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Sammanfattning 
 

Detta arbetes syfte var att undersöka hur ljudstyrka och musikpreferens påverkar 

människors reaktionstid i ett enkelt reaktionstidsspel. Bakgrundskapitlet innehåller tidigare 

forskning och annan relevant litteratur. Kapitlet tar upp hur musik används i spel, hur 

forskning visat att musik påverkar både kognitiva och motoriska funktioner hos människor 

och hur liknande forskning genomförts. Tre musikstycken inom tre olika genrer 

komponerades och ett reaktionstidsspel utvecklades för att användas i undersökningen. 

Analysen visade att den största förändringen i reaktionstid beror på testpersonens tycke om 

musiken som hen  exponerades för. Tyckte hen om musiken tenderade reaktionstiden att 

förbättras. Vidare forskning där fler musikgenrer används, fler ljudstyrkenivåer undersöks 

och fler personer deltar hade kunnat ge ett tydligare och mer trovärdigt resultat. 
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1 Introduktion 

 
Det finns forskning som tyder på att människans hjärna har en inbyggd förmåga att 

behandla musik (Bennet, 2008, s. 278) och att människor som studerat musik från en tidig 

ålder presterar bättre än de som påbörjat sina studier senare eller inte alls (Watanabe, 

Savion-Lemieux & Penhune, 2007, s. 336). Musik kan också förhöja prestationen för spatial 

problemlösning kortsiktigt vilket gett upphov till ett begrepp känt som Mozart-effekten 

(Bennet, 2008, s. 280. Rauscher et. al. 1993).  

Denna studie har undersökt hur visuell reaktionstid påverkas av kortvarig exponering av 

musik under ett kontrollerat experiment med fokus på musikens ljudstyrka. Tidigare 

forskning har visat att musik som spelas nära personers komfortabla nivå bidrar till förhöjd 

visuell reaktionsförmåga och ljudnivåer under eller över denna nivå  påverkar 

reaktionsförmågan negativt (Turner, Fernandez & Nelson, 1996, s. 55-58). Detta arbete 

undersökte också hur musikalisk preferens påverkar reaktionstid genom att använda sig av 

tre olika musikgenrer som testpersonerna får rangordna efter sin personliga preferens för 

dem. 

Till undersökningen utvecklades ett enklare reaktionstidsspel med tillhörande musik. Under 

experimentets gång samlades kvantitativ data i form av deltagarnas reaktionstider vid olika 

ljudnivåer in. Deltagarna fick också fylla i en kortare enkät om deras kön, ålder etc. Ett fåtal 

muntliga semistrukturerade intervjuer hölls också med slumpmässigt utvalda testdeltagare. 

För att utvärdera artefaktens beståndsdelar, musikstyckena och reaktionstidsspelet, 

genomfördes två pilotundersökningar. De problem och nackdelar som uppmärksammades i 

den första pilotundersökningen rättades sedan till inför pilotundersökning 2. 
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2 Bakgrund 

2.1 Musik i spel 

Musik i spel kan fylla en mängd olika funktioner och påverka spelaren på ett flertal olika sätt. 

Spelmusik kan på många sätt jämföras med musik från film men skiljer sig också på många 

sätt (Collins 2008, s. 128). Musik och ljud i spel är väldigt ofta ickelinjära och dynamiska till 

skillnad från musik i film som generellt sett är ett linjärt och icke dynamiskt medium. 

Ickelinjär och dynamisk musik är musik som inte alltid spelas från början till slut. I spel 

följer ofta musiken spelarens val (Collins 2008, s. 142). Musikens måste komponeras och 

implementeras på ett sådant sätt att den kan anpassas efter alla möjliga spelarval. Denna 

anpassning kan ske med hjälp av en förändring av tempo, tonhöjd, rytm, harmonik etc. 

(Collins 2008, s. 147). Ett exempel på detta kan vara ett scenario där spelaren utforskar en 

skog och möter en fiende. Musiken i ett spel med dynamisk musik skulle då förändras. I 

samband med att fienden dödas eller försvinner på annat sätt återgår musiken till den 

ursprungliga musiken. Linjär musik kan inte förändras utan spelas alltid från början till slut 

och lämpar sig därför bättre för andra medium än dataspel, så som film. I film är scenernas 

längd förbestämda och musiken kan komponeras och klippas efter scenerna. I spel med 

ickelinjär och dynamisk musik påverkar spelaren hur ljud och musik skall spelas upp genom 

sina val i spelet, vilket inte är möjligt i linjära medium så som film. 

 Musik används ofta för att förmedla känslor i spel (Collins 2008, s. 133). Detta fungerar på 

ett liknande sätt som för musik i film. Collins beskriver detta så här;  

“Mood induction and physiological responses are typically experienced most 

obviously when the player’s character is at significant risk of peril, as in the 

chaotic and fast boss music. In this way, sound works to control or 

manipulate the player’s emotions, guiding responses to the game.”  

Collins 2008, s. 133. 

Detta gäller även andra känslotillstånd så som ledsamhet eller glädje (Collins 2008, s. 133). 

Spelmusik skiljer sig från filmmusik i det att spelaren aktivt kan göra val som förändrar 

resultatet (Collins 2008, s. 133). Exempelvis kan musiken i både spel och film förmedla 

rädsla, men endast i spelet kan händelserna på skärmen styras av spelaren vilket beroende 

på hur spelaren spelar spelet både kan förstärka och försvaga immersionen. I film är 

händelseförloppet låst vilket gör att tittaren inte kan påverka händelseförloppet. Collins 

menar att detta skapar en starkare relation mellan spelaren och spelkaraktärer jämfört med 

filmtittare och karaktärer i filmen, eftersom det är upp till spelaren att bestämma över 

spelkaraktärens öde (2008 s. 133).  

Det finns även spel som inte huvudsakligen är gjorda för att underhålla spelaren, så som 

Serious Games, spel som kombinerar ett icke-underhållande syfte med dataspelsstrukturer 

(Djaouti, Alvarez & Jessel 2015). I dessa spel kan musiken användas i ett annat syfte än i spel 

med underhållssyfte, till exempel för att undersöka hur musik påverkar människors 

beteende. 
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2.2 Musik och dess effekt på synapser i hjärnan  

Att musik har stor påverkan på hjärnan är väldokumenterat (Bennet, 2008). Bennet 

presenterar i sin artikel tidigare undersökningar gällande ljud och musiks påverkan på 

hjärnan på ett överskådligt sätt men går även in med viss detaljnivå. Artikeln förklarar 

Mozart-effekten (Rauscher et al. 1993) och hur begreppet ofta används fel (Bennet 2008, 

s.280). Bennet ger även andra exempel på tillfällen där musik används för att förbättra 

prestation för olika uppgifter så som kirurgers vakenhet och koncentration under 

operationer (Bennet 2008, s. 283). 

Mozart-effekten är en effekt på spatial/temporal reasoning från lyssnande av Mozarts 

musik. Spatial/temporal reasoning kan beskrivas som ”the ability to form mental images 

from physical objects, or to see patterns in time and space” (Bennet 2008, s. 280).  I en 

studie genomförde Rauscher et. al. ett test på tre grupper där två av grupperna lyssnade på 

ett band med avslappningsinstruktioner respektive Mozarts Sonata for Two Pianos in D 

(Rauscher et. al. 1993 s. 4). Den tredje gruppen, kontrollgruppen, genomförde testet i 

tystnad. Resultaten visade att testgruppen som lyssnade på Mozart under experimentets 

gång presterade bättre än de två andra grupperna. Effekten var dock kortsiktig och varade 

endast i 10-15 minuter (Rauscher et. al. 1993 s. 4). Resultaten från denna undersökning har 

sedan presenterats i media på ett felaktigt sätt genom att utelämna viktiga delar, så som att 

resultaten endast visar på en kortvarig förbättring för spatial förmåga. Senare forskning har 

visat på att denna Mozart-effekt endast fungerar på icke-musiker (Aheadi, Dixon & Glover 

2009, s. 113).  

Hjärnan anpassar sig ständigt efter hur den används och efter vilka svårigheter den ges 

(Bennet 2008, s. 279). Musik aktiverar ett flertal områden i både den högra och vänstra 

hjärnhalvan (Bennet 2008, s. 283) vilket gör att neuroner (nervceller som skickar och tar 

emot signaler från hjärnan) och synapser (kontaktpunkter mellan neuroner) aktiveras och 

behåller sin funktion. Om neuronerna och synapserna inte aktiveras förtvinar dem och 

kopplingarna mellan hjärnans olika delar blir mindre effektiv. Hos små barn (från födsel 

fram till några månader in i livet) skapas nya synapser snabbare än de förtvinar, efter det 

förtvinar synapserna snabbare än de skapas (Zull 2002 s. 121). Det betyder att vi under de år 

vi lär oss mest faktiskt förlorar synapser (Zull 2002, s. 121). Detta beror på att hjärnan väljer 

vilka kopplingar som är användbara. Hjärnan skapar under livets första månader fler 

kopplingar än vad som är nödvändigt för att förbereda hjärnan för att lära sig. De kopplingar 

som sedan inte används försvagas eller förtvinar helt. Hjärnans utveckling kan således liknas 

vid evolutionens naturliga selektion där de individer med bäst anpassade egenskaper klarar 

sig bäst och för sina gener vidare (Zull 2002, s.122). Eftersom musik aktiverar stora delar av 

båda hjärnhalvor, särskilt att läsa, skriva och spela musik, är musik ett utmärkt verktyg för 

att hålla hjärnan i trim (Bennet 2008, s. 290).  

 

2.2.1 Tidigare musikalisk erfarenhet och dess påverkan på motoriska 
övningar 

 I en undersökning fick musikstudenter genomföra ett test där de skulle synkronisera 

knapptryckningar (på ett tangentbord) med en serie kvadrater som rörde sig över en skärm 

(Watanabe, Lemiux, & Penhune 2006). Testpersonerna delades in i grupper beroende på när 

de först påbörjat sin musikutbildning, en grupp där de som börjat före de fyllde sju och den 

andra för de som påbörjat sin musikutbildning efter de fyllt sju. Alla testpersoner hade minst 
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fyra års musikerfarenhet (definierat som kompetens att spela ett instrument eller sjunga, 

inlärt genom formell och praktisk träning). Resultaten från testet visade att de som påbörjat 

sin musikaliska utbildning tidigt presterade bättre än de som börjat senare (Watanabe et. al. 

2006, s. 336-337). Båda testgrupperna presterade bättre efter att experimentet upprepats 

kommande dagar, men även under dag 5 presterade gruppen med tidigare påbörjat 

utbildning bättre än den andra gruppen. Detta stödjer informationen som presenterats i Alex 

& David Bennets artikel gällande hur utövande av musik hjälper hjärnan att prestera även 

för icke rent musikaliska uppgifter genom att aktivera fler hjärnområden (2008 s. 278-279).  

2.2.2 Musiks påverkan på motoriska övningar 

Även hos människor utan musikalisk erfarenhet har musik visats påverka prestationen i 

motoriska uppgifter (Bock 2010). I Bocks undersökning fick 36 testpersoner delta i ett 

experiment där uppgiften var att följa en pricks position med hjälp av en pekskärm. Skärmen 

var förvriden med hjälp av en spegel. Testpersonerna fick inte se pekskärmen (den var täckt 

av en slags skrud) men fick information om pekarens position genom den speglade skärmen. 

Under experimentet roterades pekarens position och testpersonerna var tvungna att anpassa 

sig för att kunna följa prickens position korrekt. Testpersonerna var uppdelade i tre grupper 

där grupperna fick lyssna på ledsen, neutral respektive rofylld musik (bedömt av forskaren) 

under testets gång. Med hjälp av en enkät styrkte forskaren sin bedömning gällande musiken 

eftersom testpersonerna höll med om att den ledsna musiken var ledsen, den neutrala var 

neutral o.s.v. Resultatet visade att gruppen som lyssnade på rofylld musik presterade bättre 

än de andra grupperna. Tyvärr fanns ingen kontrollgrupp som fick genomgå testet utan 

bakgrundsmusik, det är därför utifrån detta test omöjligt att säga huruvida musiken över lag 

påverkade resultatet positivt eller negativt, eller inte alls jämfört med om testet skulle utföras 

utan musik. Bock menar att det är möjligt att förändringar i sinnesläget hos personer 

påverkar deras perception och/eller motorik vilket påverkar deras resultat i testet (2010, s. 

740). 

Dalton, Behm och Kibele undersökte hur olika ljud- och musiktyper påverkade 

förarbeteende i en simulerad miljö (2007).  Undersökningen använde sig av 

hårdrocksmusik, klassisk musik samt industrioljud. En grupp testpersoner genomförde ett 

speltest i en bilsimulator och ett antal olika variabler som är väsentliga för bilkörning mättes 

(Dalton et. al. 2007, s. 154). En hypotes om att låg ljudstyrka skulle påverka deltagarnas 

prestation positivt och att hög ljudstyrka skulle påverka prestationen negativt fanns. Även en 

mindre hypotes presenterades som föreslog att hårdrocksmusik skulle påverka deltagarnas 

prestation mer negativt än klassisk musik (Dalton et. al. 2007, s. 154).  Resultaten visade att 

hög ljudstyrka, oavsett vilken sorts ljud, försämrade reaktionstiden hos testpersonerna.  

Hårdsrocksmusik försämrar även reaktionstiden mer hos män än hos kvinnor (Dalton et. al. 

2007, s. 166). 

Pavlygina, Sakharov och Davydov undersökte hur musikaliskt ackompanjemang påverkade 

den visuella reaktionstiden i ett test (2009). I testet fick de deltagande personerna sitta vid 

en skärm när en cirkel dök upp antingen till höger eller vänster sida av skärmen. Dök cirkeln 

upp på vänster sida skulle deltagarna trycka på en knapp med vänster hand. Dök cirkeln upp 

på höger sida skulle deltagarna trycka på en annan knapp med höger hand. Testet var 

ackompanjerat av pianokonserter av Mozart, rockmusik från gruppen Ariya eller helt utan 

musikaliskt ackompanjemang (Pavlygina et. al. 2009, s. 384). Sammanställningen av 

resultaten visade att för de testpersoner med uppmätt reaktionstid över 400 ms utan musik 

sänktes reaktionstiden avsevärt med musikaliskt ackompanjemang (Pavlygina et. al. 2009, s. 
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384-385). Denna sänkning återfanns endast på vänsterhanden, vilket kan bero på att musik 

aktiverar ett område i den högra hjärnhalvan hos folk utan musikalisk utbildning vilket även 

är den hjärnhalva som styr koordinationen för vänsterhanden (Pavlygina et. al. 2009, s. 

385). Inga skillnader för de olika musikstilarna presenterades. Man drar en slutsats om att 

musik direkt påverkar motorik eftersom den kognitiva processen (tankeprocessen) i 

experimentet begränsades (Pavlygina et. al. 2009, s. 385). Det är dock nödvändigt att vara 

kritisk till slutsatserna som dras eftersom undersökningen endast omfattade sju 

testpersoner. Den specifika siffran 400 ms är inte heller jämförbar med mätningar från 

andra test eftersom varje dator och datorskärm fördröjer bildsignalen olika mycket. 

2.2.3 Ljudstyrka och reaktionstid 

Att hög musik påverkar folks uppmärksamhet är något som ofta tas för givet (Turner, 

Fernandez & Nelson 1996), men det saknas forskning på området. Den forskning som brukar 

användas för att stödja detta påstående handlar om hur hög ljudstyrka påverkar hörseln 

negativt. I en undersökning utförd av Turner et. al. (1996) testades hypotesen att 

testpersonernas testresultat skulle påverkas av musikens ljudstyrka. Tanken var att få ut en 

funktion för hur höjd ljudstyrka påverkade resultatet. Funktionen antogs ha antingen en 

linjär eller U-formad kurva, vilket innebär att testresultatet ökar proportionellt med ljudets 

styrka (linjär kurva) eller att testresultatet ökar till en viss punkt för att sedan dala ju högre 

ljudstyrkan blir (U-formad) (Turner et. al. 2009, s. 53).   

Hypotesen testades med hjälp av ett experiment där testpersonerna individuellt fick göra ett 

test där de fick sitta vid en datorskärm med två pedaler på golvet (start och stopp, 

respektive) (Turner et. al. 2009, s. 53-55). En fot placerades på startpedalen och när en röd 

lampa tändes skulle denna fot lyftas från startpedalen och placeras på stoppedalen. Detta 

släckte lampan och foten lyftes för att återigen placeras på startpedalen. Två tider mättes, 

dels tiden det tog för testpersonerna att lyfta foten från att lampan tänts samt tiden mellan 

att foten lyfts till att stoppedalen tryckts ner. Dessa tider benämns som reaction time 

respektive movement time. Den sammanlagda tiden kallas total time. Innan testet 

påbörjades fick testpersonerna själva ställa in en för dem komfortabel ljudstyrka. Testet 

gjordes sedan utan musik samt med musik med uppmätt ljudstyrka av 60 dBA, 70 dBA samt 

80 dBA i randomiserad ordning. Måttenheten dB, decibel, är ett mått för ljudstyrka. 

Decibelskalan är en logaritmisk skala vilket innebär att ljudstyrkan fördubblas för varje 10 

dB som ökar (dbdbdb.nu 2017). 60 dB är alltså dubbelt så starkt som 50 dB och 70 dB är 

dubbelt så starkt som 60 dB. Måttenheten som används här är A-vägd decibel som är 

anpassad efter örats känslighet för olika frekvenser (Pierre & Maguire 2004, s. 1-2). Testet 

gjordes i fem omgångar per varje ljudnivå samt utan ljud, totalt 20 omgångar (Turner et. al 

1996). 

Sammanställningen av resultatet visade på förändringar för både reaction time och 

movement time (och således också total time). Den första omgången för varje test skiljde sig 

från resterande fyra och försummades därför. Den största förändringen fanns i reaction time 

som visade att män presterade bäst med en ljudstyrka nära deras komfortabla nivå, i detta 

fall var den komfortabla ljudnivån ~72 dBA och de presterade bäst vid 70 dBA. Även 

kvinnorna i testet presterade bäst med en ljudnivå av 70 dBA, trots att deras komfortabla 

ljudnivå var lägre (~65 dBA). Hos männen fanns även en liten försämring för movement 

time när ljudnivån var 60 dBA, men eftersom denna försämring var liten och inte följde 

något mönster samt ej återfanns hos kvinnorna menar Turner et. al. att endast slutsatser kan 

dras gällande reaction time (Turner et. al. 1996, s. 58-59).   
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2.2.4 Musiks påverkan på koncentrationsförmåga 

Forskning på människors koncentrationsförmåga har visat att lyssnarnas relation till 

musiken spelar stor roll (Huang & Shih 2011). I undersökningen fick 89 testpersoner 

genomföra ett kinesiskt koncentrationstest kallat ”Chu’s Attention Test”. Testpersonerna 

delades in i fyra gruppen som fick göra testet med bakgrundsmusik i form av populärmusik 

(från tidigare årets topplista), klassisk musik samt traditionell kinesisk musik. Den fjärde 

gruppen fungerade som kontrollgrupp och genomförde testet utan bakgrundsmusik (Huang 

& Shih 2011, s. 385). Grupperna som lyssnat på musik under testet fick efter att testet 

genomförts gradera musiken med en femgradig skala (från 1 – ogillar starkt till 5 – gillar 

starkt). Resultaten visade att gruppen som gjort testet utan musik generellt presterade bättre 

än de tre grupper som lyssnat på musik. Resultaten visade även att de som tyckte starkt om 

musiken (1 och 5 på skalan) presterade sämre än de som kände neutralt inför musiken. Vissa 

skillnader fanns mellan de tre grupper som lyssnat på musik men inga skillnader som ansågs 

signifikanta (Huang & Shih 2011, s. 385). 
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3 Problemformulering  

Det finns forskning på hur musiks ljudstyrka påverkar förarbeteende negativt (Dalton et. al. 

2007).  En viktig del av bilkörande är reaktionstid och även denna har visats bli negativt 

påverkad av musik med hög ljudstyrka (Dalton et. al. 2007, s. 159). Den reaktionstid som 

främst är relevant för bilkörande är den visuella, alltså reaktionen på det som ögat ser. Det 

finns även auditiv reaktionstid som är den tid det tar för personen att reagera på ljudstimuli. 

Bock menar med sitt arbete att musik kan påverka det emotionella sinnesläget hos personer 

som i sin tur förändrar deras resultat i motoriska uppgifter (2007, s. 740). Denna förändring 

av sinnesläge kan bero på tidigare relation till musiken eftersom ett flertal av 

undersökningarna som presenterats i bakgrundskapitlet använt sig av populärmusik. Till 

skillnad från tidigare undersökningar inkluderar detta arbete musik som komponerats 

specifikt för detta ändamål. 

Tidigare forskningsresultat är inte helt eniga om huruvida musikgenre spelar roll för 

resultatet. Bock visade i sin undersökning att personer som lyssnade på viss musik 

presterade bättre i undersökningens experiment (2010). Andra undersökningar, till exempel 

den som gjordes av Dalton et. al. (2007) visade att hög ljudstyrka försämrade reaktionstiden 

oavsett vilket sorts ljud som användes. Pavlygina et. al. visar i sin undersökning att 

musikackompanjemang kan påverka visuell reaktionstid, men presenterar inga skillnader för 

de olika musikstilar som testats. Huang och Shih visar i sin undersökning att musik påverkar 

koncentrationsförmåga men att det inte är en viss musikgenre som avgör utan lyssnarens 

relation till den (2011).   

Med grund i denna oenighet från tidigare forskning undersöktes olika musikgenrer och 

testpersonernas tycke om dem men arbetets huvudsakliga fokus var påverkan av ljudstyrka. 

Detta arbete syftade till att undersöka hur ljudstyrka påverkar testpersoners visuella 

reaktionsförmåga. Tiden som fanns tillgänglig till arbetet var begränsad och därför kunde 

endast ett fåtal musikgenrer undersökas.  Musikgenrerna som användes i denna studie var 

Synthwave, Blues och en pianoballad. 

Frågeställningen för detta arbete blev som följer; 

 Hur påverkar ljudstyrka visuell reaktionstid i ett enkelt reaktionstidsspel? 

 Hur påverkar musikpreferens för ett visst musikstycke visuell reaktionstid under 

kortsiktig exponering av detta stycke? 

Undersökningens hade som mål att hitta den optimala ljudstyrkan för reaktionstid. 

Resultatet förväntades sedan kunna appliceras på aktiviteter där reaktionstid är en viktig 

del, som i exempelvis bilkörning eller i dataspel.  

3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning använde sig av en huvudsakligen kvantitativ metod där data från ett 

speltest samlats in. Denna data bestod av testpersoners resultat från ett reaktionstidsspel för 

olika ljudstyrkenivåer. En mindre kvalitativ datainsamling i form av semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes också. 
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För att genomföra undersökningen och besvara frågeställningen skapades en artefakt och en 

testgrupp utsågs. Testgruppen fick sedan utföra ett experiment där artefakten användes och 

data samlades in. Denna data sammanställdes och utvärderades för att besvara 

undersökningens frågeställning.  

Den data som samlats in var främst kvantitativ och bestod av deltagarnas resultat från 

reaktionstidstestet. Ett fåtal (tre till fyra) kortare intervjuer hölls med slumpvalt utvalda 

deltagare för att få en bild av deltagarnas upplevelse av testet. 

Det kvantitativa arbetssättet användes eftersom centrum av frågeställningen är hur 

ljudstyrka förändrar prestationen hos deltagarna och inte deras upplevelse. Den data som 

samlades in genom testet kunde lätt ställas upp för att urskilja samband mellan olika 

faktorer, främst hur ljudstyrka påverkat resultatet vilket besvarar frågeställningen men 

samband mellan andra faktorer, så som musikalisk erfarenhet och testresultat kunde också 

urskiljas. Testresultatet visade också på hur testpersonernas preferens för musikgenrerna 

påverkade reaktionstiden.  

Testet att utformades likt det test som Turner et. al. genomfört (1996, s. 54-55). 

Testpersonerna genomförde testet individuellt under uppsikt i ett enskilt rum på Högskolan 

i Skövde. Rummet var utrustat med högtalare i stereo-uppsättning (2 högtalare, en för den 

vänstra kanalen samt en för den högra) och en högtalare i mitten. Ljudstyrkan mättes med 

Arbetsmiljöverkets iPhone-app Buller (2016). Rummets grundläggande ljudnivå mättes 

också, alltså den ljudnivå som återfinns när inget ljud spelas upp. Dessa ljud kan vara saker 

så som rumsfläktar, datorfläktar, trafik etc. Innan testet genomfördes fick respondenterna 

lyssna på ett kort klipp av de tre olika musikstyckena och rangordna dem efter vad de tyckte 

om dem. De två styckena som tycktes mest respektive minst om valdes ut och användes i 

experimentet. När testet påbörjades fick personerna lyssna på ett av musikstyckena vid en 

viss ljudstyrka i 30 sekunder för att sedan spela igenom reaktionstidsspelet. Musiken 

fortsatte under testomgången. Denna procedur upprepades för varje ljudstyrkenivå. Sedan 

återupprepades testet för det andra musikstycket. En omgång utan någon musik 

genomfördes också. Denna omgång fungerar som ett kontrollvärde och är det värde som 

kom att jämföras med i analysen. Ordningen för ljudstyrkenivåerna samt musikstyckenas 

ordning slumpades för varje enskild testperson. Varje test (från testets början till att 

testpersonen är fri att gå) beräknades ta c:a 20 minuter. 

 

3.1.1 Urval 

Watanabe et. al. visar i sin undersökning att tidigt påbörjad musikutbildning (<7 år) har en 

positiv inverkan på motoriska uppgifter (2007). I undersökningen gjord av Pavlygina et. al. 

(2006) visas att musikaliskt ackompanjemang har en positiv influens på reaktionstiden hos 

personer med reaktionstid över 400 ms (i deras experiment). På grund av dessa 

undersökningars resultat beräknas personer utan musikutbildning prestera sämre på ett 

reaktionstidstest och bör därför påverkas mer av musikaliskt ackompanjemang (se även 

Aheadi et. al. 2009). Därför uppmuntrades personer utan tidigare musikutbildning att delta i 

undersökningen. 

Testgruppen bestod av personer i åldern 18-27. En jämn fördelning mellan män och kvinnor 

önskades men männen var överrepresenterade (70% var män). Gruppen bestod främst av 
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högskolestudenter men även utomstående testpersoner deltog.  Den huvudsakliga metoden 

för att hitta deltagare var genom sociala medier.  

3.1.2 Artefakt 

Artefakten bestod bestå av två delar, ett enkelt spel för att mäta reaktionstid samt tre 

musikstycken komponerade för undersökningen. Spelet baserades på liknande spel som 

redan fanns, så som Human Benchmarks spel Reaction Time med vissa modifikationer. 

Spelet bestod av en diskret bakgrund med en blå kvadrat mot en grå bakgrund. När spelet 

startas byts denna kvadrat ut mot en cirkel efter ett slumpat antal sekunder (3-10). Denna 

geometriska förändring används för att även människor med exempelvis nedsatt färgseende 

skall kunna delta i undersökningen. När kvadraten förändrats till en cirkel skall testpersonen 

trycka på knappen ”Space” så snabbt hen kan. Tiden från förändringen till knapptrycket 

registreras men visas ej före testet är över. Spelet skall utvecklas i Java (Oracle Corporation, 

1995). 

Undersökningen använde sig av tre olika instrumentala musikstycken i tre olika genrer. Alla 

musikstycken komponerades uteslutande av författaren. Det första stycket var en akustisk 

pianoballad. Pianot som användes var ett virtuellt piano. Det andra stycket var inom genren 

Synthwave (även känt som Outrun, Retrowave och Futuresynth) vilket är en genre 

inspirerad av 1980-talets filmer och spel (Neuman 2015).  Kompositionen instrumenterades 

med syntar och samples från en trummaskin. Det tredje stycket var ett bluesstycke. Gitarr 

och bas spelades in och trummorna som användes kom från ett virtuellt trumset. Dessa tre 

genrer valdes för att de skiljer sig tydligt från varandra vilket uppskattades öka chansen att 

testpersonerna skulle föredra någon av dem samt att de låg inom bekvämlighetsområdet för 

författaren som komponerade musiken. 

Kompositionerna utvecklades i programmet Reaper (Cockos 2017). De komponerade 

styckena skrevs och arrangerades på ett sådant sätt att ljudnivån var relativt jämn genom 

hela stycket som även kunde loopas sömlöst. Den jämna ljudnivån gjorde att den uppmätta 

ljudnivån blev mer precis oavsett vilken del av kompositionen som spelades upp när 

testpersonen gjorde testet vilket ledde till ett mer tillförlitligt resultat. Musiken 

implementerades ej  i spelet utan spelades upp separat. 

3.1.3 Etik 

I samband med undersökningen informerades samtliga deltagare om vilka villkor som gällde 

samt vilka rättigheter de hade. De informerades också om de fyra krav som skall följas under 

forskning som innefattar människor. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagande 

testpersoner skall informeras om forskningens syfte och deras roll i undersökningen. 

Samtyckeskravet handlar om hur forskning skall göras med samtycke mellan forskare och 

testperson.  Konfidentialitetskravet innebär att all information som lämnas under 

undersökningen skall behandlas på ett sådant sätt att deltagarnas personliga integritet 

skyddas. Inga deltagare skall kunna identifieras genom den information som presenteras i 

undersökningen. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om hur insamlad information 

får användas. Informationen skall endast användas i forskningssyfte och får inte användas i 

kommersiellt syfte (Østbye, Knapskog, Heland & Larsen 2004, s. 125-126). Anser en 

deltagare att något av dessa krav inte uppfylls eller vill avbryta av någon annan anledning 

har hen rätten till detta. Samtliga deltagare var över 18 år. 
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3.1.4 Dataanalys 

Inför undersökningen fick testpersonerna rangordna undersökningens tre musikstycken 

efter vad de tycker om stycket (från mest omtyckta till minst omtyckta). En enkät där 

testdeltagarna fick fylla i  ålder, kön, hur de uppfattar sin egen hörsel (normal, nedsatt eller 

anmärkningsvärt bra) samt om de har genomgått någon form av musikutbildning gjordes 

också.  

Under testets gång samlades värden för reaktionstiden för varje ljudstyrkenivå in. Denna 

data analyserades sedan kvantitativt för att påvisa eventuella skillnader i reaktionstid 

beroende på ljudstyrka men även andra samband kom att undersökas, så som hur 

musikalisk preferens påverkar resultatet. Resultatet presenterades i form av tabeller och 

diagram. 

Ett fåtal kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Østbye et. al. 2004, s. 102-103; Hedin 

1996, s. 6) hölls för att få en grundläggande uppfattning om deltagarnas uppfattning av 

experimentet. Frågorna som ställdes var ej specifika utan mer övergripande för att få en 

förståelse av testpersonernas upplevelse. De testpersoner som intervjuades informerades om 

att intervjun spelades in och hade möjlighet att avböja eller avbryta intervjun om de inte 

kände sig bekväma med något. Intervjuerna transkriberades och analyserades kvalitativt för 

att få fram mönster i testpersonernas upplevelser av testet. Två intervjuer gjordes. 

3.1.5 Pilotundersökning 

Inför undersökningen genomfördes två pilotundersökningar. Pilotundersökningarna 

utformades som den slutgiltiga undersökningen men begränsades tre personer. Eftersom 

pilotundersökningars huvudsakliga uppgift var att bekräfta att artefakten och 

undersökningsformen fungerade ägde inga intervjuer rum. Efter att testet genomförts fick 

testpersonerna chans att kommentera testet. Dessa kommentarer användes för att förbättra 

undersökningsformen och/eller artefakten till den slutgiltiga undersökningen.  

I urvalet av testpersoner till pilotundersökningen togs ingen hänsys till ålder, kön eller 

tidigare musikutbildning eftersom fokus återigen inte låg på resultatet utan på att 

konfirmera att undersökningsformen och artefakten fungerade som de skulle.  
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4 Projektbeskrivning 

4.1 Förstudie 

För att kunna komponera musik inom de valda genrerna krävdes en förstudie. Förstudien 

bestod av att läsa på om de karaktäristiska egenskaperna för de olika genrerna samt 

referenslyssning för att få fram konkreta inspirationskällor.  

För att säkerställa att de komponerade styckena placerats inom rätt genrer genomfördes 

även en förstudie gällande genre. 

4.1.1 Blues 

Blues är en genre som härstammar från den afroamerikanska kulturen i USA:s södra stater 

och uppkom runt sekelskiftet 1900 (Lilliestam 2017). Den vanligaste formen av blues är 

tolvtaktsbluesen som använder sig av tonartens I-IV-V-ackord (Sandercoe 2012). I tonarten 

C blir dessa ackord C (I), F (IV) och G (V). Karaktäristiska drag för bluesen är användandet 

av så kallade ”blue notes” som är toner med varierande intonation, till exempel tersen som 

kan vara både stor och liten. För improvisation i blues används normalt blues-skalan vilket 

är en pentatonisk mollskala med en förminskad kvint. Användandet av denna mollskala över 

durackord (till exempel blues-skalan i A-moll över ackordet A-dur) ger musiken den typiska 

blueskaraktären. Det är även vanligt att använda vissa toner som inte återfinns i blues-

skalan så som den lilla septiman (sänkt sjunde skalsteg) (Sandercoe 2011). 

4.1.2 Synthwave 

Synthwave, som ibland kallas Outrun, Retrowave och Futuresynth är en genre av elektronisk 

musik influerad av 80-talets filmsoundtracks och estetik men också från annan 

populärkultur från samma årtionde.  Inom Synthwave används, precis som namnet antyder, 

mestadels synthar.  Julia Neuman beskriver i sin artikel A Retrowave Primer: 9 Artists 

Bringing Back the ’80s genren så här; 

”Retrowave takes us out of reality into full-blown ‘80s nostalgia, evoking 

images of cyberpunk cityscapes, suspense-packed encounters and high-speed 

joyrides through neon and steel. The artists who master the genre use synths 

as their weapon with precision and passion. Sometimes retrowave tracks are 

fit for solitary reflection in the dead of night. Other times, they’re indulgent 

thrill rides for the senses.”                               

 Neuman 2015. 

Synthwavestycket i denna undersökning är starkt inspirerat av artisten College (David 

Grellier), specifikt albumet ”Secret Diary” (2008). Albumet är minimalistiskt och de flesta 

kompositioner börjar med en enkel grund, till exempel en basgång eller en melodi för att 

sedan byggas upp med fler lager av synthar och trummaskiner.  

4.1.3 Pianoballad 

Pianokompositionen är betydligt svårare att placera i en genre än de två tidigare omnämnda 

kompositionerna. Stycket kan benämnas som en pianoballad men med en del new age-

influenser (Nationalencyklopedin 2017). Stycket har främst inspirerats av pianister som 

Yiruma och Chopin.  
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4.2 Framställning av artefakt 

Länkar till samtliga musikstycken på Soundcloud (2007-2017) finns i Appendix D. 

4.2.1 Blues 

Denna blueskomposition följer en tolvtakts-blues-struktur baserat runt I-IV-V-ackorden för 

tonarten. Tonarten valdes till Ab-dur. Tempot sattes till 40 BPM (taktslag per minut) på 

grund av personlig preferens. Stycket instrumenterades som ett typiskt rockbluesband skulle 

instrumenteras med två elgitarrer (en sologitarr och en kompgitarr), en elbas och ett 

trumset. 

Trummorna spelar ett enkelt komp med bastrumman spelandes på taktslag 1 och 3 och 

virveltrumma på taktslag 2 och 4. Cymbalerna spelar trioler vilket ger stycket en 12/8-

delskänsla snarare än en 4/4-delskänsla även om det är den egentliga taktarten. 

Kompgitarren spelar ackorden Ab7, Db7 och Eb7 i ett tolvtaktsbluesmönster, alltså I-IV-I-V-

IV-I. 

Gitarrerna spelas upp med simulerade gitarrförstärkare från programmet Guitar Rig 5 

(Native Instruments 2016). Leadgitarren är uppdelad i två delar där den ena är panorerad 

något åt vänster och den andra något åt höger (c:a 30%) vilket är tänkt att ge illusionen av 

att två gitarrister turas om med att spela solo. Den första delen använder gitarrens 

halsmikrofon och den andra delen använder gitarrens stallmikrofon. På grund av en 

avsaknad av en elbas användes samma elgitarr genom en simulerad basförstärkare i Guitar 

Rig istället. Basen spelar en fras baserat på ackordens grundton, lilla ters (även kallad 

mollters) och rena kvint. Trumbiblioteket som användes var Scott Drums (Ivy Audio 2015). 

4.2.2 Synthwave 

Synthwavestycket i denna undersökning är starkt inspirerat av artisten College (David 

Grellier), specifikt albumet ”Secret Diary” (2008). Albumet är minimalistiskt och de flesta 

låtar börjar med en enkel grund, till exempel en basgång eller en melodi för att sedan byggas 

upp med fler lager av synthar och trummaskiner.  

Detta stycke har komponerats med en enkel basgång som grund. Tempot är satt till 100 BPM 

och tonarten till A-moll. Utifrån denna basgång adderades sedan lager efter lager för att göra 

kompositionen mer intressant. I originalkompositionen adderades fler lager ju längre in i 

låten man kom men på grund av undersökningens utformning var en jämnare ljudstyrka 

genom kompositionen att önska och därför arrangerades stycket så att alla lager alltid spelar.  

Syntharna som användes är mjukvaruversionen av Korg M1 (Korg 2004) och Synth1 (2014). 

Trummorna som användes kommer från en LinnDrum (1982) som samplats.  

4.2.3 Pianoballad 

Pianoballaden skrevs utifrån en melodi som sedan harmoniserades. Harmoniken bygger 

huvudsakligen på en fallande basgång som spelas i oktaver från D-C-Bb-G-A. Till basgången 

skrevs sedan en melodi som behåller sin grund genom hela stycket men utvecklas allt 

eftersom. I kompositionen används tekniker som med- och motrörelse samt kontrapunktiska 

rytmer. Stycket skulle kunna ses som fem olika variationer på ett gemensamt tema. Stycket 

är skrivet i 75 BPM i 4/4-takt. Pianot som används är ett samplat Steinway 1969-piano av 

8dio (2014). 
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4.2.4 Reaktionstidsspel 

För att skapa artefaktens reaktionstidsspel anlitades Linus Ekström med kunskaper i 

programmeringsspråket Java (Oracle Corporation 1995). Linus studerade vid tillfället för 

undersökningen Systemutveckling med inriktning Datavetenskap på Högskolan i Skövde. 

Han fick instruktioner och anvisningar om hur spelet skulle se ut och fungera men 

utvecklingen skedde inte tillsammans med författaren. Instruktionerna var som följer; 

 Vid spelstart skall en kvadrat visas, efter x antal sekunder skall kvadraten bytas ut mot en 

cirkel (x är ett slumpat värde mellan 3-10) 

 När kvadraten bytts ut mot cirkeln startas en timer som stoppas med Space-knappen 

 Spelmomentet skall upprepas fem gånger 

 När spelet är slut skall de uppmätta tiderna samt medelvärdet redovisas 

Utifrån dessa instruktioner utvecklades den första versionen av reaktionstidsspelet. Spelet 

programmerades i programmeringsspråket Java (Oracle Corporation 1995). Utvecklaren 

lade även till vissa funktioner som inte specificerades i instruktionerna men som i efterhand 

bedömts användbara. Exempel på sådana funktioner är att är spelet startas får spelaren 

instruktionen ”Press SPACE to start.” Spelaren uppmanas också att trycka på Space-knappen 

mellan varje omgång vilket gör att spelaren alltid är redo inför varje omgång. 

 

Figur 1 Skärmdump från pågående spelomgång 
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Figur 2 Skärmdump från avslutad spelomgång 

Den första versionen av spelet användes i den första pilotundersökningen. Det blev under 

detta test väldigt tydligt att undersökningen i dess dåvarande form tog alldeles för lång tid. 

Därför utvecklades reaktionstidsspelet för att effektivisera mätningen. I den nya versionen 

behöver inte spelet startas om för att påbörja ett nytt test. Därför kan hela testet genomföras 

i ett svep. Detta ger totalt 7 testomgångar (3 för vardera musikstycke och en utan musik). 

Likt den tidigare versionen presenteras testresultaten i slutet av spelet vilket gör att 

testpersonen inte påverkas av att ha sett sina tidigare resultat. 

Uppspelningen och förändringen av ljudstyrkenivå tog även det för lång tid. Därför skapades 

ett projekt i programmet Reaper dit samtliga ljudspår importerades. Varje ljudspår 

duplicerades tills tre av varje spår fanns (totalt nio spår). Ljudnivån ställdes sedan in och 

kontrollerades med iPhone-appen ”Buller” (Arbetsmiljöverket 2016). Det spår som önskas 

spelas sedan upp på egen hand. Detta gör att det enda som behöver kontrolleras inför ett test 

är att hårdvaruinställningarna har rätt inställning för att alltid få ut rätt ljudstyrkenivå.  
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Figur 3 Skärmdump från programmet Reaper som används för att kontrollera 
ljudstyrkenivå 

4.3 Förstudie om genre 

För att säkerställa att bedömningen av genre för de olika musikstyckena gjorts korrekt 

skickades en enkät ut till en grupp musikstudenter. Respondenterna fick lyssna på ett 30-

sekundersklipp för varje musikstycke. De fick  i fritext benämna genren för respektive stycke. 

Sedan presenterades de med ett genreförslag för varje musikstycke (”Blues”, ”Pianoballad” 

och ”Synthwave”). Möjliga svar var ”Ja” (Håller med om förslaget), ”Nej” (Håller inte med 

om förslaget) och ”Vet inte/Känner inte till genren”. Totalt skickades fem svar in. 

Svaren i fritext varierade en del och gav svar som ”Blues” och ”rock” (för Blues-stycket), 

”Ballad”, ”Klassisk” och ”piano” (för Pianoballad-stycket) och ”Elektronisk musik”, Retro 

syntpop” och ”datamusik” (för Synthwave-stycket). 

Samtliga respondenter höll med om genreförslagen som gavs. 

4.4 Pilotundersökning 

4.4.1 Pilotundersökning 1 

I den första pilotundersökningen testades den första versionen av reaktionstidsspelet 

tillsammans med musiken. Undersökningen genomfördes i sal D101 (Surround-studion) på 

Högskolan i Skövde. I den första delen av undersökningen fick testpersonen lyssna på de tre 

olika musikstyckena som komponerats. Testpersonen fick sedan rangordna musikstyckena 

efter hur bra hen tyckte det var. Det stycke som tycktes mest om och det som tycktes minst 

om valdes ut och användes i undersökningen. Innan testet fick testpersonen spela igenom 

reaktionstidstestet ett antal gånger för att bli bekväm med hur det fungerade. Testpersonen 

fick sedan lyssna på ett av styckena (i detta fall synthwave-kompositionen) i 30 sekunder 

inför varje spelomgång. Musiken fortsatte sedan tills det att testomgången avslutats. 

Ljudstyrkan korrigerades inför varje spelomgång i slumpad ordning. Ordningen för detta 

test var 70-60-80 dBA. Resultatet redovisas i följande tabell; 
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Testperson 1, 

Synthwave 

60 dBA (test 2) 70 dBA (test 1) 80 dBA (test 3) 

Round 1 359 ms 250 ms 203 ms 

Round 2 281 ms 266 ms 235 ms 

Round 3 250 ms 219 ms 266 ms 

Round 4 296 ms 188 ms 235 ms 

Round 5 204 ms 266 ms 265 ms 

Average 278 ms 237 ms 240 ms 

Tabell 1 Visar testpersonens resultat för Synthwave-stycket vid de tre olika 

ljudstyrkenivåerna 

Efter att testet genomförts fick testpersonen besvara några frågor om sin könsidentitet, sin 

ålder, hur hen uppfattade sin hörsel och om hen hade någon tidigare musikalisk erfarenhet 

(till exempel musikutbildning). Testpersonen angav svaren Man, 24, något nedsatt hörsel 

samt flerårig musikutbildning. 

Resultatet visar att liknande tendenser som de i undersökningen utförd av Turner et. al. 

(1996) som visade att testpersoners reaktionstid var som bäst med musik runt 70 dBA. Att 

testpersonen presterade betydligt sämre i det mellersta testet (60 dBA) tyder på att ingen 

inlärningskurva finns. Rummets bakgrundsljud uppmättes till c:a 35 dBA. 

Under undersökningens gång visade det sig att undersökningen tog för lång tid på grund av 

hur inställningen av ljudstyrkenivåerna gjordes samt hur reaktionstidsspelet var uppbyggt. 

Detta korrigerades inför Pilotundersökning 2 (se rubriken Reaktionstidsspel). 

4.4.2 Pilotundersökning 2 

Pilotundersökning 2 genomfördes på samma sätt som Pilotundersökning 1 men med den 

korrigerade artefakten. I undersökningen deltog två personer men de genomförde 

undersökningen individuellt och vid olika tillfällen. Testpersonerna fick precis som i 

Pilotundersökning 1 lyssna på och rangordna de tre musikstyckena efter vad de tyckte om 

dem (från mest gillade till minst gillade). De mest och minst gillade musikstyckena användes 

sedan i undersökningen. Testpersonerna fick  lyssna på varje musikstycke vid en viss 

ljudstyrkenivå i 30 sekunder för att sedan påbörja en testomgång. Musiken spelades 

kontinuerligt under varje testomgång.  Detta upprepades för varje ljudstyrkenivå och gjordes 

en gång helt utan musik. Denna undersökning visade att artefakten fungerade effektivt vilket 

gjorde att undersökningen gick att genomföra betydligt smidigare än i Pilotundersökning 1.  
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes under vecka 18 (1/5-7/5) 2017. Totalt deltog 10 personer i 

undersökningen. Deltagarna fick inför testet svara på en enkät där de fick svara på frågor om 

sig själva och även lyssna på de musikstycken som komponerats för undersökningen. 

Frågorna handlade om testpersonernas namn, kön, hur de uppfattade sin hörsel och om de 

hade någon tidigare musikalisk erfarenhet. De fick lyssna på de komponerade musikstyckena 

och välja ut det stycke som de tycke mest respektive minst om.  

Undersökningen genomfördes sedan i ett enskilt rum, D101, på Högskolan i Skövde. I 

rummet fanns ljudutrustning av hög kvalitét tillhörande ljud- och musikinriktningarna på 

Dataspelsutvecklingsprogrammet. Inför varje undersökning mättes rummets bakgrundsljud. 

Vid samtliga tillfällen uppmättes detta till c:a 32 dBA. Mätningen gjordes med 

Arbetsmiljöverkets iPhone-app Buller (2016). Varje testperson informerades tydligt om sina 

rättigheter och om hur dennes enkätsvar och testresultat skulle användas. Deltagarna 

informerades också om när under testets gång frågor kunde ställas för att inte störa 

mätningen av reaktionstid. I testet blev varje deltagare exponerad för musik vid en viss 

ljudnivå i 30 sekunder och fortlöpande under en testomgång av reaktionstidsspelet. En 

testomgång innebär fem (5) uppmätningar av testpersonens reaktionstid. Detta upprepades 

för samtliga ljudnivåer för de mest och minst omtyckta musikstyckena. En kontrollomgång 

utan musik gjordes också. Ordningen för uppspelning slumpades med hjälp av en sekvens-

generator från random.org (Haahr 1998). Testomgången utan musik gjordes alltid mitt i 

undersökningen (test 4 av 7 i ordningen). Deltagarnas enda uppgift var att spela spelet och 

forskaren styrde kontrollen över ljudet. Undersökningen tog c:a 15 minuter. Med två 

deltagare gjordes även kortare intervjuer om testet. Efter att testet avslutats fick 

testpersonen se sina resultat och om något mätvärde verkade inkongruent gentemot de 

andra värdena diskuterades detta för att komma fram till vad det kunde bero på. Om värdets 

inkongruens var medveten undantogs det och användes inte i sammanställning av resultatet 

och i analysen.  

Intervjuerna som gjordes var av semistrukturerad karaktär med förbestämda frågor men 

med utrymme för följdfrågor beroende på personens svar. Innan personen fick se sina 

resultat ställdes frågorna ”Upplevde du någon skillnad för de olika ljudnivåerna?” och 

”Kändes det som att du var snabbare eller långsammare för någon?”. Beroende på vilka svar 

som gavs kunde följdfrågor som ”Vad tror du det beror på?” ställas. 

5.2 Resultat från undersökning 

5.2.1 Resultat från enkät 

10 personer deltog i undersökningen. Som diagrammen ovan visar var samtliga deltagare 

mellan åldrarna 18 och 27 med en könsfördelning på 70 % män och 30 % kvinnor. De allra 

flesta uppfattade sin egen hörsel som normal. Hälften av de deltagande hade tidigare 

musikalisk erfarenhet i form av instrumentundervisning, musikteori eller likvärdig 

erfarenhet. I Appendix A finns diagram över hur testpersonerna svarade på enkäten. 
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5.2.2 Resultat från undersökning 

Resultaten från testet kan ses i tabellerna och diagrammen nedan. Tabellerna visar 

respektive testpersons mätvärdesförändringar för de olika ljudstyrkenivåerna jämfört med 

testet som gjordes utan musik. Diagrammen visar medelvärdena för det mest respektive 

minst omtyckta stycket för 60, 70 och 80 dBA samt för det test som gjordes utan musik. Med 

”mest omtyckta” och ”minst omtyckta” menas det mest och minst omtyckta stycke för 

respektive person. Det stycke som är mest omtyckt för någon kan således vara det minst 

omtyckta för någon annan. 

 
                 60 dBA                   70 dBA               80 dBA 

Mest omtyckt -27,49 ms -22,13 ms -23,07 ms   

Minst omtyckt  1,49 ms 0,86 ms -9,05 ms 

Tabell 2 Visar medeldifferensen för respektive ljudstyrkenivå i millisekunder (ms) jämfört 

med testet utan musik. Ett positivt värde (>0) innebär en ökning i reaktionstid. Ett negativt 

värde (<0) innebär en minskning i reaktionstid.  

 

 

Figur 4 Stapeldiagram som visar respektive testpersons medelvärde i 
millisekunder (ms) för de olika ljudstyrkenivåerna samt för testet utan musik för det 

mest omtyckta musikstycket.  
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Figur 5 Stapeldiagram som visar respektive testpersons medelvärde i 
millisekunder (ms) för de olika ljudstyrkenivåerna samt för testet utan musik för det 

mest omtyckta musikstycket 

5.2.3 Intervjuer  

I samband med undersökningen hölls semistrukturerade intervjuer med två av 

testpersonerna. Intervjuerna genomfördes individuellt efter att testpersonen genomfört 

reaktionstidstestet. Testpersonerna som intervjuades var testperson 4 och 6. Båda var 

slumpvis utvalda. Transkriberingar av båda intervjuerna finns i Appendix B och C. 

Frågorna som ställdes var ”Upplevde du någon skillnad för de olika ljudnivåerna?” och 

”Kändes det som att du var snabbare eller långsammare under någon?”. Efter att dessa 

frågor besvarats och diskuterats fick deltagarna se sina resultat och ge sina kommentarer om 

dem. Utöver detta ställdes följdfrågor beroende på hur personen svarade. Deltagarna fick 

tala relativt fritt utan avbrott för att oförhindrat återge sin upplevelse av undersökningen. 

5.3 Analys 

5.3.1 Analys av testresultat – Ljudstyrka, musikpreferens och reaktionstid 

Tabell 2 visar att medelvärdet för förändringen jämfört med testet utan musik är noterbart 

större för det musikstycke som personen tyckte mest om. För det mest omtyckta 

musikstycket har samtliga ljudstyrkenivåer sänkt (förbättrat) reaktionstiden och för det 

minst omtyckta musikstycket finns endast små skillnader, för 60 dBA en liten förbättring 

och för 70 respektive 80 dBA finns små försämringar i reaktionstid. I tabellen nedan visas de 

olika testernas standardavvikelse. Samtliga värden har avrundats till två decimaler.  
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Mest omtycka Minst omtyckta 

Utan musik 95,82 ms 95,82 ms 

60 dBA 39,27 ms 80,03 ms 

70 dBA 37,96 ms 82,04 ms 

80 dBA 37,23 ms 90,78 ms 

Tabell 3 Visar standardavvikelsen för de olika ljudstyrkenivåerna i millisekunder (ms) 

Eftersom den medelskillnad för respektive test som visats i tabell 2 är mindre än 

standardavvikelsen för respektive test är resultaten inte tillförlitliga. För ett tillförlitligt 

resultat krävs en större medelskillnad och en mindre standardavvikelse. 

Ett annat sätt att jämföra mätvärden mellan två populationer (eller i det här fallet samma 

population med olika förutsättningar) är ett t-test, även känt som Students t-test. Ett sådant 

test kan ha olika användningsområden men i detta fall används det för att testa 

nollhypotesen, H0. Nollhypotesen säger att skillnaden mellan två värden är 0. I detta fall 

innebär det att skillnaden mellan testet utan musik och test med musik vid en viss ljudnivå 

är 0, med andra ord att ljudstyrkenivån inte gör någon skillnad för testpersonens 

reaktionstid.  

Genom att köra ett antal t-test där mätvärdena för testet utan musik jämförs med värdena 

från testerna med olika ljudnivåer får vi ut p-värden som symboliserar sannolikheten att 

nollhypotesen, N0, kan förkastas (motbevisas). I dessa beräkningar används samtliga 

mätvärden (förutom de som bedömts felaktiga) och inte endast medelvärdena. I de flesta 

sammanhang skall p-värdet vara mindre än 0.05 (p<0.05) för att nollhypotesen skall kunna 

förkastas och så även i denna undersökning. 

 
Mest omtyckta Minst omtyckta 

60 dBA vs Utan musik p = 0,065 p = 0,879 

70 dBA vs Utan musik p = 0,096         p = 0,934 
80 dBA vs Utan musik p = 0,097         p = 0,686 

Tabell 4 Visar p-värden för respektive musikstycke och ljudstyrkenivå. 

Som tabellen visar uppfyller inget av testen (p<0.05) och således kan inget av testresultaten 

förkasta nollhypotesen. 

5.3.2 Analys av intervjuer 

Testperson 4 svarade på frågan ”Upplevde du någon skillnad för de olika ljudnivåerna? 

Kändes det som att du var snabbare eller långsammare under någon?” med ett svar om att 

hen misstänkte att koncentrationsförmågan och med det reaktionstiden skulle förbättras när 

volymen (ljudstyrkan) blev lägre men sa också att det kunde vara något av en placeboeffekt. 

Med placeboeffekt menas en effekt som inte borde hända, till exempel när sockerpiller 

används istället för verksam medicin men trots det hjälper patienten. Om man jämför 

misstanken med testresultaten skiljer de sig. Testpersonens snabbaste resultat för respektive 

musikstycke var för 80 dBA. Personens reaktionstid har alltså förbättrats av att volymen 

(ljudstyrkan) har ökat.  

Testperson 6 svarade på ett liknande sätt men svarade mer specifikt om hur hen upplevt 

testet. Testpersonen misstänkte att hen var långsammast på 80 dBA för den mest omtyckta 

låten. I själva verket var personen snabbast vid den testomgången. Personen själv gissade på 
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att detta berodde på att hen normalt brukar uppleva att hen kan koncentrera sig bättre när 

det finns en del ljud omkring och inte är helt tyst.  

5.3.3 Analys av testresultat – Musikalisk erfarenhet 

En analys med testpersonerna uppdelade enligt hur de svarat i frågan gällande musikalisk 

erfarenhet i enkäten visar att personerna som angett att de inte har någon tidigare 

musikalisk erfarenhet påverkas mer av de olika musikstyckena än de som har musikalisk 

erfarenhet. För alla mätnivåer förutom det minst omtyckta musikstycket vid 70 dBA 

förändrades reaktionstiden för de utan musikalisk erfarenhet positivt (förbättring). 

Skillnaden är noterbar och i ett flertal fall dubbelt så stor som för de med musikalisk 

erfarenhet. Detta stämmer överens med undersökningen gjord av Watanabe. et. al (2007). 

Med musikalisk 
erfarenhet Mest omtyckta Minst omtyckta 

60 dBA -16.72 ms 13.92 ms 

70 dBA -12.36 ms 2.3 ms 

80 dBA -8.56 ms 5.8 ms 

Tabell 5 Visar medeldifferensen för testpersonerna med musikalisk erfarenhet i 

millisekunder (ms). 

 

Utan musikalisk 
erfarenhet Mest omtyckta Minst omtyckta 

60 dBA -38.88 ms -11.34 ms 

70 dBA -32.52 ms 10.12 ms 

80 dBA -38.2 ms -24.52 ms 

Tabell 6 Visar medeldifferensen för testersonerna utan musikalisk erfarenhet i 

millisekunder (ms) 

5.4 Slutsatser 

Undersökningens frågeställning handlar om hur ljudstyrka påverkar den visuella 

reaktionstiden i ett reaktionstidsspel. Analysen visar att ljudstyrkenivån i denna 

undersökning endast marginellt påverkade reaktionstiden. Den stora standardavvikelsen 

som påvisades i analysen och den lilla förändringen gör att inga slutsatser kan dras om 

huruvida ljudstyrkan påverkar visuell reaktionstid. Endast anekdotiska bevis för att 

ljudstyrkan skulle påverka den visuella reaktionstiden finns från denna undersökning. 

Intervjuerna som gjordes visade att testpersonerna upplevde att de var snabbare respektive 

långsammare för vissa ljudstyrkenivåer men denna upplevelse kunde inte stärkas med hjälp 

av mätvärdena. Istället visade testresultaten att testpersonerna var långsammast där de 

trodde att de var snabbast och vice versa.  

Frågeställningens andra del som handlade om hur musikpreferens för ett visst musikstycke 

påverkade den visuella reaktionstiden under exponering av detta musikstycke. Resultaten 

visar att i denna undersökning var preferens för musikstycket betydligt viktigare än 
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ljudstyrkenivån. Musikstyckena som testpersonerna angivit som minst omtyckta av de tre 

alternativ som fanns hade liten påverkan på den visuella reaktionstiden. Resultaten för det 

minst omtyckta musikstycket hade också stor standardavvikelse, med andra ord att 

testresultaten hade stor spridning. Detta gör att slutsatser är svåra att dra. 

Det musikstycke som angivits som mest omtyckt av de tre alternativen som gavs visar på en 

större förändring och en positiv förändring (förbättring) på den visuella reaktionstiden. 

Standardavvikelsen för dessa mätvärden var betydligt mindre än för mätvärdena för det 

minst omtyckta musikstycket.  

De t-test som genomfördes som en del av analysen visade att nollhypotesen, att ingen 

förändring mellan musikstyckena och ljudstyrkenivåerna finns, inte kan förkastas. För att 

kunna förkasta nollhypotesen krävs ett p-värde som är mindre än 0.05 (p<0.05). P-värdena 

från det mest omtyckta musikstycket var relativt små (0.065, 0.096 och 0.097) men inte 

tillräckligt små för att kunna dra en ordentlig slutsats. Däremot verkar tendensen vara att 

musikpreferens för musiken man lyssnar på har en påverkan på den visuella reaktionstiden. 

Analysen av testresultaten för testpersonerna med respektive utan musikalisk erfarenhet 

visade att personerna utan musikalisk erfarenhet påverkades mer än de som hade musikalisk 

erfarenhet. Som i tidigare analys var inte ljudstyrkenivån det som verkade påverka 

reaktionstiden utan vad personerna tyckte om musikstycket. Tyckte personen gott om 

musiken förbättrades reaktionstiden och om personen tyckte illa om musiken var 

reaktionstiden mer eller mindre oförändrad. Förbättringen var betydligt större för 

personerna utan musikalisk erfarenhet vilket tyder på att lära sig och spela musik förändrar 

hur människor upplever och påverkas av att lyssna på musik. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Arbetes syfte har varit att undersöka relationen mellan ljudstyrka, musikpreferens och 

visuell reaktionstid. Tidigare forskning har visats på att ljudstyrka påverkar ett flertal 

kroppsliga funktioner, däribland reaktionstid. Turner et. al. visade att både män och kvinnor 

presterar bättre i ett reaktionstidstest med musik runt 70 dBA. Förklaringen till detta anges 

vara att 70 dBA låg nära testpersonernas mest komfortabla ljudstyrkenivå. Testpersonerna 

presterade sämre vid både lägre och högre ljudstyrkenivåer än 70 dBA. I undersökningen 

användes dåtida populärmusik och samtliga deltagare angav att de tyckte om musiken. I 

undersökningen som detta arbete kretsar kring komponerades tre musikstycken inom tre 

olika genrer. Även ett reaktionstidsspel för att mäta visuell reaktionstid skapades. 

Testpersoner fick lyssna på samtliga musikstycken och sedan välja ut två av styckena, det 

som de tyckte mest om och det som de tyckte minst om. De fick sedan spela det 

reaktionstidsspel som utvecklats. Spelet är uppdelat i omgångar med fem mätningar per 

omgång. Testpersonerna fick spela igenom sju omgångar, tre omgångar under exponering av 

det stycke de angett som mest omtyckt vid tre olika ljudstyrkenivåer, tre omgångar under 

exponering av det stycke de angett som minst omtyckt och en omgång utan exponering av 

musik. Mätvärdena från reaktionstidstesterna samlades sammanställdes och analyserades 

för att påvisa eventuella samband mellan ljudstyrka, preferens för musiken och reaktionstid. 

Några samband mellan ljudstyrka och reaktionstid kunde inte urskiljas men preferens för 

musiken visade tendenser till att förbättra reaktionstiden, oavsett ljudstyrkenivå. Utifrån 

detta drogs slutsatsen att lyssnarens tycke om musiken var betydligt viktigare för 

reaktionstiden än ljudstyrkan.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Utvärdering av undersökning, resultat och slutsats 

På grund av arbetes begränsade tid blev även undersökningen, resultatet och slutsatsen 

begränsad. Under mer optimala förhållanden hade undersökningens omfattning kunnat vara 

betydligt större. Främst hade undersökningens testgrupp kunnat utökas, för en kvantitativ 

undersökning är 10 testpersoner i underkant. Det är med det sagt inte nödvändigt att en 

testgrupp på 20 eller 30 personer hade gett tydligare resultat även om det hade inneburit två 

till tre gånger så mycket arbete kring undersökningen. Att antalet testpersoner blev färre än 

planerat gjorde också att antalet intervjuer fick förminskas till två istället för tre till fyra 

vilket var tanken från början.  

Om arbetet gjordes under en längre tid hade också fler musikgenrer kunnat undersökas och 

testpersonernas tycke om musikstyckena hade kunnat undersökas på ett mer utvecklat sätt. I 

detta arbete fick testpersonerna endast rangordna efter mest och minst omtyckta 

musikstycke men gick inte in mer exakt på hur omtyckt eller icke omtyckt kompositionen 

var. Ett förslag på hur detta hade kunnat göras är genom att låta testpersonen ge 

musikstyckena poäng från till exempel 1-10. På så sätt hade man kunnat urskilja om 

personen tyckte mycket gott eller mycket illa om musikstycket till skillnad från detta arbete 

där endast en rangordning fanns. Rangordningen är otydlig eftersom vissa testpersoner 

kanske tyckte om samtliga musikstycken men var på grund av undersökningsformen att 

placera ett av styckena i kategorin ”minst omtyckt”. 
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Den hård- och mjukvara som använts har också delvis begränsat undersökningen. På grund 

av att datorn som användes vid undersökningstillfällena tillhörde Högskolan i Skövde var 

mjukvaran som var installerad inte alltid den som önskades. På grund av att jag inte hade 

rättigheter till att installera nya program fick en annan dator användas för att spela 

reaktionstidsspelet som krävde att programmet Java Runtime Environment (Oracle 

Corporation 2016) fanns installerat på datorn. För att använda den hårdvara som fanns 

tillgänglig för uppspelning av musiken krävdes att skolans dator användes, vilket gjorde att 

en mindre skärm användes för att spela spelet och en större skärm bakom den mindre 

användes för att kontrollera musikuppspelning.  

Rummet som användes var inte optimalt. Det är dåligt isolerat vilket gör att man tydligt hör 

om någon går eller pratar utanför. Lyckligtvis ligger rummet relativt avskilt men trots det 

hördes människor passera utanför under ett flertal tillfällen under testtillfällena. Särskilt 

distraherande var när någon använde ett passerkort för att komma in i något av de 

närliggande rummen. Ljudet av att personen slog in koden till passerkortet var väldigt tydligt 

trots att man satt bakom en stängd dörr. Under optimala förhållanden hade rummet varit 

helt avskilt från andra salar och varit helt ljudisolerat. 

För att mäta ljudstyrkenivån användes Arbetsmiljöverkets iPhone-app Buller (2016). Tanken 

var att använda appen i pilotundersökningarna och använda en professionell decibelmätare 

vid den riktiga undersökningen. Jag lyckades inte få tag på en sådan i tid och därför fick 

appen användas även i den riktiga undersökningen. Huruvida denna app är helt tillförlitlig 

är oklart. 

Varje test tog uppemot 20 minuter vilket för en del kan vara i längsta laget. Personer med låg 

koncentrationsförmåga kan ha svårt att sitta och lyssna och göra en enformig uppgift under 

en längre tid. Att utveckla undersökningsformen till något mer stimulerande för 

testpersonen hade förmodligen varit en fördel.  

Resultaten gällande testpersonernas reaktionstid från denna undersökning stämde inte 

överens med resultat från tidigare forskning (Turner et. al. 1996). Orsaken till detta kan vara 

någon eller några av de faktorer som diskuterats tidigare i detta kapitel. Om resultaten hade 

stämt överens med tidigare forskningsresultat hade större slutsatser om hur ljudstyrka 

påverkar reaktionstid kunnat dras. Denna kunskap hade sedan långsiktigt kunnat appliceras 

på ett flertal ställen. Till exempel skulle ljudsystemen i bilar kunna kontrolleras för att inte 

överstiga en viss ljudstyrka där reaktionstiden markant försämras. Man skulle även kunna 

koppla detta till ett GPS-system som kan kontrollera den tillåtna ljudstyrkan beroende på 

hur trafikerat området är för stunden eller om en olycka inträffat i närområdet. 

Resultaten för testpersonerna med respektive utan musikalisk erfarenhet är intressant. 

Förändringen i reaktionstid var i nästan alla fall större hos de utan musikalisk erfarenhet och 

var nästan alltid en förbättring. Dock innebär denna uppdelning att varje testgrupp endast 

består av fem personer vilket så klart gör att resultatet ej är särskilt tillförlitligt. Att resultatet 

stämmer överens med tidigare forskning gör att trovärdigheten höjs något. 

6.2.2 Samhällelig nytta 

Den i antal begränsade testgruppen gör att resultatet och slutsatser är svåra att applicera på 

störra samhällsgrupper eller samhället i stort. Däremot kan detta arbete användas som 

inspiration och grund för liknande undersökningar i framtiden. De tendenser som 

uppmärksammades i analysen, att tycket om musiken är viktigare för reaktionstiden än 



  

 

25 

ljudstyrkenivån, skulle kunna användas i sammanhang där även små skillnader i 

reaktionstid är viktigt. Exempel på detta kan vara vid bilkörning där små skillnader i 

reaktionstid kan göra att en förare lyckas stanna sin bil några decimeter tidigare vilket gör 

att eventuell person eller vilt djur inte blir påkörd. Om vidare forskning lyckas visa att 

ljudstyrkenivån har en väsentlig påverkan på reaktionstiden skulle det kunna appliceras på 

vilka ljudnivåer som är tillåtna i till exempel bilar. 

6.2.3 Etiska aspekter 

Att kontrollera människor, oavsett om människorna är medvetna om det eller inte, är det 

etiskt försvarsbart? Att kontrollera människor reaktionstid med hjälp av musik är en form av 

manipulation och bör därför användas försiktigt. Resultatet i denna undersökning kan verka 

ofarligt men bör ändå hanteras försiktigt från ett etiskt perspektiv just för att det kan ses som 

en form av manipulation.  

6.2.4 Framtida arbete 

Om detta arbete hade fortskridigt ett tag till hade vissa förändringar kunnat göras. En riktig 

decibelmätare hade kunnat införskaffas för att kontrollera om mätningarna som gjorts i 

undersökningen är korrekta. Jag hade också försökt att testa några personer till för att få en 

jämnare könsfördelning vilket hade gett möjlighet att analysera resultaten mellan män och 

kvinnor, även om testgrupperna fortfarande hade varit väldigt små. 

Långsiktigt kan resultatet från denna undersökning användas för framtida forskning där fler 

musikgenrer och ljudstyrkenivåer används. En eller flera undersökningar med fler 

testpersoner hade varit att önska. Utifrån det sammanlagda resultatet skulle större slutsatser 

kunna dras vilka i sin tur hade kunnat användas inom till exempel 

trafiksäkerhetsbestämmelser. 

Att undersöka testpersoners reaktionstid vid olika ljudnivåer med musikstycken som de 

själva valt ut hade varit intressant. I all tidigare forskning som lästs och i denna 

undersökning användes till viss del förutbestämd musik. Testpersonerna fick i denna 

undersökning delvis påverka vilka musikstycken som skulle användas men kunde endast 

välja på tre olika musikstycken. Användning av särskilt utvalda musikstycken för varje 

person hade kunnat ge annorlunda resultat. 
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Appendix A -  Resultat från enkät
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Appendix B -  Intervju testperson 4 

Forskare: Upplevde du någon skillnad för de olika ljudnivåerna? Kändes det som att du var 

snabbare eller långsammare under någon? 

 

Testperson: I början trodde jag att koncentrationsförmågan skulle öka när volymen blev 

lägre så att.. ja, men typ som när man kör bil och så kommer man in i ett område som är ett 

bebott område, ett samhälle, då vill man oftast stänga av radion för att man tror att man ska 

koncentrera sig bättre. Så jag tänkte typ att man kanske lägger mer fokus på testet som man 

gör istället för musiken. Så lite så tänkte jag. Men jag tror att det kan vara som en 

placeboeffekt också, lite grann. Men ja, jag tror att det kanske hjälpte lite. 

F: Upplevde du samma fenomen eller vad vi ska kalla det för de båda musikstyckena? 

 

TP: Att det blev lägre och man koncentrerade sig bättre? 

FP: Ja, precis. 

 

TP: Lite grann, mer i synthwave-stycket än i piano-grejen. Men det kanske har att göra med 

tempot på musiken. Eller liksom.. ja, lite så tror jag. Om det är väldigt snabb musik som 

sänks i volym med mycket markeringar så kanske man upplever att alltså, 

uppmärksamheten blir markant bättre men om det är långsam musik så spelar det inte så 

stor roll kanske. Lite så tror jag. 

F: Du kan få se dina resultat. 

 

*Resultaten visas* 

 

TP: Det är väl här.. mellan test 2 och 3 är det störst skillnad. Och sen går det ner igen vid test 

4. Här är det ett hopp i volym som går uppåt, alltså mellan 60 och 70. Men i många av fallen 

så går det typ tvärtom vad jag sa, tror jag. Alltså här är det.. test 5 är 80 [dBA], test 6 är 70 

[dBA]. Skillnaden är ganska lite här, alltså.. 6 ms. Men det är ändå.. det går lite emot vad 

man upplever, tror jag. Och det är rätt intressant. 

F: Jag såg ett viss mätvärde här som.. ett eller två kanske. Ja, här har du ett som är 563 [ms.] 

och ett 625 [ms.]. Var det något du noterade? Kände du att du var långsam? 

 

TP: Ja, speciellt i fjärde testet. Där kände jag av det. Där var det som att min.. min.. rörelse i 

fingret träffade inte tangenten liksom, som jag tänkte. 

 

F: Då skulle jag kunna ta bort det värdet om du känner att det var ett misstag. Eftersom du 

var ganska jämn på de andra [mätvärdena] och ett värde sticker ut. 

 

TP: Ja. I tredje testet tänkte jag inte så mycket på det men i fjärde då var det liksom som att 

den här mekaniken i kroppen liksom inte funkade motoriskt sett med tangenten. Det var den 

jag märkte. Den andra hade jag ingen koll på, alls. 



  

 IV 

Appendix C -  Intervju testperson 6 

Forskare: Upplevde du någon skillnad för de olika ljudnivåerna? Kändes det som att du var 

snabbare eller långsammare för någon viss ljudnivå? 

Testperson: Ja.. Jag tror att jag var långsammast på 80 dBA på den bästa låten som jag 

valde. Sen så var jag snabbast på den låten som jag tyckte var sämst, vid alla ljudnivåer. 

 

F: Okej, har du någon tanke om vad det kan bero på? 

TP: Kanske att jag började tycka att synthlåten [minst omtyckta låten] var bra? 

F: Okej. Om du inte har några fler kommentarer eller tankar kan du få se dina resultat. 

*Resultaten visas* 

TP: Mhm.. det här var ju inte så som jag trodde. Eller nästan, men. Det handlar om 

millisekunder. Så jag var snabbast på piano [mest omtyckta låten] på vilken.. var det högsta 

då? 

F: Ja. 

TP: Jaha, det kändes som att det gick långsammast. 

F: Du var ju ”sämst” utan musik. Eller ja, det är 9 millisekunder långsammare än den näst 

högsta men ändå, du var långsammast på den.  

TP: Jag brukar tycka att jag kan koncentrera mig bättre när det är lite ljud omkring mig. 

F: Du har väldigt jämna mätvärden för respektive ljudnivå. 

TP: Jag brukar inte störa mig på att det är mycket ljud omkring mig. 

F: Du var ju snabbast på synthwave-stycket och av de tre var du snabbast på 80 dBA också. 

TP: Det var den jag trodde att jag var långsammast på. 

F: Annars var du jämn på både 60 och 70 [dBA]. Så du var helt klart snabbast på högsta. Har 

du någon tanke om vad det beror på? Känner du dig mer alert eller något sådant? Eller du 

kanske inte ens kände av det? 

TP: Nej, jag kände ju bara att det gick långsammare.. Jag vet inte varför. 
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Appendix D -  Länkar till musikstycken på 
Soundcloud 

Blues  

https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_blues/s-8yU63 

Pianoballad  

https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_pianoballad/s-ir7s8 

Synthwave  

 https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_synthwave/s-rxAvJ 

 

https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_blues/s-8yU63
https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_pianoballad/s-ir7s8
https://soundcloud.com/jonathanfritz-1/c14jonfr_examensarbete_synthwave/s-rxAvJ

