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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur musik inom genren episk musik 

påverkar auditiv reaktionstid hos människor. I bakgrundskapitlet tas relevant litteratur 

och tidigare forskning kring reaktionstid, samt musik och dess påverkan, på mänsklig 

prestationsförmåga upp. Ett musikstycke för den specificerade genren skrevs och 

användes i undersökningen tillsammans med ett reaktionstest. Undersökningens resultat 

visade på att deltagarna som utförde reaktionstestet med musik i bakgrunden presterade 

sämre än deltagarna som utförde reaktionstestet utan bakgrundsmusik. Vidare forskning 

med fler musikgenrer och fler deltagare, samt mer kontroll över påverkande faktorer 

såsom miljö hade resulterat i mer tillförlitliga resultat. 

Nyckelord: Auditiv reaktionstid, prestation, episk musik 
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1 Introduktion 

Detta arbete är en undersökning om huruvida musik inverkar på auditiv reaktionstid genom 

att låta testpersoner göra två reaktionstester, ett med bakgrundsmusik och ett utan.  

I bakgrundskapitlet behandlas och diskuteras forskning kring reaktionstid och musikens 

påverkan på prestationsförmågan. Bakgrundskapitlet innehåller också information om 

metoder som forskare har använt sig av i liknande studier och vilka faktorer som kan 

förväntas påverka resultaten av forskning med dessa metoder. 

I problemformuleringen presenteras och problematiseras problemet och den valda 

frågeställningen. Artefakten som består av ett musikstycke beskrivs också här. Därefter 

diskuteras och problematiseras den valda metoden. 

Det fjärde kapitlet beskriver genomförandet och processen av arbetet. Där beskrivs också 

artefakten, samt arbetet med den och utformningen av undersökningen på ett djupare och 

mer detaljerat plan. 

Därefter presenteras undersökningen, en analys av dess resultat och slutsatser. Slutligen 

följer en diskussion kring arbetet och resultaten och vad som kunde göras annorlunda vid 

framtida forskning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studier med relevans till det egna arbetet. Den 

forskning som lyfts fram i denna litteraturbakgrund är hämtad från diverse 

naturvetenskapliga källor och handlar om visuell och auditiv reaktionstid, mänsklig 

prestationsförmåga samt vilka faktorer de påverkas av. I detta kapitel presenteras genren av 

musiken som kommer att utgöra arbetets artefakt. 

2.1 Reaktionstid 

Reaktionstid definieras av Bengt Lindskog i boken Medicinsk Terminologi (2008, s. 521) 

som ”tiden mellan en retning och reaktionens (återverkans) inträdande; den tid som åtgår 

från det en retning träffar t.ex. ett sinnesorgan till dess ett svar utlöses” (Lindskog 2008, 

s. 521). 

Av Nationalencyklopedin (2018) definieras reaktionstid som ”den tid det tar för en person 

att reagera på yttre stimulus, t.ex. att trycka på en knapp efter en ljud- eller ljussignal” (NE, 

2018). Enligt NE (2018) är normal reaktionstid hos en person 200-300 millisekunder, men 

det finns många inverkande faktorer som exempelvis hälsotillstånd och intagna läkemedel. 

NE (2018) hänvisar inte till någon källa för detta påstående. 

I artikeln A comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of gender 

and physical activity levels of medical first year students (Jain, Bansal, Kumar & Singh, 

2015) redogörs det för tre olika typer av reaktionstid varav den första är simple reaction time 

eller simple RT som är den enklaste varianten och består av en stimulus och en typ av 

respons, exempelvis ett ljud/ljus som stimulus och respons i form av en knapptryckning. 

Den andra typen kallas recognition RT som innebär att det finns flera stimuli där bara vissa 

kräver respons vilket betyder att individen som reagerar måste känna igen olika stimuli. Den 

tredje, choice RT har flera stimuli och flera typer av respons, det vill säga att individen som 

reagerar måste vara beredd att göra olika saker vid olika stimuli. I artikeln av Jain et al. 

(2015) nämns det också att auditiv reaktionstid förkortat ART är cirka 160 millisekunder och 

visuell reaktionstid förkortat VRT cirka 190 millisekunder hos personer i åldern 17-19. 

2.1.1 Auditiv (ART) och visuell Simpel Reaktionstid (VRT) 

I jämförelsestudien Comparison between Auditory and Visual Simple Reaction Times av 

Jose Shelton och Gideon Praveen Kumar (2010) beskrivs simple reaction time som tiden det 

tar för en observant att upptäcka stimulus. Shelton & Kumar (2010) skriver att simple 

reaction time är en fysisk förmåga hos människan som genom koordinationen mellan 

hjärnan och musklerna och en mängd olika processer sker i kroppen och processerar visuell 

eller auditiv stimuli. Enligt Shelton & Kumar (2010) kan simple RT fastställas när en individ 

ombes att trycka på en knapp så fort hen upplever ljud eller ljus. I introduktionen av studien 

(Shelton & Kumar 2010) står det att det råder ovisshet om den visuella reaktionstiden är 

snabbare än den auditiva eller vice versa i och med att olika undersökningar har fått olika 

resultat och att det finns så många faktorer som exempelvis kön, ålder och längden av 

stimuli som används vid testerna. Resultatet av studien (Shelton & Kumar 2010) visade på 

att genomsnittet för VRT låg på omkring 331 millisekunder medan genomsnittet för ART låg 

på omkring 284 millisekunder. 
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2.2 Musikens påverkan på sensomotorisk anpassningsförmåga 

I studien Sensorimotor adaptation is influenced by background music av Otmar Bock 2010 

skriver Bock (2010) att det är väletablerat att musik kan påverka individers kognitiva 

förmåga. Bock (2010) undersökte om detta fenomen som kallas Mozart effekten också 

påverkar prestationen i sensomotoriska övningar där testpersonen måste anpassa sig. Detta 

utfördes genom att låta tre grupper testpersoner utföra ett test där de skulle följa roterad 

visuell stimuli med musik i bakgrunden. De tre olika grupperna lyssnade på olika 

bakgrundsmusik: lugn, neutral och ledsen musik, som hade valts ut och kategoriserats av 

forskaren själv. Innan testet fick testpersonerna lyssna på musiken och markera ut sin 

sinnesstämning i ett formulär. I formuläret kunde testpersonerna märka ut hur mycket 

musiken påverkade dem och om de kände sig glada eller ledsna. Studien av Bock (2010) 

visade på att testpersonerna i gruppen som lyssnade på lugn bakgrundsmusik presterade 

bäst, men att inga långvariga effekter kunde ses hos någon av testpersonerna i de olika 

grupperna. 

2.3 Episk musik 

Den musikgenre som valts för det musikstycke som utgör artefakten i detta arbete är episk 

musik. Vidare kommer en redogörelse föras kring genren episk musik. Episk musik är en 

genre som förekommer inom action-genren i både film och spel. Exempel på verk som kan 

tänkas tillhöra denna musikgenre är musiken till spelet Crysis 2 (2011), skriven av Hans 

Zimmer, Tilman Sillescu och Lorne Balfe samt Albumet Archangel (2011) av kompositörerna 

Thomas Bergersen och Nick Phoenix, en duo som publicerar musik under namnet Two Steps 

From Hell. En tydlig definition av denna genre är svår att hitta, men i en intervju med Yoav 

Goren från musikproduktionsföretaget Immediate Music beskrivs episk musik som 

känslomässig och storslagen orkestral musik med element av tung rock och synth-

instrument. (Lebrun, 2014). 

2.4 Relaterad/tidigare forskning 

I den indiska studien A comparative study of visual and auditory reaction times on the 

basis of gender and physical activity levels of medical first year students (Jain, Bansal, 

Kumar & Singh, 2015) jämfördes den auditiva reaktionstiden med den visuella 

reaktionstiden hos 120 friska medicinstudenter i åldern 18-20 år. Målet med studien var att 

mäta skillnader i visuell och auditiv reaktionstid hos första-års medicinstudenter baserat på 

kön och aktivitetsnivå (Jain et al. 2015). Undersökningen gick till så att testpersonerna 

tryckte på mellanslagstangenten så fort stimuli presenterades för dem. Stimulus för den 

visuella reaktionstiden var en röd cirkel på en datorskärm, medan den stimulus för den 

auditiva reaktionstiden var ett pip-ljud (Jain et al. 2015). Testpersonerna skulle reagera till 

fem av varje stimulus varav den snabbaste tiden av de fem sparades. Undersökningen visade 

på att män överlag hade snabbare reaktionstid än kvinnor och att fysiskt aktiva 

medicinstudenter hade bättre reaktionstid än de medicinstudenter som hade sedimentära 

livsstilar (Jain et al. 2015). Undersökningen visade också att den auditiva reaktionstiden var 

snabbare än den visuella reaktionstiden hos försökspersonerna. 

 

I studien Effect of Music on Visual and Auditory Reaction Time: A Comparative Study av 

Prasad (2013) undersöktes det huruvida musik har någon påverkan på visuell och auditiv 
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reaktionstid. I studien deltog 30 individer i åldern 20 till 40 år, varav 11 var kvinnor och 19 

var män. Målet med studien var att spela in och mäta visuell och auditiv reaktionstid med 

och utan bakgrundsmusik och notera effekterna av olika typer av bakgrundsmusik. (Prasad, 

2013). Musikstilarna som jämfördes med varandra och med tystnad var Bollywood- rock, 

instrumental musik och heavy metal med sång (Prasad, 2013). Testet utfördes i ett tyst rum 

först utan musik och sedan med musik. Försökspersonerna fick som uppgift att trycka på en 

knapp vid stimulus. Stimuli presenterades vid 10 slumpmässiga tillfällen och spelades in för 

att sedan räknas ihop till ett medeltal som blev det statistiska resultatet av studien. Auditiv 

stimuli bestod av ljud med låg, medium eller hög tonhöjd och visuell stimuli bestod av 

färgerna röd, grön och gul. Studien (Prasad, 2013) visade på att ART var snabbare än VRT 

hos försökspersonerna samt att försökspersonerna generellt sett presterade bättre med 

bakgrundsmusik. Studien visade också på att prestationerna var märkbart bättre vid 

instrumental bakgrundsmusik än vad den var vid musik med sång, men att resultaten från 

studien behövde stärkas med vidare forskning på en större population. Av denna anledning 

ses det relevant att belysa detta i den egna studien, där en större population kan beaktas och 

undersökas. 

 

 

 



 5 

3 Problemformulering  

Detta arbete har undersökt huruvida musik påverkar den auditiva reaktionsförmågan hos 

människor. Forskning har visat på att musik inverkar på mänsklig prestationsförmåga till 

exempel i studien av Bock (2010), men det behövs fortfarande vidare forskning kring vilka 

specifika faktorer som inverkar, exempelvis vilken genre bakgrundsmusiken som används i 

testet hör till (Prasad, 2013). Detta ledde då till följande frågeställning: 

”Hur påverkas den auditiva reaktionstiden av ”episk musik?” 

Mer specifikt har detta arbete undersökt hur en viss genre av bakgrundsmusik påverkar den 

mänskliga prestationsförmågan positivt eller negativt jämfört med tystnad. I det här fallet 

mättes prestationsförmågan i form av enkel auditiv reaktionstid eller förkortat ART (Jain et 

al. 2015). För att ha något att mäta prestationerna med bakgrundsmusik mot, utförde hälften 

av testpersonerna ett reaktionstest utan bakgrundsmusik. Detta arbete skiljer sig från 

tidigare forskning på det sättet att den undersöker hur en specifik musikgenre påverkar den 

auditiva reaktionstiden hos personer. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Ett reaktionstest har utformats med samma grund som i Effect of Music on Visual and 

Auditory Reaction Time (Prasad, 2013). Testet mätte ART genom att spela upp ett ljud i 

form av en sinuston och sedan mäta hur länge det tar för försökspersonen att reagera genom 

att trycka på ett tangentbord. Testet mätte alltså det som kallas simple RT i studien av Jain 

et al. (2015), en gång med bakgrundsmusik och en gång utan bakgrundsmusik. Testet 

utfördes i en så lugn och tyst miljö som möjligt för att undvika störningsmoment. 

3.1.1 Kvantitativ metod  

Information samlades in med hjälp av kvantitativa metoder, vilket har inneburit att 

resultaten baserats på empirisk, statistisk data. Enligt Alvehus (2013) blir fokus med en 

kvantitativ metod bland annat att avgöra om fenomen är vanligt förekommande eller inte. 

Den valda metoden stämmer också överrens med det som Bryman & Bell (2017) skriver om 

att data i en kvantitativ studie uppmäts genom att granska olika variabler, jämföra dessa 

med teori och därmed skapa mönster. Metodanvändningen har därmed tillåtit en sånär 

generalisering på grund av det större urvalet. Kvantitativ data samlades in via reaktionstestet 

och via enkäter som försökspersonerna fyllde i efter testet (se Appendix A). Efter att 

testpersonen hade utfört reaktionstestet och enkäten hölls en kort fri diskussion kring ämnet 

och/eller testet ifall deltagaren hade någon övrig kommentar eller var intresserad av arbetet 

med undersökningen. 

3.1.2 Artefakt 

Artefakten i detta arbete utgjordes av ett musikstycke som användes som bakgrundsmusik i 

det test som utfördes i undersökningen. Musiken skrevs så att den passade inom genren 

episk musik genom att ta inspiration från andra verk inom samma genre. Detta diskuteras 

vidare och mer djupgående i kapitel 4.1.2 och kapitel 4.2. 
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3.1.3 Forskningsetiska aspekter 

Testpersonerna informerades om vad studien går ut på och om att de var anonyma och hade 

möjligheten att avbryta testet när som helst eller stå över frågor i enkäten som de inte var 

bekväma med. Det var viktigt att komma ihåg att all forskning som utförs på människor 

medför risker (Codex, 2018). Att testa reaktionstiden hos individer under olika förhållanden, 

som i detta arbete med och utan bakgrundsmusik, kan anses som en slags manipulation och 

bör därför utföras med försiktighet och transparens med testpersonernas välmående som 

prioritet. 

3.1.4 Problematisering av metod 

 

Den valda metoden har sina grunder i de metoder som användes i forskningen av Jain et al. 

(2015) och Prasad (2013). Metoderna som användes i dessa två studier har gett kvantifierbar 

data som resultat, vilket också är målet med den egna undersökningen. Jain et al. (2015) 

menar i sin artikel att den använda metoden i deras undersökning påverkas av många 

faktorer som exempelvis testpersonernas intelligens, personlighet, trötthet, andning samt 

om de har fått övning tidigare. Dessa faktorer kan anses vara svåra att kontrollera som 

forskare men viktiga att ha i åtanke. Andra påverkande faktorer som kan vara relevanta för 

den valda metoden är ljudstyrkan och tonhöjden för pipljudet som kommer att användas i 

testet. Även om detta arbete inte kommer att mäta skillnader i prestation beroende på 

ljudstyrka och tonhöjd, så är det ändå relevant att tydliggöra vilken tonhöjd och ljudstyrka 

som har använts i testerna för att underlätta eventuell vidare forskning inom samma 

område. Något som inte tas upp i någon av de tidigare studierna är vilken hårdvara som 

används för att utföra testerna. Datorer och skärmar har olika responstid vilket kan vara 

nödvändigt att ta i beaktande vid avrundningen av resultat och skapandet av felmarginaler. I 

studien av Prasad (2013) specificeras genrerna på bakgrundsmusiken som användes i 

testerna som rock, heavy metal med sång och instrumental musik. Valet att använda musik 

inom genren episk musik grundar sig i att det var en genre som var bekant för mig och därför 

verkade skapandet av musik inom den genren genomförbart, men också för att ingen 

tidigare forskning med liknande utgångspunkt har använt sig av samma musikgenre. 

Den kvantitativa metoden i form av enkätsvar med alternativ ger tydlig mätbar data, men är 

väldigt beroende av hur enkätfrågorna är skrivna. Om frågorna är ledande eller inte är 

tillräckligt tydliga kan resultatet bli missvisande. Därför var det under utformningen av 

enkätfrågorna av vikt att svaren skulle bli kvantifierbara. Detta gjordes genom att utforma 

flervalsfrågor eller frågor där testdeltagarna fick markera ut sitt svar på en skala. Kvalitativa 

metoder användes som stöd för att få motiverade svar eller givande kommentarer av 

testpersonerna. Svaren och kommentarerna var till hjälp för att styrka eller motbevisa 

resultat av undersökningens kvantitativa del. 
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4 Genomförande, Implementation och 
Projektbeskrivning  

4.1 Progression 

Undersökningen krävde att ett test utformades för att kunna mäta om musiken påverkar 

testdeltagarnas auditiva reaktionsförmåga. Till detta test behövdes fysiska tillgångar som 

exempelvis en dator, en skärm, mus, tangentbord och hörlurar. Ett lämpligt utrymme med 

så lite störningsmoment och bakgrundsljud som möjligt behövdes också. För att kunna 

utföra reaktionstestet med bakgrundsmusik behövdes också ett musikstycke. Detta kapitel 

kommer att beskriva och problematisera utformningen av reaktionstestet samt gå igenom 

skapandet av artefakten som användes i undersökningen. 

4.1.1 Utformning av reaktionstest 

 

I ett tidigt stadie av detta arbete var det tänkt att artefakten skulle bestå av ett reaktionstest i 

form av mjukvara med implementerad musik. Detta visade sig kräva mycket tid och 

inlärning av ny kunskap och nya färdigheter för att skapa artefakten. Därför gjordes valet att 

använda ett redan existerande program för att utföra reaktionstestet och låta musiken utgöra 

den kreativa delen av artefakten. Det finns ett antal program som är gjorda för att testa 

reaktionstiden hos människor varav två av de som hittades var passande för denna 

undersökning. Den första är Inquisit 5 Lab av Millisecond (2018). En mjukvara utformad för 

forskning och som har ett stort urval av tester, däribland reaktionstest. Denna mjukvara 

användes dock inte i denna undersökning eftersom den krävde en dyr licens. På hemsidan 

med namnet Delphiforfun hittades en gratis anpassningsbar mjukvara vid namnet Reaction 

Times (Delphiforfun, 2013) som mäter reaktionstid, där man kan bestämma tidsintervall, 

typ av stimulus och antalet stimuli. Testet har utformats så att 10 stimulus i form av en 

sinuston på 500 Hz spelas upp med 1-5 sekunders intervall och testpersonernas uppgift är 

att trycka på mellanslagstangenten då de hör tonen. Sedan visas testresultatet innehållande 

testpersonens snabbaste och långsammaste tid samt medelvärdet. Upplägget på utförandet 

av testet var från början tänkt att vara så att alla testpersoner gör reaktionstestet två gånger, 

en gång med bakgrundsmusikmusik och en gång utan bakgrundsmusik. I 

pilotundersökningen där en 22-årig man och en 22-årig kvinna deltog, visade det sig att båda 

testpersonerna presterade bättre den andra gången de gjorde testet även om den ena utförde 

testet först med och sedan utan bakgrundsmusik medan den andra utförde testet med 

bakgrundsmusik i första omgången och utan i den andra. Pilotundersökningen gjordes med 

för få testpersoner för att kunna dra konkreta slutsatser, men pilotundersökningen tyder på 

att testpersonerna blir bättre på testet om de gör det flera gånger. En idé som förkastades 

ganska snabbt var att behålla testet som det var men utöka antalet gånger testpersonerna gör 

reaktionstestet till tre gånger med och tre gånger utan bakgrundsmusik eftersom att man 

kan anta att testpersonerna till viss del blir snabbare och bättre på testet med övning, något 

som Jain et al. (2015) och Prasad (2013) listade som en påverkande faktor sina studier. 

Slutligen beslöts det att göra testet med 2 testgrupper där testpersonerna i båda grupperna 

gör testet tre gånger var, varav den ena gruppen gör testet utan bakgrundsmusik och den 

andra gruppen gör testet med bakgrundsmusik. Detta för att kunna isolera den faktor som är 

tänkt att inverka på testresultaten, det vill säga bakgrundsmusiken. Motiveringen bakom 
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uppdelningen i två testgrupper är att testpersonerna skulle få bättre resultat ju fler gånger de 

utförde testet, för att även om testomgångarna med och utan bakgrundsmusik hade 

slumpats i de två tidigare nämnda uppläggen, så kunde ordningen på testomgångarna ha 

bidragit till missvisande resultat. Detta baserades på pilotundersökningens resultat som 

verkade stärka det som Jain et al. (2015) och Prasad (2013) skrev om att övning är en 

påverkande faktor i reaktionstest. 

 

4.1.2 Komposition av musikstycke 

 

Utformningen av reaktionstestet bidrog till riktlinjer för kompositionen av artefakten, 

eftersom att med de intervall och antal stimulus som valdes behövdes ungefär 50 sekunder 

musik. En tanke som var med redan från början var att hålla en så jämn dynamisk nivå som 

möjligt genom hela stycket för att hålla bakgrundsmusiken så jämn som möjligt genom hela 

reaktionstestet. 

Arbetet med artefakten började med att studera egna tidigare kompositioner för att se om 

något kunde återanvändas. Detta gjordes för att spara lite tid genom att inte behöva 

komponera ett stycke helt från början. Stycket utgår från ett ostinato i c-moll (Se Figur 1) 

som skrevs till Make Haste, en egen pianokomposition som senare också arrangerades för 

orkester. Ostinatot placerades i violinstämman precis som i det ursprungliga arrangemanget.  

 Ostinato från tidigare komposition 
Figur 1

Stycket börjar med att betona tonikan i C-moll, sedan följer en ackordföljd som alternerar 

mellan C-moll, Bb-dur och Ab-dur Användningen av ackorden Bb-dur och Ab-dur i 

kompositonen är också hämtad från Make Haste (Se Figur 2).  

 

 Ackord från tidigare komposition 

Figur 2
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Instrumenteringen består av en bläckblås-sektion med tuba, trombon och horn, samt en 

stråksektion med kontrabas, cello, viola och violin. Till slagverk i kompositionen räknas 

timpani, syntetiska ljud från mjukvaran Battery (Native Instruments, 2017) och ett tickande 

ljud som är samplat i samband med skapandet av Chrono, en egen komposition uppbyggd 

helt av ljud från en äggklocka. Mjukvaruinstrumenten Massive och Retromachines Mk2 av 

Native Instruments (2017) användes också vid skapandet av artefakten. Massive (Native 

Instruments, 2017) användes för att fylla ut basregistret, medan en lead-pad från 

Retromachines Mk2 (Native Instruments, 2017) användes för att skapa en drivande 

sextondelsrytm i mellanregistret med en snabb attack och kort decay. Då stommen av 

artefakten var komponerad det vill säga stämmorna och deras instrumentering, användes 

automation för anslag och uttryck på MIDI-instrumenten samt volymautomation på tick-

ljudet i ett försök att få ackorden att få liknande dynamiskt svall som i Hans Zimmers stycke 

Prophet Journey (2011). Betydande effekter som har använts är equalizer, limiter och 

stereobreddning. Styckets tempo ändrades ett antal gånger, men blev slutligen satt på 92 

slag i minuten. Detta gjordes utan svårigheter eftersom att hela stycket är skrivet med MIDI-

information och korta samples som anpassar sig väl efter ändringar i tempot. 

4.2 Förstudie 

Som musikalisk inspiration och som referenslyssning vid mixning användes främst stycket 

Prophet Journey (Zimmer, 2011), ett stycke skrivet till spelet Crysis 2 (Crytek, 2011). Att 

blanda blåsinstrument och stråkinstrument från en klassisk orkesteruppsättning med synth-

ljud från elektronisk musik samt utformningen av det egna styckets dynamik är starkt 

inspirerat av Prophet Journey (Zimmer, 2011).  Att dra inspiration från stycket Demacia 

Rising (Riot Games, 2015) från spelet League of Legends (2009) var naturligt eftersom att 

detta stycke analyserades i sin helhet under en tidigare kurs. Stycket användes som en mall 

för instrumenteringen i det egna stycket. Detta syns överlag på hur den liggande 

ackordbakgrunden har byggts upp i stråk- och blåssektionerna i det egna stycket. Valet att ha 

ett ostinato i stråkinstrument i det högre registret samt att placera melodistämmin hos 

hornet är också väldigt inspirerat av Demacia Rising (Riot Games, 2015). 

 Ostinato i violinstämman från Demacia Rising (Riot 

Figur 3

Games, 2015) 

 Hornmelodi från Demacia Rising (Riot Games, 2015) 

Figur 4
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5 Utvärdering 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken effekt bakgrundsmusik har på den auditiva 

reaktionsförmågan hos testdeltagare. I detta kapitel kommer undersökningen och dess 

resultat att presenteras och analyseras. 

5.1 Presentation av undersökning 

I undersökningen deltog tio personer. Hälften av deltagarna fick utföra undersökningen med 

bakgrundsmusik medan den andra hälften utförde testet utan bakgrundsmusik. Efter 

reaktionstestet fick deltagarna svara på en kort enkät (se Appendix A). Enkäten såg likadan 

ut för båda testgrupperna med undantag av en fråga där deltagarna skulle säga vad de tyckte 

om musiken som spelades i bakgrunden. Denna fråga fanns inte med i den andra 

testgruppens enkät eftersom att de inte lyssnade på någon bakgrundsmusik under testet. 

Undersökningen utfördes 7 maj 2018 i en relativt tyst miljö på Högskolan i Skövde. 

Hårdvara som användes var en bärbar dator och studiohörlurar. Ljudnivån för 

reaktionstestet ställdes in på en behaglig nivå och musiken som spelades upp i bakgrunden 

spelades upp på ungefär hälften av reaktionstestets ljudnivå. Rekryteringen av deltagare 

gjordes genom att personligen gå och fråga efter intresserade deltagare på Högskolan i 

Skövde. Som en följd av detta blev undersökningens målgrupp högskolestudenter i åldern 

21-28. Testet utfördes individuellt av deltagarna med forskaren i samma rum. Deltagarna 

informerades först om deras rättigheter, det vill säga att de hade rätt att avbryta testet när 

som helst och att all data som samlades in under undersökningen var anonym och kommer 

endast att användas i detta examensarbete. Sedan beskrevs deltagarnas uppgift i testet, 

vilket var att trycka på mellanslagstangenten så snabbt som möjligt då de hör ett pipljud. Det 

klargjordes också att deltagarna skulle göra testet tre gånger. Efter eller i samband med att 

enkäten besvarades förklarades det också för intresserade deltagare vad testresultaten 

kommer att användas till och vad detta examensarbete handlar om. Slutligen fick deltagarna 

möjligheten att kommentera och/eller ställa frågor om arbetet och undersökningen. 

5.1.1 Resultat från undersökningen 

Testresultaten sparades av Reaction Times (Delphiforfun, 2013), men sammanställdes i 

Excel (Microsoft, 2010) för att få en bättre överblick samt för att räkna ut reaktionstidernas 

medeltal för de två testgrupperna. I tabellerna nedan visas resultaten för de två 

testgrupperna. Grupp 1 är testdeltagarna som gjorde testet med musik i bakgrunden, medan 

grupp 2 är testdeltagarna som gjorde testet utan musik i bakgrunden. I tabellerna finns 

testdeltagarnas snabbaste respektive långsammaste resultat samt medianvärde för de tre 

omgångarna. Under tabellerna för respektive grupp hittas ett medelvärde som räknats ut av 

medianvärden och ett medelvärde som räknats ut av de snabbaste och långsammaste 

värdena. 
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Tabell 1 Visar testresultat samt medeltal för Grupp 1
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Tabell 2 Visar testresultat samt medeltal för grupp 2 
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5.1.2 Resultat från enkäten 

 

För att sammanfatta enkätsvaren som kan ses i sin helhet i Appendix A, så representerades 

de två testgrupperna av 60 % män, 30 % kvinnor och 10 % av annat kön (se Figur 5). 

 

 Könsfördelning hos deltagarna 
Figur 5

Testdeltagarna ansåg överlag att deras hälsotillstånd och hörsel var bra, det vill säga att de 

flesta ansåg att deras hälsotillstånd och hörsel var högre än 6 på en skala från 1 till 10 (se 

Appendix A). Testdeltagarna i grupp 1 fick betygsätta musiken som spelades i bakgrunden på 

en skala från 1 till 10 och där 1 var dålig och 10 var bra. En av deltagarna gav musiken en 

sexa, två av deltagarna gav musiken en sjua och två andra gav musiken en åtta. På den sista 

frågan i enkäten som handlade om huruvida testdeltagarna blev störda av något under 

testets gång svarade majoriteten av deltagarna i grupp 1 att de inte stördes av något speciellt, 

medan tre av deltagarna i grupp 2 svarade att de stördes lite av ljud från personer i 

omgivningen. Som det nämndes i kapitel 5.1 där undersökningen presenterades så fick 

deltagarna fritt ställa frågor eller kommentera arbetet och undersökningen efter testet och 

enkäten. De flesta hade inga nämnvärda frågor eller kommentarer kring undersökningen 

förutom testperson 3 i grupp 1 som nämnde att hen bytte hand under testets gång, men att 

det inte kändes som att det gjorde någon skillnad.  

5.2 Analys 

5.2.1 Analys av enkätsvar 

Enkätsvaren som samlades in (se Appendix A) visar på en aningen ojämn 

könsrepresentation i testgrupperna, speciellt i grupp 1 där 80 procent av deltagarna var män. 
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Enkätsvaren visar på att testdeltagarnas genomsnittliga hälsotillstånd och hörsel var bra och 

liknande i båda grupperna.  

5.2.2 Analys av testresultat 

 

Testresultaten visar att grupp 1 som gjorde reaktionstestet med musik i genomsnitt 

presterade bättre än grupp 2 som utförde reaktionstestet utan musik i bakgrunden. Det 

totala medelvärdet av alla testdeltagares medianvärden är 317,2 millisekunder. Skillnaden i 

medeltalet mellan grupperna uträknat från medianerna av testresultaten är 19,7 

millisekunder medan skillnaden i medeltalet uträknat från de snabbaste och långsammaste 

tiderna är 20,7 millisekunder. Samtliga deltagare presterade bättre i den andra 

testomgången jämfört med den första. Av deltagarna i grupp 1 presterade tre av fem 

deltagare sämre i den tredje omgången jämfört med den andra utifrån deras medianvärden, 

medan fyra av fem deltagare i grupp 2 presterade sämre i den tredje omgången jämfört med 

den andra. 

5.3 Slutsatser 

Den viktigaste slutsatsen som besvarar frågeställningen och som kan dras utifrån den 

information som samlats in via enkäten och reaktionstestet, är att den auditiva 

reaktionstiden påverkas positivt av bakgrundsmusik inom genren episk musik. Dock är 

skillnaden i millisekunder liten mellan de två testgrupperna, och det kan anses att 

undersökningen hade för få deltagare för att kunna resultera i tillförlitliga resultat baserade 

på kvantifierbar data. En annan slutsats som kan dras utifrån reaktionstiderna som har 

uppmätts i denna undersökning som gjordes på åldersgruppen 21-28, är att den 

genomsnittliga auditiva reaktionstiden hos deltagarna i denna undersökning är nästan 

dubbelt så lång som den auditiva reaktionstiden hos personer i åldern 17-19 som redovisades 

i undersökningen av Jain et al. (2015). Detta kan som det skrevs i bakgrundskapitlet och i 

kapitel 3.1.4 bero på många faktorer som exempelvis deltagarnas personlighet och livsstil. 

Andra faktorer som också kan bidra är skillnaden på ålder, samt skillnaden på hårdvara och 

mjukvara som har använts i undersökningarna. Nämnvärt är att den genomsnittliga 

reaktionstiden för deltagarna i denna undersökning lade sig ganska nära 200-300 

millisekunder, vilket enligt NE (2018) är normal reaktionstid hos en person. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har undersökt musikens inverkan på auditiv reaktionstid genom att utföra en 

undersökning där deltagare tillhörande två grupper har fått utföra ett reaktionstest i tre 

omgångar var. Undersökningen är baserad på tidigare forskning kring reaktionstid och 

musikens påverkan på prestationsförmåga. Den ena gruppen utförde testet medan musik 

spelades i bakgrunden, medan den andra gruppen gjorde testet utan bakgrundsmusik.  

Musiken som spelades i bakgrunden medan respondenterna i grupp 1 utförde reaktionstestet 

skrevs specifikt för detta arbete och utgör den kreativa delen av artefakten. Datainsamlingen 

var i huvudsak kvantitativ i form av resultat från reaktionstestet och flervalsfrågor i en enkät 

som respondenterna svarade på efter att ha utfört reaktionstestet. Resultatet från 

undersökningen visade på en skillnad i reaktionstid mellan de två grupperna. Utifrån detta 

drogs slutsatsen att musiken som användes i undersökningen påverkade deltagarnas 

auditiva reaktionstid positivt. 

6.2 Diskussion 

 

Som inledning på diskussionsdelen av detta arbete kan det konstateras att den egna studien 

tillför till behovet att vidare studera detta ämne, men att resultatet baserats på ett urval som 

kan anses litet. Studien är däremot ett försök att vidare bidra till utvecklingen och 

förståelsen av musikens påverkan på reaktionsförmåga. 

Undersökningen hade ett för litet antal deltagare för att kvantitativ data som samlades in ska 

kunna vara helt trovärdig, och lyfter fram trender snarare än fakta då det gäller musikens 

påverkan på auditiv reaktionsförmåga. Det faktum att några av deltagarna i grupp 2 stördes 

av bakgrundsljud i testmiljön kan också anses påverka resultatet av undersökningen. 

Exempelvis hade kanske skillnaden i resultaten mellan grupperna varit annorlunda om 

deltagarna i grupp 2 hade fått göra testet ostört i en mer kontrollerad miljö och därav 

presterat bättre. 

6.2.1 Samhälleliga aspekter 

 

I detta arbete undersöktes eventuella samband mellan musik och mänsklig 

prestationsförmåga. Forskning av detta slag kanske inte har omedelbar påverkan på 

samhället, men kan möjligtvis bidra till en bättre förståelse för hur människor påverkas av 

sin ljudmiljö i vardagen. Forskningsområdet kan vara relevant ur ett samhälleligt perspektiv 

med tanke på arbeten som kan anses kräva mycket precision och koncentrationsförmåga, 

som exempelvis kirurgi eller flygledning.  

6.2.2 Etiska aspekter  

 

Vid forskning som undersöker mänsklig förmåga, har den som utför undersökningen ett 

stort ansvar och bör prioritera deltagarnas välmående. Detta var mycket viktigt i detta arbete 
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också för att uppspelningen av bakgrundsmusik vid reaktionstestet kan anses vara en slags 

manipulation. I detta arbete har stor vikt lagts på transparens och anonymitet. I praktiken 

betydde detta att deltagarna informerades om vad arbetet gick ut på och att de var anonyma i 

undersökningen. Alla deltagare var frivilliga och hade möjligheten att avbryta sin medverkan 

i undersökningen vid vilket tillfälle som helst. Ingen fokus har lagts på att jämföra deltagare 

med varandra baserat på deras könstillhörighet, etnicitet, ålder eller andra egenskaper. 

Anledningen att det inte ansågs relevant, var för att arbetet endast undersökte musikens 

påverkan på auditiv reaktionstid, och därför användes bara informationen om deltagarnas 

egenskaper för att se hur de var fördelade mellan de två grupperna.  

6.3 Framtida arbete 

Som det nämndes tidigare kan antalet deltagare i undersökningen anses vara för litet för att 

kunna få tillförlitlig kvantitativ data och om undersökningen hade fortsatt några månader så 

hade mer data från en större population kunnat samlas in. Ett försök att jämna ut 

könsfördelningen och åldern i grupperna hade högst antagligen också bidragit till mer 

tillförlitliga resultat. Om ännu mer tid hade funnits till förfogande för detta arbete hade man 

även kunnat undersöka hur andra musikstilar påverkar den auditiva reaktionstiden. Om 

ännu mer tid hade funnits till förfogande för detta arbete hade undersökningen kunnat 

innefatta fler musikstilars påverkan på auditiv reaktionstid, eller kanske också innefattat 

tester med visuell reaktionstid i fokus. 

Om arbetet sätts i ett större sammanhang så skulle denna typ av forskning kunna användas i 

exempelvis spelutvecklings-sammanhang där man vill att musiken ska spela en viss roll eller 

påverka spelaren på något visst sätt.  
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