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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om musik har en ergogen effekt fysiskt och psykiskt på 

elitidrottare under högintensiv träning. I studien deltog sammanlagt nio stycken elitcyklister och 

elittriathleter, fem kvinnor och fyra män. Testdeltagarna var alla elitaktiva inom cykel eller 

triathlon, medelåldern var 25,7 och standardavikelsen på åldern var 3,2. Testet utfördes på en SRM 

cykelergometer som uppmätte högsta effekt, medeleffekt, medelkadens och maxpuls. Testet bestod 

utav fyra stycken två minuters högintensiva intervaller med sex minuter vila mellan varje intervall. 

Varannan intervall hade testdeltagaren musik i öronen och varannan intervall utfördes i tystnad. 

Datan fördes in och analyserades i SRMX program. Resultaten påvisade ingen signifikant skillnad, 

men en tendens till att musik hade en ergogen effekt under utmattning. Åtta av nio utav 

testdeltagarna hade en positivare erfarenhet från intervallerna med musik.   
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate whether music has an ergogenic effect physically and 

mentally on elite athletes during high intensity training. The study included nine participant, five 

women and four men. Test participants were all elite active in cycling or triathlon, the average age 

was 25.7 and the standard deviation of the age was 3.2. The test was performed on SRM cycling 

ergometer which measured maximum power, average power, mean cadence and maximum heart rate. 

The test consisted of four two minutes high intensity intervals with six minutes rest between each 

interval. Every second interval, the test participant had music in there ears and every other interval 

was performed in silence. The data was filed and analyzed in SRMX programs. The results did not 

showed any significant difference, but a tendency for music had an ergogenic effect during fatigue. 

Nine out of ten of the test participants had a positive experience from the intervals of music. 
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Inledning 
 

Musik har sedan länge varit en viktig del inom människans liv och fungerat som en social faktor 

inom olika situationer som även har fört människor samman (Hagen, Foster, Rodriguez-Marroyo, 

2013, s.104). Musik spelas ofta på de flesta idrottsevenemang och anläggningar och påverkar 

människor på olika sätt. Vissa kan se musiken som motiverande och inspirerande medans det för 

andra kan ha en motsatt effekt. Generellt har musik påvisat vara en ergogen effekt som  kan 

förbättra humör, ökad upphetsning och minska känslan av trötthet. Musik kan förbättra prestationen 

(Brooks & Brooks, 2010, s. 15). Musik har även påvisats framkalla känslor hos personer (Bishop, 

2010, s. 35-36). Känslor och humör kan influera en idrotts prestation (Lane, Davis & Tracey, 2011, 

s. 400). Personer som har lyssnat på musik under en fysisk prestation har haft en mer positiv attityd 

till prestationen efter avslutad fysisk prestation (Dyer & McKune, 2013 s. 485). Få studier har 

undersökt hur musik påverkar en vältränad atlet under maximal fysisk prestation. Det har påvisats 

att musik har en ergogen effekt både fysiskt och psykiskt under låg intensiv träning. Under låg 

träningsintesitet så hjälper musiken utövaren att blockera känslor av trötthet, medans under en högre 

intensitet när den anaerobiska metabolismen kopplas på så har musikens effekt minskats (Dyer & 

McKune, 2013 s.485). Under hög intensitet så spelar utövarens egna psykologiska roll en större 

faktor. Utövaren väljer att inte påverkas av andra stimuli och därför kan musikens ergogena effekt 

utebli (Dyer & McKune, 2013 s.485). Det har påvisat att idrottare under högintensiv träning 

utesluter stimuli som kan påverka prestationen (Dyer & McKune, 2013 s. 486). 
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Bakgrund  

Högintensiv intervallträning 
 

Den mest grundläggande uthållighetsparametern inom cykling är den maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2max). Syreupptagningen är mängden syre kroppen kan ta upp under 

en hel minut för att använda i samband med energiomvandling i musklerna (Svenska 

cykelförbundet, 2011 s. 177- 204). Enligt Gibala, Little, Macdonald & Hawley, (2012 s. 129-130).  

Bästa sättet att träna vo2max är i form av intervaller mellan 30 sek till fyra minuter.  Under dessa 

intervaller ligger individen på över 90 procent av sin maxpuls, vilket är mycket högintensiv 

uthållighetsträning. Två minuters intervaller räknas som anaeroba intervaller (Bompa & Haff, 2009, 

s. 304-305).  

 

 

 

Perception och uppmärksamhet 
 

Perception är bearbetning av sinnesuttryck som sedan blir till upplevelse (Hassmén,  Hassmén & 

Plate, 2010, s. 66). Hjärnan intar inre stimuli direkt på grund av att hjärnan inte kan se eller höra. De 

är kroppens sinnesorgan som intar stimuleringen i form av sinnesuttryck. Viss information tas in 

och annan information stängs ute. Där den information som är relevant för överlevnad prioriteras 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2010, s. 66). Människan har olika grad av uppmärksamhet. En förhöjd 

nivå då både fysiologisk och mental uppmärksamhet är aktiverad (Hassmén, Hassmén & Plate, 

2010, s. 67).  Ibland kan människan reagera genom reflexer på yttre händelser. Men oftast handlar 

det om viljestyrd mental ansträngning (Hassmén, Hassmén & Plate, 2010, s. 67).  Uppmärksamhet 

delas på i två olika former, selektiv uppmärksamhet och exekutiv uppmärksamhet. Den selektiva 

uppmärksamheten innefattar två urvalsprocesser, vilka är fokusering och filtrering. Information som 

uppmärksammas och information som filtreras bort genom egenskaper hos stimuli och individ. 

Vilka kan utformas igenom att en idrottare väljer att inte påverkas av ovidkommande stimuli utan 

istället fokusera på det som är relevant i situationen. Exekutiva uppmärksamheten innebär en slags 

kontrollerande form av uppmärksamhet. Vilket innebär förmågan att dela på uppmärksamheten på 

flera uppgifter. Dock kan delad uppmärksamhet bidra till reducerad prestation (Hassmén, Hassmén 

& Plate, 2010, s. 67-68). Om en idrottare skall utföra en idrottsprestation som kräver koncentration 



 

9 

och uppmärksamhet och om det sedan uppstår något störande moment som även fångar 

uppmärksamheten kan det leda till att den idrottsliga prestationen blir lidande.  

 

Musik under fysiskansträngning 
 

I tidigare studie av Hagen et al., (2013, s.104-106) gjorda på rutinerade cyklister, visade resultaten 

utav ett 10km test där cyklisterna lyssnade på självvald musik under ett test och ett test utan musik 

inga anmärkningsvärda skillnader. De drog slutsatsen att det inte fanns någon betydelsefull effekt 

av musik då varken pulsen eller distansen hade någon signifikant skillnad med musik eller utan 

(Hagen et al., 2013 s.104-106). En annan studie gjord på löpare visade dock att kvinnor sprang 

längre på ett tolv minuters cooper test med musik de gillade än med musik de inte gillade och utan 

musik (Zachary & Hotaka, 2015 s.390-396).  

 

Det finns lite bevis för vad musik egentligen har för effekt på idrottares fysiska och psykiska 

förmåga (Zachary & Hotaka, 2015 s.390-396). Atleter har påvisat kunna reglera humör och känslor 

så som ilska, frustation, depression, trötthet och spänning genom att lyssna på musik (Lane, Davis 

& Devonport, 2011, s. 400).  Musik kan fungera som ett motiverande verktyg i samband med 

träning. Musik har påvisats ökad upphetsning och framkalla en ”psyching-up” -effekt. Musik under 

hög intensivt arbete påverkar och gör upplevelsen mer angenäm (Judy et al., 2015, s. 290).  Ökad 

motivation och ansträngning samt att uppehålla uppmärksamhetsfokus (Judy et al., 2015, s. 290). 

Inom löpning har musik påvisat god effekt, genom förbättrad prestation eller en upplevelse av att 

det skedde en prestationsökning (Lane, Davis & Devonport, 2011, s. 405). Motiverande musik har 

påvisat förbättrad prestation under anaerobisk prestation under ett wingate test. Wingate test är en 

30 sekunders spurt på en cykelergomter. Där det skedde en ökning på högsta effekt och medel 

effekt. Vilket påvisade att motiverande musik hade en positiv inverkan på anarobiskt utförande på 

ej elitidrottande män och kvinnor (Brooks & Brooks, 2010, s. 14). Om musiken har påvisat god 

effekt under anaerobisk prestation så kan det finnas en möjlighet att musik även kan ha en god 

effekt under högintensiv träning. Vilket skulle kunna leda till att man under cykeltester eller träning 

skulle kunna använda musik för att prestera bättre.  
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Syfte  
 

Studiens syfte var att undersöka musikens påverkan fysiskt och psykiskt under högintensiv träning 

på elitidrottare. 

 

Hypotes 
 

Hypotesen var att musik fysiskt inte påverkar testdeltagarna men att psykiskt så kommer 

testdeltagarna ha en bättre upplevelse under intervaller där musik spelas. 
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Metod 

Urval 
Testet utfördes på nio stycken deltagare som antingen var elitcyklister eller elittriathleter från 

Dalarna.  Från början var det tolv deltagare som tackade ja, dagen innan testerna började kom tre 

stycken avhopp. Elitcyklister och elittriathleter är vana vid att högintensiv träning på cykel och var 

därför relevanta för undersökningen. Medelåldern hos testdeltagarna var 25,7 och standardavikelsen 

på åldern var 3,2. Fem kvinnor och fyra män deltog i studien. Testdeltagarna ingick i ett 

bekvämlighetsurval där de hittades via Dala Sport Academy och kontaktades via e-post.  

 

Datainsamling  
 

När experiment genomförs på idrottare är det viktigt att inte överträda några etiska gränser. Gratton 

& Jones (2010, s.101-105) tar upp faktorer att tänka över innan experiment genomförs. Att delta i 

en undersökning skall vara frivilligt, riskerna skall vara obefintliga eller minimala, all information 

skall hanteras strikt och bästa möjliga konfidentialitet och det är viktigt att ha godkännande från den 

kommitté inom de distrikter man undersökt innan man gör tester som involverar etiska dilemman. 

Testedeltagarna fick ett infromationsbrev där det stod att de deltar frivilligt och kan när som helst 

avbryta testet utan motiverande orsak. 

 

 Att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod är även ett bra tillvägagångssätt (Eliasson, 2013, s. 

30-31).  En kvantitativ metod för att få ett större heltsperspektiv över det som skall undersökas för 

att sedan intervjua intressanta iaktagelser som har uppstått under den kvantitativa 

insalmingsmetoden. När kvantitativ och kvalitativ metod kombineras är det viktigt att resurserna 

räcker till (Eliasson, 2013, s. 30-31). I Undersökningen kombineras kvantitativ och kavlitativ metod 

för att få en djupare insyn inom ämnet för att ta fram intressanta iakttagelser som kan ha påverkat 

resultatet. Undersökningen kombineras med ett kvasiexperiment och intervju. Ett kvasiexperiment 

innebär inte slumpmässig fördelning från urvalet vilket ger icke ekvivalenta grupper utan ett 

bekvämlighetsurval. Undersökningen byggs på kvasiexpermentell design med beroendemått samt 

oberoende variabel. Den oberoende variabeln kan påverka och bidra förändingar i den beroende 

varibalen (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 67). 

 

Experiment är en metod för att undersöka orsaksbundna samband mellan variabler (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s.188-198). Vilket i den här undersökningen innebär sambanden mellan musik och 
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hög fysisk ansträngning hos elitidrottare. Experimentell metod ger ett tydligt svar på hur en vissa 

faktorer påverkar en annan faktor. Experimentella metoder kan se ut och utföras på olika sätt. 

Vanligtvis så jämförs grupper med varandra eller så utförs ett experiment men olika 

försökspersoner (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.188-198). För att ta reda på hur musik påverkar en 

prestation så anses en experimentell metod som mest relevant för frågeställningen. Där man 

använder sig av en testmetod med hög reliabilitet för att sedan kunna manipulera testdeltagaren med 

musik för att se skillnader. Med reliabilitet så menas graden av reproducerbarhet vid genomförandet 

av samma test. Testpersonen skall under samma förhållanden uppvisa samma resultat när testet 

gjordes första gången. Resultatet kan dock variera fast samma testutrustning har används. Det kan 

bero på flera olika faktorer som bör tas i beaktan under en undersökning (Bellardini, Henriksson & 

Tonkonogi, 2009, s. 24-25). Förändringar i testdeltagarens  tillstånd, vilket kan vara uttröttande, 

inlärning och förändring av motivation och koncentration. Byte av testledare kan också påverka 

resultatet och tillföra brister i själva testet. Därför användes samma testledare vid alla testtillfällen. 

Validiteten är graden av exakthet över det som skall mätas. Det är ett mått på hur informativt ett test 

är (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009, s. 24-25). Testets validitet säkrades genom att utföra 

ett test som består av högintensiva intervaller med eller utan självvald musik på elitidrottare. 

Pågrund av att elit idrottare är vana vid högintensiva intervaller och testet utfördes endast under ett 

tillfälle så ansågs inlärningseffekten låg.  

 

 

Genomförande  
 

Deltagarna fick ta del av ett informationsbrev där det fick all relevant information om testet. Vilka 

metoder som skulle användas, vad som skulle mätas, vem som var forskningshuvudman, att 

deltagande är frivilligt, deltagarna har rätt att avbryta när som helst och att all data avidentifieras 

efter testet så deltagarna är anonyma i resultaten (Bell, 2011, s. 253). Testdeltagarna fick innan 

testet inte veta det exakta syftet med studien, detta för att undvika att det skulle påverka resultatet. 

Testdeltagarna fick instruktioner om att de skulle utföra fyra stycken två minuters intervaller, de 

skulle ta med sig en egen spelningslista med musik eller låtar de ville lyssna på under sitt test. Väl 

på plats när de satt på cykelergometern och skulle utföra intervallerna fick de veta att varannan 

intervall skulle ske under tystnad. Studien utfördes på en SRM cykelergometer på Livi laboratoriet 

på Högskolan Dalarna. Testet gick ut på att testdeltagarna kom en och en till laboratoriet och 

utförde sitt test. På plats värmde varje testdeltagare upp i 15 minuter. Lång uppvärmning för att 
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förhindra skador (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009, s. 28-29). Uppvärmningen gav  

deltagarna möjlighet att känna på SRM cykeln, välja ut en startväxel och öva på att växla så att de 

inte skulle uppstå något mekaniskt fel på grund av att SRM har annorlunda växling än vanliga 

testcyklar som testpersonerna är vana att träna på. Fyra stycken två minuters intervaller med sex 

minuter vila mellan varje intervall utfördes. Varannan testdeltagare fick börja första intervallen med 

musik i öronen. Hörlurarna  tejpades fast med hud-tejp vid behov och varannan testdeltagare fick 

börja med en tyst intervall. Sedan utfördes varannan intervall med musik i öronen och varannan 

intervall under tystnad. 

 

Innan testet började så ställdes cykeln in i rätt sittposition för testdeltagaren. Höjd på sadeln och 

längden mellan sadel och styre justerades av testdeltagare och testledare.  Polar pulsband sattes runt 

bröstpartiet på testdeltagarna och cykeln kalibrerades. Två testledare var på plats under alla test, alla 

deltagare fick exakt samma instruktion om hur testet skulle gå till. Testdeltagarna startade varje 

intervall stillastående och när två minuter gått slutade de genast att trampa. En av testledarna var 

ansvarig för musik och tidtagning. Den andra testledaren var ansvarig för datorn som var kopplad 

till SRM cykeln, där mätningarna skedde. Vad som mättes ut av testerna var testdeltagarens 

medeleffekt, maxeffekt, maxpuls och medelkadens. Testdeltagarna fick inte se sina värden under 

testet. Endast ett tidtagarur framför dem. Tiden  fick de se för att kunna lägga upp intervallerna lika. 

Efter avslutat test och alla intervaller var genomförda så fick testdeltagaren svara på några frågor. 

Testedeltagarna svarade på frågorna innan de fick se sina resultat. Ordningen på frågorna var viktig 

för att det inte skulle vara ledande.  

Frågorna: 

1.Under vilken intervall kände du dig starkast och under vilken intervall kände du dig som svagast? 

2.Hur påverkade musiken dig?  

3.Tror du att du presterar bättre med musik?  

 

Analys av data  

Efter varje avslutat test sparades SRM filerna ner på datorns hårddisk, överfördes via USB till 

testledarnas privata datorer. Resultaten kodades och all data avidentifierades, deltagarna är 

oidentifierbara i resultatet i undersökningen. Kodningen och datan förvaras korrekt, minst fem år. 

Längre om materialet kan vara av värde för framtiden. Kodnamn och skild förvaring mellan 

personuppgifter och koder (Bell, 2011, s.253). Filerna öppnades i SRMX-3-1-435.dmg (2015) 
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program där all data analyserades och räknades ut. Mätningarna i varje intervall skedde från 

stillastående och ingen kadens till avslut där kadensen efter avlutad intervall var noll igen. Datan 

fördes in i Excel 2013 där medeleffekten analyserades. Deltagarna delades in i två olika grupper. 

Grupp 1 hade självvald musik under första och tredje intervallen och grupp 2 hade självvald musik 

under andra och fjärde intervallen. Alla enskilda värden plockades ut och medelvärdet beräknades 

från intervall ett till tre. Sedan uträkandes den procentuella skillnaden på medelvärdet på 

intervallerna ett till tre och den fjärde intervallen. Resultaten jämfördes sedan i ett oberoende T-test. 

De kvalitativa resultaten analyserades genom att datan transkriberades och det mest relavanta togs 

ut.  

 

Etiska överväganden 

Testgruppen ansågs ej som en sårbar grupp då alla deltagarna är vana vid högintensiv träning på 

cykel på grund av att de är elitaktiva cyklister och triathleter. Med en bra uppvärmning innan 

intervallerna och vana testdeltagare anses riskerna minimala. 
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Resultat 
Resultatet påvisar ingen signifikant skillnad men en tendens att musik kan ha en ergogen effekt 

under utmattning. Grupp 2 som hade musik under fjärde intervallen, skiljde sig den fjärde 

intervallen med 6 % från medeltalet av tidigare intervaller och oberoende t-testet visade ett värde på 

0,7.  Grupp 1 som inte hade musik under sista intervallen skiljde sig med 10 % från medeltalet av 

de tidigare intervallerna och oberoende t-testet visade ett värde på 0,07.  

 

Det mest relevanta svaren från frågorna plockades ut. Åtta stycken av nio testdeltagare hade positiv 

erfarenhet av musiken som spelades under intervallerna. Testdeltagarna ansåg att musiken hjälpte 

dem att orka utföra intervallen även om de var trötta. Deltagarna menade att musiken gjorde att de 

kunde fokusera på musiken och inte på självaste utförandet, att musiken hade en bedövande effekt. 

Testdeltagarna förklarade att musiken gjorde så att tiden gick snabbare och fokus hamnade på annat 

än att cykla. En testdeltagare ansåg att den påverkades negativt av musiken, att den kunde lägga upp 

intervallen och tänka smartare utan musik.  
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Figur 1. Medeleffekt över grupp 1 som startade med musik på första intervallen 

  

Grupp 1 startade med musik och hade inte musik under sista intervallen. Fjärde intervallen skiljde 

sig med 10 % från medeltalet på medeleffekten på intervallerna ett till tre men ingen signifikant 

skilland 

 

 

Figur 2. Medeleffekt över grupp 2 som startade utan musik på första intervallen 

  

Grupp 2 startade utan musik och hade musik under sista intervallen. Fjärde intervallen skiljde sig 

med 6 % från medeltalet på medeleffekten på intervallerna ett till tre men ingen signifikant skillnad. 
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Testdeltagare 1 

”Tänkte bättre utan musik i öronen, jag lade upp intervallerna smartare utan musik, klokare utan 

musik. Med musik i öronen var det mer bara ösa från start och inget tänkande.” 

 

Testdeltagare 2 

”Orkar mer med musik. Lättare att hålla takten med musik när man är trött. Tror att musik 

påverkar både fysiskt och psykiskt positivt.”  

 

Testdeltagare 3 

”Musik har en bedövande effekt, tänker inte att de gör ont på samma sätt som utan musik. 

Tiden går fortare med musik.” 

 

Testdeltagare 4 

”Lättare med musik, det gjorde att man tänkte på annat. Tror jag presterade bättre med musik.”  

 

 

Testdeltagare 5 

”Musik påverkade mig positiv, tänkte inte på att jag var trött. Tror att jag presterar bättre med 

musik!”  

 

Testdeltagare 6 

”Musik påverka mig positiv när jag är trött, orkar mer, musiken flyttar fokus från att det gör ont.  

Tror jag är starkare med musik.” 

 

 

Testdeltagare 7 

”Jag tror att jag presterar bättre med musik. Jag orkar hålla uppe ett högre tempo och kadensen.  

Men jag tycker att det är skönare att köra utan musik, gillar inte att ha hörlurar på mig, då hörs 

pulsen så mycket.” 
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Testdeltagare 8 

”Jag tror att jag presterar bättre med musik. Tiden går fortare och de känns lättare med musik i 

bakgrunden. Lägger inte lika stort fokus på att det är jobbigt” 

 

Testdeltagare 9 

”Tror inte jag presterar bättre med musik, men jag fokuserar på annat än att det gör ont.” 

 

 

 

Hypotesprövning 
 

Hypotesen var att musik fysiskt inte påverkar testdeltagarna men att psykiskt skulle testdeltagarna 

ha en bättre upplevelse under intervallerna där musik spelas. Resultaten påvisade delvis studiens 

hypotes. Åtta av nio testdeltagare upplevde att musiken påverkade dem positivt. Resultaten visar att 

det finns en tendens att musik under utmattning kan ha en ergogen effekt. Vilket innebär att 

hypotesen för undersökningen stämde kring den psykiska påverkningen av musik,  men inte för den 

fysiska delen där det framkommer en tendens för att musik påverkar deltagarna ergogeniskt vid den 

fjärde intervallen, där utmattningen är som högst. 
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Diskussion 

 Resultatdiskussion  
 

Studiens syfte var att undersöka musikens påverkan fysiskt och psykiskt under högintensiv träning 

på elitidrottare.Testdeltagarna avverkade fyra stycken två minuters intervaller med sex minuter vila 

mellan varje intervall. Varannan intervall utfördes under tystnad och varannan med musik. Efter det 

avslutade testet så fick testdeltagaren svara på frågor kring hur musiken påverkat dem under 

testtillfället. Hypotesen var att musik fysiskt inte påverkar testdeltagarna men att psykiskt så 

kommer testdeltagarna ha en bättre upplevelse under intervaller där musik spelas.  

 

Forskningsfrågan besvaras genom att undersöka om musik har en fysisk och psykisk påverkan 

under högintensiv träning.  Motiverande musik har påvisat ökad effekt under anaerobisk prestation 

på cykelergometer (Brooks & Brooks, 2010, s. 55). Därför ansågs det relevant att mäta skillnaden i 

medeleffekten i intervallerna för att besvara forskningsfrågan. En högre effekt innebär en förbättrad 

prestation. Dock fick inte testdeltagarna informationen att välja en motiverande låt utan en självvald 

låt som de vill lyssna på under ett test. Generellt har musik påvisat vara en erogen effekt som kan 

förbättra humör, ökad upphetsning och minska känslan av trötthet (Brooks & Brooks, 2010, s.15 ). 

Personer som har lyssnat på musik under en fysisk prestation har haft en mer positiv attityd till 

prestationen efter avslutad fysisk prestation (Dyer & McKune, 2013 s.485). Därför ansågs det 

relevant att även mäta vad testdeltagarna upplevde att musiken gjorde. Musiken gjorde att 

testdeltagarna istället kunde fokusera på musiken och inte på själva testutförandet. Majoriteten av 

testdeltagarna upplevde att tiden gick snabbare och de hade en bättre upplevelse av intervallen med 

musik. Detta kan bero på att hjärnan är ett sofistikerat organ som inte har möjlighet att ta in all 

stimuli som uppkommer (Hassmén, Hassmén & Plate, 2010, s. 66-67). Vilket leder till att det finns 

en förenkling där vissa sinnesorgan är selektiva och de sker ett urval av information. Då viss 

information tas in och annan information stängs ute. Där den information som är relevant för 

överlevnad prioriteras. Vilket kan leda till att testdeltagarna valde att fokusera på musiken istället 

för själva utövandet. Majoriteten av testdeltagarna menade att musikens effekt gjorde att de 

upplevde mindre smärta. 

 

Brooks och Brooks (2011, s.55) påvisade att musik hade en ergogen effekt på idrottare under 

anaerobisk prestation. Detta kan bero på att studien utfördes på inte elitidrottare vilket kan vara en 

orsak till att det skedde en prestationshöjning under intervallerna med musik. När den anaerobiska 
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metabolismen kopplas på så har musikens effekt minskats (Dyer & McKune, 2013 s.485).  Under 

hög intensitet så spelar utövarens egna psykologiska roll en större faktor. Utövaren väljer att inte 

påverkas av andra stimuli och därför kan musikens ergogena effekt utebli (Dyer & McKune, 2013 

s.485). Det har påvisat att idrottare under högintensiv träning utesluter stimuli som kan påverka 

prestationen (Dyer & McKune, 2013 s.486). Vad undersökningen påvisade var att de fanns en 

tendens till att deltagarna presterade bättre under utmattning när deltagrna lyssande på musik. Vilket 

kan bero på att under utmattning blev musiken viktigare för att klara av att utföra intervallerna.   I 

vidare studier kan det vara intressant att undersöka hur stor betydelse har musikens psykologiska 

påverka under intervallen. Genom att utföra testet under flera olika testtillfällen. 

 

Metoddiskussion 
 

Fyra stycken två minuters intervaller med sex minuters vila mellan varje intervall utfördes. Varför 

dessa intervaller valdes ut var för att de testpersonerna skulle bli utmattade. För att bli riktigt 

utmattade användes vo2max intervaller som är mellan 30 sekunders till 4 minuter långa (Gibala, 

Little, Macdonald & Hawley, 2012, s. 129-130).  Varför två minuter valdes var för att deltagarna 

skulle kunna ligga på maximal insatts från start till slut, vilket blir svårare desto längre intervallen 

blir. Två minuters räknas som anaeroba intervaller, då skall vilan vara minst dubbel så lång som 

intervallerna (Bompa & Haff, 2009, s. 304-305). Därför valdes sex minuters vila för att deltagarna 

skulle vara så utvilade som möjligt. Elitcyklister och elittriathleter valdes för att de är mer bekväma 

med att utföra högintensiv / allout träning.  Vilket kan vara svårare för icke elitidrottare att nå upp 

till. Fler risker kan även uppstå med orutinerade testdeltagare. 

 

Varför varannan deltagre började med musik och varannan deltagare började första intervaller med 

tystnad var för att se så resultaten inte påverkades av att alla hade samma ordning på intervallerna 

med och utan musik. Även för att kunna se på sista intervallen då testpersonerna var som tröttast om 

musiken påverkade deras resultat kontra de som hade sista intervallen under tystnad. Varför 

deltagarna själva fick välja musiken som skulle spelas under testet var just för att känslor och humör 

kan influera en idrotts prestation (Lane, Davis & Tracey, 2011, s.400). Om de inte fått välja musik 

själva och musik de inte gillar skulle spelas kan detta påverka deras känslor och humör som i sin tur 

påverkar prestationen. 
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Studien av Zachary & Hotaka (2015 s.390-396) påvisade att löpare under 12 minuters intervaller 

presterade bättre med musik. Frågan är om intervallerna i denna studie hade vart längre om man då 

hade kunnat se en skillnad mellan intervaller. Då personers förmåga att utesluta stimuli är högre 

under vo2max intervaller än lågintensiva intervaller. Detta kan vara intressant att utforska i vidare 

studier. Om längre intervaller kan göra en skillnad, om vo2max intervaller är för korta för att 

individerna skall hinna reagera på omgivningen.  

 

Målet var att alla testdeltagarna skulle utföra alla intervallerna lika. Testdeltagarna fick 

informationen att de skulle utföra intervallerna som träningssyfte, där de skulle försöka prestera så 

bra de kunde som möjligt under varje intervall. Vilket leder till att deltagarna planerade att de skulle 

orka utföra intervallerna med samma effekt alla gånger.  

 

Validitet är studiens giltighet och reliabiliteten är studiens pålitlighet. Reliabiliteten kan höjas med 

förbättrad standardisering av testutförandet, ökat antal försök, ökat antal bedömare, ökat antal 

ekvivalenta tester och mer motiverade testdeltagare (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2010, s. 

24-25). För att höja reliabiliteten i studien så borde varje deltagare utfört alla intervallerna på 

samma starväxel och samma belastning. När testdeltagarna i denna studie fick växla fritt så kan 

detta ha orsakat ojämnheter mellan intervallerna och som påverkat resultaten. För att förbättra 

framtida studier skulle det bestämt innan att testdeltagarna skulle sitta ner under alla intervallerna. 

Validiteten skulle kunna förbättras med en validerad testmetod. Studiens resultat baseras på endast 

nio deltagare vilket påverkar studiens reliabilitet. Fler deltagare skulle höja reliabiliteten på grund 

av att endast nio deltagare kan inte motsvara alla elitcyklister och elittraithleter. I vidare studier så 

skulle fler testtilfällen eller en ”crossover” ge en större och djupare bild över hur musikens stimuli 

påverkar resultatet.  
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Slutsatser 
 

Studiens hypotes stämde delvis. Musikens påverkan påvisade ingen signifikant skillnad. Resultatet 

påvisar tendenser till att musik kan ha ergogen effekt under utmattning vilket inte stämde överens 

med hypotesen. Åtta av nio testdeltagare hade en bättre upplevelse psykiskt under intervallerna med 

musik vilket stämde överens med hypotesen.  Det är oklart hur dessa upplevelser påverkade 

resultatet. I vidare forskning kan det vara intressant att undersöka hur viktig stimulin av musiken är 

och hur de påverkar resulatet. Vilket kan underökas genom att använda fler testtillfällen.  
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Bilagor 
 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Undersökningens syfte är att ta reda på 

hur musik påverkar elitcyklisters prestation under ett maximalt test. Undersökningen går ut på att du 

under ett testtillfällen kommer att utföra två fem minuters maximala test på en cykelergometer. Under 

testen kommer musik att spelas. 

 

Testupplägget: 

15 minuter uppvärmning 

2 minuters intervall 

6 minuter vila 

2 minuters intervall 

6 minuter vila 

2 minuters intervall 

6 minuter vila 

2 minuters intervall 

Nedvarvning på egen hand på skild cykel.  

Det som skall mätas är distans, effekt och puls. Testen utförs på LIVI laboratoriet på Högskolan 

Dalarna med hjälp av laboratoriets utbildade personal. Deltagarna kommer att vara skyddade under 

konfidentialitetskravet. Efter undersökningen kommer data att avidentifieras vilket innebär att du är 
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anonym i resultatet i undersökningen. Bara de som är närvarande under testet kommer att veta att du 

är deltagare. Data och kodnamn kommer att förvaras på olika ställen.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

 

Till Testet 

Kom ombytt i cykelkläder och cykelskor till din tid. Ta gärna med pedaler som passar till dina klossar. 

Ta även med en musiklista med låtar du vill lyssna på. Hörlurar finns men du kan ta med egna om du 

vill. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

 

 

 

 

Falun 2017-03-27 

Linn Gustafzzon                                 Antonia Gröndahl 

0709679351                                      +358400709206 

h13lingu@du.se                                h14antgr@du.se 

Herrhagsvägen 19C                          Kaserngården 8  

79175 Falun                                       79140 Falun 
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Samtycke för medverkar i studien: 
 

 

Påverkar musik elitcyklisters prestation 

Jag samtycker till att delta i denna studie och utföra detta test 

som består av fyra stycken två minuters intervaller.  

 

Min maxpuls, medeleffekt, högstaeffekt, kadens  jag avverkar kommer att mätas och 

användas i studien. 

 

 

 

 

 

…………………………............... 

Ort och datum 

 

............................................. 
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Hälsodeklaration 
Tester Högskolan Dalarnas Idrottslaboratorium.  

 

Version 1 

 

Totalt antal sidor: 3 

Utarbetad av: Linn Gustafzzon 

 

Godkänd av: Antonia Gröndhal 

 

Signatur:___________________________________ 

 

 

Signatur: ___________________________________ 

 

 

Originalet lagras elektroniskt. Endast dokumentstyrd kopia gäller. 

 

Inför ditt test på LIVI-laboratoriet är det viktigt att du fyller i denna hälsodeklaration, dels för din säkerhet men också 

för att du samtycker att delta.  
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Testdatum: ______________________________ Tid:_______________________________ 

Kön:    Man      Kvinna         

 

 

Lider du för närvarande av någon sjukdom (ex. förkylning, feber)?  Ja  Nej 

     Om ja, specificera (sjukdomstyp, symptom): ____________________________________ 

Har du haft någon sjukdom eller hälsoproblem den senaste månaden?   Ja  Nej 

     Om ja, specificera (sjukdomstyp, datum): _______________________________________ 

Har du eller har du haft något av följande:  

Hjärtbesvär?   Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Bröstsmärtor?  Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Högt eller lågt blodtryck?   Ja  Nej  Specificera: _________________________ 

Yrsel?   Ja  Nej  Specificera: _________________________ 

Blodsjukdom?   Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Andningsbesvär?  Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Epilepsi?   Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Diabetes?   Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Allergi?   Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Hjärnskakning inom 4 v?  Ja  Nej Specificera: _________________________ 

Har du/har du haft någon skada som kan påverka din prestationsförmåga?  Ja  Nej 

     Om ja, specificera: _________________________________________________________ 

Tar du, eller har du tagit något läkemedel de två senaste veckorna?  Ja  Nej 
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     Läkemedel och orsak: ______________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

Om du röker eller snusar, när gjorde du det senast?__________________________________ 

När drack du någon koffeinhaltig dryck senast (kaffe/te/cola el. dyl.)?____________________ 

Går du på någon speciell diet?   Ja       Nej 

     Om ja, vilken______________________________________________________________ 

Hur har din senaste träningsvecka sett ut?                                 Lätt         Medel       Hård   

Hur mycket och vad har du tränat de senaste 48 timmarna?_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Övrig information som kan tänkas påverka ditt testresultat (ex. druckit/ätit dåligt, graviditet, överträning, 

höghöjdsträning, snabb viktnedgång etc.): 

___________________________________________________________________________ 

 

Är du införstådd med att testet sker på egen risk?   Ja       Nej 

Godkänner du att du förekommer i digital media i marknadsföringssyfte   Ja       Nej 

(bild + textinlägg på ex. facebook, blogg)    

Godkänner du att dina personuppgifter/testdata lagras i vår databas?    Ja  Nej 

 

Godkänner du att ev. bilder och/eller filmer från testet lagras i vår databas?   Ja  Nej 

 

Efter undersökningen kommer data att avidentifieras vilket innebär att du är anonym i resultatet i 

undersökningen. 

 

____________________________________ __________________________________ 

Underskrift Underskrift testledare  
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__________________________________ ______________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande testledare  

Genom din underskrift intygar du att de  Testledaren intygar med sin underskrift att 

uppgifter som lämnas i detta dokument är denne tagit del av ovanstående uppgifter. 

korrekta. 

 

 

Testprotokoll 

 

Datum:______ Tid:_______ 

Testdeltagare:___________ 

Testledare:__________ 

Andra personer på plats: Ja____   Nej____ 

Temperatur:_______ 

Luftfuktighet:_______ 

 

Mätutrustning 

Cykelergometer:__________ 

Pulsmätare:______________ 

Kalibrering:_______________ 

 

Deltagarens utrustning 

Kläder:_______________ 

Skotyp:_______________ 
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Test 

Uppvärmning 

Tid: 

 

Intervall 1 

Puls: 

Tid: 

Medeleffekt: 

Maxeffekt: 

Medelkadens: 

 

Vila: 

Tid: 

 

Intervall 2 

Puls: 

Tid: 

Medeleffekt: 

Maxeffekt: 

Medelkadens: 

Vila: 

Tid: 

 

Intervall 3 

Puls: 

Tid: 

Medeleffekt: 
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Maxeffekt: 

Medelkadens: 

Vila: 

Tid: 

Intervall 4 

Puls: 

Tid: 

Medeleffekt: 

Maxeffekt: 

Medelkadens: 

 

Utfördes testet som planerat?  

 

Skedde det några komplikationer före testet, under testet eller efter testet? I så fall vad? 

 

 

 

Frågor till testpersonen efter avslutat test 

 

Kände sig testdeltagaren starkare under någondera av intervallerna? I så fall vilken 

intervall? 
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Kändes det någon skillnaden mellan musik- och icke musik intervallerna? 

 

 


