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Abstrakt 
Studien handlar om hur musiken påverkar en spelare i ett spel. Studien 

utfördes genom att klocka deltagarnas varvtider på spelet Burnout 3 

Takedown för att se om det fanns en skillnad i prestation med olika sorters 

musikgenrer. Det blev sammanlagt sex olika försök där ett försök skedde utan 

musik och de resterande fem skedde med olika genrer. Studien inleds med en 

inledning där bakgrunden till studien beskrivs och där även syftet och 

forskningsfrågan lyfts fram. Därefter kommer ett kapitel om forskning som 

skett på ämnet tidigare. Här kommer forskning om hur musiken påverkar 

prestationen i spel men även hur musiken påverkar motivation. Det kommer 

även ett avsnitt om hur spelmusik skapas. Efter tidigare forskning kommer ett 

kapitel om vilka metoder som använts för att samla information till studien. 

Dels intervjuer men även observation. Det kommer även i samma avsnitt en 

del om hur studien har designats, vilka deltagare som valts och vilken musik 

som valts. Sedan kommer resultatet för studien. Här presenteras varje 

deltagares resultat på studien och hur de kände när de genomförde sina 

försök. Som avslutande kapitel kommer en diskussion om resultatet och 

sedan hur studien kan användas i musikläraryrket. I det avslutande kapitel 

kommer även metoden för studien att diskuteras och problematiseras. I det 

avslutande kapitlet kommer även förslag på fortsatt forskning att läggas fram. 
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1 Inledning 

Dagens ungdomar spelar ofta spel i tidig ålder och vid studiens skrivande är             

spelet Fortnite ett av de största spelen i världen. En stor procent (98%) av              

elever som går i skolan idag spelar någon form av spel på fritiden             

(Myndigheten för press, radio och Tv, 2015). Elever som går i mellanstadiet            

och högstadiet spelar till exempel spel på en daglig basis. Mycket av vad som              

visas och talas om i media och tidningar handlar ofta om att spel får barn att                

bli mer “våldsamma”. Det är dock en självklarhet att musik ska vara med i ett               

spel för att höja upplevelsen till exempel. Musik i spel kan ha en dold mening               

och användbarhet. Musik kan till och med få en individ att prestera bättre i ett               

spel när de har musik i bakgrunden. Grunden till idén är att jag själv är               

inspirerad av hur musik fungerar i spel. Till exempel finns det olika sorters             

spel med olika sorters musik. Ett racingspels musik är oftast i något högre             

tempo och i hög grad rock eller metal medans ett pusselspels musik skulle             

kunna ha någon form av klassisk musik. Jag kommer själv ihåg hur jag som              

ung hade några favoritlåtar på spel som jag ofta hoppade över till i spellista              

för att få lyssna på dem samtidigt som jag spelade spelet. När jag sedan blev               

äldre så började jag spela spel från olika genrer. Med tiden började även             

musik i spel avta för mig eftersom jag blev mer fokuserad på att bli bra på                

spel och spela efter spelens design. Exempel på ett sådant spel är Leauge of              

legends som är ett så kallat MOBA-spel (Multiplayer online battle arena) där            

ett lag har som mål att förstöra torn för att sedan ta sig fram till               

motståndarnas bas. Spelet har såklart sin egna musik men har även många            

saker man måste lyssna efter för att kunna prestera bättre. Ett tydligare            

exempel är CSGO (Counter strike global offensive.) meningen med spelet är           
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att antingen spränga en bomb som “terroristerna” ska göra eller så ska man             

desarmera bomben som “kontraterrorister”. I spelet måste spelaren lyssna         

efter fotsteg från motståndarna för att kunna ange deras position och till            

exempel smyga fram bakom dem. Med detta i åtanke insåg jag att musik inte              

behöver vara prestationshöjande i alla sorters spel. När jag sedan tänkte           

vidare på idén tänkte jag tillbaka på tiden då jag pluggade inför till exempel              

matteprov. Då lyssnade jag ofta på klassisk musik eller någon series           

”soundtrack”.  

 

Den ursprungliga tanken med studien var även att studera musikens påverkan           

på “matteprestation” alltså om det gick bättre att plugga matte med musik i             

bakgrunden. Vid studiens början kom den så kallade Mozarteffekten upp och           

Don Campbell (1998) nämner flera saker som Mozarteffekten tydligt         

påverkat. Kor som lyssnade på Mozarts musik fått en tendens till att mjölkas             

bättre och i Kanada spelades musik som Mozart tonsatt på torgen i Edmonton             

vilket resulterade i minskad narkotikahandel (Campbell, 1998, s. 22).         

Campbell nämner även flera intressanta och relevanta saker för studien. Till           

exempel nämner han att musiken påverkar vår uppfattning om tid. Campbell           

menar att snabb musik kan få oss att öka tempot medans klassisk musik kan              

leda till att en person blir mer strukturerad och lugn (Campbell, 1998, s. 89).              

Musiken kan även påverka produktiviteten. Flera företag har sett ökad          

produktivitet efter att de valt att spela musik på arbetsplatsen. På universitetet            

i Washington genomfördes en undersökning där 90 personer fick i uppgift att            

redigera ett manus och resultatet av att klassisk musik spelades visade det en             

ökning på 21,3 % i precision (Campbell, 1998, s. 90).  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka musikens påverkan på prestation. Det           

finns ett intresse hos många om hur musik påverkar oss människor, mentalt            

och fysiskt både på ett positivt och negativt sätt. I ett flertal tidningar,             

forskningar och uppsatser skrivs det om hur just musiken påverkar          

människan. Utifrån tidigare forskning om musikens påverkan av människors         

prestation formulerade följande forksningsfråga: 

På vilket sätt påverkar musiken prestationen i ett racingspel?  
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2   Tidigare forskning 

I avsnittet kommer relevant forskning och litteratur att presenteras. Dels          

kommer det först ett avsnitt om hur musiken påverkar ens prestation i spel             

och ett avsnitt om hur motivation fungerar dels inom idrott men också inom             

bilkörning. 

 

2.1.1 Spelmusik 

Ett spels soundtrack är ofta fokuserat på att få spelaren att känna inlevelse i              

spelet (Phillips, 2014, s. 37 - 38). Specifikt för racingspel har konsumenterna            

av spelen varit av olika typer och haft olika sorters musiksmak. Phillips            

menar att konsumenterna av racingspel ofta är öppna för ett brett soundtrack            

med flera olika musikgenren men även att de som gillar de klassiska            

racingspelen gärna vill höra klassisk technomusik då racingspel tidigare         

fokuserade på techno när de fortfarande var arkadspel (Phillips, 2014, s. 90 -             

91). Musik i racingspel fokuserar också på att höja pulsen och spänningen i             

spelaren (Phillips, 2014, s. 105).  

2.1.2 Musikens påverkan på spelprestation 

I Cassidy och Macdonalds (2010) studie genomför de en utvecklande          

undersökning på deras tidigare studie med samma tema som genomfördes          

året innan. Undersökningen handlar till stor del om hur musiken påverkar           

spelaren och dennes prestation i ett racingspel. Deras undersökning går ut på            

att deltagarna får köra tre varv på en bana med olika ljud, dels musik som               

forskarna själva ha valt och även musik som deltagarna själva har fått välja.             
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Deras studie har legat till grund för studien. I studien kom Cassidy och             

Macdonald (2010) fram till att deltagarna i undersökningen presterade bäst          

vid egenvald musik. 

 

Zhang och Fu (2015) tar upp hur bakgrundsmusiken påverkar spelaren vid           

spel. De kopplar till andra undersökningar som de menar tydligt visat på            

skillnader i prestation vid användandet av musik eller inte i spel. De            

genomför senare i artikeln även en egen forskning på ämnet där de låter             

deltagarna spela mot varandra där en spelare har musik i öronen och den             

andra inte. Efter att de hade spelat i 20 minuter stoppades spelet och             

deltagarna skrev sedan ned hur lång tid de trodde de hade spelat. Därefter             

följde olika frågeformulär. Deras undersökning kom fram till att musik i spel            

leder till en ökad immersion och även att musiken kunde hjälpa spelaren på             

vägen. Zhang och Fu kopplar i sin studie till Sander och Cairns som gjort en               

undersökning med liknande tema. Deltagarna i Sander och Cairns (2010)          

studie har fått spela spel med och utan musik för att se hur musik som är                

inlevelsebaserad påverkar spelarens prestation. Första experiment visade en        

tydlig skillnad i prestation där försöken med musik blev betydligt snabbare.           

De gjorde även ett andra experiment eftersom det första ansågs som           

“underpresterat” då deltagarna inte tyckte om musiken i spelet. De          

genomförde därför en kort undersökning om vilken musik deltagarna gillade          

och började sedan sitt andra experiment med ny musik som de baserat på             

deltagarnas musiksmak. Till slut kom forskarna fram till att musiken har en            

tydlig och viktig roll i att få spelaren att känna inlevelse. Dock visade det sig               

att människor kände mer inlevelse med musik de tyckte om (Sander &            

Cairns, 2010). 
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North och Hargreaves (1999) undersöker också musik och dess påverkan i ett            

racingspel. De använder sig av musik som påverkar entusiasmen. Dels          

använder de sig av HA, high arousal, vilket är hög upphetsning och LA, low              

arousal, vilket är låg upphetsning. Dessa två förkortningar beskriver att de           

använde sig av antingen musik som hade en hög (HA) entusiasm eller musik             

som hade en låg (LA) entusiasm bland deltagarna. Deras undersökning slog           

fast att musiken påverkar spelarna både positivt och negativt beroende på           

vilken musik de lyssnade på. De slog även fast att musik på många sätt              

påverkar hur människor ser på det de ska göra (North & Hargreaves, 1999). 

2.1.3 Musik som motivation 

Loizou (2014) tar upp musik hos idrottare och hur de påverkas av den. Det              

undersöks hur idrottare motiveras av musik och film och även hur de            

påverkas emotionellt. Studien visar att idrottarnas motivation påverkades        

positivt och även en positiv påverkan på det emotionella. Undersöks utgår           

från två olika kulturer för att se om det finns en tydlig skillnad i musiksmak,               

dock stämmer inte det menar Loizou.  

 

I Öblad och Forwards (2000) studie undersöker de hur musik påverkar en            

människa i trafiken. Deltagarna i studien sa själva att de blev påverkade av             

musiken när de väl körde bil. Öblad och Forward kom fram till i sin studie att                

människan påverkas både negativt och positivt av musik i trafiken. Den           

viktiga faktorn var även om deltagaren tyckte om musiken eller inte. Det var             

även olika resultat på när deltagarna körde som fortast. Dels kunde det bero             

på att det var musik de tyckte om men även att det var musik de inte tyckte                 

om och irriterade eller stressade dem (Öblad & Forward, 2001).  
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3 Metod 

I kapitlet kommer en beskrivning på hur studien har gått tillväga. Till            

exempel hur de olika valen av spel, musik och deltagare bestämts och även             

hur studien designades och genomfördes. Vilka metoder som använts i          

studien för att samla in data, kommer att presenteras först i detta kapitel. 

 

3.1 Deltagande observation med intervju 

Deltagande observation är idag en central metod för forskning. Genom          

deltagande observation samlar forskare in data genom att observera vad          

människor gör i till exempel vardagen (Fangen, 2011, s. 29). Till exempel går             

det studera hur människor beter sig i olika situationer och i de situationerna             

kan forskaren skapa samtal för att få en inblick i hur deltagaren ser på              

situationen (Fangen, 2011, s. 29). Forskare kan även vara deltagande i           

aktiviteter istället för att endast vara åskådare. Deltagande observation är en           

kombination mellan deltagande och observation och som forskare finns         

möjligheten till att välja vad som ska läggas extra vikt på utav alternativen             

(Fangen, 2011, s. 30). Fangen tar dels upp andra fältarbetares misstag och            

även att det är viktigt att börja tidigt för att se om metoden verkligen är               

genomförbar (Fangen, 2011, s. 75).  

 

Förutom deltagande observation har studien kompletterats med       

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är idag en av de vanligaste metoderna          

inom forskning. Forskare använder intervjuer till att få kunskap om något           

forskaren inte känner till (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015, s.34-37).         

Semistrukturerad intervju innebär att forskaren har ett par fastställda frågar          
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men är öppen för flexibilitet om det skulle komma upp nya intressanta frågor             

under intervjuns gång. Att kunna ha fasta frågor men även kunna låta den             

som blir intervjuad få spinna vidare med följdfrågor. Studien får då en större             

frihet, men även möjlighet att kunna få fram mer information: ”En fördel med             

att göra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och den            

ordningen man ställer dem i efter situationen på ett helt annat sätt än om man               

är bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär. Därmed kan man få svar            

på andra frågor.” (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015, s. 38) Till exempel           

har intervjuerna lett till en större förståelse för hur deltagarna kände under            

deras försök. North och Hargreaves (1999) studie ledde till att studien även            

fokuserar på musik som kunde ha en negativ påverkan på spelaren och            

dennes tid med tanke på högt stimulerande musik och lågt stimulerande           

musik.  

 

3.2 Design av studien 

I avsnittet kommer designen av studien att presenteras. Dels kommer valet av            

spel, musik och deltagare att tas upp men även hur rummet såg ut och hur               

studien genomfördes.  

3.2.1 Val av spel 

Spelet som har valts heter Burnout 3: Takedown och är producerat av            

Criterion games och släpptes 2004. Spelet var revolutionerande med den nya           

tekniken “Takedowns” där spelaren krockar ut sin motståndare för att komma           

först i mål. Med runt 40 banor och 70 bilar tar spelaren sig runt banor i                

världens alla hörn (Spelbutiken, 2018). 
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Kriterier för att välja spel var ett spel som kunde spelas utan            

internetuppkoppling och med handkontroll. Spelet i sig skulle även vara          

utformat med både enkla och svåra banor. I spelet finns det även så kallade              

“trafikspawns” vilket är hur trafiken (som spelaren kan krocka in i) placeras            

ut på banan. Efter lite undersökning hittades en lösning för att få samma             

“trafikspawn” som gav samma bild över lopptiderna. Detta genomfördes         

genom att köra ett varv och sedan starta om spelsessionen. Samma bana            

valdes för alla deltagare och det var även den lättaste banan i spelet. Banan              

heter Silverlake Southbound och är den första banan man låser upp i spelet.             

Den är även kort och enkel att memorera.  

3.2.2 Val av musik 

I valet av musik fanns det fyra grundidéer med en tillkommande femte: rock,             

metal, jazz, klassiskt och eurobeat. Rock och metal som idé framstod efter att             

genomsökning av flera bilspels musik undersökts. Många äldre bilspel och          

speciellt i Burnout-serien har fokuserat kring en spellista med rock och metal.            

Beslut togs att ta med låtar från båda genrerna för att se om det fanns en                

tydlig koppling till att skaparna av racingspel tänkt efter och valt denna musik             

för att få spelaren att prestera bättre eller bara få en större inlevelse i spelet. I                

genren rock valdes även musik ifrån spelet som studien har utförts på för att              

se om det fanns en tydlig skillnad. Idén om jazz grundades i att genren kan               

vara svår att förstå sig på och därför kom tanken att jazz kunde vara              

distraherande i studien. Klassisk musik valdes på grund av Mozarteffekten          

och hur den påverkat människor tidigare: I USA hade Mozarts musik spelats            

på lektioner i engelska för flyktingar och ökat deras inlärning (Campbell,           

1998). Genren eurobeat valdes eftersom serien Initial D formar sig kring den            

genren. Initial D handlar om streetracing och specifikt drifting. Under varje           
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race som karaktärerna i serien kör så spelas det alltid eurobeat i bakgrunden.             

Genre valdes för att se om deltagarna presterade bättre med musiken. Även            

Öblad och Forwards (2000) studie angående musikens påverkan i bilen har           

påverkat musikvalet och speciellt valet av genren jazz. I Cassidy och           

Macdonald (2010) samt Sanders och Cairns (2010) studier där de använder           

sig av både musik de själva valt och musik som deltagarna tyckte om.             

Musiken i studien har valts med utgångspunkt från deras studie för att se om              

det även här fanns en tydlig skillnad mellan musik som deltagarna gillar eller             

ej. De fem deltagarna i studien har tidigare nämnt att de inte tycker om              

genren jazz. Genren har alltså valts på grund av stressfaktorer och irritation            

som nämns i Öblad och Forwards forskning. 

 

Musik som har valts: 

BPM = Beats per minute 

Metal - Second Sight av Stratovarius BPM: 140 

Låten valdes på grund av sin aggressiva start vilket kunde tänka sig vara en              

direkt motivation till att köra snabbare. Låten valdes även eftersom det är en             

mycket melodisk låt. Instrumenteringen för låten består av gitarr, bas,          

trummor, synt och sång. 

 

Jazz - Numerology av Yellowjackets BPM: 164 (Känns som halvtempo) 

Låten valdes pågrund av sitt lugna tempo och melodi. Efter att ha diskuterat             

med deltagarna innan studien bestämdes det att använda en jazzlåt eftersom           

deltagarna inte vanligtvis lyssnar på jazz eller inte gillar jazz.          

Instrumenteringen för låten består av saxofon, bas, piano, trummor. 
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Eurobeat - Dancing on the street av David Dima BPM: 156 

Låten valdes pågrund av sin långa uppbyggnad till att sedan explodera i ett             

aggressivt intro och låtens höga BPM. Dels valdes låten även pågrund av det             

melodiska i låten. Instrumenteringen för låten består av syntar, gitarr,          

trummor och sång. 

 

Klassiskt - Concerto for Flute and Harp in C Major, III Rondo.Allegro av             

Mozart BPM: 104 

Låten valdes pågrund av ett lågt BPM men även eftersom den både är lugn              

och ibland hektisk. Mozart valdes även med tanke på Mozarteffekten.          

Instrumenteringen för låten består av orkester. 

 

Rock - Always you (Good times) av Amber pacific BPM: 190 

Låten valdes med tanke på det höga tempot och eftersom den är med i spelets               

originella soundtrack. Varför just den låten valdes utifrån soundtracket var          

för att en av deltagarna som tidigare spelat spelet alltid lyssnade på den när              

han själv spelade. Instrumenteringen för låten består av gitarr, bas, trummor           

och sång. 

3.2.3 Urval av deltagare 

Fem deltagare har valts ut för studien den har valts att genomföras på vuxna              

och ungdomar, både rutinerade och ickerutinerade spelare. Detta för att          

tydligare se om det finns en skillnad i prestation med hjälp av musik eller på               

grund av tidigare kunskaper. Deltagarna är nära bekanta med forskaren och           

det bestämdes dels för tidigare kunskap om deltagarnas musikpreferens men          

även för att det blev enklare att bestämma tid och genomföra studien. Två av              

deltagarna är musiker men har sedan tidigare inte spelat något spel aktivt            
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medan två deltagare inte är musiker men spelar spel på en vardaglig basis.             

Den femte deltagaren har tidigare varit aktiv musiker i band men spelar nu             

endast hemma för sig själv, han spelar även spel dagligen. Valet av deltagare             

är även kopplat till Fangen (2011) där det tas upp urvalet av deltagare till en               

deltagande observation. Fangen nämner att det är bra att välja olika personer            

med olika bakgrunder för större bredd på den informationen man vill åt.            

Tanken med att välja både aktiva musiker och icke aktiva musiker var alltså             

att få en stor bredd på information. Även samma sak gäller valet av rutinerade              

datorspelare och icke rutinerade datorspelare. Studien är även anpassad         

utifrån deltagarnas olika musiksmaker för att se om det är musiken personen            

gillar som påverkar mest eller tvärtom. Eftersom deltagarna är anonyma          

kommer de ha fiktiva namn i studien. Dessa är: Anna, Björn, Carl, Daniel och              

Erik. 

 

3.2.4 Rummet 

Studien skedde i forskarens hem på grund av enkel åtkomst till dator.            

Eftersom deltagarna i studien är nära bekanta med forskarens var det enkelt            

att genomföra. Rummet är ett sovrum med en säng, soffa, bokhylla och            

klädskåp. Väggarna är dekorerade med posters från olika serier och band. I            

rummet stod det även ett bord med en dator på och två stolar var placerade               

framför datorn. Stolen som deltagaren satt i var placerad framför          

datorskärmen. Den andra stolen stod riktad mot den första stolen för att till             

exempel kunna se deltagarens ansiktsmimik, reaktioner och även se tiden på           

skärmen som var övertäckt med en bit papper.  
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3.2.5 Genomförande 

Fem antal deltagare fick spela spelet Burnout 3 Takedown där de fick spela             

samma bana ett par gånger först för att lära känna banan så det inte blev en                

misskalkylering för att deltagarna automatiskt lärt sig banan. Efter att de           

genomfört sina uppvärmningsvarv fick deltagarna köra banan sex gånger där          

första försöket skedde utan musik och de resterande fem med musik. Vid            

första försöket var endast ljudet ifrån spelet igång (motorljud till exempel),           

andra försöket fick de spela spelet med genren metal som bakgrundsmusik,           

tredje försöket var med genren jazz, fjärde försöket med genren eurobeat,           

femte försöket var det klassisk musik som spelades och sjätte och sista            

försöket var det musik ifrån spelet som spelades (rock). Varvtiderna          

klockades vid varje försök och sedan användes den kvalitativa metoden          

intervjuer för att få en insikt i hur deltagarna kände och tänkte under varje              

försök. Om deltagaren krockade fick den starta om varvet och försöka igen            

eftersom det då skulle varit spelet som avgjorde skillnaden i tiden. Innan            

varje försök nämndes även vilken genre som skulle spelas för att förbereda            

deltagaren. Efter varje försök ställdes frågor angående saker som kan ha varit            

tydliga under varvets gång. Till exempel: “Kändes den här musiken          

distraherande?” eller “Var det musiken eller slumpen som fick dig att köra            

så?”. Efter att de sex försöken genomförts intervjuades deltagaren för att få            

en större inblick hur deltagaren själv upplevde försöket och om det fanns            

tydliga kopplingar mellan tid och deltagarens upplevelse. Till exempel         

tillfrågades deltagarna om de upplevde att varvet var positivt eller negativt           

och om det i så fall var på grund av musiken enligt deltagaren. Även ställdes               

frågor om deltagarna upplevde någon speciell känsla vid de olika försöken           

och om till exempel känslan “taggad” ledde till en kortare varvtid. Det togs             
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snabbt ett beslut att påbörja studien tidigt för att se om metoden faktiskt             

fungerade genom att först testa metoden själv ett antal gånger på exakt            

samma sätt som det var tänkt att deltagarna skulle genomföra den. Alltså            

kördes det ett par uppvärmningsvarv och sedan kördes de sex försöken           

igenom. Fangen nämner även en sak som varit viktig i studien: ”Men det som              

blir sagt är också en viktig del av samspelet.” (Fangen, 2011, s. 83). Med det i                

åtanke skrevs det ned om någon av deltagarna nämnde något viktigt under            

studien till exempel ”Nu känner jag mig distraherad” eller ”Denna musiken           

passar inte”.  

 

3.3 Analys av material 

Under observationen fördes det anteckningar för att kunna få en återblick på            

vad som skedde under deltagarnas försök. Dels noterades deltagarnas         

ansiktsuttryck för att se om de var glada eller uttråkade men även deras             

rörelser om de ville sträcka på sig på grund av trötthet till exempel. Studien              

har fokuserat sig kring den så kallade första graden (Fangen, 2011, s. 224 -              

225). Första graden betyder att forskaren tolkar det som händer under           

observationen och sedan skriver ned det. Det är viktigt att skriva ut            

tolkningarna ungefär identisk till vad händelsen var för att få en tydligare vy             

över händelsen (Fangen, 2011, s. 225). Intervjuerna spelades in på en mobil            

och transkriberades efteråt men det togs även anteckningar under intervjuerna          

på viktiga ord eller saker som kom upp. Att föra anteckningar i förväg var en               

metod som användes för att förkorta tiden för transkribering (Rennstam &           

Wästerfors, 2015, s. 222). Anteckningarna var också en viktig del i           

reduceringsarbetet då de hjälpte till att urskilja det viktiga som kom upp            

under intervjuerna. När arbetet med reduceringen sedan startade var det ett           
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stort fokus på anteckningarna som hade förts under intervjuerna. Många saker           

togs redan bort i transkriberingen eftersom de ansågs irrelevanta för          

resultatet. Transkriberingen hade fokus på att istället för att skriva ut allt ifrån             

intervjuerna endast skriva ut de saker som ansågs vara relevanta för studien.            

Därefter ställdes tiderna på deltagarens försök emot det deltagaren hade sagt i            

intervjun för att se om det fanns en koppling mellan tid och den känsla              

deltagaren hade under försöket.  

 

3.4 Etik 

I avsnittet tar studien ställning till de fyra kraven för forskning. Varje krav får              

först en förklaring om vad de handlar om och sedan hur studien tagit ställning              

till dessa krav. Kraven består av: informationskravet, samtyckeskravet,        

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

3.4.1 Informationskravet 

Regel 1: “Forskaren skall informera uppgiftslämnare och       

undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.”            

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Information om studien gick ut till deltagarna           

för att de enkelt skulle förstå vad det var de skulle genomföra för             

undersökning. Deltagarna fick information om att de skulle delta i en           

undersökning inom musik och dess påverkan på spel. En viktig del i            

informationen var att de skulle ha möjligheten till att vara anonyma.           

Deltagarna har antingen fått information angående studien via mail eller          

telefon och har därigenom bestämt sig för att vara med eller icke.  
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3.4.2 Samtyckeskravet 

Regel 2: “Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och       

undersökningsdeltagares sam- 

tycke.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Deltagarna har vid informationen fått          

svara på om de vill delta eller inte i studien. Eftersom studien inte är              

“skadande” för deltagarna är det kravet inte lika relevant som de andra.            

Deltagarna har själva fått bestämma hur länge de vill genomföra studien och            

om de inte längre vill vara med. Eftersom ingen av deltagarna är under 15 år               

har kravet om samtycke med målsman inte tagits med. Deltagarna har på            

egen vilja deltagit i studien och har även haft ett intresse i vad studien handlar               

om vilket kan ha lett till djupare och mer utvecklade svar på frågorna som              

ställdes. 

 

3.4.3 Konfidentialitetskravet 

Kravet handlar om personuppgifter och har i studien helt suddats bort med            

hjälp av fiktiva namn på deltagarna. Som nämnt i samtyckeskravet är studien            

inte heller skadlig för någon av deltagarna. Studien har även anpassat sig till             

regel 6: “Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och           

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av            

utomstående.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). De intervjuade i studien         

kommer att vara anonyma. Detta för att skydda och försvara deras identitet.            

Anonymiteten kommer också till nytta om de intervjuade skulle nämna något           

personligt som de ej vill ska komma ut publikt under deras namn. 
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3.4.4 Nyttjandekravet 

Regel 7: “Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte          

användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.”         

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Nyttjandekravet handlar om information som         

tilldelas deltagarna och hur den endast skall användas i         

forskningssammanhang. I studien har informationen och resultatet endast        

varit till för studien och inget annat vilket deltagarna informerades om.  
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4 Resultat 

I kapitlet kommer det resultat som studien kom fram till att presenteras. Varje             

avsnitt i kapitlet börjar med en beskrivning av deltagaren som deltagit och            

sedan hur studien gick till. Som avslut kommer en summering för varje            

deltagare där deras resultat presenteras och även vad de själva kände om sina             

försök.  

 

4.1 Anna 

Anna är en kvinna på 17 år som är aktiv musikaliskt. Anna går på estetiska               

programmet med inriktning musik på gymnasiet. Anna har aldrig varit ett           

större fan av spel och aldrig spelat något under en längre tid. Anna klassas              

alltså som ”Musiker och orutinerad spelare”. Innan Annas försök satte vi oss            

ner i rummet för att gå igenom vad som skulle göras. Anna fick förklarat för               

sig att hon först skulle få köra runt en bana ett par gånger för att få känna på                  

spelet och lära sig hur banan var. När Anna sedan kände sig redo sa hon att                

hon var lite nervös eftersom hon aldrig tidigare varit med i en så kallad              

“forskning”. När försöken sedan började på riktigt tog Anna det dock väldigt            

seriöst och tyckte även att studien var rolig. 

 

4.1.1 Studien 

I första försöket (utan musik) påstår Anna att hon har fokus på spelet men              

inte riktigt någon inlevelse i spelet eftersom hon bara hör ljud ifrån motorn.             

Anna menar att det känns som att det ska vara musik samtidigt och därför får               

hon ingen inlevelse eller motivation till att köra snabbt.  
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På försöket utan musik presterade Anna tiden 2:06:18. Placeringen blev på en            

tredjeplats utav Annas samtliga försök. 

 

Därefter genomfördes försöket med genren metal vilket även blev Annas          

bästa varvtid, genren är även besläktad med musiken från spelet som är rock.             

I intervjun nämnde Anna att metal/rock passar bättre in än vad klassiskt/jazz            

gör. Anna beskrev också i intervjun att vid försöket med metal kände hon sig              

mer taggad och vågade ta svängar med mer bestämdhet. Vid observationen           

märktes det att Anna hade en mer bestämdhet i sitt spelande när det var musik               

på. Hon hade dels en mer allvarlig blick men fick även inlevelse och började              

styra mer med handkontrollen som en ratt. 

På försöket med genren metal presterade Anna tiden 2:03:30. Placeringen          

blev på en förstaplats utav Annas samtliga försök. 

 

Sedan var det försöket med genren jazz. Anna menar att genren var väldigt             

distraherande och fick henne att tappa fokus över spelet och istället fokusera            

på musiken. Hon menar att det berodde på att musiken dels inte passade in              

men även att den inte var av hennes smak. Under observationen syntes det             

även tydligt att Anna hade svårt att fokusera på spelet då hon ofta reagerade              

sent på trafiken och även svängde sent.  

På försöket med genren jazz presterade Anna tiden 2:10:70. Placeringen blev           

på en femteplats utav Annas samtliga försök. 

 

Eurobeat var genren för nästa försök och “detta försöket var roligast” var            

kommentaren Anna gav direkt efter att försöket genomförts. Anna menade att           

musiken var rolig att lyssna på och passade in bra. Under observationen var             
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det även en tydlig förändring jämfört med jazz då hon såg mer uppspelt ut              

och tog svängar tidigare än vid jazz-försöket. På försöket med genren           

eurobeat presterade Anna tiden 2:07:85. Placeringen blev på en fjärdeplats          

utav Annas samtliga försök. 

 

Nästa försök var med klassisk musik som även det var distraherande för            

Anna. Samma anledning var det här som på försöket med jazz bortsett från att              

hon inte hade något agg emot genren. Observationen visade även att Anna            

inte var lika uppspelt som på försöken med metal och eurobeat utan istället             

lutade sig tillbaka i stolen och “väntade” på att få komma i mål vilket kom               

fram i intervjun efteråt. 

På försöket med genren klassiskt presterade Anna tiden 2:10:90. Placeringen          

blev på en sjätteplats utav Annas samtliga försök. 

 

Därefter var det dags för Annas sista försök som fick näst bästa tid. Det var               

med musik från spelet vilket kan vara en signal om att spelets tillverkare har              

haft i åtanke vilken musik som bäst kan passa in i den formen av spel. Precis                

som med metal nämnde Anna att rock passade bättre in och gav henne en mer               

taggande känsla som fick henne att ta större risker och utmana sig själv. På              

försöket med genren rock presterade Anna tiden 2:04:43. Placeringen blev på           

en andraplats utav Annas samtliga försök. 

Efter studien och intervjun var Anna nöjd och tyckte att hon hade gjort bra              

ifrån sig. 

4.1.2 Summering  
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Resultat 

Anna 1-6 

Genre 

2:06:18 Utan musik 

2:03:30 metal 

2:10:70 jazz 

2:07:85 eurobeat 

2:10:90 klassiskt 

2:04:43 rock 

Tabell 1. Anna. 

 

Anna hade stor variation i tider runt banan. Hon presterade 07.60 sekunder            

snabbare på sin bästa tid än på sin sämsta tid. Anna menade i intervjun att det                

absolut berodde på musiken då den musik hon presterade bäst på var den hon              

tyckte mest om och även tyckte passade bäst in i spelet. Exakt samma             

anledning var det för det försök som var sämst. Det var musik som Anna inte               

tyckte om och som hon menade inte passade in i spelet. I intervjun nämner              

hon att på det försöket som kändes bäst för henne var det både mycket              

roligare och taggande att köra. Anna nämnde att hon kände sig mer taggad av              

musiken och kunde därför prestera på ett bättre sätt.  

Anna presterade bättre två utav sex gånger med musik än utan musik. I dessa              

två försök var det en övertygande förbättring jämfört med utan musik då det             

näst bästa resultatet skilde sig med 1.75 sekunder från resultatet utan musik. I             
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det bästa resultatet skilde det med ännu en sekund. I själva studien fanns det              

en tydlig indikation på att de gånger Anna presterade sämre med musik var             

pga distraherande musik. Hon själv nämnde i intervjun precis som ovan att            

viss musik var distraherande och passade alltså inte in i själva spelformen.  

Annas resultat fastslår alltså att hon vid rätt musik kan prestera bättre med             

musik men även att hon kan prestera sämre när det är musik hon inte tycker               

om eller som inte passar in i spelet. Det kan även fastslås att Anna presterade               

bäst på försöken när hennes musikpreferens spelades. 

 

4.2 Björn 

Björn är en man i 45-årsåldern som är aktiv musiklärare. Björn arbetar på en              

gymnasiesärskola där han verkar som musiklärare för samtliga klasser. Björn          

har i sina yngre dar mest spenderat tid inom sport men har även spelat lite               

spel då och då. Björn klassas som “Musiker och orutinerad spelare”.  

Björn påstår i intervjun att han ofta kan koppla bort musik han inte gillar och               

fokusera på det andra han gör. Vilket han menar att han gjorde här. Innan              

studien började satt vi oss ner i rummet och Björn upplevedes inte motiverad             

till att spela spelet. Dock tog han studien seriöst och fick förklarat för sig att               

köra runt banan ett par gånger för att lära sig strukturen. 

 

4.2.1 Studien 

Björn började med försöket utan musik. Björn var den enda deltagaren som            

inte hade någon tid som var bättre med musik än utan musik. Björn själv              

nämner i intervjun att han fokuserar bättre på saker när han inte lyssnar på              

musik eftersom musik alltid distraherar honom. Med det menar Björn att när            

han lyssnar på musik vill han bara lyssna på musik och inget annat. Försöket              
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utan musik resulterade i tiden 2:11:43. Placeringen blev på en förstaplats utav            

Björns samtliga försök. 

 

Efter försöket utan musik påbörjade Björn sitt andra försök med genren           

metal. I intervjun nämner Björn att musiken var bra och det kändes som             

gitarrslingor passade in i vissa svängar. Dock tyckte han att sångarens röst            

var lite distraherande eftersom den låg i ett väldigt högt tonläge. Under            

observationen fanns det inga tydliga skillnader på Björns kroppsuttryck         

jämfört med försöket utan musik. På försöket presterade Björn tiden 2:11:50.           

Placeringen blev på en andraplats utav Björns samtliga försök. 

 

Efter att Björn hade fyllt på ett glas med vatten för att motverka ett              

illamående påbörjade han sedan sitt försök med genren jazz som          

bakgrundsmusik. Mellan Björns bästa försök (utan musik) och hans sämsta          

försök (jazz) skilde det 5.44 sekunder. Han själv nämnde dock i intervjun att             

det inte kändes som att försöket med jazz kändes distraherande. Vid           

observationen upptäcktes dock att han var mer passiv i svängar jämfört med            

tidigare försök. Björn såg även inte lika fokuserad ut som han hade gjort på              

de två tidigare försöken. 

Försöket med genren jazz presterade Björn tiden 2:16:87. Placeringen blev på           

en sjätteplats utav Björns samtliga försök 

 

Björn började sedan med sitt försök med genren eurobeat. Han var under            

försöket frustrerad över musiken. Björn tyckte att den var väldigt konstig och            

att sångare sjöng falskt. Han menar att musiken distraherade honom och det            

var även tydligt under observationen att han var distraherad av något. Björn            

29 
 



 

 
 

presterade med genren eurobeat tiden 2:13:05. Placeringen blev på en          

tredjeplats utav Björns samtliga försök. 

 

Efter försöket med eurobeat fortsatte Björn med genren klassiskt. Han trodde           

att försöket med klassisk musik var bäst eftersom han kände sig mest            

avslappnad då. Björn menar att han kunde koncentrera sig bättre och att            

musiken inte störde honom utan istället hade en lugnande effekt. På försöket            

med genren klassiskt presterade Björn tiden 2:13:60. Placeringen blev på en           

fjärdeplats utav Björns samtliga försök. 

 

Björn gick sedan över till att köra sitt sista försök med genren rock. Precis              

som på försöket med metal menar Björn att musiken och speciellt           

gitarrslingor passar in bra i spelet. Under observationen syntes även tydligt att            

Björn var fokuserad och tog svängar med mer bestämdhet än vad han gjorde i              

försöken med jazz och eurobeat. Försöket med genren rock resulterade i tiden            

2:14:50. Placeringen blev på en femteplats utav Björns samtliga försök. 

 

Efter studien och intervjun var Björn nöjd med sin prestation och tackade för              

att han fick vara med.  

 

4.2.2 Summering 

 

Resultat Björn  

1-6 

Genre 

2:11:43  Utan musik 
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2:11:50 metal 

2:13:05 eurobeat 

2:13:60 klassiskt 

2:14:50 rock 

2:16:87 jazz 

Tabell 2. Björn. 

 

Björn presterade alltså aldrig bättre med musik än utan musik och är alltså ett              

tydligt exempel på att musik i spel kan ha en negativ effekt på spelaren. Dock               

fanns det tydliga exempel på att vissa genrer passade bättre in i spelet som till               

exempel metal. Som tidigare nämnts om Björn har han som preferens att inte             

spela något med musik i bakgrunden eftersom han vill endast fokusera på en             

sak om han ska prestera. 

 

4.3 Carl 

Carl är en man i 22 årsåldern som inte är aktiv musikaliskt men aktiv spelare.               

Han arbetar inom vården, främst inom äldrevården. Carl håller i studiens           

skrivande på att utbilda sig till undersköterska. Han kommer klassas som “Ej            

utövande musiker men rutinerad spelare”.  
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4.3.1 Studien 

Carl kom tidigt på morgonen så därför började vi med att fika lite innan              

studien tog fart. Sedan flöt studien på bra. Han fick värma upp några varv och               

sedan kördes försöken igenom.  

 

Carl påbörjade sina försök och först ut var utan musik i bakgrunden. Carl             

tyckte att det kändes som att spela som vanligt när det inte var någon musik               

på. Det var inget speciellt med att spela menar han. Carl nämner även att han               

inte får någon speciell inlevelse i spelet eftersom det inte fanns någon musik             

som kan tagga honom för att köra. Utan musik presterade Carl tiden 1:46:39.             

Placeringen blev på en tredjeplats utav Carls samtliga försök. 

 

Efter försöket utan musik påbörjade Carl sitt andra försök. Nu med genren            

metal i bakgrunden. Carl diskuterar i intervjun om att metal och rock oftast             

har varit en del av racing och andra sportspel han spelat tidigare. Carl menar              

att dessa genrer passar mycket bättre in i spelet och att vissa saker känns som               

att dem passar in i till exempel kurvor. I intervjun nämndes Björn och hans              

liknande påstående om passande gitarrslingor med genren metal och rock          

vilket Carl instämde med. Carl tyckte att metal var en bra genre och rolig att               

köra till. Han var mer aggressiv i svängar och vågade ta fler risker menar han.               

Det kan dock ha lett till en alldeles för aggressiv spelstil av Carl. Försöket              

med genren metal presterades tiden 1:47:14. Placeringen blev på en          

sjätteplats utav Carls samtliga försök. 

 

Det var nu dags för försöket med jazz och Carl skrattade när han fick höra               

vilken genre som han skulle få lyssna på. Carl själv nämnde både under             
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studien och intervjun att genren inte passade in i spelet. Han menade också att              

musiken distraherade honom eftersom han tyckte den var dålig och          

opassande. Carl menade att det inte kändes som att han spelade på riktigt med              

genren jazz utan spelade endast på “skoj”. Försöket med genren jazz           

presterades tiden 1:46:94. Placeringen blev på en femteplats utav Carls          

samtliga försök.  

 

Efter försöket med jazz var det dags för genren eurobeat. Eurobeat menar            

Carl var det absolut roligaste försöket. Musiken passade väl in i spelet och             

bra musik att lyssna på. Under observationen noterades även att han körde            

mycket bättre än på både jazz och metal försöken första gången han försökte             

med eurobeat. Tyvärr krockade han och försöket fick gå om. Försöket med            

genren eurobeat presterades tiden 1:46:14. Placeringen blev på en andraplats          

utav Carls samtliga försök. 

 

Nu var det dags för försöket med genren klassiskt. Klassiskt var distraherande            

menar Carl. Det är inte en musikgenre han lyssnar på vanligtvis och inte             

riktigt förstår sig på. Carl säger i intervjun att när man kör bilspel ska man               

lyssna på snabb musik som rock eller metal. Vid observationen vred sig även             

Carl mycket under försöket och såg ofokuserad ut. Försöket med genren           

klassiskt presterades tiden 1:46:64. Placeringen blev på en fjärdeplats utav          

Carls samtliga försök. 

 

Som avslut fick Carl köra med genren rock och vid det försöket var Carl              

väldigt uppspelt eftersom han gillade musiken mycket. Det syntes på honom           

att han ville köra så bra som möjligt. Vid de bättre försöken påpekar Carl att               
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den vågade ta fler risker och kurvorna på ett mer bestämt sätt, raka motsatsen              

till jazz/klassiskt. Försöket med genren rock presterades tiden 1:46:12.         

Placeringen blev på en förstaplats utav Carls samtliga försök. Efteråt var Carl            

väldigt nöjd med sitt resultat och hoppades på att hans deltagande skulle leda             

till en bra studie. 

4.3.2 Summering 

 

Resultat Carl  

1-6 

Genre 

1:46:39 Utan musik 

1:47:14 metal 

1:46:94 jazz 

1:46:14 eurobeat 

1:46:64 klassiskt 

1:46:12 rock 

Tabell 3. Carl. 

Både Anna och Carl presterar bättre vid två utav de sex försöken. Mellan de              

två försöken som var bäst skilde det endast 0.02 sekunder. Mellan försök utan             

musik och de resultat som var bättre med musik skilde det cirka 0.25             

sekunder. Klassiskt och jazz var sämre med 0.55 för jazz och 0.25 för             

klassiskt.  
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Carl nämnde tydligt att de försöken han presterade bäst på var med musik han              

gillade mest. Han presterade två gånger bättre med musik än utan musik och             

tre gånger sämre med musik än utan musik. Carls resultat fastslår alltså att             

han vid rätt musik kan prestera bättre men även att han kan prestera sämre när               

det är musik han inte tycker om eller som inte passar in i spelet. Det kan även                 

fastslås att Carl presterade bäst på försöken när hans musikpreferens          

spelades. 

 

4.4 Daniel 

Daniel är en man i 22-årsåldern som inte är aktiv musiker. Han jobbar i              

hemtjänsten och är utbildad undersköterska. Daniel har även som Carl spelat           

en längre tid och är aktiv spelare. Daniel kommer därför klassas som “Ej             

utövande musiker men rutinerad spelare”. 

 

4.4.1 Studien 

Daniel var väldigt ivrig över att få vara med på studien. Han var väldigt              

passionerad och ville till och med komma tidigare för att utföra studien. Vi             

träffades och satte oss i rummet och han fick förklarat för sig hur studien              

skulle gå tillväga. 

 

Daniel påbörjade sina försök med att köra utan musik. Precis som Carl            

känner Daniel att han inte får någon speciell inlevelse i spelet när han kör              

utan musik. Han upplever inget som ger honom en extra push för att vilja              

köra extra snabbt. Daniel menar i intervjun att musiken är jätteviktig för            

honom när han spelar och att det alltid känns som att han vill och presterar               
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bättre med musik. Försöket som genomfördes utan musik resulterade i tiden           

1:32:20. Placeringen blev på en sjätteplats utav Daniels samtliga försök. 

 

Nu började försöken med musik och först ut var genren metal. Metal            

upplevdes roligt säger Daniel i intervjun och nämner att han hört bandet            

innan och det blev därför lite roligare att köra. Eftersom tempot var ganska             

högt menar Daniel att han fick en mer taggande känsla när han körde.             

Försöket med genren metal resulterade i tiden 1:30:44. Placeringen blev på en            

fjärdeplats utav Daniels samtliga försök. 

 

Det var nu dags för försöket med genren jazz. Daniel menar att genren jazz              

inte kändes som den passade in i spelet. Han fick ingen känsla av att spela               

eller köra fort. Jazz var även distraherande menar Daniel vilket även var            

tydligt under observationen. Under nästan hela försöket satt han och          

småskrattade åt musiken för att han anser jazz vara ”larvigt”. Försöket som            

genomfördes med genren jazz resulterade i tiden 1:30:60. Placeringen blev på           

en femteplats utav Daniels samtliga försök. 

 

Efter försöket med jazz fick Daniel köra med genren eurobeat. Eurobeat var            

ett roligt försök tyckte Daniel. Det var rolig musik och det kändes som att han               

körde fort. Daniel menar att musiken passade bra in och fick honom att vilja              

sladda lite extra och ta kurvor med extra bestämdhet med bilen. Försöket med             

genren eurobeat resulterade i tiden 1:30:29. Placeringen blev på en tredjeplats           

utav Daniels samtliga försök. 
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Sedan var det dags för försöket med genren klassiskt. Daniel menar att            

klassisk musik är lugnande. Klassiskt som genre i Daniels undersökning fick           

näst bästa tid och han själv tror att det var för att musiken fick honom att bli                 

lugn och sansad vilket ledde till ett större fokus. Observationen visade tydliga            

signaler då Daniel lutade sig bakåt i stolen och såg avslappnad ut. Försöket             

med genren klassiskt resulterade i tiden 1:29:70. Placeringen blev på en           

andraplats utav Daniels samtliga försök. 

 

Som avslut körde Daniel med genren rock. Daniel presterade bäst med musik            

ifrån spelet och det berodde på att det kändes som att musiken passade in              

menar Daniel själv. Det kändes som att musiken fick honom att bli mer             

taggad och utmanade honom till att ta flera risker. Daniel nämner i intervjun             

att musiken ifrån spelet var den han gillade mest. Försöket som genomfördes            

med genren rock resulterade i tiden 1:29:39. Placeringen blev på en           

förstaplats utav Daniels samtliga försök. Efter studien frågade Daniel om han           

var bättre än dem andra i studien. Det för att han var fascinerad över spelet               

och ville vara “bäst”.  

4.4.2 Summering 

 

Resultat Daniel  

1-6 

Genre 

1:32:20 utan musik 

1:30:44 metal 
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1:30:60 jazz 

1:30:29 eurobeat 

1:29:70 klassiskt 

1:29:39 rock 

Tabell 4. Daniel. 

 

Daniel presterade alltså samtliga gånger bättre med musik än utan musik.           

Daniels resultat fastslår alltså att han vid rätt musik kan prestera bättre, men             

att han kan prestera sämre när det är musik han inte tycker om eller som inte                

passar in i spelet. Dock visade Daniels försök att han alltid presterar bättre             

med musik än utan musik men i något fall sämre med viss musik. Det kan               

även fastslås att Daniel presterade bäst på försöken när hans favoritmusik           

spelades. För Daniel var det mer tydligt att musiken påverkade på ett positivt             

sätt. Daniel presterade alltid bättre med musik än utan musik. Skillnaden var            

över två sekunder mellan försök med och utan musik.  

 

4.5 Erik 

Erik är en man i 22-årsåldern som tidigare varit aktiv musikaliskt. Han spelar             

inte längre i band men utövar musik hemma. Erik jobbar på äldreboende och             

har varit aktiv spelare en lång tid. Erik kommer klassas som “Musikalisk            

utövare och rutinerad spelare”. Erik utförde studien precis efter Daniel då de            

kom tillsammans för att göra studien. Erik var redan innan studien fast            

besluten att göra bättre ifrån sig än Daniel. Erik satte sig ner i stolen och               
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började värma upp. För Erik tog uppvärmningen en kortare tid eftersom han            

är familjär med spelet.  

 

4.5.1 Studien 

Erik började med sitt första försök och försöket kördes utan någon musik i             

bakgrunden. Erik menade att försöket inte fick honom att försöka göra sitt            

bästa. Alltså körde han bara som ”vanligt” menar han istället för att utmana             

sig själv och ta kurvor med bestämdhet. Observationen visade mest att Erik            

såg uttråkad ut och inte visade någon direkt inlevelse i spelet. Försöket där             

det inte spelades någon musik resulterade i tiden 1:31:19. Placeringen blev på            

en sjätteplats utav Eriks samtliga försök. 

 

Efter försöket utan musik var det nu dags för första försöket med musik och              

det började med genren metal. Erik sa direkt efter försöker att det kändes             

mycket bättre med musik än utan. Han fick något att sträva efter och köra fort               

till. Som Carl och Daniel nämnde Erik att musiken passade bättre in i spelet.              

Under observationen syntes det tydligt att Erik var mer fokuserad på spelet.            

Försöket med genren metal resulterade i tiden 1:30:25. Placeringen blev på en            

femteplats utav Eriks samtliga försök. 

 

Tredje försöket påbörjades med genren jazz. Erik antyder att musiken inte           

riktigt passar in i spelet men får honom ändå fokusera och slappna av.  

Skillnaden mellan försöket utan musik och jazzförsöket var 2.82 sekunder          

vilket tyder på att Eriks uttalande om att musiken var lugnande och hjälpte             

honom fokusera stämmer bra överens. Precis som med Daniel lutade sig även            
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Erik bakåt i stolen under det försöket. Försöket med jazz resulterade i tiden             

1:28:37. Placeringen blev på en förstaplats utav Eriks samtliga försök. 

 

Genren eurobeat kom härnäst och Erik tyckte inte det försök kändes speciellt.            

Han fick ingen överdriven känsla av att köra fort men tyckte ändå att musiken              

passade bra in i spelet. Samma fokus som under metal-försöket. Försöket           

med genren eurobeat resulterade i tiden 1:30:14. Placeringen blev på en           

fjärdeplats utav Eriks samtliga försök. 

 

Sedan var det dags för försöket med genren klassiskt. Erik upplevde samma            

känsla med genren klassiskt som jazz och skillnaden mellan jazz och           

klassiskt visade sig vara endast 0.73 sekunder. Vid observationen syntes att           

Erik lutade sig tillbaka i stolen och tog en mer avslappnande position vilket             

visade att han tog kurvorna bestämt. Försöket med klassisk musik resulterade           

i tiden 1:29:00. Placeringen blev på en andraplats utav Eriks samtliga försök. 

 

Försöket med rock stod sedan på listan och Erik sa direkt när försöket startar              

att han vill ge ”all in” och köra för fullt. Musiken relaterar han till sedan               

innan då musiken kommer ifrån spelet och han verkligen tycker om låten. I             

intervjun nämnde han att när han hörde den låten tänkte han endast på spelet              

och hur han skulle köra så fort som möjligt för att komma i mål. 

Erik nämner att försöket med musik ifrån spelet kändes bäst eftersom det            

kändes som att han ville prestera till sin maximala nivå. Försöket var 0.02             

sekunder sämre än försöket med klassisk musik. Försöket med genren rock           

resulterade i tiden 1:29:02. Placeringen blev på en tredjeplats utav Eriks           

samtliga försök. 
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För Erik fanns det inga tydliga bevis på att musiken distraherade honom, utan             

i varje försök förbättrade han sin tid, jämfört med försök utan musik. Efter             

studien var han ivrig över att få veta vilka tider han fått. Efter intervjun var               

han nöjd med sin prestation. 

4.5.2 Summering  

 

 

Resultat 

Erik 1-6 

Genre 

1:31:19 Utan musik 

1:30:25 metal 

1:28:37 jazz 

1:30:14 eurobeat 

1:29:00 klassiskt 

1:29:02 rock 

Tabell 5. Erik. 

 

Erik hade precis som Daniel bättre tider med musik samtliga gånger jämfört            

med försöket utan musik. Erik nämnde att det först inte riktigt kändes som att              

musiken påverkade honom. När han sedan reflekterade över sina försök kom           
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han själv fram till att försöket med genren jazz fick honom att bli lugn och               

bättre på att planera.  

Eriks resultat indikerar att han kan vid rätt musik prestera bättre med musik.             

Det kan även fastslås att Erik presterar bäst med musik som är lugnande för              

honom eller musik som kommer ifrån spelet. Erik avviker sig även ifrån att             

prestera bäst på sin favoritgenre.  
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5 Diskussion 

 

I kapitlet diskuteras det resultat som kommit fram i studien. Dels tas den             

föredragna musikens positiva påverkan upp men även den lugnande musikens          

positiva påverkan. Sedan diskuteras även hur musiken påverkar motivationen.         

Därefter kommer ett avsnitt där metodvalet diskuteras och efter det en del om             

hur studien kan kopplas till musikläraryrket. Slutligen kommer en slutsats          

och förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Den föredragna musikens positiva påverkan 

Resultatet visar även hur musik påverkar människan i spel och förstärker           

detta gör artikeln av Cassidy och Macdonald (2010) där dem skriver om hur             

musiken på ett effektivt sätt påverkat deltagarna i deras studie med bättre            

varvtider. Även annat som stämmer överens med deras artikel är vilken           

musik deltagarna i studien presterade bäst på, vilket i detta fallet var musiken             

de tyckte mest om. I Cassidy och Macdonalds artikel nämner dem att            

musiken som hade valts till deras undersökning var den musiken som           

deltagarna hade sämst prestation med och fick mindre inlevelse i jämfört med            

den musiken som deltagarna fick välja själva i studien. Deltagarna hade           

visserligen inte valt musiken själva i studien men musiken har valts efter            

deras preferenser. Cassidy och Macdonald (2010) nämner i deras studie om           

hur musik som deltagarna tyckte om påverkade dem på ett annat sätt än vad              

musiken forskarna själva valt. I deras studie gav musiken som deltagarna           

själva valt bättre varvtider. Precis som i Cassidy och Macdonalds studie           

stämmer det bra överens med studien då deltagarna oftast presterade bättre           
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med musik de gillade än den musik de inte tyckte om. I Sanders och Cairns               

(2010) undersökning var det även i studien tydligt att deltagarna presterade           

bäst och kände störst inlevelse med musik de själva gillade (i största grad             

rock/metal). Här avviker Erik då han istället presterar bäst på musik som            

lugnar ner honom. Även Zhang och Fus studie (2015) stämmer in här när det              

kommer till hur musiken påverkar inlevelsen (immersion). Precis som i          

Öblad och Forward (2000) spelades det i studien en stor roll om deltagaren             

gillade musiken eller inte. Till exempel presterade de flesta i studien sämre            

med musik de inte tyckte om eller som deltagarna menade inte passade in.  

Den föredragna musiken var oftast i högt tempo som Phillips (2014) nämnde            

var en av sakerna musik i racingspel fokuserar mest på. Genren rock/musik            

ifrån spelet var ofta i toppen av deltagarnas tabeller. Flera av deltagarna            

nämnde att de fick en större inlevelse i spelet när de lyssnade på rock/musik              

ifrån spelet, något som Philips (2014) nämnde att speldesigners jobbar extra           

mycket på för att få spelaren att känna inlevelse i deras spel. 

 

5.2 Den lugnande musikens positiva och negativa påverkan 

För alla deltagare var det dock inte självklart att det var just deras             

favoritgenre de presterade bäst med. Istället kunde de även prestera bäst med            

musik som lugnade ner dem. Både Björn och Erik nämnde att de kände en              

lugnande och positiv effekt av både klassiskt och jazz. Alltså behöver det inte             

vara en låt med högt tempo som påverkar prestationen positivt. Att Erik            

skulle prestera bäst på genren jazz var intressant och annorlunda jämfört med            

de andra deltagarna som istället presterade bäst med musik de främst tyckte            

om. Dessutom fanns det ingen tydlig skillnad på om könet påverkade           

resultatet i studien utan istället är det jämlika resultat mellan deltagarna. För            
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att få ett svar på varför den lugnande musiken höjer prestationsnivån är dock             

fortfarande en gåta och måste forskas vidare på för att finna en ett resultat.              

Musiken har även haft en negativ påverkan i studien. Anna, Björn och Carl             

presterade alla någon gång sämre med musik än utan musik. De själva            

menade att musiken distraherade dem när de körde. I stor grad var det jazz              

och klassiskt som var de negativa genrerna. Deltagarna nämnde själva att           

bilspel passar bättre med musik som rock och metal. En annan anledning till             

underprestationen kan även vara att det är ett lägre tempo på jazz och klassisk              

musik. Musik behöver inte alltid ha en positiv effekt på spelprestation utan            

kan istället vara raka motsatsen och störa spelaren. I tabell 5 ser vi den stora               

skillnaden i tider för Erik där han tydligt presterar bättre med lugn musik. Att              

den lugnande musiken kan påverka människan positivt kan även kopplas till           

Öblad och Forward: “Exempelvis innebar Vikingarna med lågt arousalvärde         

en positiv överraskning för Birgitta medan Glenn Miller med högt          

arousalvärde var en positiv överraskning för Fritz.” (Öblad & Forward,          

2000, s. 51). 

 

5.3 Motivation av musik 

Daniel och Erik var tydliga exempel på att de motiverades av vissa            

musikgenrer. Speciellt motiverades de av musiken som kom ifrån spelet. Erik           

menade att han ville gå ”all in” när han hörde musiken och Daniel nämnde att               

musiken passade in och gav känslan av racingspel. I Loizous studie (2014)            

motiverades idrottarna av musiken precis som Daniel och Erik motiverades          

av musiken när de spelade. I stora drag var det även musiken som motiverade              

de andra deltagarna till att försöka köra bättre. Björn och Carl nämnde till             
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exempel att vissa gitarrslingor passade in i vissa kurvor vilket fick dem att             

vilja köra fortare och att det kändes som att de hade mer inlevelse. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Till att börja med kunde resultatet varit mer övertygande om studien           

genomförts på fler personer än som undersökts i studien. Det skulle även            

blivit tydligare om det funnits en skillnad mellan rutinerade och          

icke-rutinerade spelare och hur de påverkades av musik. Vi skulle även fått            

reda på hur stort antal personer som inte skulle påverkats positivt alls av             

musiken medans de spelade som Björn. Studien skulle även kunnat ta del av             

North och Hargreaves (1999) användning av LA och HA för att se om det              

fanns tydliga skillnader mellan musik med låg och hög upphetsning. Det som            

även kunde genomförts annorlunda skulle varit om intervjuerna varit längre          

och mer djupgående för att få en ännu större insyn i vad varje deltagare hade               

för syn på sina försök och varför de själva trodde att de presterade bättre eller               

sämre. Dels kunde även studien fått kritik genom att det varit slumpen som             

påverkat deltagarnas varvtider. Visserligen kan det stämma men med den          

ordningen av låtarna som valts i studien fanns det en tydlig skillnad vid varje              

försök. Det är jämförbart mellan deltagarna vid vilka försök de presterar           

bättre på. Valet av ordningen på låtarna kan dock diskuteras även det. Dels             

kunde man istället haft alla låtar med högt tempo efter varandra och alla med              

lågt tempo efter varandra för att se om prestationen höll likadant vid varje             

försök. Eftersom genrerna istället är utspridda kan såklart slumpen påverkat          

resultatet istället för själva genren.  
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5.5 Relevans för musikläraryrket 

Med den här studien har det kommit upp flera tankar kring hur lärare skulle              

kunna implementera spel i sin musikundervisning. En idé är att planera en            

lektion där temat endast handlar om spel och spelmusik. Eleverna kan           

diskutera kring varför de tror att spel har musik i sig och varför olika genrer               

finns i olika sorters spel. Frågor som går att diskutera och spekulera kring kan              

vara:  

Vad har musiken för roll i spel, ger musik en ökad inlevelse och är musik på                

något sätt prestationshöjande i spel till exempel.  

En lärare skulle kunna genomföra en lektion om spelmusik på gymnasiet och            

då också kunna fokusera på mer djupgående saker om spelmusik. Som till            

exempel: Finns det någon djupare mening med val av BPM? Finns det någon             

sorts melodigång som passar bättre in i vissa spelgenrer? 

Som lärare kan man även med hjälp av studien arbeta på två punkter i det               

centrala innehållet för musik i 7-9:  

 

● Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på         

människan. Musikens funktion för att markera identitet och        

grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. 

 

● Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.            

(Skolverket, 2011) 
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5.6 Slutsats 

Som slutsats kan det konstateras att musik i ett racingspel både kan ha en              

positiv och negativ påverkan på en spelares tider runt en bana. Det kan             

fastslås att deltagarna i studien till största del presterar bättre i ett spel när de               

får lyssna på musik de själva tycker om enligt studien. Något nytt som kom              

upp var att musik som hade en lugnande effekt visade en stor påverkan på              

prestationen. Alla förutom en person, 80%, presterade någon gång bättre med           

musik än utan musik (se tabeller). Tre av fem (60%) presterade även bäst på              

det försöket där musiken som spelades var antingen deras favoritgenre eller           

genren de föredrar. Det finns även en tydlig skillnad mellan rutinerad och            

icke-rutinerade spelare i varvtid när det kommer till musik. Icke-rutinerade          

spelare blev betydligt mer påverkade av musiken under deras försök som vi            

kan se i tabell 1 och 2. Det kan också haft betydelse på att de icke-rutinerade                

spelarna var aktiva musiker. I största grad var även musik prestationshöjande           

för deltagarna. Musiken kan även sänka prestationsförmågan då den kan vara           

distraherande.  

 

Med de tankarna kommer vi fram till forskningsfrågan: På vilket sätt           

påverkar musiken prestationen i ett racingspel? I stor grad påverkar musiken           

människan positivt när det kommer till varvtider. Varvtiderna är också i           

största grad bäst med musiken som personen själv gillar. Lugnande musik           

kan också ha en positiv effekt på spelaren genom att lugna ner spelaren och              

ge denne ett större fokus. Dock kan musik i spel vara distraherande och sänka              

prestationen på varvtiderna. Det finns en stor skillnad mellan tiderna på de            

olika varven i studie och överlag har det varit liknande resultat med samma             

genrer för deltagarna. Tre av fem deltagare presterade alltid bättre på musiken            
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som hade ett högt tempo och var av karaktären rock eller metal medan de              

presterade sämre med musiken med lågt tempo som var av karaktären jazz            

och klassiskt, en person presterad inte bättre med musik och en person            

presterade bäst med jazz. 

5.7 Fortsatt forskning 

Skulle det fortsätta forskas på ämnet skulle andra forskare kunna förhålla sig            

till några saker. Dels skulle det först och främst fokuserats på att göra en              

undersökning i större skala för att få en större och mer tydlig bild på hur               

musiken påverkar människan i spel. Att fokusera på en viss målgrupp kan            

vara relevant. Exempel på det kan vara att endast fokusera på rutinerade            

spelare, icke-rutinerade spelare, musiker eller människor som varken spelar         

eller utövar musik. Forskare skulle även kunna undersöka på flera genrer för            

att se om det finns någon genre som sticker ut och möjligtvis har ett liknande               

resultat bland många av deltagarna. Forskningen kan även göras på olika           

sorters åldrar. Till exempel som nämnts i inledningen av studien skulle det            

vara intressant att få reda på om barn reagerar och presterar annorlunda än             

vad vuxna gör. Det kan även vara intressant att få veta samma sak fast på               

äldre människor.  
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