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Abstract

Fältexperiments syfte var att genom manipulation med särskilt utvald musik påverka en individs körbeteende och rela-
tera förändringar till musiken. Ett annat syfte var att pröva om test kan visa på en förares karaktärsdrag och därmed
prognostisera dennes inställning till exempelvis risktagning.

Fem individer av olika ålder och kön deltog i studien. Musiken som spelades var omnämnd av deltagarna som nå-
got de tyckte om respektive tyckte illa om. I detta tvärvetenskapliga experiment användes både kvantitativa och kvali-
tativa metoder parallellt. Experimentet utfördes på en motorbana under två dagar med olika hinder, som varierades. I
en specialutrustad bil möjliggjordes en registrering av körsättet samt förarnas kommentarer under körning.

Ett mönster kunde utläsas bland deltagarna beträffande karaktärsdrag, inställning till musik samt att ta risker och
detta mönster överensstämmer till viss del med teorier om sensationssökande. Den kombination av utsagor, kommen-
tarer och tester måste ses som ett första, men dock utslagsgivande tentativt försök värt att vidareutveckla.
    Slutsatsen är att det går att mäta förändringar i ett körbeteende orsakat av musik. Då musikupplevelser är individu-
ella torde det vara omöjligt att generalisera hur olika musiksorter påverkar individen såväl i situationen bilkörning som
i andra situationer. Däremot är det möjligt att utgå från att körbeteendet påverkas av musik som ger en positiv över-
raskning, favoritlåtar eller låtar som ger upphov till stress eller irritation. Att vara bekant med musiken men inte tycka
allt för mycket om den, förefaller vara en fördel.

The aim of this field study was to alter an individual’s driving behaviour with specially selected music. A further aim
was to find out whether tests could reveal the driver’s personality and thus predict his/her attitudes to, for example,
risk-taking.
    Five individuals of various ages and sex took part in the study. The music being played had been mentioned by
the participants as something they liked and disliked. In this interdisciplinary experiment both quantitative and quali-
tative methods were used.
    The experiment was performed in two days on a motor track, equipped with various obstacles in varying con-
figurations. A specially equipped car, made it possible to register the drivers’ behaviour and their comments when
driving.
    It was possible to distinguish a pattern among the participants regarding their personality, attitudes to music and
risk-taking and this pattern corresponds to a certain extent with theories on sensation seeking. This very combination
of statements, comments and tests must be interpreted as a first, albeit tentative attempt possibly worthy of further
development. The conclusion to be drawn is that it is possible to measure changes in driving behaviour.
   Since musical experiences are of an individual kind, it may be impossible to generalize about how different sorts of
music affect the individual, both in the car driving environment as in other kinds of situation. It is, however, possible
to start from the assumption that driving behaviour is affected by the following: music that provides a positive surprise,
a favourite tune and tunes giving rise to stress or irritation. It seems to be an advantage to be familiar with the music,
but not to like it too much.
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Förord
Detta fältexperiment har varit ett samarbete mellan Carin Öblad, fil.dr. i musik-
vetenskap, Göteborg universitet och Sonja Forward, trafikpsykolog från VTI
(Väg- och transportforskningsinstitutet) samt Alf Gabrielsson, professor i psyko-
logi, Uppsala universitet. Fältexperimentet finansierades av KFB (Kommunika-
tionsforskningsberedningen) med Öblad som projektledare. Författare av rappor-
ten är Carin Öblad och Sonja Forward. Sanja Obrenovic har hjälpt till med data-
bearbetning. Anders Nyberg för granskningen och Gunilla Sjöberg har ansvarat
för den slutliga utformningen. Vi vill även tacka de medverkande i denna studie
för deras entusiasm och intresse.

Linköping i februari 2001

Carin Öblad Sonja Forward
Projektledare och författare Författare
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Musikens inverkan på bilkörningen. Har favoritlåten någon betydelse?

av Carin Öblad och Sonja Forward
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),
581 95  Linköping

Sammanfattning

Förändringar i ett körbeteende kan orsakas av musik

Musikupplevelser är dock individuella och det torde därför vara omöjligt att
generalisera hur olika musiksorter påverkar bilkörning eller andra situa-
tioner. Det förefaller vara en fördel att vara bekant med musiken men inte
tycka allt för mycket om den. Oavsett hur ofta en individ lyssnat till sin
favoritlåt, finns det fortfarande nya saker att upptäcka i musiken eller
minnas i förbindelse med låten, vilket gavs exempel på i denna studie.

Att spela musik i bilen är ett utbrett fenomen, som för med sig frågor av betydelse
för trafiksäkerheten. En förare väljer mestadels musiken som ska spelas i bilen,
men torde inte alltid vara medveten om vilken musik som i olika situationer är den
mest lämpliga då det gäller bilkörning.

Bilen utgör för många individer en livssfär och ett privat rum. Detta innebär att
bilkupén är ett väl fungerande rum för olika upplevelser där en stark musik-
upplevelse är möjlig. I den komplexa musikupplevelsen interagerar musiken,
situationen och människan och upplevelsen måste betraktas som unik för varje
individ. Av intresse är hur olika individer med skilda erfarenheter och inställning
till musik, påverkas av musiken när de kör bil. Lika intressant är om dessa förare
kan använda musiken dvs. om de initialt är medvetna om vilken musik som i en
viss situation påverkar dem på ett visst sätt. Exempelvis kan en förare en regnig
dag i komplicerad stadstrafik välja musik som är lämplig genom att i just den
situationen gynnsamt påverka föraren.

Fältexperiment
Syftet med detta fältexperiment var att genom manipulation med särskilt utvald
musik påverka en individs körbeteende och kunna relatera eventuella förändringar
till musiken. Denna musik skulle även utvärderas med avseende på dess förmåga
att aktivera individen samt betydelsen av personens omdöme om musiken. Ett
annat syfte var att pröva om resultat från en test som mäter Sensationssökande
kunde predicera deltagarnas val och upplevelse av musik.

Fem individer av olika ålder och kön, valda från en större intervjuunder-
sökning, deltog i denna studie. Musiken som spelades var omnämnd av deltagarna
som något de tyckte om respektive tyckte illa om. Den var även testad av en
utomstående panel för sina aktiveringsmöjligheter uttryckt som högt eller lågt
arousalvärde. I detta tvärvetenskapliga experiment användes två metoder parallellt
dels genom en kvantitativ registrering av körbeteendet, dels kvalitativa intervjuer
med och kommentarer från deltagarna. Experimentet utfördes på en motorbana
under två dagar med olika hinder, som varierades. I en specialutrustad bil möjlig-
gjordes en registrering av körsättet med olika dolda mätinstrument.
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Fallbeskrivningar
Resultatet presenteras som fallbeskrivningar av de fem deltagarna beträffande
medelhastigheter och högsta hastigheter i samband med olika låtar samt verbala
utsagor om dessa låtar. Varje fallstudie avslutas med resultatet av personlighets-
testet, egen personlighetsbeskrivning samt omdömen om berörda låtar.

Medelhastigheter för såväl samtliga deltagare som varje enskild deltagare
visade att musikens inverkan på körstilen var mindre påtaglig i situationer som
krävde ett större mått av uppmärksamhet och koncentration än under mer av-
spända förhållanden. Den uppmätta medelhastigheten varierade, vilket i sin tur, i
vissa fall, kunde kopplas samman med det spelade musikstycket. Detta kunde
ytterligare beläggas vid en jämförelse av resultaten från dag 1 och 2. Oavsett om
musiken spelades i en omvänd ordningsföljd, var medelhastigheterna på sina håll
identiska, eller så gott som identiska. Även deltagarnas högsta hastigheter ana-
lyserades och resultaten visade att dessa uppkom under första dagens uppspelning
av låtar som framkallade stress och irritation hos förarna. Men även ovana vid
bilen och banan hade uttalad betydelse. Andra dagen var det framför allt låtar som
inneburit en positiv överraskning eller var favoriter som orsakade höga hastig-
heter. Dessa förändringar i körbeteendet kan förklaras utifrån teorin att all akus-
tisk information måste bearbetas av individen och därmed tas hjärnans kapacitet i
anspråk för att bearbeta ljudet, tolka det till musik och komma underfund med
innehållet.

Positivt eller negativt
De konsekvenser som orsakats av musikens verkan kunde, beroende på situa-
tionen, vara positiva eller negativa. Sålunda om en förare i ett euforiskt eller
överaktivt tillstånd påverkades mycket starkt av en låt och därmed kunde bli för
alert var den låten inte lämplig i just den situationen. Däremot kunde samma låt
för samma individ ha positiv inverkan när denna var trött och nedstämd och be-
hövde musik med stark aktiveringsförmåga (arousal potential). Ett exempel på
denna situation gav deltagaren Kurt med Glenn Millers låt ”In the mood” då han
ansåg låten egentligen vara ”för bra” att köra till i bilen, men lämplig när han
behövde en ”adrenalinkick”. Medvetenhet hos deltagarna om deras reaktioner på
musik varierade, men deltagarna påtalade att de influerats av intervjuerna och
ibland även ändrat sitt beteende.

Inget entydigt mönster
Ett mönster kunde utläsas bland fyra av de fem deltagarna beträffande karak-
tärsdrag, inställning till musik, fortkörning samt att ta risker och detta mönster
överensstämmer till viss del med teorier om sensation seeking. Deltagaren Fritz
särskiljde sig gentemot detta mönster i flera avseenden. Hans musiksmak var
annorlunda, han var i hög grad sensationssökande och den ende som uttryckligen
sade sig vilja ta risker. Fritz var även den enda deltagaren som såväl den första
som den andra dagen reagerade lika på samma låt. Båda dagarna uppnådde han
sin högsta hastighet då han lyssnade på Glenn Miller vilken blivit en positiv över-
raskning: ”Faktiskt en billåt, vilket jag inte riktigt trott!”. Den kombination av ut-
sagor, kommentarer och tester som vi utgått från vid analyserna måste ses som ett
första, men dock utslagsgivande tentativt försök värt att vidareutveckla.
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Vi kunde avslutningsvis dra slutsatsen att det går att mäta förändringar i ett
körbeteende orsakat av musik samt att dessa förändringar går att ges möjliga för-
klaringar genom verbala utsagor. Då musikupplevelser är individuella torde det
vara omöjligt att generalisera hur olika musiksorter påverkar såväl i situationen
bilkörning som i andra situationer. Däremot är det fullt möjligt att utgå från att
körbeteendet påverkas av musik som ger en positiv överraskning, favoritlåtar eller
låtar som ger upphov till stress eller irritation. Med andra ord förefaller det som en
fördel att vara bekant med musiken men inte tycka allt för mycket om den.
Oavsett hur ofta en individ lyssnat till sin favoritlåt, finns det fortfarande nya
saker att upptäcka i musiken eller minnas i förbindelse med låten, vilket gavs
exempel på i detta experiment.

Förslag till praktisk tillämpning
Vi föreslår följande som praktisk tillämpning av ovanstående resultat: Musik kan
användas som ett redskap för en individ att lära känna sig själv. Effekten av musik
kan exempelvis innebära såväl ökad koncentration som att lugna en förare.
Likaväl kan musik frivilligt eller ofrivilligt stressa upp eller hetsa en förare med
till exempel hänsynslös fortkörning som följd. Hur man väljer att använda
musiken då man kör bil kan höra samman med vilken attityd man har till bil-
körning. Exempelvis att individer som är positivt inställda till regelbrott i högre
grad än andra väljer musik som ger dem en adrenalinkick. Det torde därför lång-
siktligt handla om att pröva musikens verkan och därigenom träna självinsikten
och inte minst hur man vill hantera olika sidor av sig själv.
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The impact of music on driving performance:
how important is a ‘favourite tune’?

by Carin Öblad and Sonja Forward
Swedish Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary

It is possible to measure changes in
driving behaviour, caused by music

Since musical experiences are individual, it seems to be impossible to
generalize about how different kinds of music affect us, neither when driving
a car, nor in other situations. It seems to be an advantage to be acquainted
with the music, but not to like it too much. Regardless of how often an
individual has been listening to his/her favourite tune, there are always new
things to be discovered in the music or remembered in connection with it,
which was also shown in this study.

Playing music in the car is a widespread phenomenon, which raises issues of
importance for traffic safety. The driver usually selects the music to be played in
the car, but does not always seem to be conscious about what kind of music is
most suitable, when it comes to driving.

For many individuals, the car constitutes a way of life and a private room. This
means that the car coupe is a well-functioning room for different kinds of
experience, where a strong musical experience is possible. A ‘complex’ musical
experience is an interaction between music and the human being - the situation
and the experience must therefore be considered as something unique for every
individual. It is of interest to see how different individuals with varying back-
grounds and attitudes to music are influenced by music when driving. It is no less
interesting, whether these drivers can use the music, i.e., if they are initially
conscious about, what kind of music affects them in a certain situation in a spe-
cific manner way. For example, a driver might on a rainy day, in complex urban
traffic, choose music that is appropriate, since it exerts a favourable effect on the
driver in that particular situation.

Field study
The aim of this field study was to influence the individual’s driving behaviour by
manipulating especially selected music to see if their behaviour could be linked to
music. This music should also be evaluated with respect to its arousal potential
and to the significance of the person’s attitude to the music in question. A further
aim was to determine whether the results from a test measuring sensations seeking
could be linked to the participants’ own choice of music and musical experiences.
Five individuals of various ages and sexes, selected from an extensive interview
survey, participated in this study. The participants had commented on the music,
which was being played, as something they liked or, correspondingly, disliked. It
had also been tested by an outside panel in terms of its arousal potential,
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expressed as high or low arousal values. In this interdisciplinary study, two
methods were used simultaneously, a quantitative registration of the driving
behaviour as well as qualitative one with interviews with the participants, noting
their comments.

The study was performed in two days on a motor track with various kinds of
obstacles. The car was equipped with hidden instruments that made it possible to
register driving behaviour.

Case studies
The results were presented as case studies of the five participants with respect to
average speed and maximum speed in connection with different tunes and to their
verbal statements on those tunes. Every case study was concluded with the results
of a personality test, a personal description of the participant’s personality and of
his/her attitudes to the music in question.

The average speeds of the individual showed that the effect of music on the
way of driving was less significant in situations, which required a greater amount
of attention and concentration as compared to more relaxed circumstances. The
registered average speed varied, which in turn could, at times, be connected with
the piece of music being played. This could also be verified through a comparison
of the results from day 1 and day 2. Even if the music was played in a reversed
order, the average speeds were, in some places, identical, or close to identical.

Participants’ highest speeds were analysed, and the results showed that these
appeared during the first day when tunes that evoked stress and irritation in the
drivers were played. However, factors also having an indirect effect on the results
may be driving the car on this track. During the second day, the highest speeds
were brought about by, above all, favourite tunes or those tunes that had been a
positive surprise for the driver. These changes in driving behaviour can be ex-
plained by the theory that all acoustic information has to be processed by the
individual, and, thereby, some part of the brain’s capacity is being occupied to
perceive the sound, interpret it into music and, eventually, understand its content.

Positive or negative
The consequences caused by the effects of the music could, depending on the
situation, be of a positive or a negative kind. Thus, if a driver in a state of
euphoria or over-activity became strongly affected by a tune making him/her even
more alert then that tune could not be considered advisable in that situation. On
the other hand, the same tune could have a positive effect on the same person,
when he/she was tired or depressed, and, therefore, needing music with a strong
arousal potential. An example of this was given by one of the participants, Kurt,
on Glenn Miller’s “In the mood”, when he considered it “too good” to be played
in the car, but suitable when needing an “adrenaline kick”. The participants
showed a varying degree of awareness about their own reactions to music, but
they were outspoken about having been influenced by the interviews and had, in
some cases, even altered their behaviour.

A pattern could be distinguished among four of the five participants with
respect to traits, attitude to music, speeding and risk-taking – a pattern that to a
certain extent corresponds to theories on Sensation Seeking. The participant,
named Fritz, differed in many respects from the others. His musical taste was
different; he was to a great extent a sensation seeker and the only one who
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expressed the willingness to take risks. Fritz was even the only participant, who
reacted in the same way to the same tune both days. He reached the highest speed
with Glenn Miller on both of the days, a tune which made him pleasantly
surprised: “In fact, a car tune. I really did not expect that!” The combination of
verbal statements, comments and tests that we had started from, must be regarded
as a first, but tentative attempt, worth elaborating on further.

We could, finally, conclude that it is possible to measure changes in driving
behaviour, caused by music and also that these changes can find possible
explanation through verbal statements. Since musical experiences are individual,
it seems to be impossible to generalize about how different kinds of music affect
us, neither when driving a car, nor in other situations. However, it is fully appro-
priate to start from the notion that driving behaviour is affected by one of the
following: music that provides a positive surprise, is a favourite tune or those
which give rise to stress or irritation. In short, it would appear to be an advantage
to be acquainted with the music, but not to like it too much. Regardless of how
often an individual has been listening to his/her favourite tune, there are always
new things to be discovered in the music or remembered in connection with it,
which was also shown in this study.

Suggestions
The authors suggests the following to be examined as a practical implementation
of the aforementioned results: Music could be used as a tool for an individual in
the process of getting to know him/herself and its effect used to increase concen-
tration and or be of a soothing nature for the driver. On the other hand, music can,
voluntarily or involuntarily, result in reckless driving if the experience is stressful
and/or makes the driver excited. The way in which music is used when driving
may be connected to their attitude towards driving. For example, drivers who have
a positive attitude towards traffic violations may be more likely to use music,
which gives him/her an “adrenaline-kick” than others. For that reason, it seems, in
the long run, to be a matter of trying-out the effect of music and, thereby, improve
both one’s self-knowledge and how to master various aspects of oneself.
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1 Bakgrund och syfte
Det är allmänt känt att många av oss spelar musik i bilen. Men forsknings-
litteraturen om fenomenet att spela musik i bilen är ytterst ringa. Det finns flera
viktiga frågor att ställa i perspektivet trafiksäkerhet om hur en bilförare påverkas
av musik och vilka konsekvenser detta får på körbeteendet. Tre enheter är in-
blandade i denna vardagliga bilkörning nämligen bilen, musiken och människan.
Inte minst är relationerna mellan dessa tre enheter betydelsefulla särskilt när det
handlar om konsekvenserna av att spela musik i bilen.

En förare väljer för det mesta sin egen musik i bilen och är många gånger även
medveten om denna musiks verkan. Ibland men inte alltid innebär detta även en
medvetenhet om konsekvensen av musikens verkan, det vill säga hur körbeteendet
kan förändras. Men hur påverkas en förare av musik, som han eller hon säger sig
tycka om eller inte tycka om? Och kan den egna beskrivningen av musikupp-
levelsen under ett experiment t.ex. förklara varför man kör fort till vissa låtar? Går
det överhuvudtaget att registrera att ett körbeteende förändras vid olika sorters
musik?

1.1 Bilens förutsättningar för en musikupplevelse
I studier vid Göteborgs universitet (Öblad, 1996, 1997, 1998, 2000) framkom vid
en enkätstudie (Öblad, 1996) att en tredjedel av de som svarat haft sina starkaste
musikupplevelser i bilen. Musiken kunde t.ex. väcka gamla minnen till liv, vilket
då ger bilfärden en nostalgisk karaktär. När detta inträffade reagerade föraren inte
lika negativt på diverse störningar i trafiken. Exempelvis kunde tiden i en bilkö ut-
göra en välkommen paus, som underlättade omställningen mellan arbete och
bostad. Intressant att notera var att hälften av de tillfrågade uppfattade bilen som
en bra plats för att vara ifred. Men det fanns andra förutsättningar hos bilen, som
gav den fördelar som musiklokal:

man kände sig nära eller mitt i musiken
ingenting störde musikupplevelsen
bilen fungerade bra som akustisk miljö
föraren blev musikant genom att t.ex. sjunga med
bilkörningen kunde i brist på tid kombineras med musiklyssning.

Att bilen skulle kunna ha andra värden än att enbart vara ett transportmedel visade
även en österrikisk rapport (Casagrande och Risser, 1992) I denna redogjordes för
hur motstridiga olika motiv kan vara för en individ och hur denna motsättning
orsakar att en verbal utsaga inte alltid följdes av en konsekvent handling. För-
fattarna beskrev människors medvetenhet om t.ex. den ökande miljöförstöring
som bilismen förde med sig och menade att varför en individ trots allt fortsätter att
använda sin bil berodde på ”Extra-Motives”, vilka var motiv som ligger utanför
förklaringar att bilen enbart var ett transportmedel. Ett exempel på ett sådant
extramotiv var viljan att lyssna på musik i bilen, som innebar att ”det uppenbart är
svårt att åstadkomma större distans till bilen” (översättning av "es uns offenbar so
schwer machen, zum Auto etwas mehr Distanz zu gewinnen", ibid, s. 373). För-
fattarna konstaterar att det saknas forskning som beskriver motiven för att spela
musik i bilen.
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Casagrande och Risser (1992) berörde även konsekvenserna av att lyssna på
musik i bilen. Dessa kunde bland annat innebära begränsad koncentration och
social isolering eller rent av en konfliktskapande umgängeston (ibid, s.382) gent-
emot andra trafikanter och individer ute i trafiken. De var övertygade om att en
stark orsak till motstridigheten mellan ord och handling när det gäller bilen
bottnar i aspekter på komfort, som att bilen var ett ”bilvardagsrum ” (översättning
av "Auto-Wohnzimmer") där det bara var att sätta på stereoanläggningen så fort
man klev in i bilen.

1.2 Musikens verkan på en individ
Musikupplevelsen beskrivs ofta av musikpsykologer som ett växelspel mellan
människan, musiken och situationen (Gabrielsson, 1995). Viktigt i detta samman-
hang är individens förutsättningar dvs. vad hon kan, vill och tycker om, vilket
innebär att varje musikupplevelse är helt unik och relaterad till den enskilda indi-
viden (Öblad, 2000).

I en studie av de la Motte-Haber & Rösser, (1990) använde man sig av simu-
lerade körningar för att förklara hur musik i bil kan påverka förarens reaktionstid,
liksom hans/hennes val av körhastighet. Förarna fick lyssna till musik som för-
ändrades med avseende på stil, tempo, ljudstyrka, duration/löptid och frekvens-
område. De viktigaste resultaten visade att musik förbättrar reaktionstiden i enkla,
monotona och tröttsamma trafiksituationer. Däremot stjäl den uppmärksamhet i
svåra situationer, vilket kan innebära att reaktionstiden försämras. Det förelåg
ingen generell effekt beroende på musikstil utan effekterna var beroende på vilken
stil som föraren föredrog. En hypotes var att det föreföll vara av vikt huruvida
föraren tycker om musiken eller inte.

För att bättre förstå musikens effekt på körbeteendet är två närbesläktade
teorier av intresse. Den ena beskriver en viss typ av situationer där musiken
konkurrerar med bilkörningen om kognitivt utrymme dvs. förmåga att processa
information, vilket då kan innebära prioriteringar mellan olika körstrategier eller
att följa musiken (Konec?ni, 1982; de la Motte-Haber & Rötter, 1990). Den andra
handlar om stimulus förmåga att aktivera en individ, där stimulus kan vara
antingen ett mekaniskt eller ett kemiskt retningsmedel. Forskningen om prefe-
renser vid val av stimuli, där musik kan vara en sorts stimulus, har länge utgått
från Berlynes (1971, 1974) biopsykologiska teori om estetiska preferenser
(aesthetic preference). Varför en individ föredrar ett visst stimulus relateras till
vilka förmågor till aktivering (arousal potentials) denna stimulus har och vad
dessa förmågor kan åstadkomma i form av mängd aktivitet i hjärnans retikulära
system. Vad forskaren undersöker är affektiva beteenden i termer av människans
interaktion med och respons på musikaliska ljud (Radocy & Boyle, 1997, s. 292).

Arousal, ett begrepp som fortfarande inte är enhetligt definierat, innebär en
aktivering av individen som helhet, hennes kropp och psyke. Det som skiljer
mellan olika individer är deras ”trösklar” för när arousal blir för stark, obehaglig
eller för krävande. Ofta beskrivs relationen mellan vad en individ önskar och vad
stimuli kan erbjuda i form av en inverterad U-kurva (North & Hargreaves, 1997,
s. 86), se figur 1.
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preferens

potential för arousal

Figur 1  Sambandet mellan preferens och potential för arousal.

Toppen på kurvan i figur 1 visar var just den individen har sin högsta preferens
beträffande arousal. Benämningen av axlarna i denna figur varierar något från
forskare till forskare, men relationen gäller alltid vad man vill ha och vad man kan
få.

Enligt Berlyne (1971) förelåg högst preferens vid en för individen måttlig
arousal, med andra ord ingen extremt hög arousal. Arousal bestäms av tre olika
sorters variabler, som fungerar undermedvetet: fysiska egenskaper som ljudnivå,
tempo (psychophysical), möjligheten att känna igen genom inlärning (ecological)
och informationsmängdens komplexitet eller redundans, ovant eller familjärt
(collative). Berlyne ansåg själv den sista kategorin vara den mest signifikanta.

Exempelvis kan för en individ en viss ljudnivå innebära en för hög arousal,
medan kanske samma ljudnivå för en annan individ inte upplevs som för hög.
Musiken kan även uppfattas som för ny, obekant och därmed komplex för en indi-
vid, men inte för en annan. Berlyne ansåg dessa tre kategorier oberoende av kon-
text och icke meningsbärande.

Konecni (1982) har riktat stark kritik mot den inskränkthet som präglar de
flesta studier av musikpreferenser och som yttrar sig i att vissa aspekter helt igno-
rerats:

For example, the vast majority of research and most of the
theoretical attempts have treated aesthetic preference and choice
as if they, and the process of appreciation itself, normally occur
in a social, emotional, and cognitive vacuum, as if they were
independent of the contexts in which people enjoy aesthetic
stimuli in daily life (ibid, s. 499).

Konecni redovisade olika undersökningar med vardagsrelaterat innehåll – var-
av samtliga var utförda i laboratorier – och som visade på såväl emotionella som
kognitiva effekter på stimuli av olika slag och deras situationsberoende. En viktig
slutsats var att beroende på lyssningssituationen och vad vi gör, påverkar detta val
av musik. Ska vi prestera något som är kognitivt krävande väljer vi, om möjligt,
”less demanding additional stimulation, simple melodies” (ibid, s. 506-57) Kanske
kan detta förklara, menar Konecni:
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why a person enraged by someone, thinking hard about the details
of the encounter and simultaneously maneuvering his automobile
through noisy, rush-hour traffic, seems likely to tune his car away
from his favorite classical station playing, say, Stravinsky´s Rite
of Spring …and tune in, volume reduced, to the local ”mellow”
station or switch off the radio altogether” (ibid s. 507).

North och Hargreaves (1997) hämtar exempel från Konecni (1982) då de kritiserar
Berlynes teori. I olika undersökningar prövade de huruvida man kunde förklara
musikpreferenser i vardagliga lyssningssituationer. En övergripande slutsats från
dessa undersökningar (North & Hargreaves, 1997) är att vardagens lyssnings-
kontext kan påverka reaktionen på musik, och musik kan påverka reaktionen på
vardagens lyssningskontext. Iakttagelsen om önskat slutmål för nivå/tillstånd av
arousal kanske kan förklara varför vi eventuellt skruvar ner radion vid hög trafik
(vi modererar störande hög arousal) men spelar musik på hög ljudnivå vid livliga
fester (vi upprätthåller njutbar hög arousal).

Arousal sker huvudsakligen omedvetet och enligt Mandlers teori om känslor,
så vidtar en medveten kognitiv tolkning när genom åren förvärvade förväntningar
på något gäckas. Individen försöker alltså att på ett meningsfullt sätt ”tolka” detta
avbrott (Dowling & Harwood, 1986, s. 214-215). Författarna exemplifierar med
bilföraren, som van att köra sin route hem och samtidigt lyssna på radion, plötsligt
upptäcker ett barn på vägen. Föraren måste koncentrera sig på sin körning och
lyssna mindre på radion. Vederbörande blir då emotionally aroused, vilket ger en
signal till att snabbt tolka situationen för att kunna lösa den. Samma avbrott i ett
musikstyckes ”förväntade” förlopp innebär en arousal där lyssnaren tolkar detta
nya intryck för att skapa något meningsfullt.

Interaktionen mellan musik och lyssningssituationen på den aktivitet som ska
utföras tillämpas på många dagliga aktiviteter, som utförs till ackompanjemang av
musik exempelvis bilkörning. Vi kanske då vill lyssna på musik, som egentligen
försämrar vår prestation. Det kan även vara så att beroende på dagsform och
sinnesstämning, skulle vi välja musik efter den arousal musiken kan väcka
(Öblad, 2000).

Öblad (2000) visade att musik som stimulus även kan innebära ofrivillig
arousal. En ung man som ibland arbetade som ordningsvakt vid ungdomsdisco
och mogendans var medveten om att han blev mindre tolerant om det hände
någonting vid ett ungdomsdisco och nämnde två olika sorters skäl till varför han
reagerade negativt på discomusiken. Dels att musiken gjorde att han kände sig
”påpushad”, hetsigare och därför tappade dagsrytm, dels att det var jobbigt att "gå
i den här musiken" som han inte tyckte om. Han tålde inte den här musiken i så
måtto att han inte ville bli påverkad på detta sätt: "man tänder mycket snabbare,
tyvärr”.

Det är betydelsefullt att skilja på känslomässiga reaktioner på musik och att
musik kan representera känslor. En lyssnare kan alltså identifiera musik såsom
sorgsen utan att själv känna sorg. Likaväl kan ett musikstycke såväl representera
en känsla som föranleda denna känsla. Ett utommusikaliskt fenomen är att musik
kan fungera som index för och alltid förknippas med en viss händelse och gång på
gång väcka därmed sammanhörande känslor och stämningar. Musiken kan också
fungera inommusikaliskt som ikon där form och struktur påminner om känslor
tolkade som form. Musik som symbol är mer kontextbunden genom hur lyssnaren
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uppfattar att den passar in i mönster och stil (Dowling & Harwood, 1986, s. 202 –
224).

1.3 Använda musik
Att använda musik definieras i denna studie som: I en viss situation spelas musik,
som en individ valt för att hon ska få en viss upplevelse och att den ska ha en för-
väntad verkan på henne (Öblad, 2000). Situationen kan växla: tid på dygnet, olika
miljöer t.ex. bilen eller bostaden, samt påverkas av individens fysiska och psyki-
ska status. Inom projektet Starka Musikupplevelser (Gabrielsson & Lindström,
1993) vid Uppsala universitet har lyssnarens subjektiva beskrivning av musikens
känslomässiga effekt klassificerats. Samma material har även gett exempel på hur
musiken fungerat terapeutiskt; i dylika sammanhang är denna effekt ibland plane-
rad, ibland oplanerad (Gabrielsson & Lindström, 1995). När en individ spelar
musik för att uppnå denna planerade terapeutiska effekt kan man säga att hon an-
vänder musik. Centralt vid användning av musik är valet av musik där en individ
utgår från en utgångspunkt beroende på var hon befinner sig, vad hon ska göra
och hur hon mår. Processen med sina olika delar/steg är beskriven i figur 2
(Öblad, 2000):
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Figur 2  Modell över delarnas relationer vid användning av musik

Kriterierna för den musik man valde att spela i bilen var enligt Öblad (2000): ”bra
musik”, ”hör- och körvänlig musik” samt om den passar då man var ”ensam eller i
sällskap”. Musikens verkan på föraren var ”påverkar körrytm”, ”fysiska upp-
levelser med känslor”, ”påverkar koncentration”, ”avslappnande” samt ”känslo-
upplevelser”.

1.4 Karaktärsdrag för bilförare och musiklyssnare
1.4.1 Bil och personlighet
Med personlighet avses relativt stabila egenskaper som t.ex. behovet av spän-
ningssökande. En del föredrar en relativt lugn och lågstimulerande miljö, medan
andra ständigt söker äventyr, faror och annan typ av stimulans (Karlsson, 1998).
Marvin Zuckerman utvecklade en test för att mäta detta fenomen som han kallade
sensationssökande och fann fyra olika sorter (Zuckerman, 1979): Thrill and Ad-
ventureseeking, Experience seeking; Boredom susceptibility och Disinhibition.
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Totalt ingår det 40 olika frågor i testet och nedan visas några exempel på dessa
frågor.

1) THRILL AND ADVENTURE (Spänning och äventyr)
A. Jag har ofta önskat att jag kunde bli bergsbestigare.
B. Jag kan inte förstå människor som riskerar att bryta nacken genom att klättra i
berg.

2) EXPERIENCE SEEKING (Upplevelse)
A. Jag har rökt hasch eller skulle vilja göra det.
B. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att pröva hasch.

3) BOREDOM SUSCEPTIBILITY (Blir lätt uttråkad)
A. Det finns filmer som jag tycker om att se om både en och två gånger.
B. Jag står inte ut med att se en film två gånger.

4) DISINHIBITION (Ohämmad)
A. Jag tycker om vilda och ohämmade fester.
B. Jag föredrar stillsamma fester med intressanta samtal.

De som fick höga poäng på denna test ägnade sig åt många riskfyllda aktiviteter
såsom fallskärmshoppning och sökte sig till yrken som brandman och polis.
Zuckerman (1994) antar att beteendet har en biologisk orsak eftersom sensations-
sökaren behöver högre stimulansnivåer för att bli ”aroused”, jämfört med andra.
Inom trafikforskningen har man funnit att förare som kör vårdslöst tenderar att
vara sensationssökare (Zuckerman och Neeb, 1980; Donovan och Marlatt, 1982).
Senare reviderade Zuckerman (1994) detta påstående något, eftersom vårdslösa
förare också uppvisade en hög grad av aggressivitet. Donovan och Marlatt (1982)
fann att förare som körde under alkoholpåverkan också hade höga poäng på sensa-
tionssökande. Vidare fann Wilson (1990) att personer med höga värden för sensa-
tionssökande också var mindre benägna att använda säkerhetsbälte. Beirness och
Simpson (1988) fann att ungdomar som varit involverade i en olycka i många fall
också kunde beskrivas som sensationssökare.

I en relativt omfattande litteraturgenomgång visade Jonah (1997) på ett sam-
band mellan riskfylld körning och trafikförseelser. Enligt Jonah (1996) ligger
korrelationen mellan sensationssökande och riskfyllt beteende på runt .30. Detta
innebär att sensationssökande förklarar ungefär 10-15 procent av riskfylld kör-
ning.

Då det gäller sensationssökande har Zuckerman (1994) visat att det finns vissa
könsskillnader, eftersom män i högre grad än kvinnor var spännings- och även-
tyrssökare och att de var mer ohämmade. Enligt skalan som mätte sökandet efter
nya upplevelser framkom däremot inga könsskillnader. En möjlig förklaring till
detta kan vara att den typ av erfarenheter som kommer ifråga beträffande spän-
ning och äventyr inte tidigare varit tillämplig för kvinnor.

1.4.2 Musik och personlighet
Musikpsykologi handlar i vid mening om upplevelser och beteenden i samband
med musik. De viktigaste frågorna är hur vi upplever och påverkas av musik, hur
vi skapar musik och hur vi utför musik. Personlighetsstudier inom musikpsyko-



20 KFB & VTI FORSKNING/RESEARCH 37

login är sällsynta men kan ändå var till hjälp då vi vill öka vår kunskap om olik-
heter och likheter individer emellan. Försök har gjorts utanför musikpsykologin
att ta reda på en sensationssökande individs olika preferenser inom konst, littera-
tur och musik (Litle & Zuckerman, 1986). De stilar som fortfarande främst refe-
reras till vid studier inom musikpsykologin återfinns inom klassisk musik (konst-
musik) även om man börjar inse att flertalet lyssnar till andra musiksorter och
stilar som exempelvis pop och rock.

I de musikpsykologiska studier som sammankopplar musikstilar med person-
lighetstyp (Kemp, 1996) tenderar den labila, neurotiska individen att dras till
mystik och konflikt och attraheras därför av en romantisk och emotionell stil. En
stabil individ däremot dras mer till klassisk stil där formen är mer aktuell och
framträdande än det emotionella innehållet. Beträffande pop och rock dvs. musik-
sorter utanför den klassisk musiken, föreligger vissa indikationer på att en neuro-
tisk individ föredrar sånger på vilka de kan projicera sina egna problem. En intro-
vert individ föredrar ett återhållsamt och intellektuellt stycke för att kunna för-
djupa sig i och begrunda musiken medan den extroverte förefaller tycka om musik
som är förutsägbar, svarar mot behov för stunden och ställer färre krav på lyss-
naren.

Heavy metal och punk-varianten av rock verkar attrahera den mer psykotiske
lyssnaren med sitt sträva och aggressiva ljud. Rock attraherar generellt de som
karaktäriseras som spänningssökande och jazz den som är extrovert.

Sammantaget menar Kemp (1996), att det torde föreligga två breda men
distinkta typer av lyssnare. Olika forskare har olika benämningar för dessa typer
som analytisk-holistisk, objektiv-associativ eller syntaktisk-icke-syntaktisk. Detta
kan uttryckas såsom att den musikstil som attraherar lyssnaren är relaterad till inte
bara själva stilens egenskaper utan till lyssnarens sätt att ta till sig musiken dvs.
lyssnarens perceptual style (Kemp, 1996).

Litle och Zuckerman (1986) har genom sin enkät till definierade sensations-
sökande individer visat på respektive individs musikpreferenser. Flertalet gängse
musiksorter och soundtracks från musikaler, filmer och television var represen-
terade. Ett generellt resultat var att sensationssökande individer föredrog rock-
musik och tyckte särskilt illa om soundtrack musik från filmer.

De som sökte upplevelse var de enda som tyckte om klassisk musik och
folkmusik. De som sökte spänning och äventyr lyssnade på folkmusik. De
ohämmade gillade både hård och mjuk rock samt tyckte illa om religiös musik.
Musikutbildning var ej utslagsgivande, däremot var det särskilt viktigt för den
som sökte upplevelse att lyssna intensivt och få en engagerad musikupplevelse.

Den som sökte upplevelser hade en bred musiksmak, medan den ohämmade
bara tyckte om rock. Om den som söker upplevelse kan sammanfattningsvis sägas
att den representerar ett sökande efter sensation genom intellekt och sinnen. För
den ohämmade är behovet starkare av en intensiv upplevelse snarare än nya upp-
levelser där rock kan ge en intensiv upplevelse ibland i samband med sex.



KFB & VTI FORSKNING/RESEARCH 37 21

1.5 Syfte
Denna pilotstudie om musik och körbeteende har haft kvalitativa förtecken med
den enskilde individens musikupplevelse i centrum. Med andra ord, hur har
hennes körbeteende påverkats av att hon lyssnat på musik? Syftet med detta fält-
experiment kunde sålunda beskrivas på följande sätt:

Att studera sambandet mellan körbeteende och olika typer av musik som spelas
upp under bilkörning. Ett annat syfte var att pröva om Zuckerman’s personlig-
hetstest som mäter sensationssökande kunde vara användbart för att prognostisera
några tendenser i en bilförares körbeteende.
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2 Metod
2.1 Val av deltagare och urval
Fem personer valdes av Öblad ut från en större intervjuundersökning för att
deltaga i denna studie (Öblad, 2000). Principerna för detta strategiska urval var
köns- och åldersfördelning samt om individerna under tidigare intervjuer uppvisat
verbal förmåga. Eftersom ett önskemål var att dessa fem individer skulle kom-
mentera såväl musiken som körningen var denna förmåga av största betydelse.
Sex individer tillfrågades, men endast fem hade möjlighet att deltaga. Deltagarna
var de två 53 åringarna Birgitta och Kurt, samt de tre 25 åringarna Tina, Emil och
Fritz.

2.1.1 De fem deltagarnas musikpreferenser
Tina, som är den enda som anser sig inte vara speciellt intresserad av musik,
tycker om pop, rock, country och ”svenskt”. Hon gillar inte techno, hårdrock,
opera och operett.

Emil, som är mycket aktiv amatörmusiker med klarinett som främsta instru-
ment, tycker om dansmusik, Glenn Miller, gamla schlagers och 60, 70, 80-tal.
Spelar gärna dansbandsmusik i bilen, men inte ”de smöriga södra banden utan de
pigga norrländska”. Han tycker inte om rap, house eller dominerande elgitarrer.

Fritz är också flitig amatörmusiker på elgitarr. Han har en bred musiksmak
alltifrån jazz, klassiskt till hårdrock och visor. Fritz hyser stark aversion mot all
slags dansbandsmusik.

Birgitta tycker mycket om klassisk musik och särskilt balettmusik av
Tjajkovskij. Hon har ett kassettband med John Denver, som är musik förknippad
med starka livsminnen och därför musik som hon alltid kommer att tycka om.
Birgitta tycker illa om modern jazz, atonal musik eller elektroakustisk musik.

Kurt har Elvis Presley som sin stora favorit samt Fats Domino, Nat King Cole.
Abba, Kristina från Duvemåla och Hep Stars. Han gillar inte improviserad jazz
eller ”modern musik”, som saknar melodi.

2.2 Fältexperimentets musik
Kännedom om de blivande deltagarnas musikpreferenser togs tillvara vid val av
musik för fältexperimentet. Övriga låtar valdes utgående från deras uttalanden om
musiksorter och i syfte att spela musik som de såväl gillade som ogillade.

Musiken prövades först i ett lyssningstest på en utomstående referensgrupp.
Syftet med testet var främst att kunna karaktärisera musiken med avseende på
rörelse, känsla och sound (klangfärg) för att sedan möjligen kunna förklara för-
ändringar i körbeteendet med låtarnas olika karaktäristisk. De fem deltagarna i
fältexperimentet fick efter sina körningar utföra samma lyssningstest.

Detta lyssningstest är omfattande och utfördes i samband med en undersökning
(Öblad, under arbete) vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Vid
den faktoranalys som då utfördes framkom klart att faktor 1 dvs. några av adjek-
tiven i detta test betecknade hög arousal (se kapitel 1.2) och som kan tänkas på-
verka körbeteendet.

2.2.1 Lyssningstest med referensgrupp
Lyssningstestets bedömningsskalor, som bestod av 38 adjektiv uppdelade i kate-
gorierna rörelse, känsla och sound, utgick från Gabrielsson (1993) och Dry (1997)
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och beskriver en lyssnares i adjektiv uttryckta observationer. Dessa adjektivskalor
används vid experiment inom musikpsykologi främst för att jämföra en musikers i
spel uttryckta intentioner med en lyssnares i adjektiv uttryckta observationer.

Lyssningstestet bestod av ett inspelat kassettband med 14 låtar varav två in-
slag/låtar innebar tystnadsamt medföljande skattningsskala med adjektiv (bilaga
4). Testet utfördes med bärbar bandspelare i deltagarnas egna miljöer och adjek-
tivskalorna fylldes i för var och en av låtarna. Ungefärlig speltid var 50 minuter.
Efteråt ställdes frågor om adjektiven varit svåra att förstå och använda och om det
var brukligt för dem att dansa vid t.ex. fester.

Deltagarna i lyssningstestet bestod av 20 individer av olika kön, ålder, utbild-
ning och referensramar. Denna referensgrupp fick med andra ord lyssna till musik
som hade förankring i experimentdeltagarnas utsagor. Referensgruppens deltagare
bestod av daghemspersonal, hantverkare och tekniker, instruktörer på Friskis &
Svettis samt enskilda individer med erfarenhet från dans, musik samt teoretiska
arbeten.

Svaren från lyssningstestet matades in i det statistiska programmet Statview II,
där sedan medelvärden (M) samt standardavvikelser dvs. spridning i svaren (sd)
användes för att klassificera låtarna enligt den karaktärisering referensgruppen
gjort av adjektiven. Från skattningsskalans 1–7 värde användes medelvärden inom
gränserna 1 – ca 2,5 samt ca 5,5–7 samt standardavvikelse upp till ca 1,10 efter-
som endast de tydligt preciserade svaren var av intresse. De låtar som låg mitt
emellan markerades med ett streck.

Referensgruppens bandupptagna kommentarer skrevs ut och sammanfattades.
Resultatet av lyssningstestet tillät att låtarna kunde definieras med ett högt
respektive lågt arousalvärde då vissa adjektiv klassificerades såsom möjliga att
motsvara eller representera olika arousal potentials främst beträffande psykofysi-
kaliska egenskaper som t.ex. tempo. Adjektiven som kunde innebära att de hade
stor arousal potentials i detta avseende var snabb, jagande, hoppande, vital, arg,
upphetsande och stark. Dessa adjektiv kunde stå för s.k. hög arousal. Med samma
resonemang kan följande adjektiv stå för s.k. låg arousal dvs. långsam, gående,
jämn, trög, ömsint, lugn och svag. Samma klassificering av adjektiv med ”physio-
logically arousing effects” har redovisats av Daoussis & McKelvie (1986).

2.2.2 Slutligt val av musik
Den slutliga musiken bestod dels av favoriter och dels av musik som repre-
senterade musiksorter som nämnts i positiva eller negativa ordalag. De låtar som
valts hade deltagarna på olika sätt omnämnt i tidigare intervjuer och därför var det
av stor vikt att varje deltagare fick köra till låtar som de tyckte om respektive inte
tyckte om. Skulle det vara möjligt att se ett mönster för vilken betydelse själva
omdömet har beträffande låtens verkan på individen och om konsekvensen som
ändrat körbeteende kunde registreras (se figur 2 Modell över delarnas relationer
vid användning av musik). Detta slutgiltiga val av låtar har sedan genom faktor-
analys tilldelats ett högt respektive lågt arousalvärde. Tabell 1 visar valet av den
slutliga musiken.
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Tabell 1  Slutgiltigt val av musik

Artist och titel Låt
typ

Speltid cd Favorit Arousal

Glenn Miller In the mood I 3'21 Kurt
Emil

hög

Elvis Presley
Treat me nice.

I 2'10 Kurt
Birgitta

–

Vikingarna
För dina blåa ögons skull

II 3'17 anti/
pro

låg

Michael learns to rock
I wanna dance

II 3'48 pro låg

Tystnad
Donna Summer
I feel love *

II 3'15 anti/
pro

–

ZZ Top
La Grange

I 3'25 Fritz hög

Albinoni
Adagio i g-moll *

II 4'55 pro låg

Tjajkovskij
Svansjön småsvanar akt 2

I 1'20 Birgitta låg

Metallica
Through the never

II 3'25 anti hög

Charles Mingus
Hora Decubitus

II 4'41 anti hög

Streaplers
Hela, hela dig

I 3’25 Emil låg

John Denver
Starwood in Aspen

I 3'12 Birgitta låg

* = förkortad version

Informanternas val av låtar i tabell 1 är markerad med I (individuella), försöks-
ledarens val med II (generella). Vidare anges speltid samt huruvida låten är någon
deltagares favorit eller representerande olika musiksorter man gillar eller inte
gillar dvs. anti (mot) eller pro (för). Slutligen anges ett arousal-värde, där ett
streck ( – ) markerar varken högt eller lågt arousalvärde. En del individer är rep-
resentrerade med flera favoriter exempelvis Emils favorit dansbandet Streaplers.
En inspelning av låten Hela, hela dig var tillhanda först i ett sent skede då
Vikingarna redan valts att representera dansbandsmusiken. Men Streaplers ansågs
ha ett värde då den var en så klart uttryckt favorit för Emil. Birgittas favorit
Svansjön ansågs vara ett tempomässigt bra alternativ till Albinonis adagio. Tina är
inte representerad med någon favorit eftersom hon aldrig talat om några egna
favoriter.
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2.3 Experimentets genomförande
2.3.1 Bilen
Bilen som användes var en Volvo Kombi 850 utrustad med mätinstrument för att
registrera förarens val av hastighet, tryck på bromspedal samt användande av
blinkers. Dolda videokameror registrerade huvud och fötter, en annan filmade
vägen framför bilen. Samplingfrekvensen var 0,2 sekunder dvs. 5 mätningar per
sekund. Ljudanläggning var en Clarion ARX 5370R, 4x30W med fyra högtalare
(2 st. vid respektive framdörr).

2.3.2 Motorbanan
Experimentet ägde rum under två dagar i september 1998 på Linköpings Motor-
bana, som för detta ändamål var försedd med hinder av olika svårighetsgrader för
att likna en vanlig körning i stadstrafik. Två slingor användes (bilaga 1). Slingorna
var åtskilda av trafikskyltar och alternerades enligt ett förutbestämt schema. Där-
med skulle föraren få uppleva viss oförutsägbarhet med banan. Efter fem varv
med ordinarie slinga betecknad o, kom oväntat en mindre omläggning då fyra
varv kördes med slinga betecknad v, så tre varv med slinga o följt av två med
slinga v samt ett avslutnings varv med överraskningsmoment (v). Samma bana
användes under båda dagarna.

I båda slingorna fanns såväl cirkulationssträckor – att likna vid en rondell med
stoppskyltar- med viss svårighetsgrad samt en raksträcka med en hastighetsgräns
på 90 km/tim. Vid varje låt skulle dessa olika delar av banan passeras, vilket note-
rades i videoupptagningen. Hastigheten relaterades till såväl låt som till den
aktuella positionen på banan. Varje person körde testbanan under 50 minuter och
fyra av fem personer körde samma bana två gånger med ett mellanrum på 24
timmar (Tina medverkade endast en dag). Inför första körningen fick varje individ
köra något varv tillsammans med banchefen Leif Nilsson för att känna på såväl bil
som bana, vilket skedde utan musik.

2.3.3 Musiken
När föraren satt på plats bakom ratten och ansåg sig helt färdig för körning sattes
kassettbandet med den inspelade musiken på och ljudanläggningen låstes med en
skiva. Ljudnivån var med andra ord densamma för alla låtarna och omöjlig att
ändra för bilföraren. Ordningsföljen på låtarna förändrades i experimentet från dag
1 till dag 2 på så sätt att den första låten dag 1 utgjorde den sista låten dag 2, se
tabell 2. Låtarna var grupperade två och två enligt försöksledaren bedömning att
de representerade samma musiksort eller utgjorde musiksorter som deltagarna
gillade eller inte gillade. Vidare var syftet med ordningsföljden en förväntad
kontrastverkan.

En av de två variabler som förändrades från dag 1 till dag 2 var alltså låt-
följden. Den andra gällde kommentarer om musiken och bil/banan, där deltagarna
dag 1 fick en mikrofon fäst vid klädseln och en instruktion att de fick själva välja
om de föredrog att köra utan kommentarer eller säga något. Dag 2 uppmanades
samtliga att kommentera och ge uttryck för alla tankar som kontinuerligt uppstod.
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Tabell 2  Musik spelad dag 1 och 2 samt ordningsföljd.

Artist och titel Dag 1 Dag 2
Tystnad 1 15
Glenn Miller In the mood 2 14
Elvis Presley
Treat me nice.

3 13

Vikingarna
För dina blåa ögons skull

4 12

Michael learns to rock
I wanna dance

5 11

Tystnad 6 10
Donna Summer
I feel love *

7 9

ZZ Top
La Grange

8 8

Albinoni
Adagio i g-moll *

9 7

Tjajkovskij
Svansjön småsvanar akt 2

10 6

Metallica
Through the never

11 5

Charles Mingus
Hora Decubitus

12 4

Streaplers
Hela, hela dig

13 3

John Denver
Starwood in Aspen

14 2

Tystnad 15 1
* = förkortad version

2.3.4 Deltagarnas kommentarer under körningen
En mikrofon var fastsatt på föraren för upptagning av dennes kommentarer under
körning. Under första dagens körning kunde de frivilligt kommentera hur de upp-
levde situationen med musik eftersom ljudupptagning skedde kontinuerligt. Under
andra dagens körning uppmanades deltagarna att kontinuerligt kommentera musik
och körning, (se bilaga 2). Syftet med att dag 1 låta deltagarna kommentera fri-
villigt, dvs. utan en uppmaning att kommentera var att låta dem koncentrera sig på
bilkörningen och närmare bekanta sig med såväl bilen som banan.

Låtordning samt instruktion om kommentarer under körning var med andra ord
de två variabler som förändrades från dag 1 till dag 2.

2.3.5 Intervju av deltagarna omedelbart efter körning
Efter körningen båda dagarna intervjuades deltagarna var för sig. Försöksledaren
spelade då samtidigt kassettbandet med musik för kommentar av varje enskild låt.
Här fick de bland annat berätta om hur de upplevt musiken och hur de trott att
deras bilkörning påverkats därav (frågeschema, bilaga 5).
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2.3.6 Sensationssökande test
I direkt anslutning till andra dagens avslutande körning fick samliga fem deltagare
genomgå testet för sensationssökande, (se bilaga 5). I denna test ingick samma
frågeformulär som tidigare utformats av Zuckerman och översatt av Åberg och
Rimmö (1999) men också fyra nya frågor som behandlade kopplingen mellan
sensationssökande och musik. Dessa frågor var:

1. Jag lyssnar helst på musik som jag känner sedan gammalt
2. Jag tycker om musik som får mig att tappa kontrollen.
3. Jag lyssnar gärna på musik som jag inte känner till.
4. Jag tycker om musik på hög volym nivå

2.3.7 Lyssningstest med deltagarna
Två veckor efter fältexperimentet fick deltagarna sig tillskickat ett lyssningstest
med adjektivskattning på de låtar de kört till. Detta test har beskrivits tidigare.

2.4 Analys av data
Forward och Öblad utförde först sina egna områdesanalyser, dvs. de kvantitativa
registreringarna (Forward) samt de kvalitativa utsagorna (Öblad). Dessa analyser
jämfördes sedan för ett integrerat resultat. I videofilmens bildruta visades bilderna
från de båda dolda kamerorna och de data som registrerades. Videoupptagningens
ljud återgav såväl kupéljud, spelad musik som förarens kommentarer. Den mät-
punkt på videofilmen kring vilken resultaten kunde diskuteras och jämföras ut-
gjordes av trippmätaren. Mätpunkterna kunde även relateras till positioner på
banan som raksträckan med tillåten hastighet 90 km/tim samt cirkulationsplatsen.

Bland annat genom att referera till denna mätpunkt kunde de olika metodernas
resultat jämföras och diskuteras.

2.4.1 Kvantitativa data
Data från förarens körsätt lagrades i en speciell datafil. En ordentlig genomgång
av videoinspelningarna gjordes sedan för att registrera mätpunkter då låtarna
började och slutade och aktuella positioner på banan. Med hjälp av datapro-
grammet Excel kunde man sedan ta fram medelhastigheten vid varje låt då förarna
antingen befann sig på cirkulationsplatsen eller 90-sträckan. Beroende på vilket
varv förarna körde så kunde 90-sträckan ibland vara kortare och ibland längre.
Detta kunde påverka resultatet och därmed användes endast resultaten från varv
med den långa sträckan. Detta innebar att den analyserade 90-sträckan alltid var
737 meter. Förutom detta gjordes ytterligare analyser för att plocka fram den
högsta hastigheten för varje förare. Därefter kunde man med hjälp av mätpunk-
terna och videoinspelningen utläsa var förarna befann sig och vilken musik de
lyssnade på.

Syftet med analyserna var att:

1. Jämföra medelhastigheten dag 1 och 2 för en och samma förare.
2. Testa om hastigheten följde ett linjärt mönster eller om den mera påverkades

av musiken.
3. Registrera förarnas högsta hastighet och koppla detta till vilken låt som spela-

des.
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4. Jämföra de olika deltagarnas medelhastigheter på både cirkulationsplatsen och
90-sträckan dag 1 och 2.

5. Med hjälp av testen som mäter sensationssökande etablera deltagarnas person-
lighetsdrag.

2.4.2 Kvalitativa data
Analysen av förarnas musikupplevelser utgick främst från deras kommentarer och
beskrivningar av låtarna samt deras berättelser om musikens verkan under kör-
ningen. Det lyssningstest av låtarna, som förarna genomgått två veckor efter kör-
ningarna, användes vid analysen för att jämföra olika omdömen och adjektiv med
kommentarer.

Syftet med analyserna var att genom förarnas egna kommentarer och försöks-
ledarens intervjuer om musikupplevelsen försöka förstå och förklara körbeteendet.
Vilken betydelse kunde exempelvis individens inställning till och omdöme om
spelad musik ha relativt teorier om arousal?

I detta fältexperiment var begreppet använda musik inte tillämpbart i sin helhet,
då deltagarna inte själva fick välja musik enligt modellens del 4 utan manipulera-
des med musik sammanställd av projektledaren (tabell 1).
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3 Resultat
Presentationen av resultaten inleds med en sammanfattande redogörelse för hur
deltagarna upplevt såväl musiken som bilen och körningen under första och andra
dagen. Därpå följer fallbeskrivningar över de fem deltagarna beträffande den en-
skilde individens hastigheter i olika situationer, verbala utsagor om låtarna samt
resultatet från testet sensationssökande. Dessa fallbeskrivningar inleds med en
kort presentation av den enskilde individen.

3.1 Kommentarer om musiken
Samtliga deltagare ansåg att de påverkades av musiken. Något tveksam var dock
Birgitta som märkbart irriterade sig över såväl bilen som säkerhetsbältet båda
dagarna och där hon inte riktigt kunde urskilja musikens eller bilens påverkan.
Deras omdömen beträffande de olika låtarna var att en del var bra, många passade
i bilen, vissa låtar ”passar inte alls”. De låtar som fick mest kritik i alla avseenden
var framför allt Donna Summers låt och Charles Mingus men även Metallica.
Såväl ett positivt som negativt omdöme om en låt förstärktes i en del fall under
andra dagens körning.

Beträffande ljudnivån på låtarna tolererades vid vokala inslag högre ljudnivå än
vid endast instrument. Ett dominerande samband var att tycker man om en låt, så
accepteras och i vissa fall önskas hög ljudnivå, gärna mycket hög ljudnivå. Denna
höga ljudnivå kan enligt en individ ha olika funktioner, vid en låt som ZZ Top kan
den vara drivande, vid klassisk musik kan den förhöja det ”betagande och
vackra”. Det motsatta gällde vid låtar man inte tyckte om då man ville ha ljud-
nivån på låg nivå.

Den omvända ordningsföljden mellan första och andra dagens körning fick
verbala utslag inte minst på grund av en trolig kontrastverkan. Exempelvis kunde
klassisk musik ge beskrivningar som ”befrielse” och ”nästan som en vaggbit”, då
de följde på låtar som Metallica och Charles Mingus.

De fem deltagarna i experimentet fick efter avslutade körningar utföra lyss-
ningstestet. En jämförelse mellan resultatet från referensgruppen och dessa fem
visade på en mycket stor överensstämmelse beträffande karaktäristisk av de olika
låtarna genom val av adjektiv. Vid några låtar rådde för fältexperimentets del-
tagare större samstämmighet: Glenn Miller och Michael learns to rock visade på
ett samfälligt val av adjektiv, vilket satt avtryck på medelvärde och standardav-
vikelse. Däremot rådde oenighet beträffande Tjajkovskij, dvs. deltagarnas diver-
gerande svar har inte givit utslag inom stipulerade gränser (se 2.2.1).

3.2 Kommentarer om bilen och motorbanan
De tre männen ansåg att körningen kändes som ”rätt vanlig” eller ”som vanligt”
då det påminde om stadskörning. Tina, som inte kör så mycket i stan numera,
upplevde körningen ”inte som vanligt”. Birgitta upplevde inte sin körning som
”ute i trafiken”, då hon var för medveten om att t.ex. olika varningstecken inte
hade någon betydelse.

För Emil och Kurt kändes bilen genast bekant, medan Fritz och Tina fick vänja
sig lite. Birgitta beskrev uttryckligen hur illa hon tyckte om experimentbilen och
fanns sig aldrig riktigt tillrätta.
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Endast Kurt har yttrat sig om banan och då med kritiska ordalag som att ”korta
banan var orytmisk, stopp, kör, stopp”, vilket dock för honom stämde med vanlig
stadskörning.

Gruppen uttalade en önskan om att hellre ha kört i trafik så att en vanlig kör-
ning, dvs. verkliga situationer hade uppkommit.

De deltagande personerna talade om att de inte brydde sig om trafikskyltar och
plötsliga hinder, eftersom de inte uppfattade körning på motorbana som ”på
riktigt”. Detta påverkade även deras användning av blinkers. Med anledning av
detta analyserades enbart deras val av hastighet.

3.3 Fallbeskrivningar över enskilda individers olika hastig-
heter, utsagor och tester dag 1 och dag 2

Dessa fallbeskrivningar inleds med en presentation av den enskilde individen ut-
gående från dennes egna berättelser om personlighet, benägenhet att ta risker samt
musikpreferenser. I denna beskrivning av individen ges även en kort sammanfatt-
ning av deras resultat från testet som mäter sensationssökande. I övrigt presenteras
denna test mera utförligt efter de individuella fallbeskrivningarna, (se sidan 47,
kap. 3.4). Resultaten från de kvantitativa analyserna redovisas för varje individ
enligt nedanstående ordning:

Medelhastighet på cirkulationsplatsen och 90-sträckan
Dessa analyser jämför medelhastigheten under varje låt. Eftersom ordningsföljden
av låtarna var omkastade dag 1 och 2 så utgjorde den första låten dag 1 den sista
dag 2. Medelvärdet räknades ut för att utröna huruvida hastigheten följde ett
linjärt mönster eller om man kunde utläsa en påverkan av musiken.

På banan fanns det egentligen bara en sträcka som var tillräckligt lång för att ge
föraren möjlighet att få upp bilen i en högre hastighet. På denna sträcka fanns en
skylt utplacerad som visade att hastighetsbegränsningen var 90 km/tim, vilket
dock inte alltid var möjligt, eftersom sträckan både började och slutade med en
stark kurva. Till skillnad från cirkulationsplatsen så var det på denna sträcka inte
alltid möjligt att jämföra alla låtar dag 1 och 2. Detta berodde dels på att låtord-
ningsföljd var omvänd dag 2 jämfört med dag 1, men också på att varven på
banan inte var identiska under hela körtiden, (se bilaga 1).

Högsta hastighet till olika låtar
Ytterligare analyser gjordes för att utröna vilken, eller vilka låtar deltagarna lyss-
nade på då de uppnådde sin högsta hastighet. Samtliga deltagares högsta hastighet
uppnåddes på 90-sträckan. Som tidigare nämnts passerade inte förarna alltid
denna sträcka då en speciell låt spelades.

Verbala utsagor om låtarna
Deltagarnas utsagor kommer från tidigare enkät och intervjuer (Öblad, 2000) samt
kommentarer under körning med direkt efterföljande intervju. Vidare utförde del-
tagarna en tid efter fältexperimentet ett lyssningstest från vilket omdömen och
adjektiv återges.
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3.3.1 Emil, 25 år, lågutbildad
Personlighet: Anser sig framför allt vara en ”väldigt lugn och glad kille”, som inte
hetsar upp sig i första taget. Det mest framträdande i hans personlighet är att han
”för det mesta är glad”.

Riskbenägenhet: Säger han sig inte ta risker, men personer i hans omgivning
tycker att han ibland tar lite onödiga risker. Inte när han kör bil – Emil är yrkes-
chaufför – utan då han ”klättrar upp på hustak och dylikt”. Men han tillägger att
vissa tycker att ”jag kör som en biltjuv”.

Musikpreferenser: Dansmusik, gamla schlagers, musik från 60, 70, 80-tal.
Gillar inte rap, house eller dominerande elgitarrer.

Sensationssökande: Enligt testet som mäter sensationssökande blir Emil relativt
lätt uttråkad, söker nya upplevelser och framför allt spänning. Han tyckte inte om
att lyssna på musik med hög volym, men sökte nya upplevelser i musiken.

Medelhastighet på cirkulationsplatsen och 90-sträckan
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Figur 3  Dag 1 och 2 – cirkulationsplats. Emil

Figur 3 visar att Emils medelhastighet var densamma dag 1 och 2 under låt 3
(Elvis) och låt 14 (John Denver) och så gott som densamma under låt 9 (Albinoni)
trots att låtarna spelades i omvänd ordning. Även om medelhastigheten rent gene-
rellt var högre dag 2, så kan vi ändå notera att medelhastigheten till vissa låtar var
relativt lika. Figur 4 visar medelhastigheten på 90-sträckan.
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Figur 4  Dag 1 och 2 – 90-sträcka. Emil

Figur 4 visar att de uppmätta medelhastigheterna var väldigt lika då han lyssnade
på Metallica och Charles Mingus, trots att de dag 1 spelades som låt 11 och 12
och dag 2 spelades som nummer 4 och 5. Jämfört med dag 2 så var medelhastig-
heten något lägre dag 1.

Följande resultat visar Emils medelhastigheter på 90-sträckan där dag 1 och 2
behandlas separat. I dessa analyser var det därmed möjligt att studera medel-
hastigheten under ett större antal låtar än i tidigare analyser. Figur 5 visar medel-
hastigheten för dag 1 på 90-sträckan.
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Figur 5  Dag 1 - 90-sträcka. Emil
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Figur 5 visar att medelhastigheten blev något högre ju längre tid Emil körde men
också att den följde ett oregelbundet mönster. Emil körde fortast under låt 7
(Donna Summer), 11 (Metallica) och låt 12 (Charles Mingus). Figur 6 visar
medelhastigheten dag 2 på samma sträcka.
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Figur 6  Dag 2 - 90-sträcka. Emil

Figur 6 uppvisar en liknande ökning av medelhastigheten som i figur 5 men denna
gång varierar den inte lika mycket. Emil börjar körningen på en relativt låg nivå
för att sedan sluta på en något högre. Trots detta så uppvisar låt 7 (Albinoni) en
nedgång, vilken i sin tur följs av en relativt stor uppgång då ZZ Top spelas (låt 8).

Högsta hastighet till olika låtar
I tabellen nedan som visar resultatet från Emils körning på 90 sträckan markeras
en låt med X om han befann sig på denna sträcka. Följande tabell visar också
vilka låtar som spelades då han uppnådde sina högsta hastigheter dag 1 och 2.
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Tabell 3  Antal och % av tillfällen med uppnådd högsta hastighet.

Låt (ordning enligt dag 1) Emil
Dag 1

94.7 – 96.7 km/h
Dag 2

97.2 – 99.2 km/h
2. Glenn Miller 55% (23 ggr)

3. Elvis Presley 2% (2 ggr)
4. Vikingarna X 43% (18 ggr)

5. Michael learns to rock X

7. D. Summer 68% (32 ggr)
8. ZZ Top X X

9. Albinoni X

10. Tjajkovskij
11. Metallica 6% (3 ggr) X

12. C. Mingus 26% (12 ggr) X

13. Streaplers X

14. John Denver X
X=föraren befann sig på denna sträcka då låten spelades.

Tabell 3 visar att Emil uppmätte sin högsta hastighet då han lyssnade på Donna
Summer men även Charles Mingus och Metallica. Dag 2 ser mönstret något
annorlunda ut eftersom han då främst lyssnar till Glenn Miller och Vikingarna.
Två procent av tiden då den högsta hastigheten registrerades, lyssnade han på
Elvis Presley.

Verbala utsagor om de olika låtarna
Emil körde under första dagen fort till tre låtar som stressade eller tråkade ut
honom och samtliga hade för hög ljudnivå och ansågs vara ”dåliga billåtar”. Emil
har sagt i tidigare intervjuer (Öblad, 2000) att av ”techno och sådant känner man
sig påpushad, man tappar hela dagsrytmen. Man blir hetsigare…illa påverkad”.

Summer var ”ruskigt enformig” och ”trummor och synt stressar mig”. Om-
döme: ”Absolut inte min smak, händer ingenting i låten”. Adjektiv: Snabb, jag-
ande, hoppande/studsande, taktfast, tung, spänd. Vital/energisk, vardaglig, upp-
hetsande. Ljus, hård, tunn.

Vid Metallica retade han sig på ”gitarren, som går hela tiden… jag blir fruk-
tansvärt stressad”. Omdöme: ”Väldigt hårt sound. Inget jag spelar hemma. För lite
instrumentering och fel takt”. Adjektiv: Snabb, jagande, odansant, stötig, hopp-
ande/studsande, lätt, spänd. Vital/energisk, arg, upphetsande. Hård.

Mingus ansåg Emil inte ”vara musik…så låter det när vi stämmer våra instru-
ment i kåren”, då är t.o.m. Metallica att föredra Omdöme: ”Den saknar helt melo-
di och är tråkig att lyssna på”. Adjektiv: Snabb, jagande, odansant, stötig, stel,
hoppande/studsande, tung, spänd. Vital/energisk, arg, obehaglig. Hård, tunn.

Andra dagen körde Emil fort till låtar han tyckte om och ansåg vara ”bra bil-
låtar”. Vid såväl Vikingarna som Elvis Presley myste han: ”lagom sväng-
ningar…du kan lyssna utan att koncentrera dig” samt ”samma fart på musiken
hela tiden, men det är inte monotont. Basen i ryggmärgen och musiken i öronen.
Man lyssnar och hör vad det handlar om, rytmen sitter där”. Omdöme: ”Alldaglig,
lite som majonnäs. Gillar inte Christer Sjögren”. Adjektiv: Långsam, gående,
dansant, flytande/jämn, taktfast. Trög, lugn, behaglig. Svag, mjuk, tunn.
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Vid Glenn Miller anpassade han sitt körbeteende både till musiken och var han
befann sig på banan: ”En liten smygare här…och nu passar det med ett dunder-
crescendo i början av backen! Nu ska det komma!”. Emil är medveten om att låten
”kan vara lite för bra, man hänger med. Egentligen får man inte digga för mycket,
men de är inte lika farliga som de klassiska” för då koncentrerar man sig på
instrumenten i symfoniorkestern. Omdöme: ”En klar favoritlåt, underbar att både
dansa och spela till”. Adjektiv: Snabb, dansant, gungande, svängig, taktfast, av-
spänd. Glad, upphetsande. Stark, fyllig.

Emils låtkommentarer är relativt lika de båda kördagarna oavsett om han regi-
strerats med att ha kört fort eller ej. Han talar andra dagen om Summers ”irriter-
ande musik”, om hur livsfarlig Micheal learns to rock är genom att vara för ”soft”
när man börjar bli trött på natten. Han noterar första dagen att vid Glenn Miller
och den klassiska styckena så ”släpper lite koncentrationen, man lyssnar extra”,
men det är andra dagen han kör fort till Miller. Låten ligger då sist, vilket Emil
kan vara medveten om och han har kommenterat två låtar innan att ”det ska bli
skönt att komma hem och vila”.

Om Streaplers, den egna storfavoriten säger Emil första dagen: ”En bra billåt
därför att det är fart i den, men ingenting som sticker ut”. Andra dagen varnar han
för Streaplers därför ”man kan bli lite okoncentrerad för den är så jävla bra”.
Omdöme: ”Min absoluta favoritlåt! Den har allt: bra melodi, tempo och instru-
mentering. Härligt!”.

Om John Denvers låt säger Emil: "Den är så lagom av allting, långsam, mjuk:
därför är den bra i bilen, man kan andas ut och koppla av lite grann. Du behöver
inte koncentrera dig på låten."

”Det monotona är farligt, det måste röra sig lite. Sång och musik måste gå ihop
godtagbart [ZZ Top]. Tyst är faktiskt bättre”.

Emil, som är yrkeschaufför, har gärna något gående i bakgrunden när han kör,
något ”som flyter på”. Men musiken får uppenbart inte engagera honom för
mycket vare sig som intressant musikerlyssning eller favoritlyssning.

3.3.2 Birgitta, 53 år, högutbildad
Personlighet: Anser sig vara ”lite försiktig”, stabil, även psykiskt, hetsar inte upp
sig. Lite avvaktande och tyst i stor grupp. Mycket envis. Tycker inte direkt illa om
någon. Är känslomässigt jämn utan vare sig toppar eller bottnar.

Riskbenägenhet: Anser sig inte vara benägen att ta risker utan allmänt försiktig.
Musikpreferenser: Klassisk musik, popmusik och musik från 60-70-tal. Gillar

ej modern jazz, atonal eller elektroakustisk musik.
Sensationssökande: Enligt testet som mäter sensationssökande söker Birgitta

nya upplevelser och i viss mån spänning. Birgitta tyckte inte om att lyssna på
musik med hög volym och sökte inte heller nya upplevelser i musiken.
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Medelhastighet på cirkulationsplatsen och 90-sträckan
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Figur 7  Dag 1 och 2 – cirkulationsplats. Birgitta

Figur 7 visar att Birgittas medelhastighet var så gott som densamma dag 1 och 2
under samtliga låtar utom möjligtvis till Glenn Miller och Charles Mingus, trots
att låtarna spelades i omvänd ordning. Figur 8 visar Birgittas medelhastighet på
90-sträckan dag 1 och 2.
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Figur 8  Dag 1 och 2 – 90-sträcka. Birgitta

Figur 8 visar att Birgittas körsätt varierade under de olika låtarna dag 1 och 2,
förutom då Michael learns to rock spelas. Figur 9 visar medelvärdet för Birgitta
dag 1 på 90-sträckan.
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Figur 9  Dag 1 - 90-sträcka. Birgitta

Figur 9 visar att Birgittas medelhastighet blev lägre ju längre tid hon körde på
banan. Medelhastigheten under den andra låten på denna sträcka – låt 5 (Michael
learns to rock) - var den högsta. Därefter kör Birgitta saktare och saktare t.o.m. låt
12 (Charles Mingus). Då låt 13 (Streaplers) spelas sker en uppgång följt av en
skarp nedgång. Figur 10 visar medelhastigheten för Birgitta dag 2 på 90-sträckan.
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Figur 10  Dag 2 - 90-sträcka. Birgitta

Jämfört med dag 1 visar dag 2 det omvända, Birgittas medelhastighet blev nu
högre ju längre tid hon körde på banan. Medelhastighet var högst under
Vikingarna och lägst under Charles Mingus. Tabell 4 visar vilka låtar som spela-
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des då Birgitta uppnådde sina högsta hastigheter samt hur höga dessa var dag 1
och 2.

Högsta hastighet till olika låtar

Tabell 4  Antal och % av tillfällen med uppnådd högsta hastighet.

Låt (ordning enligt dag 1) Birgitta
Dag 1

79.9 –81.9 km/h
Dag 2

80.9 – 82.9 km/h
2. Glenn Miller X

3. Elvis Presley X

4. Vikingarna X 100% (29 ggr)
5. Michael learns to rock X X
7. D. Summer X
8. ZZ Top
9. Albinoni X
10. Tjajkovskij
11. Metallica 24% (7 ggr) X
12. C. Mingus X X
13. Streaplers X
14. John Denver 76% (22 ggr)

X = föraren befann sig på denna sträcka då låten spelades.

Tabell 4 visar att för Birgitta registrerades hennes högsta hastigheter 29 gånger
och utav dessa lyssnade hon vid 22 tillfällen på John Denver och vid 7 lyssnade
hon på Metallica. Dag 2 registrerades dessa hastigheter samma antal gånger som
dag 1 (29 gånger) men denna gång lyssnade hon enbart på Vikingarna.

Verbala utsagor om de olika låtarna
Birgitta körde första dagen fort till Metallica och John Denver. ”Jag trodde de
skulle låta som ett rövarband, som bara lät. Ingen bra billåt, men "det här lät
bättre, mer musik än väntat från Metallica” var Birgittas kommentar direkt efter
körningen. Omdöme: ”Ojämn och jag tycker det är ansträngande med sångarens
röstläge”. Adjektiv: Snabb, jagande svängig, hoppande/studsande, tung, spänd.
Vital/energisk, arg, vardaglig, upphetsande. Stark, mörk, hård, fyllig.

Kommentar John Denver: ”Det hade räckt att köra runt i 50 minuter med bara
den!”. Omdöme: ”En av mina absoluta favoriter. Den väcker många känslor och
minnen – både glada och sorgsna liksom texten är både sorglig och vacker”.
Adjektiv: Långsam, gående, dansant, gungande, svängig, flytande/jämn, avspänd.
Ömsint, lugn, behaglig. Mjuk.

Den andra dagen noterades hög hastighet för Birgitta vid Vikingarna., då hon
upptäckte att det var ”väldigt trevligt att köra bil med dansbandsmusik…det är
lugnt och stillsamt, inga överraskningar. Det känns inte som tvång, den är lätt-
sam”. Omdöme: ”Jag tycker om den här. Tidigare har jag endast lyssnat passivt  –
in genom det ena örat och ut genom det andra – men jag får nog omvärdera dans-
bandsmusiken”. Adjektiv: Dansant, gungande, svängig, flytande/jämn, taktfast,
lätt, avspänd. Glad, ömsint. vardaglig, lugn, behaglig. Mjuk och fyllig.
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Birgitta kommenterade första dagen att hon ”gillar Elvis mycket”. Omdöme:
”Elvis Presley har alltid varit en av mina favoriter och låten är rolig att lyssna på”.
Presleys låtar har hon lärt sig vid det är laget "för det är viktigt att känna igen
musiken" och därmed kunna ”koppla bort den om det behövs”. Summer hade ”en-
formigt komp”, omdöme: ”Något enformig och så blir jag irriterad på det ylande
fruntimret”. Av Tjajkovskij blev hon ”jätteglad” och skriver i omdömet att
musiken dels ”framkallar glädje”, dels påminner henne om Kårsdragets parodi på
densamma vilket ”orsakade hysteriska skrattsalvor”. Detta är en favorit hon kan så
väl att den ”passar i bilen”. Även Streaplers gjorde henne glad, varför hon kom-
menterade ”Blir glad av den här musiken, men kör man inte fort då?”.

Mingus tyckte hon illa om båda dagarna medan Metallica upplevdes andra
dagen starkare och hon blev ”lite mer stressad”.

3.3.3 Kurt, 53 år, lågutbildad
Personlighet: Anser sig veta vad han vill. Omtänksam, social men avvisande vid
dåligt bemötande. Sällskapsmänniska, ensamnjutare.

Riskbenägenhet: Har mognat och lugnat ner sig. Tar inga ekonomiska risker
och inte längre några fysiska risker. Har varit mycket orädd, tänker nu på konse-
kvenser och gläds med barnbarn istället.

Musikpreferenser: Elvis Presley är stora favoriten. Fats Domino, Nat King
Cole, Abba och Kristina från Duvemåla. Gillar ej improviserad jazz eller musik,
som saknar melodi.

Sensationssökande: Söker i viss mån spänning. Kurt tyckte om att lyssna på
musik med hög volym och sökte nya upplevelser i musiken.

Medelhastighet på cirkulationsplatsen och 90-sträckan

10

15

20

25

30

35

Glen
n M

Elvis
 P

Vikin
ga

rna

Mich
ae

l

Don
na

 S
ZZ-to

p

Albi
no

ni

Tjaj
ko

vs
kij

Meta
llic

a

Cha
rle

s M

Stre
ap

ler
s

Jo
hn

 D

Låt

M
ed

el
ha

st
ig

he
t

Dag 1
Dag 2

Figur 11  Dag 1 och 2 – cirkulationsplats. Kurt

Figur 11 visar att Kurts medelhastighet var relativt lik dag 1 och 2 då sju av de
tolv låtarna spelades. Då det gällde de andra fem så var avvikelserna mera mar-
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kant. Dag 1 var medelhastigheten högre till dessa låtar. Figur 12 visar medel-
hastigheten för Kurt på 90-sträckan dag 1 och 2.
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Figur 12  Dag 1 och 2 – 90-sträcka. Kurt

Figur 12 visar att medelhastigheten var nästan identisk dag 1 och 2 under  låt 5
(Michael) och låt 12 (Charles Mingus). Däremot visade resultaten att detta inte
gällde då Metallica spelades. Kurt körde dag 1 fortare till denna låt jämfört med
dag 2. Figur 13 visar medelhastigheten för Kurt dag 1 på 90-sträckan.
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Figur 13  Dag 1 - 90-sträcka. Kurt
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Figur 13 visar att Kurts medelhastighet var relativt konstant t.o.m. låt 13
(Streaplers) då kurvan går upp för att sedan snabbt gå ned igen till sin lägsta nivå.
Figur 14 visar medelhastigheten för Kurt dag 2 på 90-sträckan.
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Figur 14  Dag 2 - 90-sträcka. Kurt

Figur 14 visar en kurva som börjar högt för att sedan gå ned och sedan upp igen.
Kurts medelhastighet var högst under låt 4 (Charles Mingus) tätt följt av låt 11
(Michael learns to rock). Tabell 5 visar vilka låtar som spelades då Kurt uppnådde
sina högsta hastigheter samt hur höga dessa var dag 1 och 2.

Högsta hastighet till olika låtar

Tabell 5  Antal och % av tillfällen med uppnådd högsta hastighet.

Låt (ordning enligt dag 1) Kurt
Dag 1

97.4 –99.4 km/h
Dag 2

95.8 –97.8 km/h
2. Glenn Miller 100% (12 ggr)
3. Elvis Presley
4. Vikingarna X X
5. Michael learns to rock X X
7. D. Summer 55% (16 ggr)
8. ZZ Top
9. Albinoni X
10. Tjajkovskij
11. Metallica X X
12. Charles. Mingus 45% (13 ggr) X
13. Streaplers X
14. John Denver X

X=föraren befann sig på denna sträcka då låten spelades.
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Tabell 5 visar att Kurt lyssnade på Donna Summer och Charles Mingus då hans
högsta hastigheter registrerades dag 1. Dag 2 på var det enbart då han lyssnade på
Glenn Miller som den högsta hastigheten registrerades.

Verbala utsagor om de olika låtarna
Kurt körde första dagen fort till Donna Summer och Charles Mingus. Han anser
Summer vara ”typiskt discodunk” som är ”påfrestande, alldeles för högt” och
”nästan lite uppfordrande att man ska hänga på”. Han tycker ”takten är väldigt
uppstressad och enformig. Vasst ljud.”. Omdöme: ”Typiskt discodunk från 70-
talet”. Adjektiv: Snabb, jagande, odansant, stötig, hoppande/studsande, spänd.
Stark, hård, tunn.

Mingus anser Kurt vara en dålig billåt och ”den typ av jazz jag inte gillar. Jag
får inte ihop biten, det känns att dom spelar var för sig. Instrumenten drar åt olika
håll”. Omdöme: ”En bit för jazzfans, för extrem för mig”. Adjektiv: Snabb, jag-
ande, odansant, stötig, hoppande/studsande, ojämnt. Obehaglig. Ljus, hård.

Den andra dagen noterade han en topphastighet med Glenn Miller, som är en
av hans stora favoriter: den har ”takt och melodi i en bra kombination…man
känner att man är med i biten”. Kurt påtalar även hur roligt han haft till den här
låten vilket gör att han är ”extra positiv till den” och tillägger " lagom högt, för
bra som billåt".

Men Kurt kommenterar även direkt efter körningen att detta är en ”med-
ryckande bit, där man sitter och gasar med i takten om man inte tänker sig för”.
Den här takten, menar han, är inte bra såvida man inte sitter ”lite halvdäven och
kör…då blir det en liten adrenalinkick”. Omdöme: Positiv, bra rytm, den sitter
bra”. Adjektiv: Snabb, dansant, gungande, svängig, taktfast, lätt, avspänd. Glad,
vital/energisk, upphetsande, behaglig. Stark, ljus, hård, fyllig.

Kurt kommenterade första dagens inledande låt med Glenn Miller att ”när
bandet kom igång blev det nästan som mitt i magcentrum” och ”tittade att jag
hade kontroll”, vilket han gjorde genom att se på hastighetsmätaren (andra dagen
registrerades dock för Kurt en topphastighet vid Glenn Miller). Elvis Presley, ”en
höjdarbit”, tillhörde hans allra största favoriter, men innebar ingen hög hastighet
någon av dagarna. Summer upplevde han även andra dagen som ”uppstressande”
liksom Metallica, som andra dagen kändes ”påträngande…lite jobbig, den tar
aldrig slut”. Omdöme Metallica: ”Musiken skvätter åt alla håll, ingen genom-
gående linje”.

Första dagen ansåg Kurt Albinoni vara för avkopplande, medan den andra
dagen gjorde musiken att han kände sig lugn och ”mer harmonisk”. Med
Tjajkovskij kändes det första dagen som en ”för krävande” låt, men andra dagen
”som balsam efteråt”. Omdöme: En typisk drömma–iväg-musik om man sitter i
mysfåtöljen”. Inställningen till dessa klassiska stycken förändrades i och med om-
kastad ordningsföljd, då de den andra dagen kom efter Mingus och Metallica, som
båda påtagligt irriterat Kurt.

Av intervjuerna framgick att det viktiga vid fortkörning var att ”inte torska”
dvs. åka fast i kontroll.

3.3.4 Tina, 25 år, lågutbildad
Personlighet: Anser sig vara en trygg person, lugn, naturlig. Varken jobbig eller
enkel. Riskbenägenhet: Inte rädd att ta risker, men gör det ej, vilket hon tror beror
på att hon just är en trygg person.
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Musikpreferenser: Ej specifika.
Sensationssökande: Tina sökte nya upplevelser och spänning. Hon tyckte inte

om att lyssna på musik med hög volym och sökte inte heller nya upplevelser i
musiken.

Medelhastighet på  90-sträckan
Tina deltog enbart under den andra dagen vilket innebar att hon enbart lyssnade
på låtarna enligt den ordning som för de övriga spelades dag 2. Därmed kunde
inga analyser göras där Tinas medelhastighet dag 1 och 2 jämförs utan figur 15
visar enbart hastigheten för dag 2 på 90-sträckan.
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Figur 15  Dag 2 - 90-sträcka. Tina

Figur 15 visar att Tinas medelhastighet låg högst under låt 4 (Charles Mingus) för
att sedan sakta gå nedåt t.o.m. låt 7 (Albinoni) och sedan vända skarpt uppåt då
Michael learns to rock spelades. Därefter var hastigheten relativt jämn t.o.m. låt
13 ( Elvis Presley) då hastigheten gick ned. Efter Elvis Presley då Glenn Miller
spelades ökade hon hastigheten. Tabell 6 visar vilka låtar som spelades då Tina
uppnådde sina högsta hastigheter samt hur höga dessa var.
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Högsta hastighet till olika låtar

Tabell 6  Antal och % av tillfällen med uppnådd högsta hastighet.

Låt (ordning enligt dag 1) Tina
Dag 2

83.5 –85.5 km/h
2. Glenn Miller X

3. Elvis Presley X

4. Vikingarna X

5. Michael learns to rock X

7. D. Summer
8. ZZ Top
9. Albinoni X

10. Tjajkovskij X

11. Metallica X

12. C. Mingus 100% (49 ggr)

13. Streaplers
14. John Denver

X=föraren befann sig på denna sträcka då låten spelades.

Tabell 6 Tina som bara körde dag 2 uppmätte sin högsta hastighet då hon lyssnade
på Charles Mingus.

Verbala utsagor om de olika låtarna
Tina, som endast körde på fredagen, hade högst hastighet vid Charles Mingus.
Hon kände sig stressad och ”det är inte skönt att köra då”. Musiken var ”stökig
och monoton” och hon fick ”inte in den i körningen”. Mingus var en ”dålig bil-
låt”.

Alla låtarna utom ”de äldre” tyckte hon hade för hög ljudnivå, särskilt Mingus.
För Tina är det viktigt att höra bilens motor för ”jag vill höra när jag växlar”. Om-
döme: ”Stressig, stökig”. Adjektiv: Snabb, jagande, odansant, svängig, hopp-
ande/studsande. Vital/energisk, upphetsande, obehaglig. Hård. Arg.

Tina blev ”sur” av Metallica, som hon upplevde var ”jobbig” och alldeles för
hög ljudnivå Med Summer blev det ”jobbigt, stressigt igen” och det var för
mycket ”av den här tanten”. I samband med Summer sade Tina att ”Om jag kör
egna band vet jag ju precis, jag sätter på det jag vill höra”.

När Tjajkovskij kom efter Metallica kändes det ”som en befrielse…det här
mjuka vackra…det kändes jätteskönt och då åkte jag bara”. Samma positiva reak-
tion innebar Albinoni och båda dessa klassiska musikstycken anser Tina vara ”bra
bilmusik” då den är ”avslappnad och bra att köra till”. En ”riktig billåt” var också
ZZ Top (omdöme: ”Lite ilsken, mycket ljud, tung låt”) samt Glenn Miller ”typisk
bilmusik” (Omdöme: ”Bra, positiv billåt”. Båda låtarna öppnade hennes minnen
från ungdomens bilfärder med kompisar. Viss medvetenhet vid båda låtarna att
”man hänger på lite i musiken” samt ”man kanske svänger ihop med takten”.

John Denvers låt ”känns lugn och skön att lyssna till. Det är en bra låt i bilen”.
Om det är bra med lugn musik i bilen vet hon inte, men just Denver ”kändes lite
avslappnad”. Omdöme: ”Lugn och rar, sorgsen – ensam”.



KFB & VTI FORSKNING/RESEARCH 37 45

Tina trodde att hennes körning påverkats av låtarna, men hon visste inte på
vilket sätt. En av hennes kommentarer löd: ”När jag kör bil brukar jag oftast bli
glad, även utan musik”.

3.4.5 Fritz, 25 år, högutbildad
Personlighet: Anser sig vara snäll, målmedveten och alltmer egoistisk. Tycker ej
om konflikter, enormt naturintresserad och älskar musik.

Riskbenägenhet: Säger sig ta alldeles för stora risker, vill fortsätta med detta så
länge han anser sig kunna kontrollera situationen.

Musikpreferenser: Flitig amatörmusiker på elgitarr. Bred smak: jazz, klassiskt,
hårdrock och visor. Stark, uttalad aversion mot dansbandsmusik.

Sensationssökande: Fritz var relativt ohämmad, sökte nya upplevelser samt
mycket spänning. Fritz tyckte om att lyssna på musik med hög volym men sökte
inte i någon högre grad nya upplevelser i musiken.

Medelhastighet på 90-sträckan
Fritz deltog under båda dagarna men eftersom ett datafel uppstod kunde endast
medelhastigheten dag 2 analyseras. Figur 16 visar medelhastigheten för Fritz dag
2 på 90-sträckan.
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Figur 16  Dag 2 - 90-sträcka. Fritz

Figur 16 visar att Fritz´ medelhastighet var högst under låt 5 (Metallica). Efter låt
5 går kurvan ned och är lägst under låt 9 (Donna Summer) för att sedan under låt
14 (Glenn Miller) vända uppåt igen. Tabell 7 visar vilka låtar som spelades då
Fritz uppnådde sina högsta hastigheter
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Högsta hastighet till olika låtar

Tabell 7  Antal och % av tillfällen med uppnådd högsta hastighet.

Låt (ordning enligt dag 1) Fritz
Dag 1

91.2 – 93.2 km/h
Dag 2

95.2 – 97.2 km/h
2. Glenn Miller 100% (11 ggr) 100% (45 ggr)

3. Elvis Presley
4. Vikingarna
5. Michael learns to rock
7. D. Summer X
8. ZZ Top
9. Albinoni X
10. Tjajkovskij
11. Metallica X
12. C. Mingus
13. Streaplers
14. John Denver

X=föraren befann sig på denna sträcka då låten spelades.

Tabell 7 visar att Fritz både dag 1 och 2 körde fortast till Glenn Miller.

Verbala utsagor om de olika låtarna
Fritz körde fortast såväl den första som den andra dagen då Glenn Miller spelades.
Han anser den vara en klassiker ”snygg jazz. Det svänger våldsamt. Faktiskt en
billåt, vilket jag inte riktigt trott”. Fritz kan tänka sig köpa ”klassiska jazzlåtar och
ha att köra bil till…de är uppiggande, det svänger, där är också rörelse…Det är ett
sätt att vara aktiv på, som är bra”. Omdöme: ”Jävla bra, kult. Oemotståndlig.
Svänger våldsamt, är rörelse och uppiggande, bra sätt att vara aktiv på.” Adjektiv:
Dansant, svängig, taktfast, avspänd. Glad, vital/energisk, upphetsande, behaglig.

Fritz kommenterade sin favoritlåt ”La Grange” med ZZ Top sålunda: ” Det här
är världens bästa billåt: den har ett tempo som är gjort för att köra bil till, att
studsa fram. Den rör sig framåt, det är som att sitta på en häst. Dessutom handlar
den om en av världens längsta vägar. Det är lite kult hela låten. Jag hade gärna
haft högre volym. Utanför bilen är den inte lika bra”. I samband med att han kom-
menterar ZZ Top lägger Fritz till att pratar han, så tenderar han att ”tracka ner i
min körstil”; ska han köra fort vill han inte prata samtidigt. Omdöme: ”Drivande,
framåtskridande, målande”.

Om Metallica säger han första dagen att man måste ”nog lyssna ett par
gånger…för att få den att sätta sig”, eftersom den först då inte tar så mycket av
ens ”koncentration”. Andra dagen säger han: ”Den här låten vinner i längden! …
Det här är ganska arga killar, som vi som håller på med musik brukar säga;
mycket attityd. Nu blir det tufft och bra. Det här är ax-musik och den är bättre
idag än igår. För den är också ganska nyansrik musik, det är liksom inte repor
utan det är temposkiftningar och lite atonalt. Låten är bra och en bra billåt därför
att den är inte passiviserande utan ändrar tempo, den är tung och bitsk”.

”Jag kör mer aktivt till den här dvs. tänker mer, koncentrerar mig mer på att
köra bil. Jag blir mer vaken och medveten som bilförare, känns det som”. Men
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han är medveten om att det kan bli ”lite för mycket aktivering”. Omdöme: ”Tung,
genomträngande, aggressiv”.

Fritz var den ende av deltagarna som var positivt inställd till Charles Mingus.
Första dagen ansåg han att den var ”helt okej och den passar i bilen. Den är
väldigt medryckande”. Vid andra dagens körning är han lite mer reserverad, anser
den fortfarande vara en ”häftig låt, men sådär som billåt. För stökig och för
mycket musik att ta till sig, komplicerat”. Omdöme: ”Jazzigt småsvår, svängig”.

Av intervjuerna framgick att Fritz är fascinerad av att köra fort och dessutom
har en positiv inställning till att köra fort.

3.4 Sensationssökande hos de fem deltagarna
Deltagarna svarade på en rad frågor som tillsammans mätte graden av sensations-
sökande. I enkäten ingår det 44 olika frågor, 10 inom varje område. Dessa
områden är:

•  spänning och äventyr,
•  nya upplevelser,
•  kräver variation eftersom personen lätt blir uttråkad
•  ohämmat leverne.

Med hjälp av ett kodschema räknades enbart de svar som pekade på att personen
var sensationssökande, vilket innebar att det högsta uppmätta värdet kunde bli 10
och det lägsta 0. Resultaten från denna analys visas i figur 17.
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Figur 17  Sensationssökande.

Figur 17 visar att alla deltagare i någon mån kunde beskrivas som sensations-
sökande. Birgitta sökte nya upplevelser och i viss mån spänning, Emil blev rela-
tivt lätt uttråkad, sökte nya upplevelser men framför allt spänning, Kurt sökte i
viss mån spänning, Tina nya upplevelser och spänning och Fritz var relativt
ohämmad, sökte nya upplevelser samt mycket spänning.
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I frågeformuläret, vilket var en utökad version av Zuckermans (1979), ingick
fyra frågor1 som försökte utröna om deltagarna genom musiken sökte sensation på
något sätt. Resultaten från dessa frågor visas i figur 18.
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Figur 18  Sensationssökande genom musiken.

Figur 18 visar att två av de fem deltagarna sökte nya upplevelser genom musiken
(Emil, Kurt). Om vi jämför resultaten som visades i figur 21 med dessa kan vi se
att Emil både sökte nya upplevelser rent generellt samt i musiken medan Kurt en-
bart sökte detta i musiken. Birgitta och Tina däremot, som båda var upplevelse-
sökande individer, sökte tydligen inte efter sådant i musiken. Fritz som fick den
högsta poängen på Zuckerman’s test fick väldigt låga poäng på musikfrågorna. En
av frågorna handlade om att lyssna på musik med hög volym och resultaten visade
att Emil, Kurt och Fritz svarade ja på denna fråga.

                                                
1 1. tycker om musik som får dem att tappa kontrollen; 2. tycker om ny musik; 3. lyssnar inte gärna
på musik som de känner sedan gammalt och 4. lyssnar på musik med hög volym.



KFB & VTI FORSKNING/RESEARCH 37 49

4 Diskussion
Musikupplevelsen är komplex och endast delvis iakttagbar genom beteendet.
Olika metoder som kan resultera i överensstämmande resultat är därför att rekom-
mendera (Neale & Liebert, 1986). I fältexperimentet tillämpades två olika
metoder sida vid sida – detta för att få en bättre insikt i hur musik påverkar en
förares körbeteende. Under en och samma körning kunde med kvantitativ metod
varje förares hastigheter registreras vid de olika låtarna och med kvalitativ metod
kunde förarna intervjuas om sina egna upplevelser av dessa låtar. Skilde sig
hastigheterna åt vid olika körningar? Hade låtföljden någon betydelse för hastig-
heten? Kunde förarens redogörelse för musikupplevelserna och deras verkan inne-
bära en beskrivning av sambandet mellan beteende och upplevelse? Att koppla
samman data skulle kunna visa om det förelåg något samband mellan musik och
körbeteende.

De la Motte-Haber och Rösser (1998) visade att musiken stjäl uppmärksamhet
i svåra situationer. I vår studie kan cirkulationsplatsen beskrivas som en sådan,
men där musiken verkade ha minst effekt. Eftersom reaktionstiden inte mättes är
dets svårt att avgöra om den försämrades eller inte. Däremot kan man i likhet med
Konecni (1982) och de la Motte-Haber och Rösser (1998) sluta sig till att förarna
gjort en omprioritering och koncentrerade sig mera på omgivningen än på
musiken. Ett annat generellt resultat är att den registrerade hastigheten verkade
vara mera kopplad till låtarna som sådana och inte till i vilken ordning de spela-
des, vilket inte minst framgår av förarnas verbala kommentarer under och efter
körningen. I vissa fall var hastigheten alltså relativt likartad till samma låt dag 1
och 2 även om låtarna spelades i omvänd ordning trots att kommentarerna ibland
pekar på motsatsen.

Förarnas val av hastighet studerades ytterligare för att utröna vilken, eller vilka,
låtar de lyssnade till då de uppnådde sin högsta hastighet. Dessa resultat kopp-
lades sedan till kvalitativa data. För att underlätta för läsaren har tabellerna 3 till 7
komprimerats i tabell 8, som visar till vilka låtar de olika individerna kört som
fortast.
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4.1 Höga hastigheter och låtomdömen

Tabell 8  Låtar kopplade till högsta hastigheter.

Låt, Arousal
och Favorit

Birgitta Emil Kurt Tina Fritz

Dag 1 Dag 2 Dag 1 Dag 2 Dag 1 Dag 2 Dag 2 Dag 1 Dag 2
2. G. Miller
A: hög
F: Kurt, Emil

55% 100% 100% 100%

3 E. Presley
A: –
F: Kurt,Birg.

2%

4 Vikingarna
A: låg
F: anti/pro

100% 43%

7 D.
Summer
A: –
F: anti/pro

68% 55%

11 Metallica
A: hög
F: anti

24% 6%

12 C.Mingus
A: hög
F: anti

26% 45% 100%

14 J. Denver
A: låg
F: Birgitta

76%

Under den första kördagen var det övervägande stress- och irritationslåtar som
gav de höga hastigheterna. Omdömet om låtarna var detsamma andra dagen, men
inte reaktionen då samtliga förare som körde för andra gången noterades med
högsta hastigheter vid positiva överraskningar eller favoriter. Tina, som alltså
endast körde på fredagen, noterade följaktligen sin högsta hastighet vid en låt som
irriterade henne (Charles Mingus). Till stor del torde dessa olika reaktioner på
musiken från den ena dagen till den andra kunna tillskrivas ovana vid hela
situationen med bilen, banan och avvaktan inför musiken. Andra dagen föreföll
såväl musik, bilen som andra omständigheter för de flesta känts mer bekant.

Den som bryter mönstret var Fritz, som körde fortast såväl första som andra
dagen till samma låt nämligen Glenn Millers ”In the mood”. Denna låt har inte
Fritz vare sig med titel eller som exempel på musiksort nämnt under intervjuerna
utan han beskriver tydligt hur överraskad han är att låten fungerar så bra i bilen.
Med andra ord är han positivt överraskad.

Såsom framgår av tabell 8 kunde vissa låtar vara favoriter utan att för den skull
innebära hög hastighet. Vidare innebar inte alltid en negativ inställning –anti – till
en låt att föraren körde fort. Denna individuella prägel hos musikupplevelsen för
med sig att försiktighet bör iakttas vid försök att generalisera vilken verkan olika
låtar kan ha på olika individer. Men vissa mönster torde gå att urskilja som att det
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har betydelse att bli positivt överraskad, att få lyssna till sin favoritlåt eller att bli
irriterad och stressad av andra.

Dessa förändringar i körbeteendet kan inte entydigt relateras till om musiken
enligt Öblads definitioner (se sidan 14, kap. 1.2) haft ett högt eller ett lågt
arousalvärde att jämföra med Berlynes teori om relationen mellan preferens och
arousal potential (Berlyne, 1971, 1974). Exempelvis innebar Vikingarna med lågt
arousalvärde en positiv överraskning för Birgitta medan Glenn Miller med högt
arousalvärde var en positiv överraskning för Fritz. Den positiva överraskningen
kan istället förklaras med att den arousal, som väcks behöver en tolkning, vilken i
sin tur stjäl kognitivt utrymme. Lyssnaren vill veta varför en låt, exempelvis
Vikingarna, faktiskt lät bättre än förväntat och börjar ”leta” i låten genom att noga
lyssna (Mandel i Dowling & Harwood, 1986, s. 202 – 204).

Favoritlåten kan många gånger återkalla minnet, dvs. fungera som index av en
eller flera händelser då just den låten spelades (ibid, s. 202–224). Detta innebär
dels att omdömet om låten påverkas, dels att koncentrationen torde ägnas åt att
minnas och inte åt bilkörning. Exempel på det förstnämnda ger Kurt, som notera-
de hög hastighet vid Glenn Miller; han hade haft mycket roligt till den låten vilket
innebar att han var ”extra positiv till den”.

Vad den enskilde individen tycker om en låt förefaller alltså vara avgörande för
dess påverkan på denne individ. Vilken ljudnivå individen föredrar på en låt är
även relaterat till vad individen tycker om låten: tycker man om en låt kan ljud-
nivån aldrig bli för hög. Detta innebär även att en indelning i låg- respektive hög-
arousallåtar inte alltid har god bärkraft.

Samma låt eller låtsort kan för en och samma förare ge olika utslag på hastig-
heten vid olika dagar. Som tidigare nämnts innebar den första kördagen att förarna
övervägande reagerade på irritationslåtar, vilket troligtvis berodde på viss nervo-
sitet och ovana. Kurt gav exempel på hur en låt för en och samma förare kunde
vara olämplig den ena dagen och lämplig den andra beroende på vilken sorts
arousal vederbörande behövde. En trött och nedstämd individ kanske behöver
aktiveras i högre grad av musiken, medan samme individ uppåt och euforisk, blir
en lämpligare förare med mindre aktiverande musik. Kurt exemplifierar detta med
Glenn Miller, som man ”sitter och gasar med i takten om man inte tänker sig för”
medan han tycker Miller är bra om ”jag sitter lite halvdäven och kör” för då blir
det ”en liten adrenalinkick, som att ladda batterierna”. Kurt exemplifierar tydligt
vad North & Hargreaves benämner önskat slutmål för arousal. Av de fem exem-
pel på ”musikens verkan på föraren” från resultaten i Öblad (2000), var musikens
verkan oftast beskriven genom exemplen ”påverkar körrytm” och ”ger känsloupp-
levelser”.

Medvetenheten om verkan av olika låtar under körningen varierade. En del var
medvetna om risker vid vissa låtar och kunde antingen anpassa sig därefter eller
helt ignorera en konsekvens i form av fortkörning. Kontrollen, troligtvis relaterad
till hastighetsmätaren, kunde även svikta från den ena dagen till den andra trots en
uttalad medvetenhet om risker vid vissa låtar. Framför allt föreföll glädjen över
musikupplevelsen vid en positiv överraskning innebära en sviktande kontroll över
hastigheten.

Den medvetenhet som demonstrerats under tidigare intervjuer (Öblad, 2000)
kunde ibland motsägas under experimentet. Exempelvis talade en förare om ”låtar
man kan lyssna på utan att koncentrera sig” motsvararande ett av de tre kriterier
som gällde vid val av bilmusik, ”hör- och körvänlig musik”. Resultaten visade
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dock att den sortens musik, som inte ansågs kräva aktiv lyssning, dvs. stjäla kon-
centration från bilkörningen, fick som konsekvens att vederbörande körde fort.

4.2 Körbeteendets påverkan av musik och personlighet
Denna genomgång visar att vad den enskilde individen tycker om en låt, dvs. om-
dömet förefaller vara avgörande för hur individen påverkas medan adjektiven inte
ger någon entydig bild. Däremot finns antydan till mönster i relation till körbete-
endet vad gäller individernas personlighet och omdömen om musik. Birgitta,
Emil, Kurt och Tina visar upp ett relativt entydigt resultat beträffande exempelvis
att tycka om dansbandsmusik, inte vilja ta risker samt vara måttligt sensations-
sökande. Från dessa fyra skiljer sig Fritz i många avseenden: han hyser direkt
aversion mot dansbandsmusik, är den enda som tycker om improviserad jazz samt
är extremt sensationssökande. Fritz är även den enda som uttryckligen sagt sig
vilja ta risker.

Litle och Zuckerman (1996) visade att sensationssökande individer tyckte om
hård och mjuk rock medan de som enligt testen sökte nya upplevelser hade en
bred musiksmak och tyckte om klassisk musik. Detta överensstämmer med våra
resultat där exempelvis Fritz, som var starkt sensationssökande, framhävde rock
och Birgitta, som sökte nya upplevelser, framhävde klassisk musik. Å andra sidan
ansåg sig Fritz ha en bred musiksmak inkluderande klassisk musik, vilket inte är i
enlighet med Litle och Zuckerman (1996).

4.3 Metoddiskussion
Ett experiment av detta slag har aldrig tidigare genomförts och måste därför inne-
bära fel och misstag, som dock kan ge konstruktiv information beträffande vad
som kan förbättras och vad som inte ska göras om.

Sammantaget har experimentbilen fungerat tillfredsställande nog för att bidraga
till att ge fältexperiment hållbara resultat.

Vädret utgjorde en variabel, som av naturliga skäl inte kunde kontrolleras. Den
andra dagens körningar genomfördes under regn, vilket kan ha påverkat presta-
tionerna. Ingen av förarna har dock negativt kommenterat att det regnade.

Regnet fick däremot konsekvenser på materielen. Således fungerade inte bilens
vindrutetorkare framför vägkameran tillfredsställande under det ihållande regnet.
Det var senare svårt att på videofilmen följa vägsträckningen. Siffror eller andra
markeringar utefter banan som varit synliga i videofilmen hade också inneburit
bättre orientering var på banan föraren befann sig.

Någon form av kontroll av t.ex. ljudet i bilkupén hade varit önskvärd. En
timme gick förlorad eftersom en körning måste göras om då något var fel på ljud-
anläggningen: bandet gick inte hela vägen ut samt volymen var alldeles för låg.

Beträffande banans läggning var det för mycket cirkulationskörning och för få
sträckor för att uppnå högre hastigheter.

En eller två låtar utan betydelse hade kunnat inleda körningen och fungerat
som uppvärmning och tillvänjning vid situationen för att sedan fortsätta med de
för experimentet aktuella låtarna.
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4.3.1 Metodens tillkortakommande
Trafikforskare vid institutionen för psykologi i Uppsala (Åberg & Haglund, 1990)
har jämfört resultat från vägkantintervjuer och postenkäter med resultat från labo-
ratoriestudier av förares upplevelser av små sannolikheter. Resultaten från labo-
ratoriestudien gick i motsatt riktning mot de som erhölls utifrån verkliga situa-
tioner. De kommenterar detta med: "För att förstå förares beteende bör man
studera deras upplevelser utifrån konkreta situationer och det är tveksamt om
laboratoriestudier kan användas". Detta uttalande kan jämföras med vad de la
Motte-Haber och Rötter (1990, s. 22) kommenterar som ”Probleme der Simu-
lation”.

Hur ska ett fältexperiment placeras i detta fält av laboratoriestudier och verk-
liga, konkreta situationer? Detta experiment utfördes på motorstadion med en i
förväg lagd bana och skälen att inte föra ut bilen i trafik hade enbart med säkerhet
att göra. De deltagande individerna anmärkte på att banan var monoton och oryt-
misk, men framför allt att de egentligen inte brydde sig om trafikskyltar eller
plötsliga hinder eftersom dessa inte uppfattades som ”på riktigt”. Förarna kunde
inte förstå varför de inte fick köra i stadstrafik, vilket hade varit närmare en verk-
lig situation.

Det finns ett tillkortakommande i metoder vare sig de tillämpas ute i en
okontrollerbar verklighet med miljö, ting och framför allt människor eller sker
under kontrollerbara förhållanden i ett laboratorium. Deltagarna i fältexperimentet
ville ha kört ute i pågående trafik för att situationen skulle upplevas verklig, men
här är det nödvändigt för forskaren att sätta en gräns. Även om deltagarna skulle
skriva på ett kontrakt där de säger sig vara medvetna om risker och vissa konse-
kvenser vid en olycka, så är det ur etisk synpunkt fel att utsätta deltagare för dessa
risker och konsekvenser, vilka kan ödelägga deras om inte fysiska liv så deras
mentala liv.

Antag att musik spelas som påverkar dem i så kraftig grad att de skadar en
människa, kanske ett litet barn i en kaotisk trafiksituation. Oavsett vad deltagarna
skrivit på för papper eller uttalat muntligt är det forskningsledaren som har utfört
manipulationen och därmed är etiskt ansvarig. Det finns också en stark tendens att
deltagare som länge finns med i ett projekt blir entusiastiska och på sitt sätt gärna
vill bidraga till att någon form av resultat ska bli synliga och anpassar sitt körsätt.

Det är forskaren som måste sätta en gräns för vad som kan innebära att exploa-
tera deltagare i syfte att nå nya, intressanta rön. Det är nödvändigt att acceptera en
gräns för manipulation i önskan att nå det dolda.

Vilken metod man än väljer så förefaller det innebära ett tillkortakommande.
Verkligheten är för farlig att agera i med manipulation och den skyddade bilbanan
inbjuder inte till att bete sig som i en verklig körning. Med hänsyn tagen till resul-
tatet från detta fältexperiment torde den minst effektiva metoden såväl ur deltagar-
synpunkt som beträffande verklighetsrealistiska resultat vara simulerad körning i
laboratorium.
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5 Slutsatser
5.1 Den starkt individuella musikupplevelsen
Fältexperimentet visade att det går att mäta förändringar i ett körbeteende orsakat
av musik. Det har även visat att dessa förändringar kan ges möjliga förklaringar
genom verbala utsagor. Resultaten demonstrerade även att musikupplevelsen var
starkt individuellt präglad, vilket för med sig svårigheter att generalisera.

5.2 Omdömets betydelse
Såväl favoritlåten som musiksorter man blev positivt överraskad av eller inte
tyckte om, kunde föra med sig ökad hastighet. Vi kan därmed sluta oss till att en
låt har en effekt om den berör individen starkt och då kan det både vara positivt
eller negativt. De förändringar i körbeteendet som inneburit hög hastighet har
alltså berott på följande omdömen i samband med musiken:

•  Positiv överraskning vid en låt
•  Favoritlåtar
•  Irritations- och stresslåtar

Förändringar i körbeteendet kan däremot inte entydigt relateras till om musiken
haft ett högt arousalvärde eller ett lågt arousalvärde. Exempelvis innebar Viking-
arna med lågt arousalvärde en positiv överraskning för Birgitta medan Glenn
Miller med högt arousalvärde var en positiv överraskning för Fritz. Adjektiven
från lyssningstestet visade inte heller på någon entydig bild. Vad den enskilde
individen tycker om en låt, dvs. omdömet förefaller vara avgörande för låtens på-
verkan på denne individ. Vilken ljudnivå individen föredrar på en låt är även rela-
terat till vad individen tycker om den: tycker man om en låt kan ljudnivån aldrig
bli för hög.

Låtföljden förefaller ha betydelse särskilt med avseende på kontrastverkan
mellan en låt som framkallar stress och en låt som har motsatt verkan exempelvis
lugnande. Omdömet förändras inte märkbart, däremot låtens påverkan.

5.3 Önskvärd arousal
Samma låt kan för en och samma förare vara olämplig den ena dagen och lämplig
den andra beroende på vilken sorts arousal vederbörande behöver. En trött och
nedstämd individ kanske behöver aktiveras i högre grad av musiken, medan
samme individ uppåt och euforisk, i den känslostämningen avstår från aktiverande
musik vid bilkörning.

Av de fem exempel på ”musikens verkan på föraren” från Öblads resultat
(2000) var musikens verkan oftast beskriven genom exemplen ”påverkar körrytm”
och ”ger känsloupplevelser”.

I tidigare intervjuer (Öblad, 2000) har Emil berättat hur hans toleransnivå på-
tagligt sjunkit när han arbetat som ordningsvakt vid ungdomsdisco genom att han
under flera timmar ”stått i det här dunket” refererande till discomusik han vanligt-
vis inte lyssnar på eller tycker om. Han menar även att han av musik som techno
känner sig ”påpushad” när han kör bil. Detta är ett exempel på ofrivillig arousal,
som kan innebära konsekvenser på körbeteendet.
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5.4 Medvetenhet om musikens verkan och konsekvens
Medvetenheten om verkan av olika låtar under körningen varierade. En del var
medvetna om risker vid vissa låtar och kunde antingen anpassa sig därefter eller
helt ignorera en konsekvens i form av fortkörning. Kontrollen kunde svikta från
den ena dagen till den andra trots en uttalad medvetenhet om risker vid vissa låtar.
Framför allt föreföll glädjen över musikupplevelsen vid en positiv överraskning
innebära en sviktande kontroll över hastigheten.

Den medvetenhet som demonstrerats under intervjuerna kunde motsägas under
experimentet. Exempelvis talade en förare i intervjun om ”låtar man kan lyssna på
utan att koncentrera sig” motsvararande ett av de tre kriterier som gällde vid val
av bilmusik, ”hör- och körvänlig musik”. Resultaten visade dock att den sortens
musik, som inte ansågs stjäla koncentration, fick som konsekvens fortkörning.

5.5 Tillämpning
Musik, menar vi, kunde vara ett alternativ till det vakenhetshöjande ljud för yrkes-
chaufförer som Landström et al (1994) tagit fram som utgår från vissa Hz-enheter.
Mest lyckade resultat är viss ”tonartad exponering” där väckljudets utseende utgör
en ”utpräglad disharmonisk upplevelse”. Detta menar författarna kan vara ”…en
verksam åtgärd för att höja vakenheten och trafiksäkerheten”. Varför inte istället
systematisk se till att förarna får musik som är anpassad för dem själva?

Musiken kan framför allt vara till gagn för individen om den samtidigt är kopp-
lad till självinsikt. Musiken kan användas till att öka förarens koncentration men
även på fel sätt eftersom den kan bidra till att man tar flera risker. Varje individ
kan själv plocka ut den musik som passar för att göra resan mera angenäm.

De fem deltagarna har själva påpekat att de mer eller mindre har påverkats
genom att delta i detta fältexperiment. En slutsats av detta är att det går att på-
verka en individ i sitt umgänge med såväl musiken som bilen. Samtidigt är det av
betydelse att inse att såväl musik som bilar har ett starkt värde som fenomen för
upplevelser och kan inbjuda till ett sökande efter ibland extrema och inte alltid
konstruktiva intensiva upplevelser där musik och bilar kan vara verktyg. (Öblad,
1999). Dessa omständigheter måste tas med i en diskussion om påverkan.
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Instruktioner före och efter körningarna

Torsdag 24.
Alla får provköra bilen innan vi börjar på riktigt för att känna på den lite granna.
Så kör en slinga och pröva på. Ni är alla försäkrade genom VTI under experi-
mentet och naturligtvis även bilen.

"Du ska bete dig i bilen som om det vore en vanlig dag i din egen bil, kanske
att du är på väg till jobbet. Och du ska följa vanliga trafikregler och skyltar ska
respekteras precis som i verkliga livet!

Varje förare kör bilen i ett svep under ca 50 minuter såväl torsdag som fredag.
Vi sätter en mikrofon på er om ni skulle få lust att säga någonting under kör-

ningen, men det är inte alls nödvändigt!
I bilen finns ett kassettband med musik, som Sonja sätter igång och det går i

ungefär 50 minuter. Det är tyst ett tag innan musiken börjar och det kan också
vara tyst någon gång senare under körningen, så oroa er inte utan fortsätt att köra."

Sedan kör ni ytterligare ett varv, men då går inte bandspelaren utan det kom-
mer att vara tyst!

Så måste jag be er att inte kommentera någonting som har med körningen att
göra. Eller banan. Trots att vi ikväll ska äta en god middag tillsammans. Vi får
prata om annat. Det intressanta med detta projekt är var och ens individuella upp-
levelse! På fredag ska vi fika tillsammans när allt är färdigt och då är ordet
verkligen fritt!"
Ni ska helst inte vara ute på banan.

(Bandet med musiken avslutas torsdag med följande inspelade ord: "Tack för
din körning den här gången och kör ytterligare ett varv men då går inte band-
spelaren utan det är tyst. Så ses vi där du startade. Och ta sen en kopp kaffe i
cafeterian!")

Fredag 25.
För att hjälpa mig vill jag gärna att ni tänker högt om vad ni känner och upplever
av musiken i bilen! Att ni öppnar en sluss till det som händer inom er! Välj inte
bland orden utan låt det komma fritt! Ibland kanske ni inte vill säga någonting
alls, men försök att "tänka högt" hela tiden!

Och det är musikupplevelsen ni ska kommentera, men den är ju komplex och
innehåller allting: kanske att ni sitter och tänker på vad ni ska äta till middag
ikväll!"

Ni ska köra som ni brukar och följa hastighetsskyltarna med 90, 70 och 50, allt-
så som ni brukar förhålla er till hastigheter."

I bilen finns ett kassettband med musik, som Sonja sätter igång och det går i
ungefär 50 minuter. Det är tyst ett tag innan musiken börjar och det kan också
vara tyst någon gång senare under körningen, så oroa er inte utan fortsätt att köra."

Sedan kör ni ytterligare ett varv, men då går inte bandspelaren utan det kom-
mer att vara tyst!

Så måste jag be er att inte kommentera någonting som har med körningen att
göra. Eller banan.
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Det intressanta med detta projekt är var och ens individuella upplevelse! När
alla har kört och blivit intervjuade, ska vi fika tillsammans och då är ordet verk-
ligen fritt!"

(Bandet med musiken avslutas fredag med följande inspelade ord: "Tack för
din körning. Ta ytterligare ett varv men då finns ingen musik från bandspelaren
utan tystnad. Vi ses där du startade och välj sedan ut något gott i cafeterian!").
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Frågeformulär – sensationssökande

  1 ! A. Jag tycker om vilda och ohämmade fester.
! B. Jag föredrar stillsamma fester med intressanta samtal.

  2 ! A. Det finns filmer som jag tycker om att se m både en och två gånger.
! B. Jag står inte ut med att se en film två gånger.

  3 ! A. Jag har ofta önskat att jag kunde bli bergsbestigare.
! B. Jag kan inte förstå människor som riskerar att bryta nacken genom att

klättra i berg.

  4 ! A. Jag tycker illa om alla "kroppslukter".
! B. Jag gillar en del "kroppsnära" dofter.

  5 ! A. Jag blir utled på att alltid se samma gamla ansikten.
! B. Jag tycker om att träffa mina gamla vänner som jag känner väl.

  6 ! A. Jag tycker om att utforska en främmande stad på egen hand, även om det
skulle innebära att jag gick vilse.

! B. Jag föredrar att ha en guide om jag befinner mig på en plats som jag inte
känner till.

  7 ! A. Jag tycker illa om personer som säger saker enbart för att chockera eller
reta andra.

! B. Om man kan förutsäga nästan allting en person kommer att säga eller göra
måste det vara en tråkmåns.

  8 ! A. Jag tycker om musik på hög volym nivå
! B. Jag tycker inte om musik på hög volym nivå.

  9 ! A. Jag tycker i allmänhet inte om filmer eller pjäser där jag kan förutsäga vad
som kommer att hända.

! B. Jag har inget emot att se en film eller pjäs, där jag redan i förväg vet hur
den kommer att sluta.

  10 ! A. Jag har rökt hasch eller skulle vilja göra det.
! B. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att prova hasch.

  11 ! A. Jag skulle inte vilja prova något preparat som kunde ge underliga eller
farliga effekter.

! B. Jag skulle vilja prova några av de nya preparat som kan framkalla
hallucinationer.

  12 ! A. En klok person undviker aktiviteter som är farliga.
! B. Jag tycker ibland om att göra saker som är litet skrämmande.

  13 ! A. Jag tycker illa om folk som alltid vill hålla igång och slå runt.
! B. Jag tycker om att vara tillsammans med folk som kan hålla igång till sent

på natten.
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  14 ! A. Jag mår illa av berusningsmedel.
! B. Jag tycker ofta om att känna mig påverkad av alkohol eller hasch.

  15 ! A. Jag tycker om att prova maträtter som jag aldrig smakat förr.
! B. Jag beställer alltid mat som jag är van vid för att slippa besvikelser och

obehag.

  16 ! A. Jag tycker om att se andras filmer och reseberättelser.
! B. Att se andras filmer och reseberättelser tråkar ut mig oerhört.

  17 ! A. Jag gillar att åka vattenskidor (eller skulle vilja lära mig).
! B. Jag har ingen lust att åka vattenskidor.

  18 ! A. Jag tycker om musik som får mig att tappa kontrollen.
! B. Jag tycker inte om musik som får mig att tappa kontrollen.

  19 ! A. Jag skulle vilja prova windsurfing.
! B. Jag skulle inte vilja prova windsurfing.

  20 ! A. Jag skulle vilja ge mig ut på en resa utan att i förväg ha bestämt resväg och
tidtabell.

! B. När jag ger mig ut på en resa vill jag ganska noga planera resväg och
tidtabell.

  21 ! A. Jag tycker om att ha vänner som står med bägge fötterna på jorden.
! B. Jag skulle vilja ha lite udda vänner - som artister och "hippies".

  22 ! A. Jag skulle inte vilja lära mig flyga.
! B. Jag skulle vilja lära mig flyga.

  23 ! A. Jag föredrar att hålla huvudet över vattenytan när jag simmar.
! B. Jag skulle vilja prova sportdykning.

  24 ! A. Jag skulle vilja träffa homosexuella (män eller kvinnor).
! B. Jag håller mig undan alla som jag misstänker kan vara homosexuella.

  25 ! A. Jag skulle vilja prova fallskärmshoppning.
! B. Jag skulle aldrig vilja hoppa från ett flygplan vare sig med eller utan

fallskärm.
  26 ! A. Jag föredrar vänner som är spännande och gör oväntade saker.

! B. Jag föredrar vänner som är stabila och som man alltid vet vad de kommer
att göra.

  27 ! A. Jag är inte intresserad av att göra nya erfarenheter bara för att få prova
något nytt.

! B. Jag tycker om nya och spännande erfarenheter och upplevelser även om de
är lite skrämmande, okonventionella eller illegala.

  28 ! A. Det väsentliga hos god konst är klarhet, symmetri och harmoni i färgerna.
! B. Jag tycker ofta att moderna målningars skönhet ligger i de slående färgerna

och oregelbundna formerna.
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  29 ! A. Jag tycker om att vara hemma i den välbekanta omgivningen.
! B. Jag blir rastlös om jag måste hålla mig hemma någon längre tid.

  30 ! A. Jag lyssnar gärna på musik som jag inte känner till.
! B Jag lyssnar inte gärna på musik som jag inte känner till.

  31 ! A. Jag tycker om att hoppa från höga trampoliner.
! B Jag tycker inte om känslan man får då man står längst ut på en trampolin.

  32 ! A. Jag tycker om att umgås med fysiskt attraktiva personer av det motsatta
könet.

! B. Jag tycker om att vara tillsammans med kvinnor (män) som jag känner en
viss värdegemenskap med.

  33 ! A. Mycket alkohol förstör ofta en fest eftersom vissa människor blir högljudda
och otrevliga.

! B. Mycket alkohol är en förutsättning för en lyckad fest.

  34 ! A. Det värsta man kan göra i sällskap är att vara grov och ohyfsad.
! B. Det värsta man kan göra i sällskap är att vara tråkig.

  35 ! A. Jag lyssnar helst på musik som jag känner sedan gammalt.
! B. Jag lyssnar inte gärna på musik som jag känner sedan gammalt.

  36 ! A. En person bör ha stor sexuell erfarenhet innan han (hon) gifter sig.
! B. Jag kan inte acceptera föräktenskapliga förbindelser.

  37 ! A. Även om jag hade massor med pengar skulle jag inte vilja umgås med
ytliga människor som de som tillhör "jet set" världen runt och bara tänker
på att roa sig.

! B. Jag skulle kunna tänka mig att roa mig i sällskap med ytliga människor som
de som tillhör "jet set" runt om i världen.

  38 ! A. Jag tycker om människor som är kvicka och spirituella även om de ibland
förolämpar andra.

! B. Jag tycker illa om människor som gör sig lustiga på andras bekostnad.

  39 ! A. Filmer nu för tiden innehåller alldeles för mycket sex.
! B. Jag tycker om att se "sexiga" scener på bio.

  40 ! A. Jag mår som bäst efter ett par drinkar.
! B. Det måste vara något fel på folk som behöver alkohol för att känna sig i

form.

  41 ! A. Folk bör klä sig snyggt, i enlighet med modets krav.
! B. Folk kan klä sig hur de vill, efter sin egen smak, även om det bland kan se

konstigt ut.

  42 ! A. Att segla långa sträckor i en liten segelbåt är dumdristigt.
! B. Jag skulle vilja segla länge och långt i en liten men sjöduglig båt.
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  43 ! A. Jag har inget tålamod med trista och tråkiga människor.
! B. Jag tycker att nästan alla människor jag talar med är intressanta på något

sätt.

  44 ! A. Att snabbt åka skidor utför branta backar är ett bra sätt att hamna på
kryckor.

! B. Jag gilla upplevelsen av att åka skidor snabbt utför branta backar.
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Frågeformulär lyssningstest och adjektivskalor

Hur vill Du karaktärisera den här musiken

Du ska använda samtliga adjektiv för att beskriva rörelse, känslor och
sound. Ringa in siffror som Du tycker passar.

Anser Du att något adjektiv saknas eller bör bytas ut mot något
annat, så är jag innerligt tacksam om Du skriver Ditt alternativ bredvid
mina. Bara Du tycker något om musiken!

Du får 14 låtar att lyssna till och varje låt är i snitt 3,5 minut. En
repetitionsrunda kommer det att bli. Lyssna med hela kroppen och
känn efter vad musiken åstadkommer för sorts rörelse och känsla och
hur dess sound är.

Och kom ihåg, det finns inte rätt och fel i den här övningen utan det
enda jag vill veta är Din åsikt!

Hur stegskalan 1-7 fungerar!
Adjektiven är uppställda som motsatspar och med siffrorna 1-7 kan
Du visa t.ex. hur Snabb stämmer in på låten; ju högre siffra, ju bättre
passar Snabb för en beskrivning av låten. Siffran 4 är neutral, då är
den varken långsam eller snabb. Ringar Du in 3 så tycker Du låten är
lite Långsam och väljer Du 1 så tycker Du låten är mycket långsam,
alltså motsatsen till Snabb. En siffra talar om var Du ligger i fältet.

Långsam
1   2   3   4   5   6   7

Snabb
(en rätt snabb låt innebär detta)

Pröva gärna på några egna låtar hemma eller i bilen eller var Du har tid och
lust. Så blir Du van vid adjektiven och vad de innebär när Du lyssnar! Undrar
Du över nåt så ring mig på 08/661 49 43.

Carin Öblad
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Låt nr Rörelse
Långsam 1    2    3    4    5    6    7 Snabb
Gående 1    2    3    4    5    6    7 Jagande
Odansant 1    2    3    4    5    6    7 Dansant
Stötig 1    2    3    4    5    6    7 Gungande
Stel 1    2    3    4    5    6    7 Svängig
Flytande/Jämn 1    2    3    4    5    6    7 Hoppande/Studsande
Ojämnt 1    2    3    4    5    6    7 Taktfast
Tung 1    2    3    4    5    6    7 Lätt
Spänd 1    2    3    4    5    6    7 Avspänd

Känsla
Sorgsen 1    2    3    4    5    6    7 Glad
Trög 1    2    3    4    5    6    7 Vital/Energisk
Ömsint 1    2    3    4    5    6    7 Arg
Vardaglig 1    2    3    4    5    6    7 Högtidlig
Lugn 1    2    3    4    5    6    7 Upphetsande
Obehaglig 1    2    3    4    5    6    7 Behaglig

Sound
Svag 1    2    3    4    5    6    7 Stark
Mörk 1    2    3    4    5    6    7 Ljus
Mjuk 1    2    3    4    5    6    7 Hård
Tunn 1    2    3    4    5    6    7 Fyllig
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Frågeschema efter varje körning

(Rekvisita: Två bandspelare: en för inspelning och en för avspelning musik-
kassett. Frågeformulär. Musikkassetten torsdag.)
Torsdag 24:
Först fråga 1 och 2:

1. hur kändes det? (var det en svår uppgift?)
2. var det som en "vanlig" körning?
3. tror du att din körning påverkades av de olika låtarna?
4. tyckte du att låtarna passade i bilen eller passar de bättre i

bostaden?
5. vad tyckte du om de olika låtarna? Jag tänkte spela upp början på

dom så kan du väl säga:
dels vad du tycker om låtarna
dels hur ljudnivån var i de olika låtarna

6. brukar du ha mobiltelefon i bilen?
brukar du ha den påslagen i bilen?

Fredag 25:
1. hur kändes det? (var det en svår uppgift?)
2. var det som en "vanlig" körning?
3. tror du att din körning påverkades av de olika låtarna?
4. tyckte du att låtarna passade i bilen eller passar de bättre i

bostaden?
5. vad tyckte du om de olika låtarna? Jag tänkte spela upp början på

dom så kan du väl säga:
dels vad du tycker om låtarna
dels hur ljudnivån var i de olika låtarna

6. brukar du ha mobiltelefon i bilen?
brukar du ha den påslagen i bilen?

7. "Vad tror du att det här försöket har gått ut på?"
8. Har detta vad du "trott" om försöket påverkat dig? Har du tänkt på

         något speciellt sätt, förberett dig med någon strategi?"
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