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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har skrivits för att skapa en bild av människors upplevelser av musik 
på deras arbetsplats. Vad upplever de arbetande människorna att musiken bidrar med 
och vilken betydelse har musiken för det arbete som de utför? Inledningsvis har en 
teoridel utformats i uppsatsen för att ge läsaren en fördjupad förståelse för musik och 
dess koppling till arbetet. För att samla in data om människors upplevelse av musik på 
arbetsplatsen så har kvalitativa intervjuer utförts med fem respondenter. Ett strategiskt 
urval har varit grunden med den gemensamma faktorn att alla måste ha musiken 
närvarande under sin arbetstid. Förutom denna gemensamma faktor har det varit 
eftersträvansvärt att respondenterna varit så olika varandra som möjligt gällande kön, 
ålder och yrken. Som underlag för analysarbetet har grundad teori använts som metod 
och därigenom även teorins analytiska verktyg – mikro-analys och kodning. Mikro-
analysen hjälper till att plocka isär och tolka data medan kodning skapar översikt och 
en röd tråd genom analysen.  
 
Resultatet av uppsatsen är att musiken har en mycket stor inverkan på människan i 
arbete, både positivt och negativt. Exempel på positiv inverkan kan vara ökad 
arbetstillfredställelse och motverkad understimulans i monotont arbete medan negativ 
inverkan kan vara försämrad social arbetsmiljö genom dispyter och sämre utförd 
arbetsprestation när musiken spelas under utförandet av komplexa arbetsuppgifter. En 
annan slutsats, förutom musikens stora påverkan, är att det finns tre avgörande 
faktorer som avgör hur personer påverkas av musik under arbete. Dessa faktorer är 
varför musik spelas på arbetsplatsen, hur valet av musik går till och hur avancerade de 
arbetsuppgifter är som personen utför.   
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Inledning 
I detta inledande kapitel kommer själva syftet med uppsatsen att framställas samt de 
frågeställningar som skall besvaras. 
 

Bakgrund 
 
Det finns spår från 1910-talet då musik, genom grammofonspelning eller radio, har 
använts av företagsledningen inom industrin för att påverka arbetarna att utföra ett 
bättre arbete. Dock är det inte förrän 1940-talet som denna form av användning av 
musik på arbetsplatsen blev vanligt förekommande.1 Det är antagligen denna 
expansion av musikanvändandet som bidragit till den stora andel forskning med fokus 
på musikens påverkan på arbetarna som florerade under mitten av 1900-talet för att 
fram emot 1970-talet sakta avta. Ser man till dagens forskning om musik och arbete så 
handlar det till mycket större del om hur de anställda kan använda musiken för att 
påverka och inte i så stor utsträckning om hur de själva påverkas. Man ser istället till 
hur musiken kan användas som ett terapeutiskt eller kommersiellt verktyg för att 
uppnå ett visst mål.  
 
Själv är jag i första hand inte intresserad av hur musiken går att använda som ett 
verktyg, utan mitt intresse ligger i att föra tillbaka fokus på vad forskningen 
undersökte under mitten av 1900-talet, hur personer i arbete påverkas av musiken. Jag 
har alltid haft ett stort musikintresse till vardags så det känns naturligt att föra in detta 
intresse i min utbildning på det arbetsvetenskapliga området.  
 

Syfte och frågeställningar 
 
Det grundläggande syftet med denna uppsats att undersöka människors upplevelse av 
musik på deras arbetsplats. Som hjälp för att uppnå mitt syfte har jag ställt upp två 
frågeställningar som jag skall besvara i mina slutsatser. Detta gör jag för att frågan om 
människors upplevelse av musik på arbetsplatsen kan bli ett i princip hur stort område 
som helst om det inte finns någon fokus och därmed möjlighet till en röd tråd genom 
arbetet. Jag använder mig därför av följande frågeställningar:   
 

• På vilket sätt påverkar musiken människan i arbete? 
• Finns det inverkande faktorer som styr hur människan påverkas av musik i 

arbetssituationen? 
 
 
 

 

                                                 
1 Korczynski & Jones (2006) s.148 
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Teori 
I följande kapitel kommer musikens definition, dess påverkan på människan och 
exempel på musikens användningsområden att redogöras. Kapitlet innehållet även en 
redovisning om vad som innefattas i människans arbetsmiljö och musikens effekter på 
människan i arbete.  
 

Vad är musik? 
 
Söker man efter en definition av begreppet musik i litteraturen får man inte fram 
något enkelt och kortfattat svar. Enligt Nationalencyklopedin2 är musik 
 

kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 
heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av 
organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring 
musiken, dvs. musiklivet. 

 
Söker man djupare i musikvetenskaplig litteratur ser man att begreppets definition 
varierar från olika infallsvinklar. Det beskrivs även hur begreppet musik uppfattas 
olika beroende på vart man kommer ifrån; vilket land, kultur eller social ställning 
man har.3 En människa som lever i ett land i Afrika har inte alls samma uppfattning 
av vad musik är som en här i Sverige har. Även vad man använder musik till varierar 
från de två olika platserna.  
 
När det gäller infallsvinklar beskriver Bengtsson4 hur frågan om vad musik är 
besvaras olika utifrån olika synsätt. Utgår man från strukturella kriterier måste till 
exempel musik bestå av toner och inte buller och måste vara skapad av en människa. 
Man kan även se musiken ur det socialantropologiska synsättet. Detta innebär att 
musikens vara eller icke vara är beroende på vad människor i ett samhälle eller en 
viss social gruppering anser. Som ett tredje exempel på synsätt tar Bengtsson upp 
diskussionen om att definiera musik genom dess ”väsen”. Här talar man om att 
musiken skall ha någon slags betydelse eller meningsfullhet. Den tes som Bengtsson5 
slutligen når fram till är att 
 

musiken under alla förhållanden kan betraktas som en form av kommunikation, 
som en form av meningsfulla meddelanden baserade på specifika musikaliska 
koder i uttryckets vidare semiotiska mening.6   

 
 

                                                 
2 www:1 
3 Bengtsson (1977) s. 3 f  
4 A.a.  
5 A.a.  
6 A.a. s. 8, Semiotik beskrivs i Nationalencyklopedin (www:1) som det systematiska studiet av tecken 
och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga. 
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Definitionen av musik i denna uppsats 
 
Att ge en exakt definition av musik är en svår uppgift att utföra, en uppgift som olika 
vetenskapsmän har stött och blött i flera år. Att jag skall ge mig på denna uppgift som 
underlag för min studie skulle inte bara vara allt för tidskrävande utan det skulle ändå 
i slutändan inte vara nödvändigt då mitt resultat inte är beroende av denna definition. 
Det skall dock klargöras att jag inte räknar in tal som en del av begreppet. Exempelvis 
så anser jag att låtarna som spelas på radion är musik, dock behandlar jag inte 
morgonpratare eller reklampauser som en del av begreppet och det ingår därför inte i 
musikbegreppet i analysen. När jag anser att tal har en relevant betydelse är jag tydlig 
med att klargöra att det rör sig om tal och inte om någonting annat.  
  

Musikens påverkan  
 
Att musiken påverkar oss människor tror jag överlag att alla håller med om. Men vilka 
delar av oss människor är det egentligen som påverkas och vad är det som händer när 
vi hör musik som vi gillar eller musik som vi tycker mindre om? Nedan beskrivs tre 
delar av människan som påverkas av musiken – den fysiska delen, den känslomässiga 
delen och den intellektuella.  

Fysisk påverkan 
 
Vad händer då rent konkret i våra kroppar när vi lyssnar på musik? Vi skall nu gå lite 
närmare in på vad som händer när ett ljud uppstår och hur det tas emot och behandlas 
av våra kroppar och av vår hjärna.  
 
Grunden till att ett ljud skall uppstå är att någonting elastiskt sätts i rörelse – börjar 
vibrera – för att detta i sin tur skall skapa ljudvågor. Inne i vårt öra uppfattas 
vibrationerna som ljud. Om växlingen i ljudvågorna kommer i perioder eller helt 
enkelt är regelbundna uppfattar vi dem som musikala ljud (innefattande även tal). Om 
växlingarna däremot är oregelbundna uppfattar vi ljudet som oljud eller brus.7 Dessa 
vibrationer kan sedan uppmätas genom deras frekvens eller deras tonläge. Frekvensen 
är antalets svängningar som ljudvågen gör per sekund. Denna mäter man i Hertz där 
en Hz är lika med en svängning per sekund. Tonläget är kvaliteten av ljudet, man 
brukar tala om högt eller lågt tonläge. Om frekvensen och tonläget är för högt 
uppfattar vi människor det som obehagligt.8

 
Ett ljud kan vara väldigt intensivt, till exempel när ett jetplan flyger förbi och 
fönsterrutorna börjar skaka. Däremot behöver ljudet inte vara högt för att det skall få 
denna effekt. Hur högt ett ljud är avgörs inte endast av olika mått utan beror även på 
den som lyssnar. Det är den mänskliga hörselmekanismen, hjärnan och örat, som 
avgör hur högt ett ljud uppfattas.9 Detta har vi alla upplevt när vi kommer in i ett rum 
där någon vant sitt öra vid hög musik medan vi som kommer från en tyst miljö 
troligen uppfattar ljudet som högt.  

                                                 
7 Orbach (1999) s. 82 ff 
8 A.a. s. 106 ff 
9 A.a. s. 131 
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Känslomässig påverkan 
 
Den känslomässiga påverkan vi får av musiken beror delvis på vår uppväxt och vår 
delaktighet i ett visst samhälle. Vi som är uppvuxna i väst kan uppfatta musik från 
exempelvis Indien eller andra länder i Asien som konstig och ibland rent utav falsk. 
Detta beror på hur man bygger upp musiken. I västvärlden har vi ända sedan 1700-
talet skrivit musik utifrån dur och moll skalor. Dessa skalor är egentligen ologiska 
eftersom dessa ibland ökar med en halv ton och ibland med en hel. Vi är helt enkelt 
för vana med detta för att uppfatta det som konstigt. Våra oktaver i västvärlden är 
uppdelade i 12 toner medan indiska oktaver innehåller 64 toner vilket gör den indiska 
musiken mer komplicerad. I flera områden av Sydostasien innehåller skalorna 5-6 
toner, men avståndet mellan tonerna är lika stor. Det är dessa olika grunder som gör 
att vi uppfattar musikstycken från andra delar av världen som att ibland vara falska.10   
 
Den påverkan som musiken har på våra känslor beror inte enbart på uppväxt och 
härkomst, den är även starkt sammankopplad med den fysiska påverkan som musiken 
har. Experiment har visat att vissa stycken musik får människor att reagera på samma 
sätt. Dessa stycken uppfattas som mer intensiva – rent känslomässigt – och kan väcka 
samma känslor hos de olika åhörarna.11

 
När vi känner glädje eller lycka av musik kommer detta ur ett fenomen som kallas 
rena harmonier eller intervaller. Exempelvis kan en treklang i dur aktivera en viss del 
av hjärnan, Heschl’s gyrus, som ligger tätt förbundet med vårt lustcentrum. När 
Heschl’s gyrus aktiveras sprider sig vågorna genom de olika centra vilket 
åstadkommer en upplevelse av lust och välbehag.12  
 
Som en motsats till treklangen skapar rockmusik en energistimulerande känsla på 
grund av sin bas och sina trummor. De djupa tonerna som dessa instrument skapar är 
för djupa för att våra öron skall uppfatta den exakt. Dessa vibrationer fångas istället 
upp av vår hud och mage. Dessa djupa toner väcker urtida instinkter i oss – liknande 
rovdjurens dundrande vid attack – som gör att våra kroppar ökar blodflödet, 
hjärtaktiviteten och ger oss en kick av adrenalin och energi. De människor som växt 
upp med rockmusiken har lärt sig att omvandla upplevelsen av flyktinstinkt och 
ångest till positiva känslor som energi och styrka.13   
 

Intellektuell påverkan 
 
Att det har funnits, och även idag finns, någon slags förförståelse hos människan att 
musik påverkar tankeförmågan går att se i och med fenomenet Mozarteffekten. År 
1993 kom det ut en artikel, skriven av Rauscher, Shaw och Ky, som beskrev den 
fascinerande upptäckten att Mozarts Sonat för två pianon i D-dur (K.448) temporärt 
ökar en viss typ av intelligens kallad spatial intelligens.14 Detta kom författarna fram 
till genom att låta 36 collegestudenter utföra ett IQ-test efter att antingen ha lyssnat på 
                                                 
10 Flendt (1993)   
11 A.a.  
12 A.a.  
13 A.a. 
14 Steel (2001), Enligt Nationalencyklopedin (www:1) handlar spatial intelligens om förmågan att 
kunna orientera sig och tänka i bilder.  
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Mozarts sonat i tio minuter, avslappningsmusik i tio minuter eller ha suttit i tystnad i 
tio minuter. Den grupp som lyssnat på Mozart skall, enligt undersökningen, ha ökat 
sin intelligens med åtta till nio IQ-poäng.15    
 
Flera forskare har, efter att denna artikel publicerats, försökt att uppnå samma resultat 
som Rauscher, Shaw och Ky gjorde för att försöka förklara varför detta fenomen 
inträffar. Dock har endast ett fåtal lyckats.16 Varför blev då Mozarteffekten globalt 
erkänd om undersökningen kan anses vara tvivelaktig eller åtminstone att resultatet 
kan vara slumpartat? Det handlar om människans förförståelse om att musiken 
påverkar människans beteende. Artikeln och undersökningen om Mozarteffekten 
fyllde en lucka med teori som människor väntat på och bidrog bland annat till att vi 
kunde ha kvar musikundervisning i skolorna.17    
 
En indirekt koppling mellan musiken och intellektet är genom avslappningen. 
Musiken har en påvisad avslappnande effekt på människan och ett avslappnat tillstånd 
har bevisat en positiv effekt på akademisk framgång. Avslappningen skapar en 
förändring i det psykiska tillståndet hos människan som gör att hjärnan kan arbeta mer 
effektivt. Den aspekten av musiken som har störst inverkan på avslappningen är 
musikens rytm. Det verkar finnas en signifikant koppling mellan rytmen i musiken 
och människokroppens inre rytm.18 
 

Musikens användningsområden  
 
Genom historien har musiken haft många användningsområden. Visor och folksånger 
var ett sätt att berätta om händelser i det förflutna då de flesta människor inte hade 
förmågan att skriva eller läsa.  Sången flödade när människorna arbetade ute på fälten 
och kampsångerna ljöd när trupperna begav sig ut i krig. Musik har under hela 
människans historia underhållit oss genom att ge oss underlag för dans, opera och 
teater. Vad vore dessutom ett romantiskt drama eller en skräckfilm utan 
bakgrundsmusiken som förstärkning? Musiken har som sagt haft många 
användningsområden och på senare tid har man utvecklat fler områden där musiken 
används som ett hjälpmedel för att uppfylla ett visst mål. Nedan följer en presentation 
av några av dessa senare områden.  
 

Musik i kommersiellt syfte   
 
Det finns flera knep inom detaljhandeln för att få konsumenter att köpa mera. Bland 
annat visas reklam inne i affärerna och montrar organiseras på ett visst sätt. Alla dessa 
visuella objekt kan människan välja att undvika eller undviker omedvetet. Det 
mänskliga ögat arbetar selektivt, det kan stängas, det kan stirra och det kan vändas åt 
ett annat håll. Som Adorno19 påpekar är ögat mer kopplat till medvetenheten medan 
örat, genom ”anatomisk design”, alltid är öppet. Påverkan av musik är mer 

                                                 
15 A.a.   
16 A.a.  
17 A.a. samt Jederlund (2002) s. 12  
18 Carlson et al. (2004) s. 246 
19 DeNora & Belcher (2000) s. 83 
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undermedveten och inflytandet på oss konsumenter, genom musik, kan vara ett 
säkrare kort än de visuella objekten. Det är även betydligt lättare att ändra musiken i 
en butik än de andra estetiska materialen. Därför är musiken det mest lättföränderliga 
i butikens miljö och dess flexibilitet gör att sättet butiken definierar sig kan ändras 
inom någon sekund.20  
 
Musikens inverkan på konsumenterna sker på olika sätt. Bland annat visar studier att 
vid realisationer spelas en snabbare livligare musik för att få konsumenten att fatta 
snabba beslut och få en stor genomströmning av konsumenter genom butiken. Andra 
butiker som vill att deras konsumenter skall dröja kvar i butiken, som uppmuntrar 
dem att sakta se alla saker, som vill förföra dem till att exempelvis prova ett 
klädesplagg eller ställa frågor om varorna, spelar en långsammare mer avslappnad 
musik.21 En matvaruhandel uppvisade en ökning av försäljningen på 38 % när man 
spelade långsam musik jämfört med när snabb musik spelades.22  
 
Men det är inte bara tempot som inverkar på konsumenten utan även vilken typ av 
musik som spelas. Konsumenten ser ofta musiken i en butik som en signal för den 
image butiken vill avisera och den typ av varor som butiken säljer. Musiken har, i 
denna aspekt, en större inverkan på yngre personer än på äldre. Yngre uttrycker sin 
identitet i större utsträckning genom kläder, tekniska produkter och musik medan 
äldre oftare handlar med ett förutbestämt syfte för själva varan i åtanke. I ungdomars 
kultur ingår det, som en uppgift i sig, att exempelvis prova plagg för provandets skull 
i affärer med den ”rätta” imagen. Detta är en del i att hitta sin identitet.23 Även fast 
musik används i vissa kommersiella sammanhang för att profilera butiken efter en 
viss image eller målgrupp så är det vanligast att handlarna väljer att spela en typ av 
musik som föredras av majoriteten. Exempelvis spelas då radiomusik som vänder sig 
till den stora majoriteten och som inte inriktar sig på en viss ålder eller människor av 
ett visst kön.24  
 

Musik i undervisningen 
 
Musikundervisning har länge funnits i de svenska skolorna, men då alltid som ett 
separat ämne. På senare tid har man mer och mer försökt att integrera musik 
tillsammans med rörelser och rytmik för att öka kunskapsintaget även i andra ämnen. 
Detta sker dock mestadels på en mycket tidig nivå i ett barns skolliv. För förskolebarn 
finns det massor av roliga nummer- och bokstavssånger som stödjer inlärningen. 
 
När man som barn lär sig ett språk finns det två nivåer av relevans – den prosodiska 
nivån och den segmentella. Den förra behandlar ”musikaliska språkdrag som 
intonation, rytm, betoning och fraslängd, medan den segmentella nivån omfattar olika 
språkljud, framför allt vokaler och konsonanter och deras sammanlänkning till 
ljudföljder och ord”.25 Hjärnforskning visar att den prosodiska, liksom musik, 
huvudsakligen styrs från höger hjärnhalva medan det segmentella styrs av vänster. 
                                                 
20 A.a. s. 96 
21 A.a. s. 97 
22 Spangenberg & Yalch (1990) s. 32 
23 DeNora & Belcher (2000) s. 92 
24 Spangenberg & Yalch (1990) s. 33 
25 Jederlund (2002) s. 77 
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Den prosodiska inlärningen kommer dessutom alltid före den segmentella. 
Exempelvis lär sig barn först och främst rytmer och betoningar innan de lär sig det 
korrekta uttalet. Genom detta är det bevisat att barn som rimmar och ramsar, genom 
sång eller tal, senare I livet får det lättare med sin läs- och skrivinlärning.26    
 
Musik kan även vara ett ypperligt verktyg inom andraspråksinlärning för barn. Orden 
tillsammans med musiken gör att inlärningsprocessen blir mer kreativ och därigenom 
lär man sig bättre. Inom detta område så underlättar musiken inte bara inlärandet utav 
ett nytt språk utan kan också överbygga, förutom språkbarriären, den kulturbarriär 
som oftast uppstår när man kommer till ett nytt land.27   
 
Varför används då inte musiken som inlärningshjälp på exempelvis en högre 
utbildningsnivå som till exempel högstadiet eller gymnasiet? Sundqvist28, som 
behandlar populärmusiken i skolan, tror att det handlar om att eleverna har skapat en 
egen personlig referensram till musiken och att denna oftast inte är den samma som 
lärarnas. Lärarna gillar helt enkelt inte samma musik som eleverna och har därför 
svårt att sätta sig in i den på ett trovärdigt sätt. Det finns även tecken på att lärare 
känner sig sakna kunskaper om musiken och inte vill framstå som inkompetenta och 
okunniga. Sundqvist29 beskriver även hur han tror detta är ett av nöjena med 
(populär)musiken, ”att den tillhör barn och ungdomar och inte vuxna”. Musiken 
fungerar då inte längre som inlärningshjälp utan har gått över till att bli ett 
uttrycksmedel för individen, den blir allt mer individbetonad.    
 

Musik inom sjukvården 
 
Inom den västerländska sjukvården är musik ett välkänt verktyg för att hjälpa 
patienter på olika sätt. Detta kallas för musikterapi. Forss Wärja30 har översatt 
följande definition av begreppet musikterapi från The National Association of Music 
Therapy i USA: 
 

Musikterapi är användandet av musiken för att uppnå terapeutiska mål, såsom att 
återuppbygga, underhålla och förbättra den mentala och fysiska hälsan.    

 
Nedan följer några exempel på vad musikterapi innebär i praktiken och några resultat 
av musikens användande inom sjukvården.  
 
Flera undersökningar har visat att musik kan vara ett utomordentligt hjälpmedel för att 
minska stress och nervositet inför en operation. Det antas att musiken sysselsätter en 
ökad mängd signalsubstanser i nervsystemet och därigenom avleds fokusen från 
känslor av nervositet, skräck eller smärta. Studierna visar inte bara på hur dessa 
psykologiska aspekter kan lindras utan även hur fysiska aspekter som återhämtning 
och förståelse för eftervården förbättras genom musiklyssnande innan operation. Även 

                                                 
26 A.a. s. 98 
27 A.a. s. 93 ff 
28 Sundqvist (2007) 
29 A.a. s. 9 
30 Forss Wärja i Grönlund, Alm och Hammarlund (2000) s.88 
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väntetiden, som oftast kan vara ganska lång inför en operation, känns kortare om 
patienten får lyssna på sin favoritmusik.31

 
I en undersökning32 studerades 180 personer som skulle in för operation. En tredjedel 
av dessa fick lyssna på sin favoritmusik som de tagit med, den andra tredjedelen hade 
på sig lurarna men hörde ingen musik medan den tredje gruppen endast fick den 
vanliga förbehandlingen. Resultatet visade att lyssna på sin favoritmusik innan 
operation gav ett ökat välmående för patienten och är ett billigt och enkelt hjälpmedel 
för att säkerställa en så god vård som möjligt. Författarna33 ansåg att dela ut en bärbar 
CD-spelare inför operationen var ett tidssparande och effektivt sätt att minska stress 
och oro.      
 
Trängeberg34 beskriver kortfattat och på ett tydligt sätt musikens fördelar när en 
patient är under anestesi. Han beskrivet bland annat hur musiken i sig leder till 
minskad oro och stress som i sin tur leder till ett minskat behov av smärtstillande och 
lugnande läkemedel. Dessutom påvisas det att patienter som får lyssna på musik under 
operation generellt har en lägre puls och ett lägre blodtryck än de patienter som endast 
utsattes för det normala ljudet i operationssalen. Trängeberg35 beskriver även hur 
musiken gav en positiv inverkan på det postoperativa händelseförloppet.  
 
Även Adolfsson och Unosen36 konstaterar att musik kan vara en ytterst effektivt 
lindring efter operationer. De fokuserar på musikens inverkan på patienter med 
postoperativ smärta. Detta är en smärta som uppstår på grund av det vävnadsskada 
som operationen har orsakat. Adolfsson och Unosen37 har jämfört olika studier på 
ämnet och kommit fram till att musik har en positiv påverkan på lindring av den 
postoperativa smärtan. I vissa fall varar inverkan dock endast upp till två timmar efter 
att musiken stängts av, sedan upplevs smärtan lika som de andra som inte använde sig 
av musik. Några patienter beskrev hur de, genom musiken, kunde tänka på andra 
platser än sjukhuset, till exempel hemmet, där de hade en större kontroll över sina 
liv.38    
 
Ett annat exempel på musikens användningsområde inom sjukvården är tillämpningen 
inom demensvården. Många dementa patienter upplever ofta en stor oro och man sett 
hur musik kan ha en lugnande men även en stimulerande effekt på dessa människor. 
Dementa äldre personer saknar ofta en förståelse för sin omgivning och kan gång på 
gång kalla på sköterskornas uppmärksamhet utan att det förstår att det nyligen gjort 
detta. Detta är en påfrestning på personalen som oftast gav patienterna medicinering 
för att minska denna så kallade oro. Medicineringen kan ge bieffekter som att 
patienten kan bli trött och ännu mer förvirrad. Man har i en studie utfört försök med 
lugnande musik under middagstid på ett ålderdomshem med dementa. Det visade sig 
ha en positiv effekt då större måltider intogs, längre tid spenderades i matsalen och en 

                                                 
31 Chaboyer et al (2005) s. 48 
32 A.a. 
33 A.a. s. 53 
34 Trängeberg (2005) 
35 A.a. s. 8 ff 
36 Adolfsson & Unosen (2006) s. 1 
37 A.a. s. 8 f 
38 A.a.  
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person åt på egen hand oftare än innan. Överlag uppmärksammades en större 
avslappning och ett större välmående hos de inneboende.39  
 

Arbetsmiljö 
 
Att fråga människor hur de upplever musik på arbetsplatsen är att fråga dem hur de 
upplever en viss aspekt av deras arbetsmiljö. Jag anser det därför viktigt att utreda vad 
begreppet arbetsmiljö innebär och vad som ingår i det.  
 
Eltarp och Kvarfordt40 uttrycker följande om arbetsmiljöbegreppet och arbetsmiljöns 
önskade efterlevnad:  
 

Inom ramen för samhällsekonomin och den tekniska utvecklingen samt med 
hänsyn till arbetets natur skall en arbetsmiljö eftersträvas, som innebär så få 
risker som möjligt för olycksfall och onödiga fysiska och psykiska påfrestningar 
samt möjligheter till självständighet, ansvar, engagemang, arbetsglädje och 
personlig utveckling i arbetet etc.  

 
Ur denna text kan vi utläsa att arbetsmiljön har tre dimensioner – den fysiska, den 
psykiska och den sociala. Var och ett är lika viktigt för människors välmående på 
arbetsplatsen. Nedan skall jag redogöra djupare för var och en av de tre 
dimensionerna, då främst med fokus på de delar av relevans för denna uppsats.  
 

Fysisk arbetsmiljö 
 
Denna dimension är oftast den som människor först tänker på när det gäller 
arbetsmiljö – den fysiska, den konkreta. De fysiska arbetsmiljöförhållandena handlar 
om ”exposition för olika slag av fysikalisk energi”.41 Exempel på sådan energi är 
kyla, hetta, tryckökning/-minskning, acceleration, rörelse, vibrationer, strålning, 
ljusförhållanden och – av stor vikt för denna studie – ljud- och bullerförhållanden.42  
 
I vår svenska arbetsmiljölagstiftning43 står det i andra kapitlets fjärde paragraf:  
 

De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och 
liknande skall vara tillfredsställande. Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas 
mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. 

 
Att förhållandena skall vara tillfredställande är klart eftersträvansvärt, men vad 
betyder tillfredställande i detta fall? När det gäller ljudförhållanden beskriver Ericson 
och Gustafsson44 att det först och främst handlar om att säkerställa att de som arbetar 
på arbetsplatsen inte riskerar att bli hörselskadade. I andra hand ska ljudnivån hållas 
på en så låg nivå som möjligt för att de som arbetar inte heller skall drabbas av 

                                                 
39 Ragneskog et al (2000)  
40 Eltarp & Kvarfordt (1981) s. 24 
41 Lennerlöf (1991) s. 100 
42 A.a.  
43 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
44 Ericson & Gustafsson (2002) s. 45 
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trötthet, irritation eller några andra besvär. Ericson och Gustafsson45 lägger även stor 
vikt vid att samtal skall kunna utföras på arbetsplatsen.   
 

Psykisk arbetsmiljö 
 
Den psykiska arbetsmiljön inriktar sig mer på den enskilda människans upplevelser 
av sin arbetsmiljö. Denna upplevelse skapas genom flera påverkande faktorer som 
ljus, ljud, rummets storlek, arbetet som utförs, behov, intressen, känslor och tidigare 
erfarenheter. I den psykiska arbetsmiljön ingår även arbetets organisation och 
individens rätt till personlig och yrkesmässig utveckling.46  
 
En högaktuell fråga i vårt samhälle idag är arbetsstress och utbrändhet. Detta är en 
del av den psykiska arbetsmiljöfrågan. Stress i arbetssituationen handlar oftast om en 
följd av understimulering eller överstimulering. Det tidigare inträffar för den som 
arbetar med upprepande och monotona arbetsuppgifter under mycket korta 
arbetscykler. Det finns även tecken på att upprepande och mindre intellektuellt 
krävande uppgifter är kopplade till bristande självkänsla och låg allmän 
livstillfredställelse. Överstimulering är någonting vi ser i en allt mer ökad 
utsträckning i dagens arbetsmiljöer. Det handlar helt enkelt om att människor har 
alldeles för många arbetsuppgifter att utföra under mycket hög tidspress. Till följd av 
denna överstimulering kan man uppleva jäkt, stress, irritation och trötthet, men även 
fysiskt påverkas man genom högre puls, blodtryck och andningsfrekvens. Medan de 
subjektiva upplevelserna snabbt kan avta så tar det längre tid för den fysiska 
återhämtningen.47

 
Med utgångspunkt i ”att reaktioner på arbetsvillkoren påverkas av de krav som arbetet 
ställer på den enskilde anställde och de möjligheter han eller hon har att själv 
kontrollera sitt eget arbete”48 har Karasek skapat den så kallade krav- och 
kontrollmodellen.49 Den visar hur kombinationen av höga eller låga arbetskrav 
tillsammans med hög eller låg egenkontroll ger fyra typer av arbeten. Arbetskrav är de 
fysiska och psykiska krav som arbetet ställer på individen. Det kan till exempel röra 
sig om den rena fysiska ansträngningen till arbetets omfattning i tid och mängd. 
Egenkontrollen innefattar individens möjlighet att utvecklas på arbetet och dennes 
möjlighet att råda över tiden och fatta egna beslut. De fyra typer av arbeten benämner 
Karasek som aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten.50  
 

Social arbetsmiljö 
 
Den sociala arbetsmiljön innefattar de olika relationer som människan har på en 
arbetsplats. Det kan vara relationen till en arbetskamrat, arbetsledare, en kund, 
patient, klient eller liknande person. Hur mycket stöd och hjälp man får av 
människorna runt omkring sig på arbetsplatsen avgör hur positiv den sociala 
                                                 
45 A.a. 
46 AFS 1980:14 
47 Lennerlöf (1991) s. 130 ff 
48 Eriksson & Larsson i Hansen & Orban (2002) s.133  
49 A.a.  
50 A.a. s. 133 ff 
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arbetsmiljön är. Negativa aspekter av den sociala arbetsmiljön är exempelvis 
mobbning och utfrysning.51

 
Det är inte alltid helt enkelt att skilja på den fysiska, den psykiska och den sociala 
arbetsmiljön. Exempelvis faller fysiska aspekter som arbetsplatsens utformning och 
därigenom möjligheten till kontakt in under den sociala arbetsmiljön. Även psykiska 
aspekter som arbetsuppgifternas utformning och personlig utveckling kan i vissa 
situationer ge avspegling i den sociala arbetsmiljön.52  
 
Karaseks krav- och kontrollmodell behandlar den fysiska och den psykiska 
arbetsmiljön som en arbetstagare upplever. För att även få in den sociala 
arbetsmiljöaspekten i modellen så vidareutvecklades den senare av Johnson.53 Han 
lade in en tredje dimension, förutom arbetskrav och egenkontroll, vilken berörde det 
sociala stödet som personen har. Det sociala stödet delas upp i olika delar – det 
emotionella, det instrumentella och det värderande. Det emotionella handlar om att 
man är omtyckt av arbetskamrater och känner att de bryr sig om en och det 
instrumentella innebär att man helt enkelt har någon eller några att arbeta tillsammans 
med. Det värderande sociala stödet handlar om att det finns feedback på arbetet och 
man får veta om man gjort någonting bra eller någonting dåligt. Det sociala stödet kan 
komma från arbetsledare, arbetskamrater eller bland annat kunder, patienter och 
klienter. Har arbetaren mycket socialt stöd rör det sig om ett kollektivt arbete men om 
arbetstagaren saknar eller har ett litet socialt stöd benämns arbetet som isolerat.54

 
Det allra sämsta arbetet du kan inneha, hälsomässigt, enligt Karaseks modell är 
isolerat högstressarbete. Detta arbete innebär höga arbetskrav, låg egenkontroll och 
lågt socialt stöd. Konsekvenserna av att ha ett isolerat högstressarbete blir i slutändan 
mycket negativ stress som kan leda till psykiska besvär och fysiska sjukdomar som 
magsår och hjärtinfarkt. Det bästa arbetet att ha enligt modellen är ett kollektivt aktivt 
arbete. Även där är arbetskraven höga men så är även egenkontrollen och det sociala 
stödet som gör det till ett utvecklande arbete för individen.55  
 

Musikens effekter på arbetet 
 
Det finns en stor tillgång på forskning om musikens påverkan på arbetet och dess 
inverkan på arbetsplatsen från 1900-talets mitt. Däremot är forskningen på området 
begränsad från 1970-talet och framåt. Forskning berörande musik idag är oftast 
kopplad till konsumentsituationen eller sjukvården. Fokus ligger nu på hur anställda, 
och andra som arbetar, kan påverka genom musik, inte hur de själva blir påverkade. 
Jag kommer nedan att redogöra för den tidiga forskning, nyare som äldre, som 
kopplar samman musik med arbetsmiljön och påverkan på människan i arbete. Denna 
forskning visar att upplevelsen och effekten av musik på arbetsplatsen varierar 
beroende på vissa faktorer. Dessa faktorer är människans personlighet, komplexiteten 
av arbetsuppgiften, typen av musik som spelas samt musikens tempo.   
 
                                                 
51 Lennerlöf (1991) s. 15 
52 AFS 1980:14 
53 Se Bilaga 2 för Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell.  
54 Eriksson & Larsson i Hansen & Orban (2002) s. 133 ff  
55 A.a. s. 136 f 
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Människans personlighet 
 
Furnham och Bradley56 utförde på 90-talet en studie om hur olika personlighetstyper 
lyckades med att genomföra olika kognitiva uppgifter samtidigt som de fick lyssna på 
musik. Genom diverse test samlade de ihop två grupper, en grupp bestående av 
personer med en extrovert personlighet och en med dem som ansågs ha en introvert 
personlighet. De kognitiva uppgifter som de två grupperna fick utföra var kopplade 
till bland annat korttidsminne och uppmärksamhet. Det resultat som Furnham och 
Bradley57 kom fram till visade att introverta personer i större utsträckning stördes av 
att ha musik på medan de utförde uppgifterna. Resultatet av de uppgifter de utförde 
gav stöd för deras uppfattning. Någonting som bör tas i beaktning i detta resonemang 
är att introverta personer mer sällan lyssnar på radio eller annan typ av musik både i 
arbetssituationen och i privatlivet. Detta tyder på att de inte heller är vana att lyssna på 
musik i samma utsträckning som de extroverta personerna och att detta kan leda till 
att de finner musiken mer störande. Det kan hända att om de introverta personerna 
skulle utsättas för musik på arbetsplatsen under en längre tid skulle de vänja sig vid 
detta och vid ett senare tillfälle göra bättre ifrån sig på i utförandet av de kognitiva 
uppgifterna.58 Överlag så är det ändå bekräftat att betydligt fler trivs med musik på 
arbetsplatsen än vad det är som anser musiken vara en störande faktor. 59        
 
För alla personer, oberoende av personlighet, har musiken en stor påverkan på 
humöret genom att väcka och stimulera människors sinnen. Musiken påverkar 
humöret positivt för de personer som uppskattar musik på arbetet och negativt för de 
som inte uppskattar den. De människor som är på ett bra humör beskriver hur deras 
arbetstillfredställelse är högre än de som är på ett dåligt humör. Känslan av att vara på 
ett bra humör kan förbättra arbetstillfredställdelsen med mellan 10 – 25 %. Detta, 
menar North60, kort kan sammanfattas med att musik på arbetsplatsen som inverkar 
positivt på människors humör också är positivt för arbetsmoralen medan musik som 
får människor på dåligt humör ger en negativ effekt på arbetsmoralen. Om musiken 
påverkar humöret menar North61 att det även indirekt påverkar det sociala beteendet 
på arbetsplatsen. Är människor på ett bra humör har de en större vilja att vara 
hjälpsamma och samarbeta än om de exempelvis skulle vara ledsna, arga eller 
stressade. Detta leder till att arbetskamrater i större utsträckning samarbetar på 
arbetsplatsen och i och med detta så kan produktiviteten öka för företaget.62 Man har 
inom arbetslivet även sett stöd för att ökad arbetsmoral, på grund av musikens närvaro 
och dess påverkan på människors humör, leder till lägre frånvaro och en minskning i 
personalomsättning.63

 
 

                                                 
56 Furnham & Bradley (1997) 
57 A.a. 
58 A.a. 
59 A.a. samt Newman, Hunt & Rhodes (1966) 
60 Wells (2004) 
61 A.a. 
62 A.a. 
63 Furnham & Bradley (1997) s. 447 
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Arbetsuppgiftens komplexitet 
 
Musikens positiva effekter på människan i arbete har påvisats vara större på de 
människor som utför arbete av enklare art. Dessa uppgifter är ofta upprepande och 
monotona. De människor som utför mer komplexa arbetsuppgifter som kräver mer 
tankeverksamhet har upplevt mindre av denna positiva effekt och i vissa fall har 
musiken till och med haft en negativ inverkan. Musiken har då en störande effekt som 
ger en lägre arbetsprestation och även lägre arbetstillfredställelse. Den bästa effekten 
har musiken då ett arbete består av monotona och enkla arbetsuppgifter då musiken 
minskar tristessen och upplevelsen av det monotona.64  
 

Typen av musik 
 
Att typen av musik har betydelse för dess påverkan för människan i arbete visar en 
studie65 som gjordes på en skateboardfabrik på 1960-talet. Där testade man effekten 
av fyra typer av musik (musikal-, dans-, folk- och populärmusik) på arbetet samt 
effekten av att arbeta under tystad. Det ursprungliga syftet var att se om det var någon 
typ av musik som ökade produktiviteten. Arbetet som utfördes i fabriken var att 
montera och paketera skateboards och ansågs vara av en monoton och enkel karaktär. 
Även fast resultatet av studien visade att musikens vara eller icke vara på 
arbetsplatsen inte hade någon påverkan på produktiviteten så såg man att arbetarnas 
uppfattning av arbetet påverkades. Flera av arbetarna ansåg sig arbeta bättre med 
musiken än utan den och de ansåg även att arbetet blev mindre monotont. Arbetarna 
uttryckte även hur tiden verkade passera snabbare. Den musiktyp som uppskattades 
mest och hade mest påverkan på arbetet var populärmusiken. Efter den följde 
folkmusiken medan dansmusiken och musikalmusiken var relativt opopulär.66   
 
I en liknande undersökning67 som utfördes i kontorsmiljö med personliga bärbara 
kassettspelare, i vardagstal kallade Walkmans, kom man inte fram till samma resultat 
som i skateboardfabriken. Denna undersökning visade att typen av musik som 
spelades i kassettbandspelaren inte hade någon specifik inverkan i sig utan det var 
musiken i allmänhet som hade en effekt på arbetarna. 68  Skillnaden mellan de två 
undersökningarna var dock att i den senare fick försökspersonerna själva välja vilken 
musik de skulle lyssna på. Detta kan tyda på att det är den egna personens 
favoritmusik som har störst inverkan på individen och därigenom ökar effekten av 
musiken på exempelvis dennes humör, effektivitet eller arbetstillfredställelse.        
 

Tempot på musiken 
 
En studie69 utförd på en bank i England visade att snabb musik, spelad under tiden de 
anställda utförde upprepande, enkla och trista arbetsuppgifter, ökade de anställdas 

                                                 
64 Oldham et al (1995) s. 561 
65 Newman, Hunt & Rhodes (1966) s. 494 f 
66 A.a. 
67 Oldham et al (1995)  
68 A.a.  
69 Wells (2004) 
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arbetsprestation. Försöket gjordes genom att 72 av de anställda delades in i tre 
grupper – för en grupp spelades snabb musik, för en långsam musik och för en ingen 
musik alls. Testet pågick i tre veckor under vilken de anställda arbetade med att lösa 
in checkar. Resultatet visade att de som lyssnat på snabb musik löste in 13 % fler 
checkar än de som inte lyssnade på någon musik och 23 % fler än de som lyssnade på 
långsam musik. Detta visar även på den negativa effekten musik kan ha på 
arbetsprestationen, i detta fall genom att långsam musik gav sämre resultat än ingen 
musik alls.70

                                                 
70 A.a.  
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Metod 
I följande kapitel kommer metodvalet och arbetsprocessen med studien att redogöras. 
Bland annat kommer insamlingen och behandlingen av data beskrivas samt urvalet av 
respondenterna.  
 
Min undersökning går ut på att få reda på personers upplevelse av musik på 
arbetsplatsen och därför valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning. Detta för 
att den kvalitativa metoden ger möjligheten att få ett djup i undersökningen, till 
skillnad från den bredd man får i och med en kvantitativ undersökning.  En kvalitativ 
undersökning syftar till ”att beskriva, analysera och förstå beteendet hos enskilda 
människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras”.71  
 
Grundad teori (Grounded Theory) utarbetades på 1960-talet av Glaser och Strauss för 
att senare vidareutvecklas av Strauss och Corbin.72 Inom den vidareutvecklade teorin 
har man synsättet att samhällsvetare borde ägna sig mer åt att utforma teorier och att 
dessa teorier skall alstras från data i motsats till antaganden. I grundad teori skall man 
inte följa en viss problemställning utan växelvis arbeta med problemformulering, 
datainsamling och språk- och teoriutveckling. De olika delarna kan under processen 
ses i ett nytt ljus och behöva förändras.73 I denna uppsats har jag valt att arbeta lite 
med vad jag anser är det bästa ur grundad teori. Exempelvis så har jag i min analys 
tagit hjälp av de analytiska verktyg som grundad teori ger. (Se mer angående analysen 
under rubriken Databearbetning.) 
 

Datainsamling 
 
För att samla in de data som jag ansåg var relevant för att ta reda på människors 
upplevelse av musik på sin arbetsplats fann jag att fallstudier var det bästa sättet att gå 
tillväga. En fallstudie är ”en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall, 
vilka emellertid studeras mera detaljerat och i flera dimensioner.”74 I denna 
undersökning är ett fall en individ på en arbetsplats men det kan i andra 
undersökningar röra sig om en grupp, en händelse, en geografisk plats, ett förlopp 
eller något liknande. En fallstudie är lämplig där man ställer sig frågan hur eller 
varför. I denna uppsats handlar det om hur den anställda upplever musiken på 
arbetsplatsen.75      
 
För att kunna få fram upplevelserna från de individerna jag bestämt skulle ingå i min 
studie valde jag att intervjua dessa. Jag utförde semistrukturerade intervjuer utifrån en 
intervjuguide. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna inte måste 
ställas i en viss ordning och att det finns möjlighet för personen som utför intervjuerna 
att ställa följdfrågor och där igenom få en djupare insikt i respondentens 
tankegångar.76 Intervjuguiden77 framtogs med tanke på syftet med uppsatsen och de 

                                                 
71 Lundahl & Skärvad (1999) s. 101 
72 Se vidare om Grundad teori: Strauss, Corbin (1998) 
73 Lundahl & Skärvad (1999) s. 105 ff 
74 A.a. s. 187 
75 A.a.  
76 Denscombe (2000) s. 135 
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insamlade kunskaperna jag fått från böcker och artiklar. För att få fram svar som 
skulle ge ett betydande underlag för analysen valde jag att genomföra testintervjuer 
för att sedan kunna revidera intervjuguidens innehåll. 
 
För att undvika möjligheten att min egen tolkning av materialet skulle påbörjas redan i 
processen med datainsamlingen spelades intervjuerna in med respondenternas 
tillåtelse. Inspelningen var även viktig för att få ett så fylligt material som möjligt att 
bearbeta och för att uppsatsen skulle bli intressantare med möjligheten att citera 
viktiga uttalanden. Utan det inspelade materialet hade jag behövt tolka vad 
respondenterna uttryckte redan i det ögonblicket och tillförlitligheten av arbetet skulle 
försvagas. Med inspelat material kan man även tolka sättet en respondent säger 
någonting på, exempelvis om den skrattar samtidigt som ett visst uttalande. Detta är 
omöjligt om man endast har stödanteckningar från intervjun.   
 

Respondenterna (urval) 
 
I uppsatsen har jag använt mig av ett strategiskt urval av respondenter. Det innebär att 
jag har strävat efter en så stor variation på respondenterna som möjligt, när det gäller 
kön, ålder och yrke men eftersom det är av vikt för undersökningen att respondenterna 
har någon slags upplevelse av musik på arbetsplatsen så var detta en gemensam faktor 
som alla respondenter var tvungna att ha. 78 För vissa respondenter var det naturligt att 
musiken fanns på arbetsplatsen (butik, musikaffär) medan jag fick söka ut andra 
genom att inledningsvis, vid första kontakten, fråga om musiken fanns närvarande 
under arbetstid (kontor, lager, taxibil). Man kan säga att jag använde mig av ett visst 
bekvämlighetsurval för att få fram det strategiska urvalet av respondenter. Ett 
bekvämlighetsurval betyder ”att man tar vad man råkar finna”.79 Jag använde mig helt 
enkelt till viss del av de respondenter som passade in på mina kriterier och som råkade 
dyka upp under arbetets gång. Nedan följer en kort beskrivning av var och en av 
respondenterna. De har fått fiktiva namn för att så långt som möjligt skydda deras 
integritet.   
 
Liza – En tjej i 20-års åldern som arbetar i en klädbutik parallellt med sina 
universitetsstudier. Hon gillar att lyssna på musik, går gärna och ofta på konserter, 
men låter helst någon annan komponera och framföra musiken.  
 
Rikard – En man i 40-års åldern som arbetar i en musikaffär. Han anser sig inte vara 
vidare musikalisk och beskriver hur han hamnade på sitt arbete mest utav en slump. 
Mycket av tiden utanför arbetet går till familjen.  
 
Elof –En man i 40-års åldern. Han arbetar med att köra taxi, främst åt äldre och yngre 
med något typ av fysiskt eller psykiskt handikapp. Elof är en stor musikfantast som 
går på många konserter och lyssnar på musik dagarna i ända, undantagsvis möjligen 
när han sover.  
 

                                                                                                                                            
77 Se vidare Bilaga 1 
78 Trost (2005) s. 117 ff 
79 A.a. s. 120 
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Mona – En kvinna i 50-års åldern som arbetar med ekonomi och administration på ett 
elektronikföretag. Hemma lyssnas det inte så mycket på musik sedan barnen flyttade 
ut men ska det lyssnas på något så får det gärna vara gamla godingar eller dansband.  
 
Olle – En kille som snart fyller 20 år som arbetar på samma elektronikföretag som 
Mona. Olle jobbar dock på lageravdelningen med att ta emot och skicka iväg gods. 
Han är extremt musikintresserad och spelar själv flera olika instrument.  
 
För att jag som författare till denna uppsats skall ta mitt etiska ansvar värnat jag om 
respondenternas integritet genom att, som jag tidigare nämnt, spela in och transkribera 
intervjuerna ord för ord för att deras upplevelser och åsikter inte skall bli påverkade 
av min delaktighet. Dessutom har alla fått fiktiva namn och all information som kan 
röja deras identitet har lämnats utanför uppsatsen. Jag har även med stor 
eftertänksamhet reflekterat över mina egna värderingar och åsikter i arbetet med 
databearbetning för att försöka rensa uppsatsen av så många av mina egna 
uppfattningar som möjligt. De åsikter jag ändå tyckt varit av värde har jag lagt under 
ett eget kapitel. (se vidare kapitlet Egna reflektioner)  
 

Databearbetning 
 
När jag analyserade den data jag samlat in genom intervjuer med respondenterna och 
tidigare forskning, valde jag att tillämpa vissa analytiska verktyg som används inom 
grundad teori. För att lära mig mer om dessa verktyg och varför de är användbara på 
insamlad data har jag studerat Strauss och Corbins bok Basics of Qualitative 
Research. Jag kommer nedan att beskriva de verktyg jag har använt mig av. Först 
kommer jag att behandla de verktyg som ingår i det övergripande redskapet mikro-
analys. Denna analysform är till för att få en djupare förståelse av den data man har att 
tillgå i undersökningen och öppna upp sinnet för olika tankesätt och olika synvinklar. 
Det andra jag kommer att beskriva är kodning. Kodning är till för att få en röd tråd 
genom analysen och för att se hur olika delar och olika data hänger ihop. Efter att 
verktygen har beskrivits kommer jag att ge exempel på hur jag använt mig av dessa i 
min uppsats.   

Analytiska verktyg enligt Grundad Teori  
 
Ett grundläggande verktyg som även fungerar som ett komplement till de andra 
verktygen är att ställa frågor80. Frågorna kan vara bland annat – vem, när, varför, 
vart, vad, hur, hur mycket och med vilket resultat? Att ställa så många frågor som 
möjligt fann jag hjälpsamt i tre olika situationer. Till att börja med ställde jag en 
massa frågor på det uppsatsämne jag valt för att verkligen få en djupare förståelse för 
vad jag skulle analysera. Frågorna var exempelvis vad är musik, vem upplever den, 
när upplevs den, vart upplevs den och vad är att uppleva? För det andra gav mig 
frågeställandet en ökad förståelse för hur jag skulle kunna dyka djupare i 
datainsamlingen genom att ställa många följdfrågor till respondenterna. Det kanske 
inte var det här sättet som Strauss och Corbin81 ansåg att verktyget skulle användas, 
men det var så jag valde att tillämpa det. För det tredje var verktyget otroligt 

                                                 
80 Strauss & Corbin (1998) s. 89 ff 
81 A.a. 
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användbart under hela analysarbetet när man körde fast och hade svårt att ta sig 
vidare. Även fast det var svårt att se hur frågorna skulle leda till någonting användbart 
i alla situationer ledde dem mig ändå vidare på något oväntat sätt.    
 
För att få en djupare förståelse för de data man insamlat är det till stor hjälp att 
analysera ett ord, en fras eller en mening82 för sig. Detta verktyg innebär att man tar 
det valda ordet eller frasen och lyfter ur det/den ur texten för att se på det/den utanför 
sitt sammanhang. Detta är väldigt värdefullt för att öppna upp den egna synen på 
saker och ting och inte fastna i sin förförståelse av vad den text man läser innebär. Jag 
kommer nedan, under överskriften Exempel på mikro-analys och kodning, ge exempel 
på hur jag plockat ut ord eller uttryck för att djupare analysera dem utanför sin 
kontext. Detta, bland annat, har jag gjort i de stycken som inleds med Memo.   
 
När det kommer till verktyget jämförelse83 har jag valt att endast använda mig av den 
teknik som Strauss och Corbin benämner som flip-flop tekniken. Denna teknik går ut 
på att man funderar på det motsatta till det man analyserar. I min uppsats, eftersom jag 
behandlar musik och musik är ett ljud, har det varit givande att fundera på det här med 
tystnad. Hur skulle det vara för respondenterna med en arbetsplats helt utan musik, 
hur är det med musik på arbetsplatsen för de människor som bara vill ha tystnad, vad 
är fördelarna med en tyst arbetsplats? Att göra den här jämförelsen har fått mig att 
öppna upp analysen till en helt ny nivå.  
 
Ett extremt viktigt och värdefullt verktyg när man gör kvalitativa analyser är det som 
Strauss och Corbin kallar att vifta med den röda flaggan84. Detta handlar om att man 
känner igen och håller sig medveten om när ens egna eller respondentens förutfattade 
meningar eller värderingar hamnar i analysen. Detta kan man göra genom att 
exempelvis ställa sig frågorna – vad pågår här, vad betyder ”aldrig” eller ”alltid”, 
under vilka förutsättningar eller vad händer om någon bryter mot ”aldrig”? Hur jag 
rent praktiskt tillämpade detta var att i läsningen och analyseringen märka ut små röda 
flaggor på ord eller meningar där jag ansåg mig vara tvungen att tänka igenom vad 
respondenten sa lite djupare. Exempelvis satte jag en röd flagga där jag i Rikards 
intervju läste följande: 
 

... så får jag väl ta dom kunderna som inte är så... ja, vad ska jag säga... ja, som 
kan köpa en Markoolio eller något sånt då... om man säger så... det kanske inte 
är så... om vi säger att det är sådana skivor vi måste sälja. 

 
Här satte jag en röd flagga på artisten Markoolios namn eftersom det används i ett 
sammanhang som visar på att Rickard inte är vidare värst intresserad av att sälja 
denna typ av skiva. Någonting i Rickards värderingar visar på hans ointresse för 
Markoolios musik. Men vad är det för värdering det rör sig om? Anser Rikard att 
musiken är enkel, oseriös eller barnslig, eller handlar det om att Markoolios musik går 
emot affärens image? 
 
Ett annorlunda exempel på en situation där jag fick sätta upp en röd flagga var när jag 
läste igenom intervjun med Mona. Mona beskrev för mig under intervjun hur hon 

                                                 
82 A.a. s. 92 f 
83 A.a. s. 93 ff  
84 A.a. s. 97 ff 
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gillade vissa radiokanaler medan hon ogillar andra. Jag ställde följande fråga och fick 
följande svar:  
 

Det kanske är de här upprepningarna du inte tycker om? 
 
Nej, precis, det har du rätt i, ja. För jag undrar om de inte kan spela in ett band 
som de kan dra varje dag på Radio Riks. 

 
Här är det uppenbart att jag utifrån mina tidigare intervjuer har skapat mig en viss 
uppfattning av en situation och med den uppfattningen ställde jag en vinklad fråga 
som påverkade Mona att tänka i en viss bana.  
 
De ovan beskrivna verktygen tillhörde det jag i början av detta kapitel beskrev som 
mikro-analys. Nu skall jag närmare beskriva kodning. Strauss och Corbin beskriver 
tre typer av kodning – öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Den del av 
kodningsarbetet som jag har lagt ned mest arbete på är den öppna kodningen85. Den 
innebär att man hittar, namnger och utvecklar begrepp ur intervjutexterna. Dessa 
begrepp grupperas sedan in i kategorier. Man placerar helt enkelt begreppen i 
någonting som är större och mer abstrakt. Det är dessa kategorier som slutligen ledde 
till de överskrifter som jag har använt mig av i analysdelen för att skapa tydlighet och 
en övergripande insyn av vad som behandlas. Axial kodningen86 går ut på att man 
tittar närmre på kategorierna, på deras indikatorer och egenskaper, för att se om det 
går att ta fram subkategorier som ger kategorierna ett större djup. Axial kodning 
handlar även om att se hur kategorierna är kopplade till varandra. Selektiv kodning87 
används i slutfasen vid skapandet av en teori. En av huvuduppgifterna inom denna 
kodningstyp är att hitta en kärnkategori. Denna kärnkategori är av störst betydelse för 
undersökningen och kan föra de andra kategorierna framåt. Slutligen förfinar man 
teorin genom att leta efter glapp i logiken, vidareutveckla dåligt utvecklade kategorier 
och ta bort överflödiga.  
 
I mitt arbete med att analysera data har största delen av tiden gå ut på mikro-analys 
och öppen kodning. Den öppna kodningen ger en enkel överblick och är lättförståelig 
medan den teoretiska kodningen och selektiva kodningen är betydligt svårare att 
hantera och kräver en djupare akademisk förståelse för teoribildning. Självklart har 
jag på ett sätt använt mig av alla tre typer av kodning, dock har de två sista skett på ett 
mer omedvetet plan än den första.    
 

Exempel på mikro-analys och kodning 
 
För att visa exempel på den mikro-analys och kodning som jag har utfört i arbetet har 
jag plockat ut olika frågor ur min första intervju med Liza i en klädbutik. Jag vill 
klargöra att frågorna inte är i samma direkta följd i själva intervjun som de är här, om 
det vore så att ni uppfattar brister i följden av frågorna. Jag valde att redovisa just 
dessa frågor för att de, vid första ögonkastet, verkade vara av stort intresse för 
analysen. I styckena efter Memo har jag fört in funderingar jag fått i och med mikro-
analysen.           
                                                 
85 A.a. s. 101 ff 
86 A.a. s. 123 ff  
87 A.a. s. 143 ff 
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Om jag frågar dig vad du tänker på när du hör ordet musik, vad tänker du 
då? 
 
Glädje [känsla]. Musik är väldigt stort [definition av musik]... väldigt stort ord. 
Någonting man hör varje dag [upprepande, vardagshändelse]. *Paus* Det är 
ju olika känslor i olika... asså det är ju olika känslor i olika musik 
[differentiering] och du väljer ju musik [musikval] utefter hur du mår också 
[fysisk eller psykisk upplevelse] . Eller vilket humör du är på [psykisk 
upplevelse].  

 
Memo: Vad innebär ordet glädje? Kanske lycka, tillfredställelse, upprymdhet, leende, 
någonting positivt.  
 
Memo: Vad menar hon med att ordet är stort? Menar hon att det är mäktigt, 
innehåller många saker eller att det är ett ord som är användbart i många situationer?  
 
Memo: ”... olika känslor i olika musik”. Vad är olika musik? Är det låtar, rytmer eller 
genre.   

 
Vilken ljudnivå spelar ni musiken på? 
 
Hög [mått]. Inte jättehög men ibland så är det väldigt högt [ljudvolym] så det 
finns väl... när de äldre kunderna [kunddefinition] kommer in så är det väl flera 
som har klagat på att ljudvolymen har varit för hög [kundklagomål].   
 
Vad anser du själv om ljudvolymen? 
 
Ja, den kan vara väldigt... den kan vara hög ibland [ljudvolym], det får jag hålla 
med om [medhåll]. Men samtidigt måste den ju vara hög [volymtvång] också så 
att det ska ge... så att det skapar en känsla [genererar känsla] . Och just våran 
butik riktar sig ju främst till ungdomar [målgrupp, kundfokus]. Ungdomar störs 
ju inte av den höga ljudvolymen. Men samtidigt så måste man tänka på föräldrarna 
och morföräldrarna som kommer in och handlar[övriga kundkretsen] så jag 
tycker kanske inte man behöver köra hårdrock på högsta volym. Med respekt för 
andra. Eller respekt för de äldre.  

 
Memo: Röd flagg! ”Ungdomar störs ju inte av den höga ljudvolymen”. Är det ett 
allmänt känt fakta att ungdomar inte störs av hög ljudvolym. Det verkar som Liza har 
en förutfattad mening baserad på hennes upplevelser av att arbeta i klädbutiken. Finns 
det ingen möjlighet att ungdomar störs av volymen men inte säger till som hon 
upplever att äldre kunder gör. Dessutom är det svårt att veta vad som innefattas i 
Lizas definition av att ljudet är högt. Vad är högt för henne?  
 
Många av de begrepp jag tagit fram ur dessa stycken fanns även att återfinna i flera av 
de andra intervjuerna. Exempel på sådana begrepp är känsla, musikval, fysisk och 
psykisk upplevelse, volymtvång, och urvalstvång även fast de inte alltid dök upp i 
exakt samma kontext som i Lizas intervju. Det är begrepp som dessa som har legat till 
grunden för de kategorier som ledde till överskrifterna i analysdelen.  
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Trovärdighet och äkthet 
 
När man bedömer en kvalitativ undersökning finns det, enligt Guba och Lincoln88, två 
grundläggande kriterier man bör utgå ifrån. Dessa två är trovärdighet och äkthet. 
Trovärdighet delas upp i fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet handlar om 
trovärdigheten i forskarens beskrivning av en situation eller ett fenomen. För att öka 
denna tillförlitlighet i en undersökning kan man använda sig av till exempel 
respondentvalidering vilket är en teknik där den som intervjuar beskriver sin 
uppfattning av vad som framkommit under intervjun så respondenten har en chans att 
bekräfta eller förneka denna beskrivning. Överförbarhet bottnar i huruvida resultatet 
av en studie är gällande även i en annan situation eller kontext eller i samma 
sammanhang vid en annan tidpunkt. Guba och Lincoln89 menar att ju fylligare en 
redovisning av en sak eller situation är, desto lättare är det för andra att se resultatets 
överförbarhet. Pålitlighet handlar om en fullständig redovisning om 
tillvägagångssättet vid utförandet av studien. Denna redovisning skall innehålla bland 
annat problemformulering, transkriptioner av intervjuer, anteckningar och en 
beskrivning av beslut angående analysen. På detta sätt är det möjligt för kollegor och 
andra forskare att granska studien och se till exempel om slutsatserna är korrekt 
dragna. Slutligen handlar möjligheten att styrka och konfirmera om att forskaren inte 
blivit påverkad av egna värderingar eller ståndpunkter när han eller hon utfört studien 
och dragit slutsatser.  
 
Gällande det andra kriteriet, äkthet, delas även detta in i ett antal delkriterier. Enligt 
Bryman90 väcker dessa kriterier ”några mer generella frågor som rör 
forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet”. Ett av delkriterierna handlar om att 
undersökningen skall ge en rättvis bild av den undersökta gruppens åsikter och 
uppfattningar. Andra delkriterier ställer frågan om undersökningen hjälper personerna 
som medverkat att förstå sin situation (ontologisk autenticitet), om den fått dem att få 
en bättre bild av hur personer i deras omgivning ser på saker och ting (pedagogisk 
autenticitet), om deltagarna i studien kan förändra sin situation (katalytisk autenticitet) 
och om de som medverkat har en bättre chans att utföra de åtgärder som kan krävas 
(taktisk autenticitet).91             
 
För mig har de viktigaste faktorerna varit att uppsatsen är tillförlitlig och pålitlig. 
Tillförlitligheten har jag försökt stärka genom att ha efterföljande diskussioner med 
vissa av respondenterna där de har stärkt eller avfärdat den syn jag fått på deras 
upplevelser. Pålitligheten har jag styrkt genom att vara noggrann i sättet jag redovisat 
de olika faserna i arbetet med denna uppsats.  
 

                                                 
88 Bryman (2002) s. 258 
89 A.a. s. 260 
90 A.a. s. 261 
91 A.a.  
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Resultat och analys 
I följande kapitel kommer resultatet av intervjuerna presenteras parallellt med en 
analys av de data som framkommit.  
 
För att beskriva hur en person påverkas av musik på arbetsplatsen ser jag att det finns 
tre stycken huvudsakligt inverkande faktorer. Den första faktorn handlar om varför 
man spelar musik på arbetsplatsen. Görs det för någon annans skull eller görs det för 
personens egen skull? Den andra faktorn handlar om hur valet av musik går till. Kan 
individen på egen hand fritt besluta om vilken musik som skall spelas eller finns det 
vissa begränsningar? Slutligen inverkar vilket slags arbete som personen utför på 
arbetsplatsen. Är arbetet av komplex eller monoton karaktär? Dessa tre faktorer 
kommer nedan att analyseras för att söka svaret om musikens påverkan på människan 
i arbetet.  
 

För egen skull eller för andras skull 
 
Att spela musik på arbetsplatsen för andras skull handlar exempelvis om att använda 
musiken som ett verktyg för att påverka andra i ett kommersiellt syfte. Syftet kan till 
exempel vara, som DeNora och Belcher92 beskriver, att öka genomströmningen i en 
butik eller få kunder att dröja kvar för att testa och ställa frågor. De som spelar musik 
för andras skull har oftast en mycket stor kundkontakt och har därför ett 
kundfokuserat seende på musikens närvaro på arbetsplatsen. På frågan varför de 
spelar musik på arbetsplatsen svarar Liza följande: 
 

Det är för att skapa en känsla. Det märks att när visst...  man kör vissa låtar så 
säljer det bättre. 

 
Här beskriver hon hur musiken används som ett verktyg, i detta fall genom att skapa 
en känsla. Den känsla som en person vill skapa hos någon annan kan vara till exempel 
en känsla av lättsamhet, glädje och ansvarsfrihet inför andra utgifter som de kanske 
egentligen borde prioritera. Liza beskriver även hur hon upplever att viss musik 
skapar en ökad försäljning för klädbutiken. Om detta verkligen är fallet låter jag vara 
outrett, men hennes uttalande om kopplingen mellan musiken och butikens försäljning 
visar ändå hur stark hennes tilltro till musikens påverkande effekter är.  
 
Den andra gruppen av människor, som inte spelar musik på arbetsplatsen för andras 
skull, gör det för sin egen skull. I detta fall är inte musiken ett verktyg för att påverka 
andra utan ett hjälpmedel oftast använt för att underhålla individen själv. Musiken har 
då till syfte att få den egna personen att bli på bättre humör eller att få tiden att flyta 
på snabbare. Musiken kan självklart ha denna inverkan även för dem som spelar 
musik för någon annans skull, men det är inte själva syftet med musiken. För de som 
spelar musik av rent egoistiska skäl förekommer det oftast inte en så stor kundkontakt 
utan musiken blir ett slags substitut för den mänskliga kontakten, den blir ett sällskap. 
Enligt Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell93 så kan det sociala stödet vara en 
kompenserande faktor om man har höga arbetskrav och låg egenkontroll. Modellen 
                                                 
92 DeNora & Belcher (2000) s. 97  
93 Eriksson & Larsson i Hansen & Orban (2002) s. 133 ff 
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beskriver även hur socialt stöd över huvud taget är nyttigt i en arbetsmiljö. Om 
musiken är ett substitut för den mänskliga kontakten genom att vara ett sällskap 
verkar det rimligt att det kan fylla funktionen av att vara ett socialt stöd. Har en person 
ett isolerat arbete bör musiken kunna användas för att öka tillfredställelsen av arbetet 
och skapa en positivare upplevelse som kan leda till minskade risker för stress och 
ohälsa.  
 
Mellan de två grupperna, de som spelar för egen skull och de som spelar för andras 
skull, finns det en grupp som är en blandning av de två. Här finns de personer som 
både använder musiken för andras skull och för sin egen skull. Det kan röra sig om 
arbeten där det finns viss del kundkontakt och en ungefär lika stor del tid då personen 
är isolerad från kunder. Ett exempel på detta är respondenten Elof som kör taxibil. 
Elof anger följande orsaker till varför han spelar musik i bilen: 
 

Ehh... nej... det är en reflex är det. En har med mig skivor. Skulle en komma in i en 
bil där det inte finns någon radio så får man väl sjunga själv. Nej, men... ja, jag har 
med mig musik ifall det skulle bli lugn så jag kan spela så att säga.  
 
En del kunder tycker om när jag spelar musik för dem och en del vill ha tyst så man 
får... man känner av det där lite grann... man kan ha det lite svagt i bakgrunden 
och... ibland så är det någon som absolut inte vill höra någonting och då får man 
stänga av radion [...]Det är ju det också... det är ganska roligt när man får dem som 
har andra åsikter om musiken också så... då kan man ventilera och byta mening. 
Det är kul är det. Så att... det är ju ett stort samtalsämne musik. 

 
Här ser vi tre olika orsaker till att Elof använder musik i bilen. Första orsaken är att ha 
som sällskap när det inte är så många körningar, när det är lugn som han själv 
uttrycker det. Den andra orsaken är för kundens skull. När musiken är till för att göra 
kunden nöjd så anpassar han användandet efter individen han kör. Den tredje orsaken 
kan sägas vara både för kundens trevnad och för Elofs egen skull, då musiken används 
som ett samtalsämne. Taxifärden kan komma att upplevas av kunden som trevligare 
på grund av ett gott samtal om musik medan Elof kan ha ett trivsamt samtal på en 
tidvis ganska isolerad arbetsplats.  
 
Det verkar som om musikens inverkan på individen och arbetet till viss del är 
annorlunda för de som har musik på arbetsplatsen huvudsakligen för andras skull än 
de som har den för sin egen skull. De som spelar musik huvudsakligen för andras 
skull upplever överlag mer negativa effekter av musiken än vad den andra gruppen 
gör. Oftast är det kopplat till ett upplevt tvång att spela en viss typ av musik av olika 
kundrelaterade orsaker. Musiken skall användas som ett kommersiellt verktyg att 
påverka kunderna samtidigt som individen som arbetar på arbetsplatsen oundvikligen 
påverkas av samma musik. Det som uppfattas som positivt för kunden kanske inte 
alltid upplevs som positivt för personen i arbete.  
 
När det kommer till gruppen som har musiken närvarande på arbetsplatsen för sin 
egen skull upplevs den negativa inverkan som mindre. Här får individen oftast själv 
avgöra musikens slag och volym eller om den till och med bör stängas av. Den 
negativa inverkan som ändå uppstår kommer ur relationen till andra – 
arbetskamraterna. Det är arbetskamraternas inkräktande volym eller deras 
kommentarer som orsakar den försämrade upplevelsen av musiken. Mona beskriver 
följande om musik och arbetskamrater: 
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Om jag tar [arbetskamrats namn] där, han tål ju inte Radio Värmland... och inte 
dansband. Nej, så är det nån typ Lasse-Stefans låt då... han mår så dåligt så han går 
och stänger av... om han råkar vara på mitt rum då, då stänger han av radion. [...] 
Men det tycker jag, det har han inte med att göra... vad jag spelar. Det får han 
fördra då eftersom han spelar knepig musik också. Och det skulle jag ju inte tänka 
mig att stänga av för honom. 

 
Musiken kan alltså både verka för ett ökat socialt stöd på arbetsplatsen, genom att 
vara ett sällskap, samtidigt som det kan skapa mindre eller större klyftor mellan 
arbetskamrater och där igenom bidrar negativt till det sociala stödet.  
 

Egen vald musik eller vald efter vissa yttre begränsningar 
 
Valet av vilken musik som skall spelas på arbetsplatsen kan antingen väljas utefter 
egna preferenser eller utefter vissa begränsningar. Möjligheten till egen vald musik är 
vanligast när den spelas för egen skull men kan även förekomma då musiken används 
för andras skull. Enligt Chaboyer et al94 så ger musik som individen själv valt ett 
större välmående än den musik som valts ut av någon annan. Detta är jag benägen att 
hålla med om. Egen vald musik ger en större positiv inverkan då denna typ av musik 
kan varieras utefter personens humör den aktuella dagen. Favoritmusiken är kopplad 
till minnen och situationer som väcker eftersträvade känslor hos individen. Faran, i 
just arbetssituationen, kan vara att uppmärksamheten, på grund av musiken, kan 
försvinna från arbetsuppgiften och tanken vandrar istället till den sköna 
midsommarsolen eller den omtyckta personens famn. Chaboyer95 beskriver även, 
förutom det ökade välmåendet, hur tiden kan uppfattas passera snabbare om en person 
får lyssna på sin favoritmusik. Olle beskriver följande om tidsuppfattningen:  
 

Nej, men det är ganska gôtt att det finns musik tycker jag. Tre minuter blir en 
minut. 

 
I citatet beskriver inte Olle om musiken, som får tiden att passera snabbare, endast är 
hans favoritmusik utan här kan det röra sig om musik i allmänhet. Dock kan vi dra 
slutsatsen att det inte är musik han ogillar då han beskriver hur han gärna lämnar 
lagret och utför vissa ärendet på företaget under tiden denna musik spelas. Att tiden 
uppfattas fortlöpa snabbare kan även ha att göra med att Olle utför ett relativt 
monotont arbete, något som kommer behandlas under rubriken för den tredje 
inverkande faktorn.  
 
Lite motsägelsefullt så finns det en situation gällande musikval som tillhör den egen 
valda gruppen men som har en begränsning. Denna begränsning är den individuellt 
upplevda begränsningen vilket följande citat kan visa tecken på: 
 

Ja, just under jultid så är det ju... eftersom man lyssnar på samma musik om och 
om igen... det är ganska påfrestande för arbetet och för alla i ens omgivning tror jag 
för alla blir lite smått irriterade av den här musiken [...] Jag tror... det är nog bara 
att stå ut för det är ju julshoppingen... det handlar ju om... för sådana som kommer 

                                                 
94 Chaboyer et al (2005) s. 53 
95 A.a. s. 48 

 27



in i butiken tycker ju det är mysigt när det är julmusik så det gynnar ju handeln. För 
att sluta spela julmusik det skulle ju inte vara bra. 

 
Ovan beskriver Liza hur hon för kundernas skull spelar en viss musik vid jultid. När 
det inte är jul upplever hon inga direkta direktiv från företagsledningen om vilken 
musik de skall spela i butiken. De kan fritt ta med egna skivor. Dock påstår hon med 
ovan angivna citat hur hon känner sig tvingad att spela julmusik till jul. Detta handlar 
om en individuellt upplevd begränsning. Denna upplevs på grund av att personen är 
väl insatt i företagets kultur och vision samt har en välvilja gentemot företaget. Denna 
individuella begränsning finns dock inom området för den egen valda musiken.  
 
Att musiken väljs utefter vissa yttre begränsningar innebär att någonting annat än den 
egna personen sätter upp begränsningar för valet av musik. Det kan dels röra sig om 
att företagsledningen eller någon liknande bestämmer vilken typ av musik som skall 
spelas på arbetsplatsen eller, i vissa fall, vad som absolut inte får spelas. Det kan även 
röra sig om begränsningar i medieval. En person kan ha en viss musikpreferens men 
på arbetsplatsen finns endast en radio som får in ett fåtal kanaler vilket begränsar valet 
av musik.  
 
En tredje begränsning finns på de arbetsplatser där de anställda upplever sig fritt 
kunna välja musik. Här handlar det inte om krav ovanifrån eller på grund av 
mediebrist utan inskränkningen av att flera anställda fritt skall kunna välja musik på 
samma stereo eller radioapparat. En person kan då inte ständigt spela sin favoritmusik 
under hela sitt arbetspass. Denna begränsning sträcker sig längre än valet av musik 
och påverkar även volymen på den spelade musiken. Även volymen kan ha en 
inverkan på hur människan i arbetet påverkas av musiken. Liza beskriver följande om 
volymen på hennes arbetsplats: 
 

Hög. Inte jättehög men ibland så är det väldigt högt så det finns väl... när de äldre 
kunderna kommer in så är det väl flera som har klagat på att ljudvolymen har varit 
för hög [...] Ja asså, står jag typ och ska hjälpa kunder och jag inte hör vad de säger 
och de hör inte vad jag säger då är det klart... då går jag och sänker och känner jag 
att jag börjar... att det är för högt så går jag och sänker. Självklart. 

 
Orbach96 beskriver hur det är människans inre hörselmekanismer som avgör hur högt 
ett ljud uppfattas och att denna uppfattning kan variera från person till person. Denna 
varierande uppfattning kan klart påverka hur olika personer upplever en och samma 
låt som spelas på en arbetsplats. En person kanske anser att musiken skall spelas på en 
högre nivå för att den skall ha en positiv och medryckande effekt medan detta kan 
leda till irritation för en annan person. Denna person kanske hellre föredrar lägre 
spelad musik, bakgrundsmusik, för att kunna fokusera mer på sina arbetsuppgifter.  
 
Även inom detta område kan vi se att musikens påverkan varierar mellan de som har 
möjlighet att på egen hand välja musik på arbetsplatsen och de som följer vissa yttre 
begränsningar. Den egen valda musiken har en större positiv inverkan på individen då 
denna lättare kan anpassas till de önskemål personen har för stunden. Att på egen 
hand kunna besluta om vilken musik som skall spelas visar även på en större 
egenkontroll som enligt Karasek97 är en bidragande faktor till en positiv arbetsmiljö.   

                                                 
96 Orbach (1999) s. 131 
97 Eriksson & Larsson i Hansen & Orban (2002)  
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Komplexa eller monotona arbetsuppgifter 
 
Den tredje inverkande faktorn handlar om hur avancerade arbetsuppgifterna upplevs 
av den som skall utföra dem. Upplevs arbetsuppgifterna vara komplexa så krävs det 
mycket mer närvaro och tankeverksamhet av individen. Oldham et al98 beskriver hur 
personer med komplexa arbetsuppgifter oftast upplever en negativ effekt av musikens 
närvaro under arbetstid. Personerna beskrivs utföra en sämre arbetsprestation och 
känner en lägre arbetstillfredställelse. Personer som har komplexa arbetsuppgifter 
väljer oftast att inte använda sig av musik under arbetstid. Förutsättningen för att vara 
respondent i denna studie är att de har musiken närvarande på arbetsplatsen och detta 
har bidragit till att endast personer med mer eller mindre monotona arbetsuppgifter 
har deltagit. Endast en av respondenterna, Mona, hade i sitt arbete med ekonomi 
inslag av komplexa arbetsuppgifter och hon beskriver att hon till och från stänger av 
sin radioapparat för att få lugn och ro.  
 
Personer med monotona arbetsuppgifter utför oftast ett upprepande eller enklare 
arbete. Det kan handla om att packa varor på ett lager eller köra kunder i en taxibil. 
Enligt Lennerlöf99 kan upprepande monotont arbete vara understimulerande och ge 
personer låg allmän livstillfredställelse och bristande självkänsla. Musikens närvaro 
hjälper till att bryta mot denna understimulans. Forskning100 har visat att om 
människor får lyssna på musik medan de utför monotont arbete så anser personerna att 
de arbetar bättre. Detta gör att arbetstillfredställelsen ökar och uppgivenheten hos 
personerna minskar. Ett tecken på att musiken ökar arbetstillfredställelsen är att tiden 
uppfattas passera snabbare på grund av den. Som Olle nämner i tidigare citat så känns 
tre minuter som en minut. Musiken skapar omväxling i ett annars enformigt arbete. 
Vid vissa tillfällen måste personer vänta för att få utföra en arbetsuppgift. Chaboyer101 
beskriver hur en väntetid känns kortare med musikens närvaro. Elof har vid tillfällen 
lång väntetid mellan körningar då han använder musik för att förkorta denna väntetid.  
 
Musik vid monotont arbete inverkar inte bara på människans välmående och 
tillfredställelse utan påverkar även den uppfattade prestationen. Enligt Wells102 ökar 
prestationen vid enformigt arbete om det spelas snabb musik. Snabb musik gör, enligt 
forskning103, även så att personer fattar snabbare beslut. Elof beskriver följande om 
snabb musik:  
 

 ... ibland så är det jättestressigt och man måste ha den här tunga musiken för att 
klara av [...] jag vet inte men det... en känner sig att man klarar av bättre om man 
lyssnar på lite tuffare musik så men... stressig musik till stressigt arbete. 

  
Den snabba musiken hjälper till och får Elof att känna att han klarar av arbetet bättre. 
Musiken används som en stimulans för att få igång personen. Man kan dock se faran i 
att musiken ökar på en ohälsosam stress eller får individen att fatta allt för snabba 
beslut som i slutändan inte är genomtänkta och kan ge negativa följder.  

                                                 
98 Oldham et al (1995) s. 561 
99 Lennerlöf (1991) s. 130 ff 
100 Newman, Hunt och Rhodes (1966) s. 494 f 
101 Chaboyer (2005) s. 48 
102 Wells (2004) 
103 DeNora & Belcher (2000) 
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Slutsatser 
Nedan följer de slutsatser som dragits utifrån resultatet och analysen. För att skapa 
en röd tråd genom uppsatsen kommer frågeställningarna som presenterades i 
inledningen av uppsatsen i tur och ordning besvaras.  
 
På vilket sätt påverkar musiken människan i arbete? 
 
Människan i arbete kan både påverkas positivt och negativt. De positiva effekter som 
musik på arbetsplatsen kan medföra är bland annat ett bättre humör hos personen och 
dessutom överlag ett bättre välmående. Förutsättningen för att detta skall ske är dock 
att musikens som spelas faller personen i fråga i smaken. När musiken är omtyckt kan 
den även vara väl fungerande som ett substitut för mänsklig kontakt genom att vara ett 
sällskap. Detta sällskap kan få känslan av ett monotont arbete att bli positivare och 
motarbeta den understimulans som denna enklare typ av arbete kan bidra till. Förutom 
att musiken kan vara ett substitut för mänsklig kontakt kan den även bidra till den 
mänskliga kontakten genom sin roll som ett gemensamt samtalsämne. Det finns inte 
många personer som inte har en åsikt när det gäller musik. En annan positiv effekt 
som musik under arbetstid kan föra med sig är att den skapar en känsla av att tiden 
passerar snabbare. Denna uppfattning kan inträffa både vid utförandet av monotona 
arbetsuppgifter och under väntetid inför en arbetsuppgift.  
 
De positiva effekterna med musiken är många, men som motsats kan det även uppstå 
negativa effekter med dess närvaro på arbetsplatsen. Till exempel kan musiken 
påverka personen till att bli distraherad från arbetsuppgiften genom att skapa minnen 
och dagdrömmeri om platser utanför vardagen. För personen kan detta vara trevligt 
för stunden men skapa negativa följder vid ett senare tillfälle när till exempel 
rapporten skall presenteras. De största negativa effekterna av musik kommer då 
personen i arbete utför en komplex arbetsuppgift. Musiken blir då mer ett störande 
moment än ett positivt inverkande hjälpmedel.  
 
En annan negativ effekt som musiken kan ha är att den påverkar relationen mellan 
arbetskamraterna på en arbetsplats. Det kan till exempel handla om att musiken som 
en person har valt skapar irritation och en allmänt negativ upplevelse av hos en annan 
person. Även när det kommer till valet av hur högt musiken bör spelas kan 
arbetskamrater ha skilda åsikter som kan leda till konflikt. Det en person uppfattar 
vara fel musik skapa missnöje och irritation hos denne. Detta gör att musiken som ett 
positivt hjälpmedel helt förlorar sin verkan. Slutligen kan snabb musik, som vid 
monotont arbete kan leda till ökad arbetsprestation och arbetstillfredställelse, leda till 
försämrad hälsa och ett försämrat välmående om det ökar på en redan ohälsosam 
stress. Gränsen mellan hälsosam och ohälsosam stress kan i många fall vara svår och 
se, speciellt av individen själv som utsätts för den.  
 
Slutligen bör det tilläggas att människor som utför mer eller mindre monotont arbete 
överlag upplever större positiva effekter av musik än negativa. De negativa effekterna, 
som dispyter med arbetskamrater och irritation, ses som undantagsfall som inträffar 
vid vissa tillfällen medan de positiva effekterna är någonting de upplever varje dag.  
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Finns det inverkande faktorer som styr hur människan påverkas av musik i 
arbetssituationen? 
 
Det går att urskilja tre huvudsakliga faktorer som avgör på vilket sätt människan i 
arbete påverkas av musik. Dessa faktorer är varför musiken spelas på arbetsplatsen, 
hur valet av musik går till och hur avancerad arbetsuppgiften är som personen utför på 
arbetsplatsen. Utifrån dessa faktorer har jag byggt upp följande modell för musikens 
påverkan på människan i arbete:  
 

Modell för musikens påverkan vid monotont eller mindre 
komplext arbete 

 

 
 
Modellen är begränsad till olika typer av påverkan vid monotont eller mindre 
komplext arbete då det har påvisats att det är vid denna typ av arbeten som musiken 
till största del används. Att föra in en dimension där det tas hänsyn till komplexa 
arbetsuppgifter vore onödigt då musiken till största del inte finns närvarande vid 
utförandet av dessa uppgifter. I de få fall musik ändå spelas vid komplexa 
arbetsuppgifter har det överlag en negativ effekt oberoende av om musiken är egen 
vald och spelas för egen skull. Jag skall nedan redovisa modellens fyra olika typer av 
inverkan, ge exempel på dem och beskriva vad som skiljer dem åt.  
 
Styrd sekundär inverkan – kommer av musik som spelas primärt för annans skull och 
endast sekundärt för egen skull samt har valts utifrån vissa yttre begränsningar. Denna 
inverkan är den sämsta av de fyra. Detta kan handla om till exempel en butiksmiljö 
där det finns direktiv från företagsledning om vilken typ av musik som skall spelas. 
Musiken spelas för att påverka kunderna men oundvikligt påverkar det även 
personerna som arbetar på arbetsplatsen. För att denna inverkan skall vara positiv 
krävs det att personens preferenser vad gäller musik skall överrensstämma någorlunda 
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med vad som spelas på arbetsplatsen. Dock är det denna inverkan som med störst 
möjlighet bidrar negativt till personens arbetsmiljö.  
 
Vald sekundär inverkan – sker när musiken primärt spelas för någon annans skull men 
personen kan själv fritt besluta över vilken musik som skall spelas. Detta rör sig om 
en kundinriktad arbetsplats där människorna som arbetar, utan några begränsningar, 
kan spela sin favoritmusik. Ett exempel kan vara en butik där det endast arbetar en 
person åt gången och det inte finns några direktiv från företagsledning eller liknande 
om vad som skall spelas. Det enda som här påverkar individen från att känna full 
kontroll över den musik som spelas är de individuellt upplevda begränsningarna. 
Kanske är det en skönhetssalong där personen själv inte anser att det är passande att 
spela annat än lugn avslappnande musik.  
 
Styrd primär inverkan – handlar om musik som spelas för personens egen skull men 
som begränsas i val på grund av yttre faktorer. Ett exempel på denna inverkan kan 
vara när en person arbetar ensam på ett lager och endast har tillgång till en radio med 
endast en radiokanal på grund av dålig mottagning. Musiken spelas för personens 
egen skull och om radiokanalen skulle spela dålig musik kan radion alltid stängas av.  
 
Vald primär inverkan – är den bästa typen av inverkan som musiken kan ha. Musiken 
spelas av rent egoistiska skäl och personen kan fritt välja vad som skall spelas. Här 
kommer personen ständigt i kontakt med sin favoritmusik, den typ av musik som ger 
störst andel positiva effekter. Exempelvis kan det handla om en lastbilschaufför som 
har alla sina favoritskivor med sig samt tillgång till radio om den variationen skulle 
önskas. Detta är det ultimata sättet att spela musik för att positivt påverka människan i 
arbete.   
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Egna reflektioner 
Följande kapitel beskriver mina egna reflektioner som författare. Dessa reflektioner 
rör bland annat hur arbetsprocessen har fungerat och uppslag till framtida forskning 
på ämnet musik och dess påverkan på människan i arbete.   
 
Att få människor att dela med sig av sin upplevelse av musik har inte varit ett svårt 
uppdrag. Det verkar som om alla har någon uppfattning om ämnet och att de gärna 
vill förmedla sin åsikt om musiken till andra. Men vad är det egentligen som gör 
musiken till ett så universellt fascinerande ämne och hur kommer det sig att musiken 
oftast är en väldigt stor del av människans liv? Jag tror att det kan handla om att 
musiken av många uppfattas som ett alldeles eget språk. Precis som övriga språk är 
musiken ett sätt att kommunicera, att framhäva en grupptillhörighet och att visa sin 
individualitet. Musiken, som språket, är även en källa till mycket glädje men kan 
också vara orsaken till många konflikter. Musik, som språk, kan ge styrka genom att 
användas i koppling till ett budskap eller ett meddelande.   
 
Det har varit väldigt intressant att få ta del av respondenternas åsikter om musiken och 
arbetet och svaren på mina frågor har både varit extremt varierande och i vissa fall 
väldigt lika. Jag har fått en djupare insikt i vad musik kan betyda för människor i 
deras arbetsliv och vilken styrka musik har att påverka en människas situation. Att 
tolka intervjumaterialet har varit krävande men samtidigt mycket givande. Speciellt 
roligt har varit att se hur vissa respondenter tar saker och ting, rörande musik och 
arbete, för givet som sedan en annan respondent motsäger. Men som sagt, upplevelsen 
av musik är starkt kopplat till individen själv. Det är det främsta jag har lärt mig av att 
skriva denna uppsats.  
 
Under processen med att skriva denna uppsats har jag inte bara fått svar på mina 
frågor utan ytterligare funderingar har dykt upp. Exempelvis vore det mycket 
intressant att utföra något slags empiriskt experiment där man får prova att spela olika 
sorters musik på olika arbetsplatser för att vidareutveckla modellen för musikens 
påverkan vid monotont eller mindre komplext arbete. Men det är väl så, börjar man 
gräva efter svar stöter man oftast på ännu fler frågor än vad man började med.  
 

 33



Källförteckning 
 
Artiklar & Böcker 
 
Bengtsson, Ingmar, Musikvetenskap – En översikt, Scandinavian University Books, 
 Esselte Studium, Stockholm 1977 
 
Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2002 
 
Carlson, Judith K, Janalea Hoffman, Dorothy Gray & Alex Thompson, “A Musical 
 Interlude: Using Music and Relaxation to Improve Reading 
 Performance”, Intervention in School and Clinic, vol. 39, no. 4, page 
 246-250, 2004 
 
Cheboyer, Wendy, Marie Cook, Philip Schluter & Maryanne Hiratos, “The effect of 
 music on preoperative anxiety in day surgery”, Journal of Advanced 
 Nursing, vol. 52, issue 1, page 47-55, 2005 
 
DeNora, Tia & Sophie Belcher, “’When you’re trying something on you picture 
 yourself in a  place where they are playing this kind of music’ – 
 musically sponsored agency in the British clothing retail sector”, The 
 sociological Review, vol. 48, issue 1, 2000 
 
Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom
  samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 2000 
 
Eltarp, Lars & Eva Kvarfordt, Arbetsmiljöboken, Publica, Stockholm 1981 
 
Ericson, Bo & Kerstin Gustafsson, Arbetsmiljölagen, 11:e uppl., Prisma, Stockholm 
 2002 
 
Eriksson, Birgitta & Patrik Larsson i Lars H. Hansen & Pal Orban (red), ”Våra 
 arbetsmiljöer”, Arbetslivet, Studentlitteratur, Lund 2002 
 
Flendt, Helene, ”Så dirigerar musiken våra känslor”, Illustrerad vetenskap, nr. 2, 1993 
 
Forss Wärja, Margareta i Grönlund, Erna, Annika Alm & Ingrid Hammarlund (red), 
 ”Musikterapi”, Konstnärliga terapier – Bild, dans och musik i den 
  läkande processen, Natur och Kultur, Stockholm 2000 
 
Furnham, Adrian & Anna Bradley, “Music While You Work: The Differential 
 Distraction of Background Music on the Cognitive Test Performance of 
 Introverts And Extraverts”, Applied Cognitive Psychology, vol. 11, page 
 445-455, 1997 
 
Jederlund, Ulf, Musik och språk – Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling, 
 Runa, Stockholm 2002 
 

 34

http://0-web.ebscohost.com.biblos.kau.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6qrUytqK5ItZavSLiotFKwqp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauot0mvqa5JsZzqeezdu33snOJ6u9fkgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbamtkuyrK8%2b5OXwhd%2fqu37z4ups4%2b7y&hid=103
http://0-web.ebscohost.com.biblos.kau.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx95uXxjL6qrUytqK5ItZavSLiotFKwqp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauot0mvqa5JsZzqeezdu33snOJ6u9fkgKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7SbamtkuyrK8%2b5OXwhd%2fqu37z4ups4%2b7y&hid=103


Korczynski, Marek & Keith Jones, ”Instrumental music? The social origins of 
 broadcast music in British factories”, Popular Music, vol. 25/2, page 
 145-164, 2006 
 
Lennerlöf, Lennart, Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel – En 
 introduktion  i beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning, Publica, 
 Stockholm 1991 
 
Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
 ekonomer, 3:e Uppl., Studentlitteratur, Lund 1999  
 
Newman, Richard I, Donald L. Hunt & Fen Rhodes, “Effects of Music on Employee 
 Attitude and Productivity in a Skateboard Factory”, Journal of Applied 
 Psychology, vol. 50, issue 6, page 493-496, 1966 
 
Oldham, Greg R., Anne Cummings, Leann J. Mischel, James M. Schmidtke & Jing 
 Zhou, “Listen While You Work? Quasi-Experimental Relations 
 Between Personal-Stereo Headset Use and Employee Work Responses”, 
 Journal of Applied Psychology, vol. 50, no. 5, page 547-564, 1995 
 
Orbach, Jack, Sound and Music – For the pleasure of the brain, University Press of 
 America, New York 1999 
 
Ragneskog, Hans, Kenneth Asplund, Mona Kihlgren & Astrid Norberg, 
 “Individualized music played for agitated patients with dementia: 
 Analysis of video-recorded sessions”, International Journal of Nursing 
 Practice, vol. 7, page 146-155, 2000 
 
Spangenberg, Eric & Richard Yalch, “Effects of store music on shopping behaviour”, 
 Journal of Services Marketing, vol. 4, no.1, 1990 
 
Steel, Kenneth M, “The “Mozart Effect”: An Example of the Scientific Method in 
 Operation”, Psychology Teacher Network, issue 11, page 2-5, 2001 
 
Strauss, Anselm & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research: Techniques and 
 Procedures for Developing Grounded Theory, 2:a Uppl., SAGE 
 publications, 1998  
 
Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3:e Uppl., Studentlitteratur, Lund 2005 
 
Wells, Claire, “The Value of Music – The Effects of Music in the Workplace: A 
 Review of the Psychological Evidence”, The Performing Rights Society, 
 2004   
 
 
Uppsatser 
 
Adolfsson, Monica och Berit Unosen, Icke farmakologiska metoder för att lindra 
 postoperativ  smärta hos vuxna, C-uppsats, Örebro Universitet, 2006 
 

 35



Sundqvist, Fredrik, Populärmusik i undervisningen: En undersökning om hur musik 
 kan användas i skolarbetet, Y-uppsats, Umeå universitet, 2007 
 
Trängeberg, Örjan, Att lyssna på musik under anestesi – hur påverkas patienten?, C-
 uppsats, Göteborgs Universitet, 2005 
 
 
Förordningar 
 
AFS 1980:14, Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, Arbetarskydds-
 styrelsens författningssamling  
 
 
Internet 
 
www:1, www.ne.se  
 

 36

http://www.ne.se/


Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
 

1) Namn 
 
2) Ålder 
 
3) Lite kort om din uppväxt och din nuvarande levnadssituation 

 
4) Beskriv ditt arbete och din nuvarande arbetssituation 
 
5) Vad tänker du på när du hör ordet musik? 

- utomjording eller människa i bubbla, hur förklarar du musik? 
 
6) Vilken är din personliga relation till musik? 

- spelar ofta musik privat. 
- spelar något instrument. 

 
7) Vilken är din favoritmusik? 

- varför? 
 

8) Vilken musik avskyr du? 
- varför? 

 
9) Hur ofta lyssnar du på musik på arbetsplatsen/ under arbetstid? 

- önskar du det vore oftare, mer sällan? 
 

10)  Vilken typ av musik lyssnar ni på? 
- radio eller cd? 
- gillar du musiken? 
- upprepas samma musik mycket, vad händer då? 
- skulle du vilja välja något annat? 

 
11)  Finns det någon anledning att en viss typ av musik spelas? 

- företagets image 
 

12)  Hur går valet av musik till?  
- arbetskamrater, alltid du själv? 
- har det uppstått dispyter eller konflikter mellan anställda p.g.a. musikvalet? 

 
13) Vilken ljudnivå spelas musiken på? 

 
14)  Varför sätter ni på musik? 

- bryta tystnaden? 
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- vad innebär det för dig personligen att musiken är på under arbetstid?  
- avslappnande? 
- bryter monotont arbete? 
- vilka känslor väcks? 
- arbeta utan musik, hur är/vore det? 

 
15)  Kan musiken upplevas som störande? 

- hur? 
- vad gör du för att undvika/förbättra? 

 
16)  Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
 
 

Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell 
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