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Förord 

Denna uppsats författades av Fredrik Willén vid Karlstad Universitet vårterminen 

2014. Jag vill rikta ett stort tack till handledare Petter Ahlström som varit ett stöd 

och kommit med bra råd under hela arbetsprocessen. Ett stort tack riktas även till 

Livskraft Universitet Karlstad, och framförallt Kristina Dahlström, som lät mig 

använda gymlokalen för arbetets undersökning. Vidare vill jag tacka Andreas F 

Zetterberg hos MusicPartner som hela tiden varit till hjälp och bland annat gav 

mig tillgång till MusicPartners system för skapandet av spellistor till 

undersökningen. Fortsättningsvis vill jag tacka alla som besvarade enkäten och 

lade grund till arbetets resultat.  

 

Målet med uppsatsen var att bidra med kunskap i hur musikens tempo, som en del 

av servicescape, påverkar kundens upplevelse under styrketräning på gym. Att 

skriva uppsatsen och nå detta mål har varit tidskrävande och delvis tufft, men 

samtidigt givande på flera olika sätt. Det är därför med stolthet och stort nöje som 

jag presenterar slutresultatet av mitt arbete.    

 

Karlstad maj 2014 

 

 

_______________________                       

Fredrik Willén 
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Sammanfattning 

Musikens tempo kan som en del av servicescape påverka individen i samband 

med styrketräning på gym. Den kan bidra till hur en konsument känner under sin 

vistelse hos ett tjänsteföretag, vilket tar sig i uttryck genom ett närmande- eller 

undvikande beteende hos konsumenten gentemot tjänsteföretaget. Syftet med 

detta arbete var att undersöka hur musikens tempo påverkar individens upplevelse 

i samband med styrketräning på gym, något som påverkar hur motiverad 

individen är att återvända till gymmet. I en teoretisk referensram presenteras 

begreppet servicescape och hur musikens tempo som en del av detta påverkar 

individens uppfattning av ett tjänstebesök. Vidare beskrivs PAD - modellen och 

hur den används för att bättre förstå den inverkan musikens tempo har på en 

individs känslotillstånd i en träningsmiljö. Avsnittet avslutas med en 

teorisammanfattning och en uppsatsmodell. I nästa kapitel frågeställningar/ 

hypoteser förtydligas de korrelationer som undersöks genom metoden och 

besvaras i arbetet. För denna undersökning valdes en kvantitativ ansats som 

metod och insamlingen av primärdata skedde genom en enkätundersökning via ett 

fältexperiment. Totalt besvarade 36 respondenter enkäten. Resultatet/empiri 

visar att musikens tempo påverkar känslotillstånden glädje och upprymdhet, som 

var för sig bidrar till individens motivation att återvända till företaget och 

styrketräna igen. Tidigare forskning har visat att ett tempo mellan 125  - 140 bpm 

föredras vid träning. Arbetet bekräftar till viss del detta men visar också att 

flertalet föredrar ett snabbare tempo vid styrketräning. I kapitlet 

diskussion/analys klargörs och diskuteras dessa resultat utifrån arbetets hypoteser 

och teoretiska referensram. Detta leder fram till uppsatsen viktigaste slutsatser 

som är att musikens tempo, som en del av servicescape, påverkar individen i en 

styrketräningsmiljö och att detta bör beaktas av företag för att skapa en uppskattad 

tjänsteupplevelse hos besökande konsumenter. Nästa avsnitt redovisar de 

preferenser som legat till grund för arbetet. Uppsatsen avslutas sedan med 

appendix, innehållandes modeller, enkäten i sin helhet och den information som 

skickats ut för att finna respondenter till den kvantitativa enkätundersökningen.  
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Abstract 

As a part of servicescape music tempo can influence individuals during strength 

training at the gym. The tempo of music can affect the customer emotionally and 

contribute to their service experience. The customer’s internal response to the 

servicescape will consequently influence their outward behaviour towards the 

company. The behaviour can be classified into two dimensions, either an 

approach or avoidance behaviour. The purpose of this study was to examine how 

music tempo influences the individual during strength training at the gym and 

affect the external behaviour towards the company. The conceptual framework of 

servicescape is described in a theoretical framework, which also presents how 

the tempo of music, as a part of servicescape, influences perceived service quality. 

Moreover the theoretical framework contains an explanation of the PAD 

(pleasure/arousal/dominance) – emotional model. Further on how the model can 

be used to better understand the influence musical tempo has on individuals 

within a training environment. The chapter ends with a theoretical summarize and 

a presentation of an essay model. The next episode clarifies seven Hypotheses 

that will be analyzed and answered in this study. The method used for this essay 

has a quantitative approach and data was collected through a survey, carried out at 

a local gym. A total of 36 respondents answered the questionnaire. The result 

shows that the tempo of music influences pleasure and arousal, which in turn 

affect approach behavior. Moreover that one group of respondents prefers a tempo 

between 125 – 140 bpm and another group wants a faster tempo. The result 

discussion further develop these results and analyze them using previous research 

within this area. The conclusion is that music tempo, as a part of servicescape, 

influences people while strength training at the gym. Companies need to consider 

this while creating a pleasant experience for their customer. The essay ends by 

listing preferences used in the essay and appendix, containing models and the 

questionnaire used for the survey.  
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1. Inledning  

 

I avsnittet ges en introduktion till det ämne som behandlas i studien. Detta 

mynnar ut i ett syfte om musikens tempo och kundupplevelser i en träningsmiljö. 

1.1 Bakgrund 

Att bygga attraktiva miljöer och påverka människors känslor och beteende genom 

dessa har pågått sedan antiken. Under den andra hälften av 1900-talet började 

psykologer studera omgivningen för att förklara en individs beteende och företag 

se det som en central del i sin strategi för butiker och andra säljelement (Kotler 

1973; Bitner 1992). Bitner (1992) lanserade begreppet servicescape som är den 

omgivning i vilken konsument befinner sig i samband med nyttjandet av en tjänst 

(tjänsteförbrukningen). Inom ekonomin är det idag större fokus på tjänster och 

mot hur servicescape påverkar konsumenten (Mari & Poggesi 2013). Servicescape 

kan användas för att öka kundupplevelsen och påverka kundens uppfattning av en 

produkt/tjänst (Kotler 1973; Bitner 1992). Wakefield och Blodgett (1996) skriver 

att servicescape påverkar hur nöjd kunden är med tjänsten. Enligt Kim och Moon 

(2009) bidrar servicescape till den uppfattade tjänstekvaliteten och till den glädje 

som konsumenten känner vid den faktiska tjänsteförbrukningen. 

 

Servicescape skapar således en intern känslorespons hos individen som påverkar 

dennes uppfattning av tjänsten (Bitner 1992; Wakefield & Blodgett 1996; Kim & 

Moon 2009). Responsen tar sig i uttryck genom antingen ett närmande eller 

undvikande beteende. Ett närmande beteende kan vara sådant som en vilja att 

stanna i eller återvända till omgivningen medan undvikande är motsatsen 

(Donovan & Rossiter 1982). PAD - modellen är ett verktyg som mäter en individs 

känslotillstånd vid en viss situation (Mehrabian 1978a refererad i Mehrabian 

1996). Företag kan använda PAD för att bättre förutse en konsuments 

beteenderespons då den mäter det känslotillstånd som skapas av servicescape och 

ligger till grund för beteendet (Bitner 1992). 
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En del i servicescape som påverkar individen är atmosfärmässiga betingelser 

såsom musik, ljud, symboler och dofter (Bitner 1992; Turley & Milliman 2000; 

Garlin & Owen 2006; Rajnish & Bagdare 2011). I en sammanställning av Turley 

och Milliman (2000) tydliggjordes att musik har betydelse för kundens upplevelse 

och beteende i samband med tjänsteförbrukningen. Musik påverkar exempelvis 

upprymdhet, vilja att återvända till och tid spenderad i butiken (Turley & 

Milliman 2000). Sweeney och Wyber (2002) skriver att musik har inflytandet på 

känslotillstånden glädje och upprymdhet hos en kund, vilket i sig inverkar på den 

uppfattade tjänstekvalitén.  

 

Musik kan skapa känslor som har positiva effekter på individers välmående och 

hälsa (Juslin & Västfjäll 2008) och är en av de faktorer företag kan använda för att 

påverka konsumenters känslotillstånd och beteenden i en tjänstemiljö (Hosea 

2004 refererad i Garlin & Owen 2006). För att musik och en låt ska vara bra 

uppbyggd och behaglig för lyssnaren måste den bestå av fem delar: tempo, rytm, 

harmoni, text och melodi (Bateman & Bale 2009). För detta arbete undersöks 

musikens tempo, då det enligt Karageorghis et al. (2006) har störst effekt på 

lyssnaren.  

1.2 Problemformulering 

Företag står idag inför utmaningen att skapa en attraktiv servicescape för att ge 

sina kunder positiva upplevelser (Bitner 1992; Reimer & Kuehn 2005; Mari & 

Poggesi 2013). Som en del av servicescape har musik effekt på kundens 

upprymdhet och bara närvaron av musik ökar dennes känsla av glädje (Garlin & 

Owen 2006). I en träningsmiljö kan musikens tempo positivt stimulera 

konsumenten, både prestationsmässigt men även emotionellt (Terry et al. 2012). 

Tack vare detta kan musikens tempo indirekt påverka konsumentens beteende 

gentemot det företag där en tjänst nyttjas (Mehrabian & Russel 1974 refererad i 

Tombs & McColl-Kennedy 2003; Bitner 1992). Det inflytande musiken har som 

en del av servicescape bör beaktas av tjänsteföretag inom träningssektorn, då 

inkomstkällor är sådant som försäljning av medlemskap, tjänster och varor till 

återbesökande konsumenter (SATS 2012).  
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Genom att lära sig hantera musiken och dess delar, t.ex. tempo, kan företagen 

lättare nå önskad emotionell respons hos kund (Garlin & Owen 2006; Oakes & 

North 2008) och påverka dennes uppfattning av organisationens erbjudna tjänst 

(Rajnish & Bagdare 2011). En positiv känslomässig respons kan leda till en ökad 

lojalitet och en större vilja att återvända till företaget (Fulberg 2003). Det krävs 

likväl bättre förståelse om hur musik kan medverka till en positiv känslomässig 

reaktion i en tjänstemiljö (Fulberg 2003), och det är inte heller klargjort hur 

musikens tempo påverkar individen känslomässigt i samband med gym – typs 

träning och repetitiv träning (styrketräning) (Karageorghis et al. 2010; Terry et al. 

2012). Med styrketräning menas att öka den muskulära massan genom att utsätta 

musklerna för belastning av till exempel den egna kroppen, träningsmaskiner eller 

skivstänger (NE 1995).  

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är undersöka om musikens tempo i samband med 

styrketräning på ett gym påverkar kundens känslotillstånd (glädje/upprymdhet) 

och upplevelse, och därmed dennes motivation till att återvända till gymmet. Samt 

studera om kunden föredrar det tempo som musiken i dagsläget har på gym. 

1.4 Metod 

För att studera och analysera den känslomässiga responsen av musikens tempo i 

samband med ett styrketräningspass genomfördes en enkätundersökning. I 

enkäten fanns bland annat frågor som grundar sig i PAD - modellen 

(glädje/upprymdhet/ dominans). PAD – modellen är ett verktyg för utvecklats för 

att mäta en individs grad av glädje och upprymdhet under olika vardagssituationer 

(Mehrabian 1996). Modellen kan hjälpa till att förklara hur servicescape påverkar 

konsument och hur den känslomässiga responsen bidrar till ett närmande eller 

undvikande beteende (Bitner 1992; Kim & Moon 2009). För detta ändamål 

kommer PAD användas som en del av den kvantitativa enkätundersökningen 

utförd för detta arbete. Enkätundersökningen genomfördes via ett fältexperiment 

vid fyra tillfällen på ett gym i Karlstad under april 2014.  
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1.5 Läsanvisning 

Även om PAD utvecklades 1974 (Mehrabian 1974 refererad i Mehrabian 1996) 

kan modellen och begreppet vara nytt för många. Det rekommenderas att ta del av 

kapitel 2 för att bättre förstå teorin kring PAD och uppsatsarbetet i stort. Här finns 

även en modell som förklarar hur processen går från att individen stimuleras av 

något i en miljö, i arbetet med inriktning på musikens tempo, till att personen 

utifrån denna stimulans får en känslomässig respons som uttrycks i ett beteende 

(se figur 1 kapitel 2). Kapitel 2 förklarar även begreppet servicescape och vad de 

har för inverkan på konsumenter. Musik är en del av servicescape och kapitlet 

avhandlar vissa teorier och tidigare studier kring musiken och hur musikens 

tempo påverkar individen. Bland annat förklaras varför kunskapen om musik är 

viktig för att kunna skapa en uppskattad servicescape hos konsument (Bitner 

1992; Ryu & Jang 2007). Dessutom redovisas hur musik och musikens tempo 

påverkar konsumenter emotionellt. Vidare hur detta kan sammankopplas och 

mätas med PAD för att få en förståelse för konsumenters beteende inom och mot 

tjänsteföretag. Kapitel 2 avslutas med en sammanfattning av teorin och 

presentation av en uppsatsmodell som tydligare visar vad arbetet studerar. Kapitel 

3 kommer presentera arbetets hypoteser och vilka resultat som förväntas av den 

kvantitativa undersökningen.  

 

I metodkapitel 4 diskuteras valet av den kvantitativa metoden samt för och 

nackdelar med denna ansats. Vidare förklaras hur undersökningen har gått 

tillväga, vilket urval som gjorts och utformningen av enkäten. Fortsättningsvis 

sker en beskrivning av den musik som användes vid fältexperimentet. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring arbetets reliabilitet och de etiska aspekter som 

finns vid valet av en kvantitativ ansats. Kapitel 5 visar på empirin och resultatet 

av undersökningen. Arbetet fortsätter med kapitel 6 där resultaten från kapitel 5 

diskuteras och analyseras. I kapitel 7 ges de viktigaste slutsatserna av uppsatsen 

och förslag till framtida studier inom ämnet. Kapitel 8 refererar de källor som 

använts i arbetet. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 9 där olika appendix 

presenteras, bland annat enkäten i sin helhet och tabeller över de korrelationer 

som analyserats i arbetet.   



13 

 

2. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel behandlas och presenteras centrala teoretiska begrepp såsom 

servicescape, musik som en del av detta och PAD - modellen. Dessa teorier 

används sedan som stöd till arbetets empiriska undersökning och resultat.  

2.1 Servicescape 

Med servicescape menas den omgivning i vilken konsumenten befinner sig i 

samband med nyttjandet av en tjänst (tjänsteförbrukningen) (Bitner 1992). Då 

tjänster inte är något materiellt bidrar servicescape till att bilda kundens 

uppfattning av företaget och dess service (Zeithaml et al. 2013). Hur nöjd kunden 

är med tjänsten och därmed dess motivation till att återvända till tjänsteföretaget 

kan påverkas av uppfattad servicescape, framförallt då upplevelsen ofta sker i 

lokalen i samband med tjänsteförbrukningen (Bitner 1992; Wakefield & Blodgett 

1996). Genom att lära sig hantera servicescape kan företaget skapa en positiv 

kundupplevelse och känsla som uppmuntrar kunden att återvända (Bitner 1992; 

Tombs & McColl-Kennedy 2003). Även om servicescape kan bidra till en positiv 

upplevelse beror responsen också på personens humör innan inträde, dessutom 

individens personliga egenskaper och preferenser (Gardner 1985; Turley & 

Milliman 2000). Ett sätt för företaget att bättre förstå kunden och hur servicescape 

påverkar denna är att använda PAD – modellen som presenteras tydligare i avsnitt 

2.2 

 

Servicescape består huvudsakligen av tre fysiska element. Rumslig layout och 

funktionalitet, atmosfärmässiga betingelser och symboler och artefakter. Hur 

maskiner, utrustning och möbler är arrangerade och designade är den rumsliga 

layouten. Funktionalitet är hur dessa ting underlättar tillhandahållandet av 

tjänsten. Skyltar, symboler och artefakter är riktlinjer som hjälper kund att 

använda tjänsten och kommunicerar med dem, t.ex. en restaurangmeny eller en 

rökning förbjuden skylt.  
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Atmosfärmässiga betingelser är sådant som berör de fem sinnena, såsom ljud, 

musik, och ljus. (Bitner 1992; Tombs & McColl - Kennedy 2003). Musik och 

musikens tempo har visad effekt på individen (Turley & Milliman 2000; Ryan and 

Jang 2007), även i träningsmiljöer (Terry et al. 2012). Det inflytande musik och 

musikens tempo har på en person förklaras ytterligare i metodavsnitt 2.3.    

2.2 Mehrabian & Russell´s närmande- undvikande modell (PAD) 

PAD (glädje/upprymdhet/dominans) är en modell, utvecklad av Mehrabian och 

Russell, som används för att mäta en individs emotionella stadier i olika 

situationer (Mehrabian & Russell 1974 refererat i Mehrabian 1996). PAD - 

modellen är ett viktigt komplement till servicescape eftersom en konsuments 

känslomässiga tillstånd delvis beror på servicescape (Mehrabian 1996; Tombs & 

McColl - Kennedy 2003). Upplevd servicescape kan skapa en känslomässig 

respons hos individen som indirekt skapar ett beteende (Bitner 1992). Detta 

beteende hos individen uttrycker sig på två sätt: genom ett närmande- eller 

undvikande beteende (Mehrabian & Russel 1974 refererad i Tombs & McColl-

Kennedy 2003; Bitner 1992). Närmande kan vara sådant som att man vill stanna i 

eller återvända till omgivningen medan undvikande är motsatsen (Bitner 1992). 

PAD kan hjälpa till att förutse individers beteende inom servicescape och 

undersöka hur servicescape och dess delar påverkar en konsument, den upplevda 

kvaliteten och hur detta ska förbättras (Bitner 1992; Kim & Moon 2009). 

 

I PAD - modellen mäts tre känslotillstånd; glädje (pleasure), upprymdhet (arousal) 

och dominans (dominance). Hur positivt eller negativt känslotillståndet är hos en 

människa förklaras av glädje. Hög uppskattning av aktiviteten associeras med mer 

glädje (Mehrabian & Russel 1974 refererat i Mehrabian 1996). Graden av glädje 

hos en individ påverkar dennes närmande eller undvikande beteende gentemot 

omgivningen (Mehrabian & Russell 1974 refererad i Tombs & McColl-Kennedy 

2003) Upprymdhet definieras som mental vakenhet och fysisk aktivitet. En hög 

upprymdhet bidrar på samma sätt som glädje till ett närmande beteende från 

individen och innebär att denne vill befinna sig i samma tillstånd igen (Mehrabian 

& Russell 1974 refererad i Tombs & McColl-Kennedy 2003).  
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Dominans beskriver kontroll och influens över omgivningen och andra, respektive 

vara kontrollerad och influeras av andra. (Mehrabian & Russel 1974 refererad i 

Mehrabian 1996).  

 

Processen i modellen kallas för Stimulus – Organism - Respons (S- O- R), vilket 

visas nedan (figur 1). Den innebär att en person blir stimulerad (S) av 

omgivningen (servicescape) vilket skapar känslor (O) som resulterar i en respons 

(R). Modellen föreslår att inom och mot en omgivning (servicescape) skapas en 

respons hos individen som antingen ger ett närmande eller undvikande beteende 

(Tombs & McColl - Kennedy 2003). PAD (glädje/upprymdhet/dominans) 

används för att mäta denna känslomässiga respons hos individen och förklara 

beteendet (Mehrabian & Russel 1974 refererad i Mehrabian 1996).  

 

  

 

S – O - R 

Figur 1. Mehrabian & Russell´s närmande- undvikande modell (PAD). Källa: (Mehrabian & 

Russell 1974 refererad i Tombs & McColl - Kennedy 2003, sid 452) 
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PAD testades i detaljhandeln av Donovan och Rossiter (1982). Studien visade att 

det känslomässiga tillståndet glädje är en viktig faktor för konsumentens 

köpbeteende. Hur länge kunden stannade i butiken påverkades av hur upprymd 

konsumenten kände sig. Grad av upprymdheten påverkade även nivån av 

interaktion med de anställda. Donovan och Rossiter (1982) förklarade också att de 

två känslotillstånden glädje och upprymdhet integrerar med varandra.  

Vid en neutral miljö som varken ger glädje eller missnöjdhet skapar en viss nivå 

av upprymdhet ett närmande beteende. En väldigt låg grad eller hög grad av 

upprymdhet leder dock till undvikande beteende. I en miljö där individen känner 

glädje är regeln att ju högre nivå av upprymdhet desto högre nivå av närmande 

beteende. Denna effekt är den motsatt i en obehaglig miljö, ju högre nivå av 

upprymdhet desto högre nivå av undvikande beteende. Så även om glädje och 

upprymdhet enskilt påverkar individen skapar de också tillsammans en viss effekt 

vid olika situationer. Samma studie visar också att dominans inte har någon 

betydande effekt på köpbeteende och bör därför inte användas som ett emotionellt 

tillstånd vid en undersökning av detaljhandeln. (Donovan & Rossiter 1982). 

2.3 Musik 

Servicescape påverkar en persons känslomässiga respons till tjänstemiljön och 

tjänsteupplevelsen vilket uttrycker sig i två beteenden, närmande eller undvikande 

(Bitner 1992). Känslotillstånden kan mätas genom PAD 

(glädje/upprymdhet/dominans) och hjälpa till att förklara beteendet (Mehrabian & 

Russel 1974 refererat i Mehrabian 1996; Bitner 1992). En del av servicescape som 

påverkar känslotillstånden och kundens upplevelse är musik (Bitner 1992). 

Wakefield och Baker (1998) visade genom en undersökning i ett köpcentra att 

omgivningsförhållanden (design, musik, layout och inredningsstil) är positivt 

relaterade till upprymdhet och/ eller viljan att stanna hos tjänsteföretaget. Ryu och 

Jang (2007) menar att musik inverkar på individens glädje och upprymdhet som 

indirekt påverkar konsumentens närmande och undvikande beteende.  
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Fulberg (2003) skriver att musik kan fungera som ett hjälpmedel att kommunicera 

med konsument samt är en del av kundupplevelsen. Genom att marknadsföra 

varumärket/företaget på rätt sätt i samband med kundens integration och upplevelse 

kan företaget skapa en positiv känslomässig reaktion hos kunden som 

förhoppningsvis leder till en ökad lojalitet. Det i sin tur kan bidra till en större lust att 

återvända till organisationen (Fulberg 2003). 

 

I träningsmiljöer kan musik ha positiva effekter på både träningsprestationen och 

emotionellt (Karageorghis et al. 2010). Musik har vidare psykologiska effekter 

(t.ex. förbättrad känslomässiga reaktioner) och psykofysiska effekter (dvs. 

minskad upplevd ansträngning) i träningssammanhang (Terry et al. 2012).  

Thayer et al. (1994) visade att människor generellt sätt använder träning och 

musik för att ändra sitt humör. Enligt Sweeney och Wyber (2002) har musik en 

påverkan på känslotillstånden glädje och upprymdhet hos en kund, vilket i sig 

inverkar på den uppfattade kvalitén. Hur mycket kunden gillar musiken i en miljö 

påverkar den uppfattade kvalitén. Gillar kunden musiken ökar känslotillståndet 

glädje. Vid en hög känsla av glädje ökar kundens närmande beteende, vilket 

betyder att genom att manipulera musiken kan företaget påverka känslotillståndet 

glädje. Musik kan användas för att öka kundens uppfattning om företagets 

kvalitet. I en miljö där kunden känner glädje ökar ett närmande beteende 

exempelvis lust att återvända till och rekommendera företaget för andra (Sweeney 

& Wyber 2002). Hur personer besvarar musiken i en träningsmiljö beror dock på 

personlighet och kön (Crust & Clough, 2006; Karageorghis et al., 2010). Även 

förväntningar kan finnas på vilken musik som ska spelas (North & Hargreaves 

2008).  
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2.4 Tempo 

Den musik som används på träningsanläggningar och är viktiga för att en låt ska 

vara tillfredsställande är uppbyggd kring; tempo, rytm, dynamik, melodi och 

harmoni (Bateman & Bale 2009). Enligt Karageorghis et al. (2006) har tempo och 

rytm störst effekt på lyssnaren. BPM (beats per minut) mäter tempot i musiken och 

visar hur många taktslag som slår per minut (Karageorghis et al. 2011). Det finns en 

rad orsaker till varför tempot i musiken spelar roll i samband med träning 

(Edworthy & Waring 2006). Till att börja med menar Edworthy och Waring (2006) 

att ett snabbt musiktempo vanligtvis används i aerobics klasser. Människor 

associerar därmed musik med högre tempo till träning (Karageorghis et al. 1999 

refererad i Edworthy & Waring 2006). Vidare är det möjligt att snabb musik ger en 

högre känsla av upprymdhet och därför en bättre prestation.  

 

För att motivera personer att vara mer alert i samband med normala aktiviteter bör 

musikens tempo vara något snabbare än hjärtrytmen (LeBlanc et al. 1988). Hos en 

vuxen är genomsnittlig puls 70-72 bpm, men pulsfrekvensen kan variera från 60 

till 100 bpm (Norman 2013). Motivationsmusik kan beskrivas som musik som 

stimulerar och inspirerar till fysisk aktivitet. Motivationsmusik har vanligtvis ett 

högre tempo än 120 bpm (Terry et al. 2012). Att lyssna på motivationsmusik får 

effekter såsom ett förbättrat humör, reducerad upplevd ansträngning och 

förändring i upprymdhet (Karageorghis et al. 2006). Karageorghis et al. (2011) 

skriver att ju högre träningsintensitet desto högre tempo på musiken föredrogs. 

Långsamt tempo på musiken föredrogs inte vid någon nivå av träningsintensitet. 

Karageorghis et al. (2011) menar att bland unga vuxna (i studien en medelålder på 

19.3 år) är föredraget bpm mellan 125-140 bpm oavsett träningsintensitet. I 

studien av Karageorghis et al. (2011) fick representanterna själva välja låtar att 

träna till, dessutom studerades sambandet hjärtrytm och musiktempo. Som 

tidigare nämnt behövs en bättre förståelse för hur musikens tempo påverkar 

individen känslomässigt i ett styrketräningssamband (Karageorghis et al 2010; 

Terry et al. 2012).  
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Till skillnad från Karageorghis et al. (2011) studerar därför detta arbete hur 

musikens tempo påverkar individen genom att använda PAD och inte hjärtrytm. 

Dessutom vid ett förhållande där respondenterna inte får välja musik att träna till. 

2.5 Sammanfattning teori och uppsatsmodell 

Sammanfattningsvis är servicescape den omgivning i vilken en individ befinner i 

samband med tjänsteförbrukningen. Servicescape skapar en intern känslorespons 

hos individen. Denna respons uttrycker sig antingen genom ett närmande beteende 

eller undvikande beteende gentemot företaget (Bitner 1992). Företag kan använda 

PAD – modellen för att mäta känslotillstånden glädje och upprymdhet, få en 

bättre förståelse för hur servicescape påverkar individen, och därmed förutse 

närmande-/undvikandebeteendet.  

En del i servicescape som har inflytande på individen är musikens tempo (Bitner 

1992). Denna effekt gäller även i en träningsmiljö (Terry et al. 2012). I 

träningssamband har dock mycket av forskningen i samband med 

konditionsträning. Då med inriktning på hur musikens tempo påverkar individens 

träningsprestation snarare än känslomässigt (Simpson & Karageorghis 2006; 

Karageorghis et al. 2009; Karageorghis et al. 2011; Terry et al. 2012). Med 

konditionsträning menas uthållighetsinriktad träning såsom cykling, löpning och 

simning (NE 1995). Karageorghis et al. (2009), Terry et al. (2012) samt Edworthy 

och Waring (2006) studerade hur musikens tempo påverkar individen 

prestationsmässigt vid träning på löpband. Fortsättningsvis analyserade 

Karageorghis et al. (2011) samma effekt vid cykling och Simpson och 

Karageorghis (2006) under 400 – meters löpning. 

Styrketräning syftar till att öka den muskulära massan genom att utsätta 

musklerna för belastning av t.ex. den egna kroppen, träningsmaskiner eller 

skivstänger (NE 1995). Likt föregående exempel har inriktningen även vid 

styrketräningskontext varit hur musikens tempo påverkar individen 

prestationsmässigt snarare än känslomässigt (Crust & Clough 2006). Det är 

därmed inte klargjort hur musikens tempo, som en del av servicescape, påverkar 

individen känslomässigt i styrketräningssammanhang.  
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För att tydligare visa på vad som studeras i arbetet har det med grund i teorin och 

problemställningen skapats en uppsatsmodell (se figur 2). Modellen har 7 stycken 

tillhörande hypoteser, varav 6 stycken representeras av pilarna i uppsatsmodellen. 

Hypoteserna presenteras mer utförligt i nästa kapitel (kapitel 3). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Uppsatsmodell. Pilarna visar de korrelationer som undersöks i arbetet. Musikens 

tempo har sin grund i servicescape - teorin (Bitner 1992). Övriga tre variabler är från 

Mehrabian och Russell´s närmande- undvikande modell (PAD) (Mehrabian & Russell 1974 

refererad i Tombs & McColl – Kennedy 2003)  
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3. Hypoteser/Frågeställningar 

 

Studien kommer undersöka om musikens tempo påverkar känslotillstånden glädje 

och upprymdhet i en träningsmiljö. Dessutom analysera vilket tempo som 

föredras av personer i styrketräningssammanhang. Detta avsnitt behandlar vilka 

förväntade resultat som kommer fås fram genom den empiriska undersökningen.        

3.1 Musikens tempo 

För att motivera en person till att bli mer alert och fysisk aktiv bör musikens 

tempo vara något snabbare än hjärtrytmen (LeBlanc et al. 1988). Enligt Terry et 

al. (2012) har motivationsmusik vanligtvis ett högre tempo än 120 bpm och 

Karageorghis et al. (2011) visade att föredraget musik tempo oavsett 

träningsintensitet är mellan 125-140 bpm. I enlighet med dessa undersökningar 

förväntas ett resultat där ett musik tempo mellan 125-140 bpm föredras av 

individer i samband med styrketräning på gym.  

 

H1: Ett musiktempo mellan 125-140 bpm föredras av individer i samband med 

styrketräning på gym.  

3.2 Musikens tempo och glädje  

Sweeney och Wyber (2002) menar att känslotillstånden glädje påverkas av musik. 

Dessutom att musik kan användas för att höja kundens bild av företaget. Även Ryu 

och Jang (2007) skriver om musikens inflytande på glädje. Enligt Karageorghis et al. 

(2010) kan musik i träningssammanhang skapa positiva känslor hos konsument och 

även påverka prestationen. Likt dessa studier föreslås att musikens tempo påverkar 

känslotillstånden glädje.  

 

Glädje beskriver hur positivt eller negativt känslotillståndet är hos en människa 

(Mehrabian & Russel 1974 refererat i Mehrabian 1996). En individs närmande 

eller undvikande beteende påverkas av graden av glädje (Mehrabian & Russell 

1974 refererad i Tombs & McColl-Kennedy 2003). Likt tidigare forskning 

föreslås ett resultat där hög uppskattning av aktiviteten associeras med mer glädje 

och en större motivation till att träna i framtiden.  
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H2: Musikens tempo påverkar känslotillståndet glädje hos en individ i samband 

med styrketräning på gym. 

H3: Glädje under träningen påverkar motivationen till att styrketräna igen 

(närmande beteendet). 

3.3 Musikens tempo och upprymdhet 

Upprymdhet är ett känslotillstånd som beskriver hur pigg en individ känner sig. 

Precis som vid glädje bidrar en hög upprymdhet till ett närmande beteende 

(Mehrabian & Russell refererad i Tombs & McColl-Kennedy 2003). Utifrån detta 

föreslås ett resultat där, beroende på hur upprymd individen känner sig i samband 

med styrketräning, påverkar hur nöjd denne är med upplevelsen. En hög känsla av 

upprymdhet och glädje vid styrketräningen kommer bidra till en bra 

kundupplevelse som i sig leder till ett närmande beteende och högre motivation att 

återvända till tjänsteföretaget.  

 

H4: Musikens tempo påverkar känslotillståndet upprymdhet hos en individ i 

styrketräningssammanhang. 

H5: Upprymdhet under träning påverkar motivationen till att styrketräna igen 

(närmande beteende). 

3.4 Musikens tempo och motivation 

Enligt Bitner (1992) påverkar en individs glädje och upprymdhet indirekt närmande- 

undvikande beteendet gentemot en servicescape och tjänst, därmed förväntas även att 

musikens tempo påverkar motivation till att träna igen.  

 

H6: Musikens tempo påverkar individens motivation till att styrketräna igen. 

3.5 Glädje och upprymdhet 

Enligt Donovan och Rossiter (1982) integrerar också de två känslotillstånden 

glädje och upprymdhet. En viss nivå av upprymdhet skapar ett närmande beteende 

i en neutral miljö som varken ger glädje eller upprymdhet.  

I en miljö där personer känner glädje är regeln att ju högre nivå av upprymdhet 

desto högre nivå av närmande beteende.  
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Den motsatta effekten finns i en obehaglig miljö, där undvikande beteendet ökar 

ju högre grad av upprymdhet personen har. Denna integration mellan de två 

känslotillstånden bör även finnas i en styrketräningsmiljö.  

 

H7: Glädje och upprymdhet integrerar i en styrketräningsmiljö.  
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4. Metod 

 

För arbetet valdes en kvantitativ metodansats med genomförandet av ett 

fältexperiment i träningsmiljö. Fördelar och nackdelar med detta val diskuteras. 

Vid fältexperimentet besvarades en enkät. Utformningen av enkäten och urvalet 

av respondenter beskrivs. Enkäten innehåller bland annat uppgifter med grund i 

PAD - modellen, på vilket sätt tydliggörs i avsnittet. Slutligen diskuteras 

undersökningens reliabilitet och etiska aspekter av arbetet.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka sambandet mellan det musiktempo som spelas 

och kundens känslotillstånd (glädje/upprymdhet) vid styrketräning på ett gym, där 

känslotillstånden i sig påverkar kundens beteende gentemot tjänsteföretaget. Syfte 

och problemställning styr valet av metod för en empirisk undersökning (Jacobsen 

2002). För arbetet har en kvantitativ ansats valts som forskningsmetod. Den 

kvantitativa ansatsen syftar till att upptäcka och mäta sambandet mellan olika 

variabler genom statistiska och instrumentella analyser. Med ansatsen går det att 

studera delar av en helhet och den lämpar sig vid test av hypoteser (Christensen et 

al. 2010). Med den kvantitativa ansatsen ges en grund för generalisering och 

möjlighet att kunna dra slutsats om en större grupp utifrån en undersökning av en 

liten grupp vid ett givet förhållande (Jacobsen 2002). Arbetets empiriska 

undersökning gjordes via ett fältexperiment i en verklig miljö där respondenterna 

fick besvara en enkät. Totalt samlades 36 enkäter in. PAD – modellen ligger till 

grund för en del frågor i enkäten vilket bidrar ytterligare till metodvalet, då 

modellen i sig använder mätskalor för att gradera känslotillstånden glädje och 

upprymdhet (Mehrabian 1995).  
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4.1 Urval  

Vid valet av en kvantitativ ansats är målet att ge en representativ bild av 

populationen genom undersökning av ett mindre stickprov. Det innebär vanligtvis 

utfrågning av ett stort antal enheter, av praktiska skäl är det dock omöjligt att 

fråga alla, vilket betyder att urval för ett stickprov måste göras (Jacobsen 2002).  

Urvalet för arbetet har tyvärr fått ändras under arbetets gång på grund av bortfall. 

Det från början tänkta urvalet var ett så kallat klusterurval. Klusterurval betyder 

att populationen delas in i grupper, sedan undersöks enheter från dessa grupper. 

Detta urvalssätt gör det möjligt att fokusera på en viss grupp. Dessutom att 

avgränsa sig till ett visst område, vilket här var fördelaktigt av praktiska skäl för 

att hitta deltagare till undersökningen (Christensen et al. 2010). Målgruppen för 

urvalet var studenter mellan 17-27 år vid Karlstad Universitet, där respondenter 

skulle hittas genom ett flertal klassbesök på Karlstad Universitet. Dessutom via 

utskick av information på Facebook - grupperna ”Tjena Campus” och ”Tjena 

studenter” med ett hundratal medlemmar per grupp (Facebook 2014). Även mail 

skickades ut på internetmodulen Itslearning till cirka 3000 personer där deltagarna 

gavs möjlighet att anmäla sig till undersökningen (Itslearning 2014; se appendix 

9.3). Med godkännande av Kristina Dahlström på Livskraft lades det ut 

information om arbetet och listor inne i Livskraft lokaler med möjlighet att 

anmäla sig till undersökningen. (se appendix 9.3). Alla studenter vid Karlstad 

Universitet tillfrågades inte för att delta i undersökningen. Stickprovet skulle ändå 

uppfylla kraven som finns för att ge en homogen och representativ grupp med 

liknande utbildningsbakgrund, motivation och intresse för att delta i 

undersökningen (Jacobsen 2002).  

 

Antal enheter nåddes inte för att på ett reliabelt sätt genomföra det först tänkta 

undersökningsupplägget. Detta gjorde att urvalet av respondenter skiftade under 

arbetets gång med en ändring av undersökningsupplägget som följd. Viktigt att 

poängtera är att även om upplägget av undersökningen ändrades kvarstod arbetets 

syfte och frågeställningar, samt vad undersökningen förväntades ge för resultat. 

Dessutom behövde enkäten redigeras minimalt.  
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Urvalet ändrades från att vara ett klusterurval, med en redan föranmäld grupp 

deltagande på undersökningen (Christensen et al.2010), till ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de personer som är lättast 

att få tag på blir respondenter, här individer som redan fanns närvarande på 

gymmet när undersökningen genomfördes. Detta är en fördel med 

bekvämlighetsurval eftersom kostnaderna av att välja ut enheter försvinner 

(Jacobsen 2002). Med det nya upplägget behövde respondenterna enbart besvara 

enkäten vid ett tillfälle istället för två. Även om urvalsformen ändrades fick de 

tillfrågade fortfarande själva välja att besvara enkäten eller ej. En svaghet med 

denna typ av urval är enkäten enbart innehåller svar från personer som redan 

tränar på gymmet. Ingen information fås av personer som vanligtvis kanske inte 

vistas i en träningsmiljö. Däremot besvaras enkäten av de som faktiskt är 

intresserade av ämnet och kan ha nytta av resultaten, vilket kan undvika bortfall 

(Jacobsen 2002).  

 

Trots vissa problem besvarade slutligen totalt 36 personer enkäten. Av dessa fanns 

5 stycken som anmält sig via tidigare gjorda informationsbesök i klasser och 

utskick av information på internet. De resterande 31 respondenterna gjordes via 

ett bekvämlighetsurval och fanns redan närvarande på gymmet under 

undersökningstillfällena och tillfrågades då att besvara enkäten.  

 

Vad som kunnat göras bättre för att undvika förändringen av urvalet var att 

erbjuda fler belöningen än enbart två gratis provträningar och nyttan av fysisk 

aktivitet för deltagarna. Dessutom att från början ha ett enklare upplägg där 

deltagarna endast behövde närvara vid ett tillfälle och inte två som ursprungligen 

tänkt. Ett stort bortfall av möjliga medverkande försvann på grund av detta 

(Jacobsen 2002). 
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Figur 3: Fördelning av kön och ålders hos respondenterna 

 

4.2 Musik för undersökning 

Ett samarbete förekom med Musicpartner för att ta fram musiken och göra 

spellistor till undersökningen. Musicpartner säljer och levererar musiktjänster till 

företag för att skapa en bra kundupplevelse (Musicpartner 2014). Den ena 

spellistan skulle ha ett tempo mellan 125 – 140 bpm och den andra ett intervall på 

90 – 110 bpm. Ursprungstanken var att spela två spellistor med olika tempon, låta 

respondenter medverka vid dessa tillfällen, och studera hur de olika 

musikförhållandena påverkar individen känslomässigt. Samt vilket tempo som 

föredras av individer som styrketränar. Spellistorna gick dock endast en gång att 

spela ute på gymmet, vilket medförde upplägget med undersökingen fick ändras.  
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Istället för det ursprungliga planeringen var nu tanken att göra en jämförelse 

mellan enkätsvaren från det tillfälle min spellista med tempo 125 – 140 bpm 

spelades med enkätsvaren från gångerna då Livskraft musik spelades. 

Förhoppningen var att Livskraft musik skulle ha ett annat tempo än mellan 125 – 

140 bpm för att kunna jämföra svaren från två musikförhållanden, vilket inte 

infriades. Livskrafts musik hade ett intervall på 87 - 153 i tempo, ett alldeles för 

stort intervall för att göra en jämförelse, därför räknades ett medeltempo ut. 

Medeltempo låg på 126 bpm, det vill säga inom det intervall som den egen gjorda 

listan hade (125  - 140 bpm). 

 

Att samma musiktempo hade spelats under alla undersökningstillfällen ändrade 

till viss del syftet med uppsatsen. Detta då de inte hade genomförts ett experiment 

med en kontrollgrupp tränandes i ett vanligt gym tempo (Livskraft musik) och en 

experimentgrupp som medverkat i ett förhållande där tempot hade manipulerats 

(egen spellista). Därmed gick det inte att jämföra de två grupperna och undersöka 

om det finns ett säkert samband mellan musikens tempo och känslotillstånden 

glädje och upprymdhet. Däremot se om en antydan till att musikens tempo 

påverkar glädje och upprymdhet finns. Dessutom gick det att utifrån de besvarade 

enkäterna se om ett musiktempo mellan 125 – 140 bpm föredras av individer som 

styrketränar, eller om ett långsammare/snabbare tempo prefereras. Trots 

problemen med musiken och urvalet gick det således att få fram resultat och bidra 

med kunskap inom området.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

För denna uppsats har både primärdata och sekundärdata använts. Sekundärdata 

insamlades i form av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar och böcker. 

Insamlandet av primärdata genomgick som tidigare beskrivit vissa förändringar, 

både vad gäller urvalet och med musiken, men samlades slutligen in genom 

enkätundersökningar som besvarades vid ett fältexperiment (Christensen et al. 

2010). Urvalet var ursprungligen ett klusterurval planerat att bestå av en grupp 

studenter mellan 17-27 år. Deltagarna skulle närvara vid två tillfällen för att ena 

gången träna till en spellista med snabbt musiktempo, och den andra gången till en 

spellista med ett långsammare musiktempo.  

 

Eftersom inte tillräckligt antal enheter anmälde sig för att genomföra den 

ursprungliga tanken med undersökningen på ett reliabelt sätt ändrades upplägget. 

Det nya upplägget var att spellistan med det snabbare musiktempot (tempo 125 - 

140 bpm) skulle spelas den 23/4 och 24/4 medan spellistan med det långsammare 

musiktempot (tempo 90 – 110 bpm) skulle spelas den 28/4 och 29/4. Därefter var 

planen att fråga personer, som redan fanns närvarande på gymmet, att besvara en 

enkät. På liknande sätt som ursprungligen tänkt skulle sedan en sammanställning 

göras för att se om musikens tempo faktiskt påverkar känslotillstånden glädje och 

upprymdhet och vilket musiktempo av antingen 125 -  140 bpm eller 90 – 110 

bpm som föredras vid styrketräning.  

 

Då musiken inte gick att spela vid alla fyra tillfällen ändrades även detta upplägg. 

Vid denna tidpunkt var upplägget att spela den egna spellistan med ett tempo på 

125 – 140 bpm den 23/4 och Livskraft musik den 24/4, 28/4 och 29/4. Sedan 

jämföra enkätsvaren från de olika musikförhållandena. Livskraft egen musik hade 

dock ett medeltempo på 126 bpm vilket inte möjliggjorde en jämförelse. Det 

slutliga syftet med undersökningen blev då att studera om ett tempo mellan 125- 

140 bpm påverkar individen i samband med styrketräning. Dessutom om ett 

tempo mellan 125 – 140 bpm föredras eller om ett långsammare/ snabbare 

prefereras av individer som styrketränar.  
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4.4 Utformning av enkäter 

Insamling av primärdata skedde genom ett fältexperiment där samtliga 

respondenter besvarade en besöksenkät. Besöksenkäter har flera fördelar i att de 

ger hög svarsfrekvens, går snabbt att genomföra och intervjusvaren kan informera 

om enkäten och lösa ut oklarheter. Dock kan det vara svårt att ställa känsliga 

frågor (Christensen et al. 2010). Standardiserade enkäter användes, vilket betyder 

att frågorna ställs i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga 

respondenter. Enkäterna innehöll främst slutna frågor där respondenten enbart 

kryssar i det svarsalternativ som passar denne bäst (Christensen et al. 2010). På 

enkäten fanns även ett försättsblad med information om undersökningens syfte, 

hur respondentens svar skulle användas och kontaktuppgifter om ytterligare frågor 

om arbetet fanns. Efter försättsbladet följde uppgifter om känslotillstånden glädje 

och upprymdhet samt om musikens tempo. Längst bak i enkäten fanns en ordlista 

med definitioner på dessa begrepp samt referenser till vetenskapliga artiklar (se 

appendix 9.2).  

 

De slutna enkätfrågorna hade en skala på mellan 1-5, där alternativet 1 är att 

respondenten inte instämmer alls och vid svarsalternativ 5 instämmer 

respondenten helt. Svarsalternativen baseras på intervall där avstånden mellan 

värdena är lika stora (Christensen et al. 2010). PAD - modellen som mäter en 

individs känslotillstånd (glädje/upprymdhet) och baseras på arbetet av Mehrabian 

och Russel (Mehrabian & Russel 1974 refererad i Mehrabian 1996). Dessa sex 

frågorna användes två gånger för att mäta känslotillstånden hos respondent både 

innan och under passet (se appendix 9.2). Genom att mäta känslotillstånden på 

detta sätt går det att se om musikens tempo haft inverkan på individen. Att 

jämförelsen inte görs innan och efter passet beror på att med PAD sker en 

undersökning av hur personen mår under en situation/händelse, inte hur den mår 

efter en situation/händelse (Donovan & Rossiter 1982). Även om PAD även 

innehåller dominans kommer detta inte mätas då Donovan & Rossiter (1982) 

visade att dominans inte har någon signifikativ effekt på beteende 
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4.5 Tydliggörande av PAD i enkäten 

PAD mäts genom att de tre tillstånden (glädje/upprymdhet/dominans) delas upp i 

flertalet adjektivpar med motsats ord där respondenten kryssar i vart denne 

befinner sig på en numerisk skala (Mehrabian 1995). Varje tillstånd innehåller sex 

stycken adjektivpar där respondenten på varje fråga ska kryssa i vart denne 

befinner sig. Varje fråga har totalt 9 rutor att välja mellan (Mehrabian 1996), där 

skalan varierar från -4 till +4 (Mehrabian 1995). Korrelation mellan de tre 

områdena ligger på -0,07 till 0,26 vilket betyder att de är oberoende från varandra 

(Bearden et al. 2011).  

 

Mehrabian (1995) utvecklade grundmodellen av PAD från att innehålla sex 

stycken adjektiv par för varje tillstånd till 16 stycken adjektiv par för glädje, 9 för 

upprymdhet och 9 för dominans. Trots att utveckling av PAD - modellen 

resulterat i en bättre bedömning av känslotillstånd, används den ursprungliga 

varianten i enkäten då även den är godtagbar vid undersökning av känslotillstånd 

(Mehrabian 1995). Till att börja med skriver Mehrabian (1995) att PAD skalorna 

kan appliceras på varierande sätt i olika studier och undersökningar. 

Fortsättningsvis finns det för den tidigare PAD - modellen tydliga motsatsord som 

kan användas för studier, något som inte sker för den senare (Mehrabian & 

Russell 1974 refererad i Mehrabian 1995). Den tidiga PAD - modellen och 

motsatsorden används därför i detta arbete för att ha en bättre grund i mätningen 

av känslotillstånden. Även senare års forskning använder den ursprungliga PAD - 

modellen med tillförlitliga resultat. Ett exempel är Dube och Morin (2001). Ett 

annat är Ryu och Jang (2007) som utgick ifrån Mehrabian och Russells original 

PAD - modell för att se hur kunders uppfattning av omgivningen på restauranger 

påverkar den känslomässiga responsen och närmande-/undvikande beteendet. Här 

används fyra frågor med grund i den ursprungliga PAD - modellen för att mäta 

glädje och upprymdhet. Därmed stärks valet av att ha den tidigare PAD - 

modellen som en del av enkätundersökningen. Den är även mindre resurs och 

tidskrävande, aspekter som bör beaktas vid ett uppsatsarbete (Jacobsen 2002; 

Christensen et al. 2010).  
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Slutligen är det viktigt att ha ett syfte med varje fråga i enkäten, även att 

respondenten förstår detta syfte. Detta kan bli oklart för respondenten vid 

användning av den större PAD - modellen med följden att denne inte besvarar 

uppgiften (Christensen et al. 2010). Den ursprungliga varianten av PAD gör 

således enkäten tydligare för respondenten och enklare att besvara. 

 

4.6 Studiens trovärdighet 

Jacobsen (2002) betonar att både den kvantitativa och kvalitativa undersökningens 

resultat och trovärdighet beror på hur väl undersökningen uppfyller validitet och 

reliabilitet. Då en kvantitativ metod valts för undersökningen kommer begreppen 

validitet och reliabilitet användas istället för giltighet och trovärdighet som mer 

sammankopplas med den kvalitativa ansatsen. Validitet kan delas upp i två grenar, 

intern och extern validitet. Intern validitet betyder att undersökningen faktiskt 

mäter det som är initierat att mäta och besvarar de frågeställningar arbetet har 

(Jacobsen 2002). Detta är en utmaning vid en kvantitativ undersökning då givna 

svarsalternativen används, som i stor utsträckning styr hur respondenterna ska 

svara (Christensen et al. 2010). Svar ges vid användning av givna svarsalternativ 

bara på de ämnen som enkäten frågar om (Jacobsen 2002). För att motverka detta 

problem har mycket tid lagts på att ha ett klart syfte med enkäten och skapa bra 

svarsalternativ. Flera samtal har förts med handledare och andra föreläsare för att 

skapa en godtagbar enkät. Även ett test av enkäten genomfördes innan 

undersökningstillfällena för att kontrollera att den besvarar arbetets syfte 

(Jacobsen 2002). Testet visade att enbart små ändringar av enkäten behövde 

göras.  

 

Hög extern giltighet betyder att resultatet kan överföras till andra områden 

(generalisering). Vid en kvantitativ undersökning är målet att generalisera från ett 

stickprov till en större population. Stickprovet bör vara representativt för 

populationen och urvalet skett slumpmässigt (Jacobsen 2002). 

Bekvämlighetsurvalet kan i detta fall anses slumpmässigt då det inte bör vara 

någon skillnad på de som besvarade enkäten och andra inom samma åldersspann 

som tränar på gym (Christensen et al. 2010).  
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En annan aspekt är att ha samma förförståelse och förväntningar om 

undersökningen hos respondenterna (Christensen et al. 2010). Denna aspekt 

uppfylldes eftersom respondenterna inte visste att de deltog i en undersökning 

förrän vid tillfrågandet om att besvara enkäten. I samband med undersökningen 

fick alla deltagare samma information både muntligt, men även skriftligt tack vare 

försättsbladet på enkäten (se appendix 9.2). Med tanke på att dessa villkor 

uppfyllts och kan undersökningen anses ha extern validitet. Detta trots vissa 

problem med reliabiliteten som förklaras tydligare i nästa stycke.     

 

Enligt Jacobsen (2002) ska en undersökning ha genomförts på ett realistiskt, 

korrekt sätt och utan uppenbara mätfel för att vara reliabel. Resultatets reliabilitet 

kan påverkas negativt av att 5 av de 36 respondenterna valdes genom ett 

klusterurval och övriga 31 via ett bekvämlighetsurval. Dock gjordes ett obundet 

slumpmässigt klusterurval för att hitta de 5 respondenterna och de har frivilligt 

anmält sitt deltagande. Lika information har getts till alla 36 respondenterna om 

undersökningen och dess syfte. Detta uppfyller kraven om informerat samtycke 

(Jacobsen 2002; Christensen et al. 2010). Precis som övriga 31 respondenter fick 

också de 5 respondenterna träna sitt eget pass till musikens tempo. Då alla har 

tränat i samma förhållanden, tempo 125 – 140 bpm, bör arbetet resultat inte bör 

påverkas negativt i allt för stor utsträckning. Detta även med åtanke att de 5 är i en 

minoritet av 36 besvarande. 

 

Sammanfattningsvis har vissa ändringar av undersökningsupplägget skett under 

arbetets gång på grund av urvalsproblem och svårigheter med musiken. 

Genomförda förändringar har gjort att vissa villkor inte uppfyllts för att på ett helt 

reliabelt sätt konstatera ett samband mellan musikens tempo och glädje/ 

upprymdhet. Bland annat har experimentet inte innefattat en kontroll- och en 

experimentgrupp (Christensen et al. 2010). I enkäten sker dock en jämförelse 

mellan vilken nivå av glädje och upprymdhet personen känner innan jämfört med 

under styrketräningen (se appendix 9.2). Jämförelse kan ge en antydan på att 

servicescape, och musikens tempo som en del, av detta påverkar individen. 

Dessutom genomfördes fältexperimentet i en verklig miljö, med slumpmässigt 

urval.  
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Respondenterna anses inte avvika från andra som är i samma åldersspann och 

tränar på gym. De har alla fått samma behandling och information under 

undersökningen. Respondenterna har besvarat enkäten frivilligt och anonymt. Att 

de fått information om arbetet och deras roll som respondent bekräftades genom 

deltagande i enkäten och en fråga i densamma (se appendix 9.2). I analysen av 

enkäten har också flera tester genomförts i SPSS enligt Field (2009), för att se 

signifikansen hos de olika resultaten. SPSS är ett program för att sammanställning 

och analys av kvantitativ data och ett verktyg för att hitta exempelvis olika 

samband och korrelationer (Field 2009).  Resultaten har sedan jämförts med 

arbetets sekundärdata där flera av varandra oberoende forskare redovisat samma 

sak. Trots vissa problem anses arbetet därför, till viss del, uppfylla kraven på 

validitet och reliabilitet. Speciellt då flera etiska aspekter beaktats under hela 

arbetsprocessen. 

 

4.7 Etiska överväganden 

En undersökning innebär beröring av en rad etiska dilemman. Det finns tre 

grundkrav som en undersökning bör försöka uppfylla: informerat samtycke, krav på 

privatliv och krav att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke betyder att 

undersökningsdeltagaren har informerats om syftet med undersökningen och vad 

deltagaren vinner och förlorar med att delta. Däremot får inte för mycket 

information om undersökningen ges då det kan påverka undersökningens 

reliabilitet. Eftersom deltagarna exempelvis kan bete sig annorlunda för att inte 

avslöja sitt sanna jag eller vill tillfredsställa forskaren (Jacobsen 2002). Detta har 

undvikits genom att respondenterna inte varit medvetna om att de närvarat vid en 

undersökning förrän vid tillfrågandet om besvarande av enkäten, förutom de 5 

stycken som diskuteras tidigare i avsnitt 4.7. Vid tillfrågandet om deltagande 

informerades alla respondenter kort om undersökningens syfte, deras roll i denna 

och hur de besvarade enkäterna skulle användas. Villkoren om frivillighet att delta i 

undersökningen och rätt till privatliv uppfylldes genom tillfrågandet och även 

skriftligt på enkätens försättsblad (Jacobsen 2002; se appendix 9.2).  
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I en undersökningssituation har forskaren en roll i att bevara respondentens 

välmående och se till att den blir korrekt återgiven under undersökningsprocessen 

(Christensen et al. 2010; Jacobsen 2002). Därför upprättades en separat E-mail 

(gymmusik14@hotmail.com) dit deltagarna kunde ställa frågor om undersökningen 

och få möjlighet att läsa resultatdelen innan publicering. De personer och företag 

som nämns i uppsatsen har frågats om tillåtelse innan publicering. 

4.8 Tolkning av enkätsvaren 

Efter avslutad undersökning sammanställdes de 36 enkäterna i SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Flera frågor i enkäten besvarar liknande ämne, 

exempelvis mäter flera frågor upplevd glädje under träningen och andra frågor 

upprymdhet under passet. Därför har ett index gjorts där frågorna grupperats in i 

olika ämnen för att sedan kunna se korrelationen och sambanden mellan ämnena. 

Därefter har indexet används för besvara arbetets frågeställningar och hypoteser. 

Indexet presenteras nedan och har sin grund i den uppsatsmodell som är gjord för 

arbetet (se figur 2). I SPSS har frågornas reliabilitet kontrollerats för att se om de 

går att gruppera tillsammans och på sätt skapa ett index. Hur mycket frågorna 

korrelerar med varandra kan mätas med Cronbach alpha. Ett värde över 0,7 anses 

vara en acceptabel gräns för att visa på intern korrelation (Field 2009). Alla index 

utom det gällande motivation till träning visar ett värde över .7. Det anses som 

dock som acceptabelt eftersom det är så nära .7 och värdet kan påverkas av olika 

faktorer såsom antal frågor/objekt i indexet. Det betyder att frågorna kan läggas 

ihop i ett index utan att påverka den övergripande reliabiliteten av enkäten och 

dess svar (Field 2009). Indexet för detta arbete ser ut som följer. 
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Index Frågor Cronbach Alpha 

Glädje innan pass 1.7, 1.8, 1.9 .825 

Glädje under pass 3.3, 4.1, 4.10, 4.11, 4.12 .818 

Upprymdhet innan 

pass 

Bakgrundsfråga 4, 1.4, 

1.5, 1.6 

.853 

Upprymdhet under 

pass 

3.4, 4.7, 4.8, 4.9 .819 

Musikens tempo 3.1, 3.2 .868 

Motivation till träning 4.3, 4.6 .697 

 

Figur 4: Index med korrelation (Cronbach Alpha) för att se om flera enkätfrågor går att 

gruppera in i ett gemensamt ämne.  

 

Vidare har SPSS använts för att se korrelationen mellan de olika grupperna i 

indexet. Detta genom att använda Pearsons korrelationskoefficient, där värdet på 

korrelationerna kan variera mellan -1 och +1. Plus 1 betyder att de två variablerna 

är perfekt positivt relaterade, så stiger den en ökar den andra lika mycket. Om 

värdet istället uppvisar minus 1 innebär det att om ena variabeln stiger minskar 

den andra. Om ett värde är utanför dessa gränser har något gått fel. Är värdet noll 

finns ingen relation mellan variablerna (Field 2009). Signifikansnivå av dessa 

korrelationer har också räknats ut och visar på antingen p<.05 eller p<.01. Om 

korrelationen är på p<.05 nivå betyder det att det är 95 procent sannolikhet att få 

ett samma resultat om experimentet görs om med ett liknande urval från 

populationen. Har korrelationen en signifikansnivå på p<.01 är trovärdigheten av 

resultatet hela 99 procent (Jacobsen 2002; Field 2009). Dessa två värden kommer 

användas vidare i uppsatsen. Resultatet av hypotestesterna och korrelationer 

mellan de olika variablerna, samt deras signifikansnivå, visas i empiridelen, 

avsnitt 5, längre ner i uppsatsen. 

4.9 Bortfall 

I arbetet har framförallt bortfalls typ 3 skett med personer som har tillfrågats att 

delta i undersökningen men inte gjort det. Detta har gjort att urvalsformen har fått 

ändrats. För de besvarade enkäterna har ett fall inträffat där respondenten missat 

eller inte valt att svara på en enskild fråga (Jacobsen 2002). Det senare har 

behandlats i SPSS som missing values, med värde 999, enligt Field (2009) för att 

inte påverka analysen i stort.  
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5. Resultat/empiri 

__________________________________________________________________

I detta avsnitt presenteras resultaten av den gjorda enkätundersökningen. 

Resultatet ger svar på de 7 hypoteser som tidigare ställts i arbetet. I 

uppsatsmodellen (figur 3) visas tydligare resultatet för de korrelationer som mäts. 

 

*p <.05 

 

**p <.01 

 

 
  

 

  

.347*   .506** 

 

        .840** 

                      .800** 

.527**   .667** 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Uppsatsmodell med korrelationer. Pilarna visar att det finns signifikativa 

korrelationer mellan variablerna. Musikens tempo påverkar glädje och upprymdhet (även 

indirekt närmande beteende). Glädje och upprymdhet påverkar varandra och även var för 

sig närmande beteende.  

 

 

 

Glädje 

 

Upprymdhet 

Motivation till att träna 
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5.1 Musikens tempo 

H1: Ett musiktempo mellan 125-140 bpm föredras av individer i samband med 

styrketräning på gym.  

Den första hypotesen tar upp om ett tempo mellan 125 – 140 bpm föredras av 

individer i samband med styrketräning på gym. Detta undersöktes genom två 

frågor i enkäten. Först fråga 3.6 där respondenten fick välja mellan tre alternativ; 

om de ville att tempot skulle vara likadant, långsammare eller snabbare än det 

tempo som spelades under träningstillfället (se appendix 9.2). Resultatet visade att 

20 av de totalt 36 respondenterna vill träna till ett snabbare tempo än 125 - 140 

bpm. I övrigt vill 14 besvarande träna till samma tempo. Även fråga 4.6 

undersökte detta (se appendix 9.2). I fråga 4.6 skulle respondenterna svara på om 

de vill träna till samma musiktempo igen. Totalt besvarade 36 personer frågan 

med resultatet att majoriteten instämmer i påståendet och vill träna till samma 

musiktempo igen. Dessa resultat gör att H1: behålls till viss del då cirka hälften av 

respondenterna föredrar ett tempo mellan 125 – 140 bpm. Dock visar 

undersökningen också att flertalet föredrar ett snabbare tempo (se appendix 9.6). 

5.2 Musikens tempo och glädje 

H2: Musikens tempo påverkar känslotillståndet glädje hos en individ i samband 

med styrketräning på gym. 

Hypotes 2 studerade korrelationen mellan musikens tempo och glädje under 

passet hos en individ som styrketränar. Här var korrelationen mellan variablerna 

.347 med en signifikans nivå på p (one - tailed) <.05. Detta betyder att med 95 % 

säkerhet ges ett liknande resultat om experimentet skulle göras igen. Med detta 

resultat behålls H2.  
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5.3 Glädje under träning påverkar motivation till att träna igen 

H3: Glädje under träningen påverkar individens motivation till att träna igen 

(närmande beteendet). 

Korrelationen som berör om glädje under träning påverkar motivation till fortsatt 

styrketräning har ett signifikansmått på p< (one – tailed) .01 och ett 

korrelationsvärde av .527. Respondenterna var 36 till antalet vid denna fråga.  

Den visade signifikanta korrelationen gör att H3 behålls. 

5.4 Musikens tempo och upprymdhet 

H4: Musikens tempo påverkar känslotillståndet upprymdhet hos en individ i 

styrketräningssammanhang. 

Vidare studerades korrelationen mellan musikens tempo och upprymdhet under 

träning. Korrelationsnivån ligger här på .506 med en signifikansnivå på p< (one – 

tailed) .01. Det betyder att om experimentet skulle genomföras igen skulle det 

med 99 % säkerhet finnas denna korrelation. Respondent antalet uppmättes till 36 

stycken för denna fråga. Med detta resultat behålls H4. 

5.5 Upprymdhet under träning påverkar motivationen till att träna igen 

H5: Upprymdhet under träning påverkar individens motivation till att träna igen 

(närmande beteende). 

Korrelationen mellan upprymdhet och motivation till att återvända till företaget 

för att åter styrketräna studerades också. Det skulle vara 99 % chans att få ett 

liknande resultat då signifikansnivån är p < (one – tailed) .01. Korrelationsvärdet 

ligger på .667. Med tanke på detta behålls H5 
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5.6 Musikens tempo och motivation till att träna igen 

H6: Musikens tempo påverkar individens motivation till att styrketräna igen 

Denna hypotes under söker om musikens tempo påverkar motivationen till att 

träna igen. Totalt besvarade 36 personer frågan och korrelationen är lika med .800 

med en signifikansnivå på p (one- tailed) <.01. Med redovisat resultat behålls H6 

5.7 Glädje och upprymdhet integrerar i en styrketräningsmiljö.  

H7: Glädje och upprymdhet integrerar i en styrketräningsmiljö. 

Slutligen studerades om glädje och upprymdhet påverkar varandra i en 

styrkträningsmiljö. Antal respondenter uppmättes till 36 stycken och korrelationen 

hade ett värde på .840 med en signifikansnivå på p (two – tailed) < .05. Arbetets 

H7 behålls. 

 

Hypotes Behålls Behålls ej Tillägg 

H1 X  Hälften av respondenterna föredrar ett tempo 

mellan 125 - 140 bpm. Dock visar 

undersökningen att flertalet föredrar ett 

snabbare tempo. 

H2 X   

H3 X   

H4 X   

H5 X   

H6 X  Musikens tempo påverkar indirekt motivation 

till att träna igen. 

H7 X   

 

Figur 6: Visar en sammanställning på vilka hypoteser som behålls respektive inte behålls. 

Dessutom eventuella tillägg. 

 

Appendix 9.6 redovisar samtliga indextabeller för dessa hypoteser. Dessutom 

diagram som jämför nivån av känslotillstånden glädje och upprymdhet hos 

individen innan i relation till under träning. 
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6. Analys och diskussion 

__________________________________________________________________

I detta kapitel sammankopplas resultaten från den genomförda 

enkätundersökningen med teorier om servicescape, PAD – modellen och musik 

för att skapa underlag till uppsatsen slutsatser.  

 

Servicescape är den omgivning i vilken konsument befinner sig i samband med 

tjänsteförbrukningen (Bitner 1992). Servicescape påverkar hur kunden uppfattar 

tjänsten (Bitner 1992; Wakefield & Blodgett 1996; Kim & Moon 2009). Det 

skapar en känslorespons hos individen som i sig tar sig i uttryck genom ett 

närmande eller undvikande beteende gentemot tjänsteföretaget (Mehrabian & 

Russel 1974 refererad i Tombs & McColl-Kennedy 2003; Bitner 1992). Med hjälp 

av PAD (glädje/upprymdhet/dominans) kan denna känslorespons mätas och hjälpa 

företag att bättre förutse beteendet och förstå vad i servicescape som påverkar 

kunden (Mehrabian & Russel 1974 refererad i Mehrabian 1996). Via flertalet 

studier har musikens tempo, som en del av servicescape, visat sig ha effekter på 

individen och dess känslor, därmed även hur det uppfattar tjänsteföretaget (Bitner 

1992; Turley och Milliman 2000). Även i träningssammanhang, där dock mycket 

av forskningen skett i samband med konditionsträning och med fokus på 

individens träningsprestation (Terry et al. 2012; Karageorghis et al. 2011; Crust & 

Clough 2006). Därför studerade arbetet om musikens tempo påverkar individens 

känslotillstånd i samband med styrketräning på gym, och därmed motivationen till 

att besöka företaget. Dessutom om det tempo som spelas på gym uppskattas och 

föredras av tränande individer. Ett fältexperiment genomfördes i en verklig miljö 

för att undersöka arbetets hypoteser och ge svar till arbetets syfte. Resultaten från 

undersökningen redovisades i föregående kapitel 5 och analyserar nedan. Innan en 

analys sker bör det påpekas att reliabiliteten i vissa av dessa resultat kan 

diskuteras. Detta då alla villkor för att klart kunna påvisa samband mellan två 

variabler via ett experiment inte uppfylldes på grund av urvals- och musikproblem 

tidigare beskrivna i metodkapitel 4 (Jacobsen 2002; Christensen et al. 2010).  
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Däremot kan de flesta resultat anses signifikativa, besvara arbetets hypoteser och 

bidra till ämnets utveckling (se appendix 9.6).  

6.1 Musikens tempo 

Musikens tempo mäts i beats per minute (”bpm”) och visar på antal taktslag per 

minut som en låt har (Karageorghis et al. 2011). Tempot har visad effekt på 

individer både i detaljhandelsammanhang (Turley & Milliman 2000), men även i 

träningssammanhang (Terry et al. 2012). Ett tempo över 120 bpm anses motivera 

individen till träning och ha sådana positiva effekter såsom upplevd ansträngning 

och förbättrat humör (Karageorghis et al. 2006). Karageorghis et al. (2011) skriver 

att ett tempo mellan 125 – 140 bpm föredras av unga vuxna oavsett 

träningsintensitet. Hypotes H1 föreslår detta tempointervall även föredras i 

styrketräningssammanhang. Undersökningen genomförd för detta arbete visar på 

ett tvetydigt resultat där en grupp respondenter bekräftar hypotesen och tidigare 

forskning. Flertalet respondenter svarar dock att de vill träna till ett snabbare 

tempo än 125 - 140 bpm för att få en bra upplevelse (se appendix 9.6). En viss 

förklaring kan till detta resultat hittas vid analys av Edworthy och Waring (2006) 

som beskriver att ett snabbare musiktempo associeras till träning historiskt sett. 

Detta kan ha gjort att vissa associerar träningsmusik som ännu snabbare än ett 

tempo mellan 125-140 bpm. Det är viktigt att företaget uppfyller den önskan 

konsumenter har om musikens tempo. Detta med tanke på att preferenser och 

förväntningar av en tjänst och hur dessa uppfylls också styr uppfattad 

servicescape och tjänst (North & Hargreaves 2008). Samtidigt spelar kön och 

personlighet en roll för hur musiken i en träningsmiljö uppfattas (Crust & Clough, 

2006; Karageorghis et al. 2010). Därför ges också rådet att granska vilken 

kundgrupp som företaget har och skapa en spellista med ett tempo som passar 

denna grupp. För denna undersökning var åldersintervallet slutligen mellan 20-27 

år och för denna grupp föreslås ett musiktempo mellan 125 – 140 bpm, med inslag 

av låtar som har ett snabbare tempo, för att ge en bra upplevelse. Det är dock inte 

omöjligt att ett äldre eller yngre åldersspann hade föredragit ett annat tempo än det 

föreslagna 125 – 140 bpm eller snabbare.   
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6.2 Musikens tempo och glädje 

Arbetets andra hypotes (H2) studerade om musikens tempo påverkar 

känslotillståndet glädje i styrketräningssammanhang. Crust och Clough (2006) 

klargjorde att musikens tempo ger positiva effekter på prestationen i samband 

med styrketräning. Genom att använda PAD i undersökningen och mäta glädje 

hos individen innan och under styrketräning (se appendix 9.6) bekräftas den andra 

hypotesen. Resultatet visar att musikens tempo påverkar känslotillståndet glädje i 

styrketräningssammanhang. Bateman och Bale (2009) skriver att en låt ska bestå 

av fem delar för att vara behaglig; tempo, rytm, melodi, harmoni och dynamik. 

Även musikens delar utöver tempo har effekt på individen (Turley & Milliman 

2000: Oakes 2000) och kan således påverka undersökningens resultatet. Samtidigt 

visar tidigare forskning att musikens tempo är en av de delarna som påverkar 

individen mest (Karageorghis et al. 2006), även prestationsmässigt i samband med 

styrketräning (Crust & Clough 2006). Därför kan det argumenteras för att 

undersökningens resultat stämmer och att tempo har en viss effekt på glädje.  

 

Även arbetets tredje hypotes (H3) berör känslotillståndet glädje. Hypotesen påstod 

att glädje påverkar motivationen till att styrketräna igen och återvända till 

företaget. Det empiriska resultatet visade att ju högre grad av glädje desto högre 

motivation till att återvända till företaget och styrketräna. Ryu och Jang (2007) 

argumenterar för att glädje inverkar på kundens beteende. Sweeney och Wyber 

(2002) skriver att musik har inflytande på tjänstens uppfattade kvalité och hög 

känsla av glädje ökar kundens närmande beteende. Enligt Fulberg (2003) kan 

företaget manipulera musiken och dess tempo för att kommunicera med kund, 

skapa en bra bild av företaget och öka lojaliteten hos denna. Därmed bör de 

korrelationer som finns mellan musikens tempo och glädje samt mellan glädje och 

motivation till att styrketräna igen användas av företag. Framförallt då 

upplevelsen ofta sker i samband med tjänsteförbrukningen (Bitner 1992; 

Wakefield & Blodgett 1996) och tempot har bevisad effekt på prestation och 

individen emotionellt (Terry et al. 2012). Därför bör företaget inte bara som 

tidigare nämnt undersöka vilken ålder och personlighet deras kundgrupp har men 

även fundera på vilken bild som företaget vill kommunicera ut till kunderna.  
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6.3 Musikens tempo och upprymdhet 

Hypotes H4 föreslår att musikens tempo påverkar upprymdhet under 

styrketräning. Precis som vid studerandet av glädje användes PAD för att 

undersöka detta. Resultatet av undersökningen bekräftade hypotesen och visade 

att musikens tempo ger effekt på upprymdhet hos individen i samband med 

styrketräning. Upprymdhet är ett känslotillstånd som beskriver hur en pigg och 

mentalt vaken en person känner sig (Mehrabian & Russell refererad i Tombs & 

McColl-Kennedy 2003). Detta begreppsförtydligande tillsammans med resultatet  

från undersökningen kan förklara tidigare forskningsresultat som visat att musik 

och ett tempo över 120 bpm leder till förbättrade prestationer jämfört med ingen 

musik eller ett lägre tempo (Karageorghis et al. 2006; Crust & Clough 2006).  

 

Ett tidigare resultat av arbetets undersökning visade att glädje påverkar individens 

närmande beteende och motivation till att träna igen (se avsnitt 6.2). Hypotes H5 

föreslog att även upprymdhet under träning påverkar detta beteende. Resultatet 

visade att grad av upprymdhet påverkar motivationen till att träna igen. 

Upprymdhet påverkas också av hur väl personen överraskas positivt av 

servicescape (Donovan & Rossiter 1982). Detta betyder att musikens tempo inte 

bara bör infria konsumentens förväntningar, som tidigare visat i avsnitt 6.2, utan 

även varieras för att överraska kunden och ge en positiv upplevelse. Eftersom 

både tidigare studier och denna visat att en nivå över 120 bpm påverkar kunden 

positivt finns goda möjligheter att variera musikens tempo (Karageorghis et al. 

2011).  

6.4 Musikens tempo och motivation 

Individen stimuleras (S) av en servicescape, vilket skapar en känslomässig 

respons (O), det vill säga inverkar på individens glädje och upprymdhet, som i sig 

leder till ett närmande-/ undvikande beteende hos personer (R) (Tombs & McColl 

- Kennedy 2003). Ett närmande beteende kan vara sådant som en vilja att utforska 

servicescape eller återvända till den (Mehrabian och Russell 1974 refererad i 

Tombs & McColl - Kennedy 2003). PAD - modellen kan mäta denna 

känslorespons för att bättre förutse beteende.  
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Detta gjordes för hypotes 2-5 i detta arbete. Resultaten av undersökningen av 

dessa hypoteser visar att musikens tempo påverkar glädje och upprymdhet och 

dessa i sig påverkar motivationen till att styrketräna igen och åter besöka 

företaget. Därmed går det att säga att det, som visat i studien av H6, finns en 

korrelation mellan musikens tempo och motivationen till att åter styrketräna. Med 

grund i tidigare beskrivna S – O – R processen är det dock tveksamt att sambandet 

mellan musikens tempo och motivationen är direkt, utan ett mellansteg finns där 

motivationen att återvända påverkas av hur musikens tempo inverkar på 

känslotillstånden glädje och upprymdhet.  

6.5 Glädje och upprymdhet integrerar i en styrketräningsmiljö 

Donovan och Rossiter (1982) skrev att glädje och upprymdhet integrerar med 

varandra. Hypotes 7 (H7) påstod att detta även gällde i en styrketräningsmiljö. 

Detta bekräftades sedan tack vare genomförd undersökning och en statistisk 

analys i SPSS (se appendix 9.6). Donovan och Rossiter (1982) förklarar vidare att 

denna integration sker på olika sätt beroende på miljö. I en behaglig miljö där 

kunden känner glädje är regeln att ju högre nivå av upprymdhet desto högre nivå 

av närmande beteende. En viss nivå av upprymdhet skapar ett närmande beteende 

i en neutral miljö som varken ger glädje eller missnöjdhet. Till skillnad från en 

behaglig miljö skapar en hög nivå av upprymdhet ett undvikande beteende i en 

obehaglig miljö. Dessa scenarion och hur glädje och upprymdhet integrerar bör 

förstås av företaget för att skapa en bra känslorespons hos kund och ett närmade 

beteende. Resultatet av H7 visar att detta även gäller i en styrketräningskontext.  

Med resultat har en organisation, tillsammans med tidigare resultat och forskning 

om tempots påverkan glädje och upprymdhet samt vilket tempo som föredras, 

möjlighet att skapa en god känslorespons hos sina konsumenter.  
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7. Slutsats och framtida studier 

__________________________________________________________________ 

Avsnittet sammanfattar de viktigaste slutsatserna från analysavsnittet. Dessa 

slutsatser kommer besvara arbetets syfte som var att se om musikens tempo 

påverkar glädje och upprymdhet i samband med styrketräning på gym, och 

därmed motivationen till att återvända till företaget. Även vilket tempo som 

föredras i en styrketräningskontext. Slutligen ges förslag till vidare studier.  

 

Servicescape är den omgivningen i vilken kund befinner sig i samband med 

tjänsteförbrukningen (Bitner 1992). Den känslorespons som kunden får av 

servicescape påverkar dennes uppfattning om tjänsten och skapar ett närmande 

eller undvikande beteende gentemot företaget. Med hjälp av PAD – modellen 

(glädje/upprymdhet/dominans) kan denna känslorespons förstås bättre och 

företaget se hur olika delar i servicescape påverkar konsumenten. Syftet med 

arbetet var att se hur musikens tempo påverkar individens känslotillstånd glädje 

och upprymdhet i samband med styrketräning. Detta på grund av att tidigare 

forskning i detta område främst studerat hur musikens tempo påverkar individen i 

samband med konditionsträning och prestationsmässigt (Karageorghis et al. 2009; 

Simpson & Karageorghis 2006). Crust och Clough (2006) studerade hur musikens 

tempo påverkar individen i styrketräningssammanhang, men även här med 

inriktning på prestation snarare än hur musikens tempo påverkar individen 

känslomässigt. Uppsatsen bidrar till ämnet genom att visa att musikens tempo inte 

bara påverkar prestationen utan även påverkar glädje och upprymdhet i en 

styrketräningskontext (se appendix 9.6). Dessa känslotillstånd påverkar sedan 

uppfattad servicescape, tjänsteupplevelsen och motivationen till att träna igen. 

Företaget föreslås använda denna kunskap då musiken och dess tempo kan 

hanteras (Garlin & Owen 2006) och användas för att kommunicera med 

konsument och skapa en positiv känslorespons hos denna (Fulberg 2003). Enligt 

Fulberg (2003) kan detta leda till en ökad kundlojalitet. I tidigare studier har ett 

tempo mellan 125 – 140 bpm föreslagits som optimalt oavsett träningsintensitet 

(Karageorghis et al. 2011).  
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Uppsatsen undersökning bekräftar till viss del detta men visar också att flertalet 

respondenter önskar ett snabbare tempo (se appendix 9.6). Vilket tempo företaget 

ska välja måste ske utifrån kunden, då dennes förväntningar styr upplevelsen. 

Företaget måste även ta hänsyn till vilken bild som det önskar ge till sina kunder 

(Fulberg 2003). 

7.1 Förslag till vidare studier 

För framtida studier skulle det vara intressant att tydligare jämföra två intervall av 

musiktempon, som ursprungligen var tänkt för detta arbete. Det kan möjligtvis ge 

en tydligare och mer reliabel bild av vilket tempo som föredras i samband med 

styrketräning på gym och hur musikens tempo påverkar glädje och upprymdhet. 

Även en annan målgrupp än den mellan 20-27 år kan undersökas för att se om en 

skillnad i föredraget tempo finns. Arbetet fokuserade på hur musikens tempo 

påverkar personer som styrketränar. För att få en bättre förståelse för musikens 

betydelse i styrketräningskontext behövs andra delar såsom rytm och melodi 

studeras. Mer kunskap behövs också om hur musiken och musikens tempo 

påverkar individen i kombination med andra delar av servicescape, såsom skyltar 

och symboler eller nivå av ljudvolym och buller.  

 

I denna uppsats studerades enbart två känslotillstånd från PAD 

(glädje/upprymdhet/dominans), att även inkludera dominans skulle kunna 

utveckla området ytterligare. Framförallt då denna studie visade att många lyssnar 

på hörlurar när de tränar. Hur påverkar det servicescape, upplevelsen av dominans 

och kundens uppfattning av tjänsten?     
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9. Appendix 

 

9.1 Musik  

 

Artist Låt - titel BPM 

Spellista 1 (egen)   

Avicii Feat. Nicky Romero I could be the one 128 

Donkeyboy Ambitions (Cosmic Dawn Remix) 128 

Pitbull Feat. Kesha Timber (Team Pitbull Remix) 130 

Taion Cruz There she goes 128 

Jay Z Feat. Kanye West Paris (Album) 139 

Shakira Feat. Rihanna Can´t Remember To Forget You 138 

Enrique Iglesias Feat Ludacris Tonight (I´m Lovin You) (Dresden & Johnson 

Clean Radio) 

128 

Imagine Dragons Radioactive 136 

Avicii Feat. Aloe Blacc Wake Me Up (Edx Miami Sunset Mix) 128 

Dregen Just Like That 135 

LMFAO Sexy And I Know IT 130 

Loreen Euphoria (Southside House Collective Bootleg) 129 

Swedish House Mafia Don´t You Worry Child (Radio Edit) 129 

Ales Dixon Breathe Slow (Ali Payami Radio Edit) 128 
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Artist Låt - titel BPM 

Spellista 2 (Livskraft) Medelvärde 126,625 

The Offspring The Kids Aren´t Alright 100 

Fabian Grey & Emanuele Beside U (Denzal Park Vokal Edit) 128 

Vanquish Damn (Mike Rizzo Edit) 131 

Kiss Lick It Up 120 

Adam Rickfors Feat. Sebastian 

Wijk 

Someone Like You 128 

Estelle feat Kanye West American Boy (Soulseekerz Radio Remix) 127 

Down Destine 138 

DVBBS & Borgeous Feat. 

Tinie tempah 

Tsunami (jump) 128 

Yves Larock Feat. Roland 

Richards 

Zookey (Lift your leg up; Marquito remix) 128 

Good Charlotte Sex on the radio 152 

Chase & Status Feat. Jacob 

Banks 

Alive 128 

JoJo Leave (Get out) 87 

Ana Johnsson Catch Me If You Can 153 

Moony This Is Your Life (Andrea Y Mendoza Feat. Tibet 

Radio Remix) 

125 

Wilkinson Afterglow 125 

Manhattan Clique Torn In Two 128 

 
Medelvärde Livskraft spellista: 

(100+128+131+120+128+127+138+128+128+152+128+87+153+125+125+128)/16=126.625 
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9.2 Enkät 

 

Information om arbetet  

 

Hej!  

 

Mitt namn är Fredrik Willén och just nu skriver jag min c-uppsats i ämnet 

företagsekonomi. Syftet med arbetet är undersöka hur musikens tempo påverkar 

kundens glädje och upprymdhet i samband med styrketräning på gym. Tidigare 

forskning har visat att musikens tempo, som mäts i bpm och är antal taktslag per 

minut, faktiskt kan påverka en individs träningsprestation och till hur nöjd denne 

är med sitt gymbesök. I undersökningen vill jag se om ett snabbare musiktempo, 

till skillnad från ett långsamt, faktiskt gör att personen känner sig gladare, dvs. 

mer positiv, och piggare, under passet. Dessutom om ett snabbt musiktempo 

föredras av personer som styrketränar och påverkar en persons motivation till att 

styrketräna och besöka ett gym. För att ta reda på detta kommer en 

enkätundersökning göras, där jag vill att du svarar på vissa frågor om ditt besök 

här på Livskraft. Enkäten kommer ske anonymt och de besvarade enkäterna 

kommer enbart sammanställas för att utgöra en grund för uppsatsens resultatdel. 

Vill du ha möjlighet att läsa resultatdelen innan publicering eller har andra frågor 

maila; 

 

gymmusik14@hotmail.com  

 

 

 

/Fredrik 
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Enkätundersökning 

 

Hej! I denna undersökning vill jag se hur du upplevt ditt besök här på Livskraft 

Universitetet. Denna enkät går snabbt att fylla i och jag vill att du sätter ditt betyg 

baserat på dina egna erfarenheter av dagens träningspass och musikens tempo 

under detta. 

 

Svara med ett kryss per fråga på följande uppgifter 

 

Samtycke 

Jag har mottagit information om ” Musik- En starkare kundupplevelse?” och vad 

syftet med denna undersökning är. Dessutom att enkäten besvaras anonymt och 

enbart kommer användas för att vara en grund för arbetets resultatdel. 

Kontaktuppgifter till undersökaren har getts vid ytterligare frågor eller 

funderingar.   

 

  Ja                Nej  

 

Bakgrundsfrågor 

 

Kvinna  Man  

 

 

Ålder ___________ 

            Inte alls                 Mycket 

    

Hur motiverad var du att träna när du gick hit idag......  

1. 1. Träningsbakgrund         

1.1 Hur länge har du styrketränat på gym?   

2. 0-3 år    4-6år   7-10 år   över 10 år 

                    

 

1.2 Hur många dagar styrketränar du på gym i veckan? 

 

 0-2       3-4    5 eller mer 

                 
 

    

1.3 Jag brukar lyssna på musik i hörlurar när jag tränar?  

 

   Ja               Nej  
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I arbetet används modellen PAD som är ett verktyg för att mäta en person känslor. 

Detta görs genom att fylla i ett antal motsatsord som visas nedan. Sätt ett kryss per 

rad på den ruta som stämmer bäst för hur du kände dig innan träningen. 

 

Trött   Energisk 

 

Slö   Pigg 

 

Passiv   Aktiv 

 

Missnöjd   Belåten 

 

Ledsen   Glad 

 

Nedslagen   Munter 

 

 

 

2. Musik                           Instämmer inte               Instämmer helt 

 

2.1 Styrketräning på gym är ett roligt träningsalternativ………  

 

2.2 Det är viktigt för mig vilken musik som spelas på gymmet när jag 

tränar……………………………………………………………  

 

2.3 Musik kan öka min motivation till att träna……………......  

 

3. Tempot i musiken      Instämmer inte Instämmer  helt 

 

3.1 Musiken som spelades under passet var bra……………….  

 

3.2 Jag tycker tempot i musiken som spelades under passet var 

bra……………………………………………………………..  

 

3.3 Tempot i musiken gjorde att jag blev gladare under 

passet……………......................................................................  

 

3.4 Tempot i musiken gjorde att jag orkade mer under 

passet………..............................................................................   
 

3.5 Tempot i musiken var för snabbt för att styrketräna……...   
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Välj ett alternativ 

3.6 När jag styrketränar vill jag att tempot i musiken ska vara;  

 

Likadant som det som spelades under träningen idag ……..  

 

Långsammare än det som spelades idag…………………....  

 

Snabbare än det som spelades idag………………………....  

4. Dagens pass               Instämmer inte          Instämmer helt 

 

4.1 Dagens pass var mycket 

roligt…………………………………………………..  
 

4.2 Jag är nöjd med min insats under 

passet……………………………………………………....  

 

4.3 Jag mår bra efter att ha kört detta 

pass………………………………………………...…  

 

4.5 Jag kommer fortsätta träna 

styrketräning………………………………………….  

 

4.6 Jag vill gärna styrketräna till samma musiktempo 

igen…………………………………………………...  

 

I arbetet används modellen PAD som är ett verktyg för att mäta en person känslor. 

Detta görs genom att fylla i ett antal motsatsord som visas nedan. Sätt ett kryss per 

rad på den ruta som stämmer bäst för hur du kände dig under passet. 

 

Trött   Energisk 

 

Slö   Pigg 

 

Passiv   Aktiv 

 

Missnöjd   Belåten 

 

Ledsen   Glad 

 

Nedslagen   Munter 

 

Tack för din medverkan! 
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Begreppsordlista 

 

PAD: PAD är en modell som används för att mäta en individs emotionella stadier. 

Det betyder att modellen hjälper till att mäta graden av glädje och upprymdhet 

som en person känner vid en viss situation (Mehrabian & Russell 1974 refererat i 

Mehrabian 1996).  

 

Tempo i musiken: Det är den takt som låten har och mäts i Bpm (beats per 

minute) dvs. antal taktslag per minut i en låt (Karageorghis et al. 2011). 

 

Glädje: Hur positiv eller negativ en person känner sig. Hög uppskattning av 

aktiviteten associeras med mer glädje (Mehrabian & Russel 1974 refererad i 

Mehrabian 1996). 

 

Upprymdhet: Upprymdhet definieras som mental vakenhet och fysisk aktivitet. 

Det vill säga hur alert och pigg en person känner sig.  (Mehrabian & Russell 

refererad i Tombs & McColl-Kennedy 2003). 

 

För mer information se; 

 

Karageorghis, C.I., Jones, L., Priest, D.L., Akers, R.I., Clarke, A., Perry, J.M., 

Reddick B.T., Bishop. D.T., & Lim. B.T.L. (2011). Revisiting the exercise heart 

rate music tempo preference relationship. Research Quarterly for Exercise and 

Sport. 82 (2), 274-284. 

 

Mehrabian, A. (1996). Pleasure-arousal-dominance: A general framework for 

describing and measuring individual differences in Temperament. Current 

Psychology. 14 (4), 261- 292. 

 

Tombs, A., & McColl-Kennedy, J. (2003). Social-Servicescape conceptual model. 

Marketing theory. 3 (4), 447-475. 
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9.3 Information om undersökning  

9.3.1 Klassbesök och internet (för det första ursprungliga 
undersökningsupplägget) 

 

Hej! 

 

Vill du träna bort påskmaten och hjälpa en studentkollega samtidigt! Då är detta 

för dig! 

 

Jag heter Fredrik Willén skriver just nu min c-uppsats inom företagsekonomi. I 

denna ska jag undersöka hur musik påverkar kundupplevelsen i samband med 

styrketräning på gym. Undersökningen kommer genomföras på Livskraft 

Universitet där deltagarna får köra ett styrketräningspass för att sedan göra en kort 

enkätundersökning (som besvaras anonymt).  

 

Jag vill gärna att du deltar vid ett av dessa två tillfällen och hjälper mig med 

denna undersökning!  

 

Tillfälle 1: onsdag 23/4 och måndag 28/4, 16.00 - 17.00. (Anmäler du dig för 

tillfälle 1 kommer du behöva närvara den 23/4 och den 28/4) 

Tillfälle 2: torsdag 24/4 och tisdag 29/4, 16.00- 17.00. (Anmäler du dig för 

tillfälle 2 kommer du behöva närvara den 24/4 och 29/4.)  

 

Plats: Livskraft Universitet 

 

Öppen för: Alla! Dvs. både medlemmar och de som inte är medlemmar hos 

Livskraft.  

 

Anmäla: skicka namn, ditt mobilnummer och om du är medlem/ ej medlem hos 

Livskraft till: 

 

gymmusik14@hotmail.com 
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9.4 Påminnelse om undersökning  

 

9.4.1 Skickades en dag innan träningstillfälle för de som anmält 
sig att medverka för det ursprungliga 
undersökningsupplägget 

 

Hej! 

 

Eftersom det imorgon mellan 16-17 är det dags för styrketräning på Livskraft 

skickas en påminnelse till er om detta. Passet kommer vara runt 45 minuter med 

en efterföljande enkätundersökning på 5-10 min.  

 

Vi samlas utanför entrén 15.45. Detta för att ni ska ha god tid på er att byta om 

och få kortare instruktioner.  

 

Glöm inte att ta med hänglås för att kunna låsa in kläder och värdesaker. 

Vid förhinder kontakta: gymmusik14@hotmail.com eller skicka pm. 

 

Hoppas jag ser er alla imorgon. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Fredrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gymmusik14@hotmail.com
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9.5 Styrketräningsupplägg  

 

9.5.1 Detta användes inte då upplägget ändrades. Förklaring 
fanns för varje övning. För mer information kontakta författare. 

 

 

LK:s Friskvårdscenter AB 

Av: Sofia (PT – Livskraft) 

helkroppsprogram "musiktest 

 

1 - Precore Elliptical fitness crosstrainer 

 
 

2 –Sittande benpress / Leg press 
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3 -Benspark 2 / Leg extention 

 

   
 

 

4 -Sittande rodd 1 /Pulley 
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5 - Bröstpress 1 /Chest press 

 

   
 

 

6 – Sittande axelpress 2 
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7 - Dips på bänk 

 

   
 

 

 

8 – Stående bicepscurl i kabelmaskin 
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9 – Magliggande ryggresning 

 

  
 

 

10 – BOSU - boll: Sit up 
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9.6 Tabeller och diagram 

 

Hypotes 1: Ett musiktempo mellan 125-140 bpm föredras av individer i samband 

med styrketräning på gym. 

 

 

 
 

 

När jag styrketränar vill jag att tempot i musiken ska vara 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Likadant 14 37,8 38,9 38,9 

Långsammare 1 2,7 2,8 41,7 

Snabbare 20 54,1 55,6 97,2 

Missing Value 1 2,7 2,8 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Missing System 1 2,7   

Total 37 100,0   
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Jag vill gärna styrketräna till samma musiktempo igen 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer inte alls 4 10,8 11,1 11,1 

Instämmer inte 6 16,2 16,7 27,8 

Varken eller 9 24,3 25,0 52,8 

Instämmer 7 18,9 19,4 72,2 

Instämmer helt 10 27,0 27,8 100,0 

Total 36 97,3 100,0  

Missing System 1 2,7   

Total 37 100,0   
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*p <.05 

**p <.01 

 

Hypotes 2 

 

Musikens tempo påverkar glädje under styrketräning 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationskoefficient .347* 

Signifikant (1 - tailed) 0.19 

N 36 

 

Hypotes 3 

 

Glädje under träning påverkar motivationen till att styrketräna igen 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationkoefficient .527** 

Signifikant (1 - tailed) .000 

N 36 

 

Hypotes 4 

 

Musikens tempo påverkar upprymdhet under styrketräning 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationskoefficient .506** 

Signinfikant (1 -tailed) .001 

N 36 

 

Hypotes 5 

 

Upprymdhet under träning påverkar motivationen till att träna igen 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationskoefficient .667** 

Signifikant (1 - tailed) .000 

N 36 

 

Hypotes 6 

 

Musikens tempo påverkar motivationen till att träna igen 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationskoefficient .800** 

Signifikant (1 - tailed) .000 

N 36 
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Hypotes 7 

 

Glädje och upprymdhet integrerar i en styrketräningsmiljö 

Analysverktyg Pearson Korrelation 

Korrelationkoefficient .840** 

Signifikant (2 - tailed) .000 

N 36 
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Glädje och upprymdhet innan jämfört med under träningen 
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