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Sammanfattning   

Introduktion: Musiken används inom omvårdnad och forskning har visat positiva effekter på 

patienterna men även personalens åsikter av att ha musik och sång på arbetsplatsen är positiv. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens arbetsglädje med att arbeta med sång 

och musik för äldre. 

Metod: För att få syftet besvarat användes kvalitativa intervjuer och enkäter. En frågeguide 

formades utefter syftet och användes sedan vid fem intervjuer. Data sammanställdes genom 

en temaanalys och resulterade i tre teman. Sammanställning av enkätsvar resulterade i två 

teman.  Resultaten från kvalitativa intervjuerna och enkäterna överensstämde med varandra. 

Resultat: Glädje och Stress, Skapar gemenskap samt Utöver ordinarie vardagsrutiner är de 

tre teman som hittades vid intervjuerna. Roande aktivitet och Givande att delta togs ut som 

teman från enkätsvaren. 

Implikation: Denna studie visar att projekt med musik påverkar stämningen på en arbetsplats 

bland personal. Vidare forskning krävs för att öka kunskapen om musik som ett medel för att 

skapa gemenskap och öka den sociala samvaron mellan vårdpersonal och kunder, och även 

kunderna emellan. 
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Summary 

Introduction: The music used in the care and research has shown positive effects on the 

patients but also the staff's opinions to have music and singing in the workplace is positive. 

Aim: The purpose of this study was to illuminate nursing staff job satisfaction of working 

with music and singing for older people. 

Method: To get the aim answered used qualitative interviews and questionnaires. A question 

guide formed along the object and then used in five interviews. Data were compiled through a 

thematic analysis resulted in three themes. Summary of survey responses resulted in two 

themes. The results of qualitative interviews and surveys were consistent with each other. 

Results: Joy and Stress, Creating Community and addition to the regular daily routines, are 

the three themes found in the interviews. Amusingly activity and Rewarding to participate was 

taken out as themes from the questionnaire responses. 

Implication: This study shows that projects with music affect the mood in the workplace 

amongst staff. Further research is needed to increase awareness of music as a means to create 

community and increase social contact between health professionals and clients, and also 

between customers. 
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Introduktion 

Andelen äldre ökar allt mer i Sverige vilket medför att även kommunernas kostnader ökar. 

Speciellt beräknas det att kostnaderna kommer att mångdubblas inom äldreomsorgen och 

sjukvården om inget görs (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Stat, landsting och kommun har 

lagt ner mycket pengar och tid på kulturaktiviteter för olika samhällsgrupper, som till exempel 

kultur i skolan, kultur för unga och kultur för handikappade, men inte lika stort fokus har lagts 

på kultur inom äldreomsorgen (Blomberg, 2006). Allt fler äldre uttrycker behovet av social 

samvaro och ökad känsla av tillhörighet och genom möjligheten att delta i sociala aktiviteter, 

som att delta i sångstunder kan behovet minska (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

 

Nationella folkhälsokommittén konstaterar att ett mer aktivt deltagande när det gäller utsatta 

grupper i kulturlivet skulle medföra en mer jämlik och bättre hälsa i hela populationen. Frågan 

har ställts till statens folkhälsoinstitut ett flertal gånger av bland annat kulturarbetare, 

hälsoplanerare och politiker om hur kulturutövandet och kulturdeltagande kan påverka hälsan 

samt vilken betydelse den har för hälsan och svaret finns. Det finns vetenskapligt stöd som 

den nationella folkhälsokommittén slår fast vid att det kan vara hälsofrämjande att delta i 

olika kulturella aktiviteter samt att ”kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till 

rehabilitering och behandling” (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

Musik som kulturaktivitet ger specifikt en stor påverkan på hälsa och välbefinnande, och 

musik för de äldre som aktivitet är även ett utforskat område som ger goda resultat, både 

fysiskt och psykiskt (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 

Underökningar har visat att kulturaktiviteter inverkar positivt på vårdpersonalen. Det har visat 

sig att kulturaktiviteter så som musik haft en positiv effekt på personalens sociala gemenskap, 

arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Samt har kulturen bidragit till ökad kommunikation 

med de äldre och tillfört mindre stress under arbetsuppgifterna för personalen (Blomberg, 

2006). 
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Bakgrund 

 

De nationella folkhälsomålen 

Delaktighet och inflytande i samhället, som är det första folkhälsomålet, handlar om att ”Om 

individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen 

av samhället uppstår maktlöshet. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 

etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.” Detta 

innefattar det första målet och därför bör även de äldre som upplever sig ha behov av kultur 

och nöje få all rätt till att själva bestämma om de vill ha det, samt att personalen som arbetar 

med dem ska få berätta sin personliga upplevelse av sin arbetsplats (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). 

 

Hälsa i arbetslivet, som är det fjärde nationella folkhälsomålet, är kopplat till arbetsglädje och 

med arbetsglädje menas inte bara glädje inför sin arbetsplats och arbetssysslor utan också om 

hälsan som en förutsättning för en god arbetsmiljö. Målet belyser också att arbetsmiljön ska 

vara god både fysiskt, psykiskt och socialt. Beträffande arbetsglädjen på en arbetsplats är det i 

synnerhet den sociala hälsan bland det viktigaste för att individen ska kunna uppleva 

arbetsglädje (Statens folkhälsoinstitut 2011). 

 

Även det sjätte målet hälsofrämjande hälso- och sjukvård, är relevant för studien eftersom 

befolkningen litar på att vårt land kommer att kunna ge oss en lugn och trygg ålderdom.  Det 

är viktigt för de äldre att oavsett med eller utan handikapp, behov av sjukvård eller inte, ska 

kunna lita på att även de får ta del av hälsofrämjande nöjen såsom kultur. ”En hälsoorienterad 

hälso- och sjukvård prioriterar aktiviteter som ger de största hälsovinsterna inte bara för 

patienter och individer, utan också för hälso- och sjukvårdens egen personal” (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Innebörd av arbetsglädje  

Arbetsglädje är sammansatt av hela komplementet av föreställningar, upplevelser, attityder 

och uppfattningar som individer förknippar med sin egen arbetsmiljö. När en person uttrycker 

tillfredsställelse med sitt arbete bekräftar denne att dessa viktiga behov har uppfylls.  

Organisationer vars anställda har en hög grad av arbetstillfredsställelse har relativt låg 
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omsättning av stress och frånvaro (Gavin & Vinten, 2009). 

 

Trivsel och arbetsglädje studeras ingående och diskuteras inom flera discipliner, inklusive 

omvårdnad, psykologi, sociologi, och förvaltning. Definitionen av arbetsglädje varierar från 

person till person, från en tid till en annan (Ma, Samuels & Alexander, 2003). De mest 

allmänna och gemensamma åsikterna om vad som starkt påverkar arbetsglädje, utgår främst 

ifrån fem aspekter: lön, medarbetare, möjlighet till befordran, chef och slutligen själva 

arbetsuppgifterna. Arbetsglädjen är god på de arbetsplatser där det går att planera och uppnå 

sina mål och att sedan få erkännande och beröm för sitt arbete. Dessa aspekter triggar igång 

arbetsmotivationen. På arbetsplatser där personalen har flera olika funktioner, relationer, 

kulturer och mål bidrar med stora variationer i arbetet vilket gör arbetet mindre enspårigt, 

vilket i sin tur upplevs positivt av personalen (Rogelberg, Allen, Shanock, Scott & Shuffler, 

2010). Arbetsglädje kan också beskrivas som tron på att den anställde gör ett bra arbete, njuter 

av processen och är lämpligt belönad för insatsen. Arbetsglädje är ett mått på hur nöjd 

arbetaren är med sitt arbete och sin arbetsmiljö (Al-Jenaibi, 2010). 

 

Gavin & Vinten, (2009) studie visar en stark korrelation mellan organisatoriska åtaganden 

(hängivenhet till organisationens mål och värderingar) och arbetsglädje. Frånvaro och 

omsättning har konsekvent jämförts med arbetsglädje. Andra faktorer än arbetsglädje och 

trivsel bidrar till omsättning, dessa inkluderar tillgång till andra arbeten, kassaflödeskrav och 

känslor av förpliktelser genetmot arbetsgivaren. 

 

Arbetsglädje i andra länder 

Lu, While & Barriball, (2004) beskriver en mätning av arbetsglädje mellan USA, Skottland, 

England, Kanada och Tyskland visar resultatet att vårdpersonalen i USA har minst grad av 

arbetsglädje (41 procent). Därefter kommer Skottland (38 procent), England (36 procent), 

Kanada (33 procent) och till sist Tyskland (17 procent). En tredjedel av vårdpersonalen i 

England och Skottland, och mer än en femtedel i USA funderar på att säga upp sig från sina 

arbeten. Ännu mer häpnadsväckande är att mellan 27 till 54 procent av all vårdpersonal under 

30 år, i alla länder, funderar på att säga upp sig. Skillnaderna i arbetsglädje bland 

vårdpersonalen i dessa fem länder är bland annat att vårdpersonalen i Kanada och Skottland 

anser att de deltar i att utveckla sina egna arbetsscheman i jämförelse med mer än hälften i de 

tre övriga länderna. En annan skillnad är att 61 procent av vårdpersonalen i Tyskland är nöjda 
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med möjligheterna till personlig utveckling och befordran medan 57 procent i USA och 69 

procent i Kanada är mer nöjda med lönen. Orsak till bristande arbetsglädje hos 

vårdpersonalen är bland annat mindre bra arbetsrelationer med arbetsledningen, bristen på 

personal, oro för dålig standard gällande vården och yttre arbetstryck. Två specifika områden 

behöver bli bättre för att arbetsglädjen ska höjas, dessa är försäkran att leverera god 

patientvård och få bättre arbetsrelationer med sina medarbetare på arbetsplatsen. Men de allra 

flesta (85 procent) upplever sitt arbete intressant, dock anser 35 procent att 

arbetstillfredställelsen har sjunkit det senaste året och 69 procent anser att den totala 

arbetsmoralen har fallit (Lu, While & Barriball, 2004). 

 

Arbetsglädje i vården 

Arbetsglädje för vårdpersonal handlar bland annat om sin egen arbetsinställning, inte behöva 

stressa på arbetet, möjligheterna till befordran, värderingar, arbetsmotivation, lön och 

arbetskollegor. Relationen till arbetsledningen är också viktigt för personalen, speciellt att 

känna stöd från chefen. Varierande arbetsuppgifter och att själv kunna påverka uppgifterna är 

viktig för personalens stimulans. Åsikterna är såklart individuella, och en del tycker också att 

det är viktigt att familj och arbete går ihop. Alltså ”familj-arbete relation” och ”arbete-familj 

relation”. ”Familj-arbete relationen” är att familjelivet inte stör arbetet, och ”arbete-familj 

relationen” betyder att arbetet inte stör familjelivet (Kovner, Brewer, Wu, Cheng & Suzuki, 

2006). Arbetsglädjen kan variera även mellan vissa grupper av sköterskor. Sköterskor med 

lägre utbildning och sköterskor som är lite äldre är ofta mindre nöjda med sitt arbete. Enligt 

enkätundersökning bland vårdpersonal som gjorts med 387 deltagare, finns den huvudsakliga 

arbetsglädjen i att kunna hjälpa patienter och deras anhöriga att hantera det svåra som har hänt 

och när de vet att patienterna har fått god vård som de uppskattar. De uttrycker också behovet 

av att arbetet ska vara varierande och utvecklande för dem så att de kan få nya lärdomar. 

Enkätstudien svarar också på vad som kunde förändras i deras arbete. Sköterskorna verkar 

tycka att de behöver mer uppmuntran och stöd från läkare och administratörer samt ett 

erkännande av deras verkliga profession av allmänheten. De skulle även önska att de får mer 

tid till att genom diskussion, bearbeta svåra patientfall tillsammans och inte behöva vara tom 

på energi vid slutet av ett arbetspass (Best & Thurston, 2004).  

 

Under en studie som är gjord av Al-Jenaibi, (2010) skickades enkäter om arbetsglädje ut till 

en organisation där åttio anställda fick möjlighet att svara på tio stycken ja och nej frågor, 
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samt en fråga som indikerade nivån av arbetsglädje genom olika uttalanden. Syftet med 

studien är att undersöka känslan av arbetsglädje samt svårigheter som medarbetare möter i 

statliga organisationer. Frågorna i enkäten handlar bland annat om vad de anställda anser om 

lön, arbetstid och arbetsmiljö. Undersökningsanalysen presenter alla frågorna i diagram och 

procent. Diagrammen visar att de anställda är nöjda med lönen (33,75 % är nöjda, 22, 5 % är 

neutrala, 18,75 % är väldigt nöjda och 12,5 % är missnöjda/ väldigt missnöjda), arbetstiderna, 

(där 31, 25 % är nöjda och 23,75 % neutrala), och arbetsmiljön (18,75 % är väldigt nöjda och 

25 % är neutrala). Resultatet visar även att arbetsglädje är baserat på en effektiv förvaltning, 

kommunikation, anläggningar och förmåner, tillgång till tekniskt support, inklusive löner och 

möjlighet till framtida jobb. Det visar sig också att personlig prestation, direkt kommunikation 

med sin chef och stöttning från övriga anställda bidrar till ökad arbetsglädje (Al-Jenaibi, 

2010). 

 

Engström, Wadensten, & Häggström (2010) undersökte i sin studie vårdgivares arbetsglädje 

och delaktighet före och efter en intervention inriktad på vårdgivares empowerment. Syftet 

med studien är att utvärdera en tidigare intervention som syftades till att stärka vårdgivares 

självkänsla och arbetsglädje med hjälp av ett program. Datainsamlingsmetoden är uppgifter 

om självskattad psykiskt inflytande och arbetsglädje från en interventionsgrupp (n=14) och en 

jämförelsegrupp (n=32) innan och efter interventionsåtgärden. Resultatet visar att det finns 

signifikanta förbättringar i interventionsgruppen. Vad gällde faktorerna kritik (dvs. 

vårdgivarna uppfattar mindre kritik från sin omgivning, medarbetare, handledare, boende och 

anhöriga, efter interventionen än före ingreppet) motivation, position i gruppen, förväntningar 

och efterfrågan och samarbete på en skala som handlar om arbetsglädje. Samt visar den totala 

omfattningen av psykosociala aspekter av arbetsglädje vara signifikant högre i 

interventionsgruppen än i jämförelsegruppen (Engström, Wadensten, & Häggström, 2010). 

 

Faktum är att studier visar att kvalitén på vården blir bättre om personalen upplever 

arbetsglädje på sin arbetsplats. Det är därför mycket viktigt att trivsel på arbetsplatsen för 

vårdpersonal prioriteras. Studier visar bland annat att sjukhus, där sjuksköterskor upplever 

empowerment, arbetsglädje och har stöttande kollegor, har lägre dödlighet bland patienter än 

på andra sjukhus där det inte finns arbetsglädje i lika hög utsträckning (Best & Thurston, 

2004).  
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Brist på arbetsglädje 

Arbetsglädje är sedan länge känt som en viktig indikator på vårdpersonalens prestanda, 

kostnadsbesparingar och kvaliteten på patientens hälsa. Så länge vårdpersonalens arbetsglädje 

minskar så ökar sannolikheten för dem att lämna arbetsplatsen. Om arbetsglädjen inom 

omvårdnadsjobb fortsätter försämras, lär den nuvarande vården bli sämre. South Carolina har 

redan upplevt effekterna utav bristen på vårdpersonal. Otillräcklig vårdpersonal leder till 

förseningar i behandling av patienter, håller kvar patienter i akutmottagningen och förskjuter 

vården på patienternas anhöriga. Därför är brist på arbetsglädje och att behålla kvalificerad 

vårdpersonal ett bekymmer hos sjukhusadministratörer (Ma, Samuels, & Alexander, 2003).  

 

 

Musik på arbetsplatsen 

Musik är en del av många människors vardag och det är en vanlig fritidsaktivitet sedan länge 

tillbaka. Det är även en stor och vanlig källa till positiva känslor, glädje, humör, avslappning 

och viss musik går att relatera till sig själv. Musik kan även tvärtom kopplas samman med 

sorg, ledsamhet, ilska och stress (Laukka, 2006). Historiskt sätt har musik varit ett verktyg för 

att höja arbetsglädjen på flera olika arbetsplatser, på många sätt är den en sammanhållande 

gemenskap för arbetare på arbetsplatsen. Musik är mycket främjande för laganda och det 

höjer stämningen. Musiken förekommer genom tiderna i olika former, allt från radioprogram 

till folkvisor och sånger som arbetarna själva skrivit i samband med fackrörelser. Arbetare har 

använt sång som ett medel under arbetstid för sin och medarbetares trevnad. Musiken har en 

motiverande effekt under arbetet och fungerar mycket bra som tidsfördriv i en stressig 

arbetsmiljö vilket därmed kan öka arbetets produktivitet. Det finns även vissa belägg som 

pekar på att sång och musik bidrar till mindre felproduktion. Musiken har även positiva 

effekter på psykiskt välmående och humör hos de som arbetar (le Roux, 2005). 

 

Musik på äldreboenden 

Många av de som drabbats av Alzheimers sjukdom kan fortfarande sjunga och komma ihåg 

sånger som de hört. Detta trots att större delen av minnet har gått förlorat och de kan ha 

förlorat både tal och skratt men kan fortfarande komma ihåg sång.  

Det genomförs många former av musikterapi för dementa och det skrivs mycket om sång som 

terapiform men inte så mycket om hur de dementa påverkas av sång i vardagliga 

sammanhang, men det visar sig vara främjande för de dementas välbefinnande.  



7 
 

Musikaliska aktiviteter såsom att lyssna på radio, gå i kyrkan, live musik samt även sjunga 

och spela instrument i grupp visar sig vara mycket stimulerande för de äldre, trots att det är en 

mycket svår demens är det i vissa fall mentalt främjande. Enligt undersökningar har de 

dementa delats in i kategorier som är baserade på kön och de som fortfarande vårdas i 

hemmet. Musik introduceras på olika sätt bland annat genom dans och sång. Det visar sig att 

musiken för med både njutning och glädje men kan också stimulera minnen av tidigare 

händelser och aktiviteter i livet, och vissa kan få mycket positiva känslor tack vare detta. Både 

anhöriga och vårdare upplever även de stunderna som mycket positiva då de tillsammans 

upplever gemenskap med varandra. Musiken ger en möjlighet för alla att känna sig delaktig i 

en meningsfull aktivitet som de kan engagera sig i (Sixsmith & Gibson, 2007). 

 

Äldreboende 

Äldreboenden är särskilda boenden för personer med behov av extra omsorgsinsatser. De 

personer som av olika skäl inte har möjlighet att leva i ett eget hem kan bli beviljad en plats 

på ett äldreboende. Ansökan görs till en biståndshandläggare på hemvårdsförvaltningen. 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård. På ett äldreboende arbetar omsorgspersonal 

dygnet runt. De boende har vanligtvis egen lägenhet eller rum med det finns alltid allmänna 

utrymmen som kan användas för personerna när de helst vill, exempel på allmänna utrymmen 

är kan vara: gemensamhetsrum, kök, och matsal där måltider kan avnjutas tillsammans 

(Halmstad kommun 2012). 

 

Problemformulering 

Som ovan nämnt finns studier som visar att musik och sång påverkar äldres hälsa och 

välbefinnande positivt. Dock finns färre studier gällande personals upplevelser av att arbeta 

med sång och musik på sin arbetsplats, samt hur det kan påverka deras arbetsglädje. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens arbetsglädje genom att arbeta med sång och 

musik för äldre. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas personalens arbetsglädje av sång och musik på arbetsplatsen? 
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Metod 

För att besvara syftet användes i denna studie både kvalitativa intervjuer och enkätsvar.  För 

att kunna undersöka olika variabler och gå in mer på djupet, tillämpades en kvalitativ metod 

där intervjuer gjordes med personer som varit i kontakt med projekt ”Sjunga för livet”. Detta 

för att undersöka personals egna uppfattningar, känslor, upplevelser och tycken. ”Sjunga för 

livet” är ett projekt som anordnats av Hallands Bildningsförbund och går ut på att införa sång 

och musik på äldreboenden runt om i Halland. Främst med hjälp av tillkallade artister som 

uppträder för de äldre på boenden. 

 

Urval 

Intervjupersonerna var vårdpersonal på olika äldreboenden. Kontakten med informanterna 

skedde i första hand via Hallands Bildningsförbund, därefter blev informanterna kontaktade 

via telefon för att få muntlig information om studien syfte samt för att bestäma tid och plats 

för intervjun. Vid intervjutillfället var utgångspunkten en frågeguide (bilaga 1) och ett 

skriftligt informationspapper om studien (bilaga 2) som denne sedan fick skriva under sitt 

samtycke på (bilaga 3).    

 

Fem intervjuer genomfördes med inklusions-kriterier att de hade varit i kontakt med och att 

de hade deltagit i projekt ”Sjunga för livet”. Alla informanterna var kvinnor och var mellan 

35-50 år och i kontakt på olika sätt med äldreboenden.  

 

Instrument  

Efter varje sångtillfälle anordnats projekt ”Sjung för livet” har en enkät genomförts av 

personal som varit på plats och deltagit. 20 stycken enkäter (av 500 befintliga) blev 

slumpmässigt utvalda av Hallands Bildningsförbund utan systematisk ordning för vidare 

analys. I enkäten ställdes frågor om tillfället och gav personalen möjlighet till att yttra åsikter 

och upplevelser generellt om tillfället Av de frågor som ställts i enkäten var det två frågor 

som var relevanta för syftet. Den första (1) vad de tyckte om sångstunden generellt och den 

andra berörde (2) deras eget deltagande i sångstunden. 
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Datainsamling 

Vid intervjutillfällena var utgångspunkten förberedda frågor, som skrivits i åtanke på syftet 

och frågeställningarna (Sörensson & Olsson, 2011).  Alla som fick förfrågan om deltagandet 

av en intervju ställde upp frivilligt. Frågeguiden bestod totalt av 14 frågor och var formulerad 

med låg grad av strukturering på ett sätt så att informanterna själva fick tolka frågorna fritt. 

Intervjun inleddes med två stycken inledningsfrågor, för att sedan övergå till 

övergångsfrågorna. I frågeguiden fanns även nyckelfrågor som skulle ge de mest väsäntliga 

svaren. Exempel på nyckelfrågor: ”Tycker du arbetsglädjen bland er kollegor emellan ökar i 

samband med projektet? Ge gärna exempel”. Och ” Kan andra aktiviteter från andra aktörer 

påverka arbetsglädjen?  På vilket sätt?”.  Avslutningsvis tillfrågades informanten om det fanns 

något övrigt att tillägga. Intervjuerna varade ungefär i 25 minuter och fyra av intervjuerna 

ägde rum på informanternas arbetsplatser samt den femte i informantens hem. Alla 

intervjuerna utfördes hösten 2012 och notfördes av två personer samt ljudinspelades på två 

spelare. Alla tre författare har turats om att både ställa frågor till informanten, notföra det som 

sagts och att transkribera hela intervjun. 

 

Databearbetning och dataanalys  

Intervjuerna har sammanställts till meningsbärandeenheter som gjorts till olika kategorier 

enligt temaanalys. Kategorierna har parats ihop med andra liknande kategorier och som 

tillsammans utgjorde tre teman som blev resultatet i studien.  

 

För att få ut data ur enkäten har den setts över, vilket som ovan  nämnt framkom till att två 

frågor var av relevans. Den första handlade om vad personalen tyckte om sångstunden 

generellt och den andra berörde deras eget deltagande i sångstunden. Sammanställning av 

enkätsvaren resulterade i ytterligare två teman som formulerats. Enkätsvaren har använts för 

att bekräfta resultaten i intervjuerna vilket var att det fanns likheter kring åsikterna bland 

personalen gällande musiktillfällena.  

 

Etiska reflektioner 

Informanterna informerades om syftet med uppsatsen och de fick både muntligt och skriftlig 

information, samt att alla informanterna fick skriva på ett samtyckeskrav. Detta med respekt 

för autonomiprincipen som innebär att de hade full rätt att avbryta intervjun när som helst 

utan specifika skäl. De fick även löfte om att vi inte kommer att uppge deras namn och att 
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inspelningarna kommer att raderas efter studiens slut. Resultatet har presenterats så att svaren 

inte kan härledas till några individer, det finns därför inga namn eller arbetsplatser nämnda i 

studien och den insamlade datan förvarades oåtkomligt för obehöriga personer. Detta med 

respekt för informanternas integritet. 

 

Resultat 

 

Intervjuer 

Tema-analysen resulterade i tre teman av intervjuerna: Glädje och stress, Skapar gemenskap 

samt Utöver ordinarie vardagsrutiner. 

 

Glädje och stress 

Temat musik uppkom naturligt då det stämde överrens med syftet. Ett antal av frågorna till 

informanterna handlade därför om musik.  

 

Informanterna upplevde att musik är positivt och bidrar till många olika saker. Dock framkom 

det att musik tillfällena kunde vara uppkomsten till stress, då det ibland kunde hända 

oförutsägbara händelser på ett vårdboende. Vilket gjorde att när andra aktörer skulle besöka 

avdelningen för att spela musik, blev det mycket stress för att hinna med allt och hålla tiden. 

Vårdpersonal berättade även att musik kunde bli ett stressmoment om det var för hög musik, 

för snabb musik eller för mycket musik från olika håll på avdelningen. Detta kunde även 

stressa kunderna som bodde på avdelningen. Trots det sågs musik som det bästa 

kulturalternativet då det inte var personalkrävande, givande till många samtidigt, spred glädje 

och framför allt att det var roligt. Musiken ansågs vara en hälsofrämjande metod och 

behandling, och det visade sig att i kombination med musik så behövdes det ibland inte 

medicineras i lika stor utsträckning som i vanliga fall.  

 

”Om man till exempel sitter tillsammans med de gamla på avdelningen och lyssnar på musik, 

när man ser den här glädjen som musiken kan ge de gamla. Då man ju hitta en helt annan 

relation till den här äldre personen också”. 

 

Skapar gemenskap 
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Temat Skapar gemenskap valdes eftersom det framkom som något väldigt viktigt i alla fem 

intervjuer och för att det hänger ihop med syftet i studien.  

 

I alla intervjuer togs gemenskap upp som en av de viktigaste anledningarna till arbetsglädje. 

Informanterna ansåg att gemenskap förknippades med musik tillfällen, social samvaro, att de 

med sina arbetskollegor har gjort det dem tänkt sig ska göras under dagen, men också att de 

tillsammans hade ett teamwork och hjälptes åt att göra olika arbetsuppgifter, men också talade 

om för varandra när de gjort något bra och respekterade varandras kompetens. Enligt andra 

informanter orsakade gemenskap mellan kunder och vårdpersonal arbetsglädje, så som när de 

roade varandra, sjöng, hade sociala samtal och ramsor. Det framkom även att vårdpersonal 

tyckte att det var viktigt att ibland bjuda på sig och skratta tillsammans med kunderna och 

berätta något roligt för att kunna känna gemenskap med dem. Informanterna ansåg att 

sångstunderna bidrog till ökad gemenskap som i sin tur tillförde ökad arbetsglädje för 

vårdpersonalen just för att aktiviteten ”Sjunga för livet” förde samman hela gruppen och 

skapade en slags social samvaro med de äldre och personalen.  

 

”Ja men det blir ju en gemensam grej utav alltihopa vi samlas ju alla tre avdelningar då ju, 

och vi skrattar mycket och, ja. Det blir en annan glädje i den. O de gamla är ju lite förtjusta i 

honom också”. 

 

Utöver ordinarie dagsrutiner 

Temat Utöver ordinarie vardagsrutiner valdes ut med hänsyn till syftet då det skulle 

undersökas om projekt utöver externa aktiviteter kunde bidra med ökad arbetsglädje.  

 

Informanterna uttryckte sig likvärdigt på frågor kring externa aktörer och kulturrelaterade 

aktiviteter. Därför föll det sig naturligt att det sista temat blev ”roande aktiviteter”. Aktiviteter 

som var i samverkan med verksamheter utöver boendet verkade vara mycket uppskattat. På 

grund av att ordinarie dagsrutiner tenderade att bli ensidiga upplevde personalen att det mesta 

som hände utöver dagsrutinerna var uppskattat och viktigt för deras arbetsglädje. För att 

externa aktiviteter skulle kännas avslappnande var det viktigt att tillfällena inte var 

personalkrävande och innebar mer arbete för personalen. 

 

Kulturaktiviteter som uppskattades av de äldre gjorde så att personalen upplevde ökad 
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arbetsglädje och deras egen upplevelse av tillfällena var mest beroende på hur stämningen 

bland de äldre var och inte för deras egen tillfredställelse. Dock fanns en önskan hos viss 

personal om mer tid till att själva spontant utöva aktiviteter med de boende, vilket innebär att 

de kunde uppleva att de regelverk och genomförandeplaner som fanns kan sätta käppar i 

hjulet för det.  

 

”Ja, det händer någonting utöver det vanliga. Så absolut, det är bara positivt” 

 

”Så att, så visst. Nää men jag kan ju bara svara för mig själv men jag tycker att det är roligt 

när han kommer, jag tycker det är kul alltså. Det blir sån glädje på hela avdelningen. Det är 

ju som man säger, är kunderna glada, är jag glad också”. 

 

Resultat utifrån enkätsvar 

Sammanställningen av enkätsvar resulterade i två teman, Sångstund och Eget deltagande som 

presenteras enligt nedan. 

 

Sångstund 

Då alla frågor på enkätsvaren inte var relevanta för syftet valdes fråga nummer två ut då den 

handlade om sångstunderna generellet och vad vårdpersonal ansåg om sångstunderna som 

kulturaktivitet. Alla personer som svarade på enkätsvaren var positiva till sångstunderna och 

till själva projektet ”Sjunga för livet”. Ord som ”mycket bra, härlig och givande stund, roligt, 

trevligt och glädje” framkom i samtliga 20 enkäter. 

 

”En härlig och glädjande stund” 

 

Eget deltagande 

Ännu en relevant fråga som besvarade syftet valdes ut och bekräftade resultatsvaren. Frågan 

på enkäterna handlade om personalens eget deltagande, vilket resulterade i temat. Det 

framkom att personalvården såg positivt även på att delta själva under sångstunderna, och det 

uppskattades. Svar som ”mycket givande och roligt, trevligt, positivt, härligt, bra, kul och 

glädje” framkom en hel del. 

 

”Mycket givande och roligt!” 
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Störande moment 

Under frågan som handlade om störande moment med sångstunderna svarade fem stycken av 

20 att fanns något störande moment med ”sjunga för livet” Dessa moment visade sig vara att 

uppdelningen blev tydligare under sångstunderna, att det var svårt att sjunga för höga toner, 

störande att någon tuggade tuggummi under sångstunderna och att tiden inte räckte till. Den 

femte som svarade på frågan skrev att det fanns störande moment, men att det var saker som 

inte gick att fixa. 

 

Resultatet från intervjuerna och resultatet från enkäterna bekräftade varandra på samtliga 

punkter. Både informanter och personal som svarat på enkäterna uppfattade sångstunderna 

positivt och fann dem roliga att vara delaktiga i. Det egna deltagandet var många positiva till 

och aktiviteter som tillämpades utöver de vardagliga rutinerna uppskattades. Informanterna 

upplevde under temat Glädje och stress att stress kunde förekomma i samband med 

sångstunderna, eftersom det alltid fanns risk för att oförutsägbara händelser kunde uppstå på 

avdelningarna som i sin tur kunde innebära stress för personalen. Därefter nämnde 

informanterna att det ibland kunde vara svårt att vara med under sångstunderna om kunderna 

var dementa, just på grund av att det var flera avdelningar som medverkade under 

sångstunderna. Det var även viktigt för informanterna att musiken inte var för hög och för 

stressig, vilket medförde att kunderna i sin tur blev oroliga. Inga andra störande moment togs 

upp i informanternas svar. Däremot togs Störande moment upp i enkätsvaren, där personalen 

ansåg att det kunde förekomma några störande moment under sångstunder, vilka var att 

uppdelningen blev tydligare under sångstunderna, att det var svårt att sjunga med vissa 

gånger, och att tiden inte räckte till. Det framkom dock inte att stress var ett av de störande 

momenten i enkätsvaren och kan därför inte bekräfta svaren från informanterna gällande just 

den punkten. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens arbetsglädje med att arbeta med sång och 

musik för äldre. 
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Glädje och stress 

För att uppnå ökad arbetsglädje var kulturaktiviteter så som musik det bästa kulturalternativet 

enligt informanterna. Musiken spred glädje, var givande och ansågs vara en hälsofrämjande 

metod. En studie som gjorts av Sung, Lee, Chang & Smith (2011) bekräftade att musiken 

kunde användas som en hälsofrämjande metod. Resultatet i deras studie visade att 

vårdpersonal hade positiva attityder gentemot effekten av musikterapi för äldre. Majoriteten 

av vårdpersonalen enades om att musik bör finnas tillgänglig på deras arbetsplats, men även 

att musiken inte skulle störa deras arbete. Även om musiken uppfattades som något positivt 

som bidrog till glädje var det bara ett fåtal av personalen som hade försökt att använda musik 

för sina patienter i form av att sjunga eller spela instrument för dem. De vanligaste faktorerna 

för att personalen inte använde sig av musik var brist på kunskap och färdigheter, brist på tid, 

brist på relevanta resurser och brist på förtroende för att använda musik för de äldre (Sung, 

Lee, Chang & Smith, 2011). 

 

Trots att musiken sågs som något positivt och hälsofrämjande upplevde informanterna att 

musiken samtidigt kunde bli ett stressmoment om musiken var för hög, snabb eller om för 

mycket musik hördes från olika avdelningar. Både informanterna och kunderna kunde känna 

stress då musik spelades för högt vissa gånger. Laukka (2006) beskrev i sin studie hur 

musiken kunde bidra till känslor, främst positiva så som glädje, humör och avslappning. Men 

samtidigt togs det upp hur musiken kunde kopplas samman med ledsamhet, ilska, sorg och 

stress, och att det inte enbart fanns positiva känslor involverade. Statens folkhälsoinstitut 

(2005) belyste just biverkningarna med musikaktiviteter och att musiken kunde orsaka stress 

om användning av för snabb musik tillämpades i fel situationer. Exempelvis kunde snabb 

musik vara passande vid träning men det kunde bli en negativ effekt för äldre samt 

vårdpersonal på ett boende. För de äldre kunde den snabba musiken orsaka stress och 

förvirring och för vårdpersonalen kunde musiken orsaka stress över arbetsuppgifterna. Le 

Roux (2005) hävdade däremot att musiken användes positivt i stressiga situationer, då den 

använts för att motivera samt fungera som ett bra tidsfördriv i en stressig arbetsmiljö. Därmed 

kunde även arbetets produktivitet öka (Le Roux, 2005). 

 

En studie som gjordes utav Brown, Götell & Ekman (2001) visade på hur viktigt musiken var 

för äldre och vårdpersonal och hur äldres glädje kan påverka personalens arbetsglädje. 

Studien gjordes på en dement kvinna för att se effekten av sångens betydelse, och hur musik 
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påverkade händelser och reaktioner hos dementa. Resultatet visade att vårdpersonalens sång 

hade en enorm positiv effekt på dementa. Samt att även vårdpersonal rapporterade högre grad 

av gemenskap, involvering och kontakt med sina kunder under sångstunderna. (Brown, Götell 

& Ekman, 2001) Informanterna beskrev precis som studien ovan att äldres glädje smittade av 

sig till personalen vilket ökade deras arbetsglädje. Gemenskapen blev även bättre och 

kontakten med de äldre förbättrades.  

 

Musiken kunde enligt informanterna användas som behandling för de äldre och ansågs vara 

hälsofrämjande, då det visade sig att i kombination med musik behövdes det ibland inte 

medicineras i lika stor utsträckning som i vanliga fall, vilket underlättade arbetet för 

personalen, bidrog till mindre stress samt skapade glädje för både personal och äldre. Detta 

styrks av Region Halland och Blomberg, M (2006) som menar att sångstunder var en 

hälsofrämjande metod som bidragit till minskad användning av lugnande mediciner på de 

äldre, speciellt på dementa. Detta har även bidragit till att personalen upplevt arbetet som 

mindre stressigt.  

 

Skapar gemenskap 

Informanterna ansåg att musiken och sångstunderna bidrog till en sammanhållande 

gemenskap kunder och personal emellan, som i sin tur skapade mer arbetsglädje. 

Gemenskapen kunde ge sig i uttryck på många olika sätt enligt informanterna, exempelvis när 

dem sjöng med de äldre under sångstunderna men också när dem roade varandra och hade 

sociala samtal. Detta ansåg även Le Roux (2005), att musiken höjde stämningen och var 

mycket främjande för laganda, samt att musiken hade positiva effekter på psykiskt välmående 

och humör. Gemenskapen förknippades enligt informanterna med social samvaro, speciellt 

ansågs teamwork mellan personalen vara viktigt, just att personalen tillsammans hjälptes åt 

och respekterade varandras kompetens. Gemenskapen visade sig enligt en studie gjord av 

Kalisch, Lee & Rochman (2010) vara en orsak till ökad arbetsglädje samt att förbättrad 

gemenskap ledde till säkrare och högre kvalitet i vården. Resultatet pekade även på att det 

fanns mer behov av att stärka gemenskapen och teamworket hos vårdpersonal på vårdenheter. 

Det har även visat sig att musiken, men även andra kulturaktiviteter bidragit till bättre 

gemenskap mellan personal och de äldre då det framkommit att en bättre kommunikation 

tillkommit när de äldre varit i kontakt med aktiviteter som sång och musik (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). 
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Informanterna uttryckte att god gemenskap i samband med musiktillfällena med sina kunder 

medförde automatiskt till ökad arbetsglädje. Det framkom även att vårdpersonal tyckte att det 

var viktigt att ibland bjuda på sig själv och skratta tillsammans med kunderna och berätta 

något roligt för att kunna känna gemenskap med dem men även få feedback från dem. 

Resultat från en rapport av Statens folkhälsoinstitut (2007) visade att vårdpersonal ansåg att 

gemenskap och omedelbar positiv feedback från de äldre var viktigt för deras arbete och 

glädje. Vårdpersonalen ansåg att arbetet blev mer stimulerande och de kände sig uppskattade 

och behövda av de äldre.  

 

Utöver ordinarie dagsrutiner 

Aktiviteter så som att sjunga tillsammans med personalen visade sig vara positivt för både 

personalen och de äldre. Kulturaktiviteterna som ”sjunga för livet” uppskattades mycket 

enligt informanterna och sångstunderna bidrog till ökad arbetsglädje. Detta resultat styrks av 

Le Roux (2005) som menade att musik och sång på ett historiskt sätt varit ett verktyg för att 

höja arbetsglädjen på flera olika arbetsplatser. 

 

Brown, Götell & Ekman (2001) kom under sin studie fram till att sångstund som en aktivitet 

bidrog till glädje och gemenskap hos vårdpersonal och äldre, exempelvis gjordes ett test på att 

utföra morgonrutiner med att låta en vårdpersonal sjunga för en kund samtidigt som 

personalen gav kunden instruktioner, men också att inte sjunga för kunden för att sedan 

jämföra resultatet. Det visade sig att kunden visade aggressivitet när ingen sång framkom, 

men även förvirring och motstånd. När vårdpersonalen istället sjöng för kunden skiljdes det 

starkt från tidigare försök då sång inte framkom. Kunden visade inga tecken på aggressivitet 

utan skrattade istället. Kunden visade lugn och tillfredsställelse men var även samarbetsvillig 

vilket underlättade arbetet för personalen. (Brown, Götell & Ekman, 2001) Just att införa 

rutiner som att sjunga för kunderna underlättar arbetet för personalen då kunderna är lugna 

och tillfredsställa men det skapar även glädje hos kunden och vårdpersonalen som sedan 

bidrar till ökad arbetsglädje då personalen finner det trevligt att utföra rutinerna.  

 

Det visade sig att musiken kunde väcka gamla känslor och minnen hos både de äldre och hos 

personalen. Stunderna beskrevs enligt informanterna som mycket positiva, glädjefulla, 

lugnande och en del av en gemensam aktivitet då både dem och kunderna deltog under 
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sångstunderna. Författarna Sixsmith & Gibson (2007) kom under sin undersökning fram till 

att musiken gav både njutning och glädje för personal och äldre, samt att musiken stimulerade 

tidigare händelser och aktiviteter i livet. De kom även fram till, som bekräftar resultatet att 

musiken gav mycket positiva känslor från tidigare i livet och både anhöriga och vårdare 

upplevde dem stunderna som mycket positiva då de tillsammans upplevde gemenskap och 

social samvaro med varandra.  

 

Trots att musiken och sångstunderna var uppskattade fanns en önskan hos viss personal om att 

mer tid till spontana aktiviteter med de äldre hade bidragit med ökad arbetsglädje. Dessa 

spontana aktiviteter kunde exempelvis vara något så enkelt som att kunna gå promenader med 

de äldre lite när de själva kände för det istället för att enbart följa en tidsplan. Det som 

påverkade dessa spontana aktiviteter var just de regelverk och genomförandeplaner som fanns 

på boendena. Statens folkhälsoinstitut (2008) beskrev just hur de sociala mötesplatserna var 

en central roll för äldres hälsa och hur de äldre själva betonade sociala aktiviteter som 

grundläggande för deras välbefinnande. Just en variation av aktiviteter ökar äldres hälsa och 

ökar chansen för de äldre att hitta något de tycker känns meningsfullt i olika kulturaktiviteter.  

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt ska trovärdighetsbegreppen för kvalitativ metod diskuteras - giltighet, 

tillförlitlighet och överfarbarhet. 

 

För att undersöka om musik påverkade vårdpersonals arbetsglädje användes den kvalitativa 

metoden för att kunna gå in på djupet. Utifrån intervjuer med vårdpersonal och fritidsledare 

ökade förståelse om vilken verkan musik hade i arbetet. Urvalet i studien bestod bara utav 

kvinnor, en förklaring till detta är att det främst är kvinnor som jobbar inom vårdyrket, tyvärr 

då det hade varit intressant att se om det var någon skillnad i tyckandet mellan könen. 

Informanterna var från tre olika verksamheter runt om i kommunen. Dessa informanter valdes 

ut då de ansågs kunna svara på studiens syfte. Detta styrker studiens giltighet.  

Styrkorna i detta arbete var att alla våra informanter jobbade på fältet och kunde därmed ge 

bra information om ämnet. Alla informanterna visste vad ”Sjunga för livet” var och samtliga 

hade varit närvarande under ett eller flera musiktillfällen. Samma gäller för enkäterna, att 

personalen vart med om ”sjunga för livet”. Svagheten med vår studie var att det just bara var 

kvinnor som intervjuades, då man gärna hade velat få se om det hade vart andra perspektiv på 
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det hela.  

 

Enkäterna som användes i studien var utformade innan av annan person och var anpassade till 

just ”sjunga för livet”, för att få veta personalens uppfattningar om musik-tillfället och detta är 

just en styrka i vår studie. En annan svaghet var att i och med att det stod namn och 

arbetsplatsen på enkäterna, så är tillförlitligen eventuellt lite låg. Detta då osäkerheten ligger i 

om de skrev sitt namn eftersom de ändå bara hade positiva tankar kring det eller om de såg att 

många andra skrev ned sina namn och då inte ville/vågade skriva negativt och vara den ända 

som inte skrivit namn. 

 

Under samtliga intervjuer användes samma intervjuguide med frågor till informanten. Dock 

förekom det olika följdfrågor till varje enskild informant utifrån vilket svar informanten gav. 

Detta kan komma att påverka resultatet lite, då alla informanter inte fick samma följdfrågor. 

Efter intervjun transkriberades intervjun och analyserades för att upptäcka om något kunde ha 

påverkat informanten. Några felaktiga uttryck upptäcktes, då det ibland kunde hållas med om 

det informanten talade om, tillexempel genom nickningar. Sedan började arbetet med 

temaanalys. Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger, detta för att hitta de 

meningsbärande enheter som svarar på vårt syfte. Detta ökar studiens giltighe t.  Dessa teman 

jämfördes med varandra för att se några likheter och skillnader. För att uppnå tillförlitlighet i 

studien övervägdes och värderades innehållet och resultatet av intervjuerna noggrant för att se 

eventuellt svar på vårt syfte. 

 

I studien gällde autonomiprincipen, om individens rätt till självbestämmande. Insamlad data 

behandlades konfidentiellt, så att ingen utanför studien hade möjlighet att komma åt den 

insamlade datan. Informerat samtycke gavs både skriftligt och muntligt och informanterna 

fick även skriva under sitt samtycke i samband med intervjun. Resultaten blev överförbara då 

olika arbetsplatser kan ta del av varandras åsikter när det gäller hur och om musik påverkar 

arbetsglädjen hos personalen och hos kunderna. 

 

Konklusion  

Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens arbetsglädje med att arbeta med sång och 

musik för äldre. Syftet besvarades utifrån tre teman: Glädje och Stress, Skapar gemenskap 

samt Utöver ordinarie vardagsrutiner.  Det första temat handlade om att glädjen hos de äldre 
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spred sig till vårdpersonalen som var en faktor till vad som bidrog till personalens 

arbetsglädje. Tema nummer två handlade om att sång och musik bidrog till gemenskap på 

arbetsplatsen/avdelningen. Detta eftersom alla deltog i sång tillfä llena och personalen kände 

därför en ny sammanföring till kunderna och sina arbetskamrater. Detta eftersom musik 

öppnade upp till så mycket nytt. Det sista temat handlade om att personalen såg fram emot 

dessa sång-och musiktillfällena då detta var något som skedde utanför de normala 

arbetsrutinerna, och det uppskattades utav alla. Från enkätsvaren fann vi två stycken teman: 

Roande aktivitet och Givande att delta. Det första temat handlade om att personalen tyckte att 

”sjunga för livet” var roligt då det var utomstående som kom och höll i underhållningen på 

avdelningen. Det andra temat visade att personalen tyckte det var roligt och givande att delta i 

sångstunderna då annan personal och andra kunder också kunde delta i detta. 

 

Implikation 

Resultatet av denna studie kan utnyttjas då det kan föras vidare till andra kommuner, 

äldreboenden och vårdpersonal emellan. Hallands Bildningsförbund kan föra resultaten vidare 

uppåt. Hallands Bildningsförbund bör fortsätta med verksamheten ”Kultur för livet” och även 

att det förhoppningsvis ska kunna öka med kultur i framtiden på äldreboenden. Detta eftersom  

resultatet i denna studie visar att deras projekt ”sjunga för livet” och musik och sång generellt 

påverkar stämningen och arbetsglädjen på arbetsplatser i positiv riktning. Detta är viktigt att 

uppmärksamma då både kunderna och personal påverkas på alla möjliga sätt av musik i alla 

olika former. Musik kan även betyda otroligt mycket för en människa eftersom musiken har 

alla möjliga effekter på den enskilde individen. Musiken är också ett bra sätt att skapa 

gemenskap och öka den sociala samvaron mellan vårdpersonal och kunder, men även 

kunderna emellan. 

Fortsatt forskning bör rikta mer fokus på arbetsglädje, till exempel som faktorer och effekter 

av arbetsglädje. Fortsatt forskning bör inte bara gälla inom vården, utan även inom fler 

verksamheter. 
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Bilaga 1. Frågeguide 

Öppningsfråga 

 Hur trivs du på ditt arbete? 

 Vad är arbetsglädje för dig? 

 

Övergångsfrågor 

 Vad tycker du kan påverka arbetsglädjen på en arbetsplats? 

 Vad kan bidra till att öka arbetsglädjen på din arbetsplats?  

Nyckelfrågor 

 Kan andra aktiviteter från andra aktörer påverka arbetsglädjen?  På vilket sätt? 

 Hur tycker du att projektet ”hälsa & kultur” fungerar på din arbetsplats? Några 

hinder/möjligheter? 

 Vilka kulturmöjligheter har ni använt på din arbetsplats? Hur har du upplevt dessa? 

 Tycker du arbetsglädjen bland er kollegor emellan ökar i samband med projektet? Ge 

gärna exempel. Diskuterar ni kultur tillfällena bland personal?  Innan/Efteråt/ I 

samband. På vilket sätt? Är kulturtillfällena något ni ser framemot på din arbetsplats? 

 Skulle det behövas mer kultur såsom musik på din arbetsplats? I andra former? 

Utanför projektet och i så fall vad? 

 Tycker du att kultur såsom musik finns generellt tillgängligt på arbetsplatsen utanför 

projektet?  

 Upplever du att projektet har bidragit med ökad arbetsglädje på din arbetsplats? 

 Går det att göra något annorlunda på din arbetsplats för att uppnå mer arbetsglädje? 

 

Avslutande frågor 

 Hur ser du på framtiden när det gäller kultur såsom musik på din arbetsplats? 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

Vi är hjärtligt tacksamma för din medverkan. 

 



 
 

Bilaga 2. Information  

 

                Information till deltagare 

Intervjustudie om arbetsglädje. 

Vi är tre folkhälsostudenter som just nu skriver C-uppsats på Högskolan i Halmstad. Vår C-

uppsats är i samverkan med kultursamordnare Martin Odd, och kulturverksamhet ”Sjung för 

livet”. Syftet med vår uppsats är att undersöka om arbetsglädjen bland personal påverkas av 

om kultur såsom musik är inkluderad i verksamheten. Detta kommer vi göra genom intervjuer 

med personal som deltagit vid kulturtillfällen. Intervju är ett samtal efter en frågeguide och 

intervjun kommer att vara cirka 30 minuter. 

 

Du tillfrågas nu om du vill delta i denna studie. Intervjun kommer att spelas in och samtidigt 

kommer fältnoteringar antecknas. Tid och plats för intervjun bestämmer du. Materialet 

kommer enbart att användas till vår uppsats som kommer att publiceras i Högskolans 

uppsatsbas DIVA. Det är endast vi studenter som kommer att avlyssna ljudinspelningen för 

att kunna göra en skriftlig sammanställning och dina svar kommer att redovisas i sådan form 

att enskilda uttalande inte kan identifieras. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt, vilket innebär att du har rätt att avbryta din medverkan när 

som helst utan att ange några specifika skäl. Om det finns oklarheter om vad ett deltagande 

innebär eller har övriga frågor om projektet är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller e-

mail.  

Med vänlig hälsning

Projektledare/studenter 

Maja Zirk, Sofie Litz & Amra Osmanagic 

 Högskolan i Halmstad  

0762 65 43 65 

majazirk@gmail.com 

 

 

Handledare  

Maria Nyholm 

 Högskolan i Halmstad         

035-16 76 37  

Maria.Nyholm@hh.se 

mailto:majazirk@gmail.com
mailto:Maria.Nyholm@hh.se


 
 

Bilaga 3. Samtycke 

 

Samtycke 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen (informationsbrev) om vad 

studien handlar om och har haft möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade via telefon 

och mailkontakt med intervjuaren om jag så ville. Jag är medveten om studiens syfte och är 

införstådd med att studien är helt frivillig och att jag kan avbryta den när jag vill utan egentlig 

orsak. 

 

 

Ort, datum__________________________________________________________________ 

Namn och befattning__________________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ort, datum__________________________________________________________________ 

Projektledarens underskrift_____________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________________________ 

 


