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Förord 
Jag vill först tacka alla skärgårdskrögare och personal som jag under alla dessa år träffat 
och som väckt mitt intresse kring samspelet mellan mat och musik. Sen vill jag tacka 
Stina-Britt, Ulla, Max och för att ni ställde upp på en intervju. Ett speciellt tack till Mar-
tin som faktiskt har skapat mitt stora matintresse.   

Jag vill även tacka min handledare Ronny Lindeborg som hjälpt mig att genomföra 
denna uppsatts. 

Ett självklart stort tack till min familj och inte minst till Lisa tack för att du stått ut med 
mig under uppsattstiden. 

Till sist så vill jag slå ett slag för skärgårdens alla små krogar. Om du inte varit ute i 
Stockholms skärgård så är det hög tid! Åk till Finnhamn och Blidö Wärdshus till exem-
pel och upplev den fantastiska skärgård som vi faktiskt har. Ät gott och må bra tillsam-
mans med gott sällskap, vem vet det kanske är bakgrundsmusiken som gör att du känner 
dig belåten. 
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Inledning 

Bakgrund 
 
Jag har under de senaste tio åren haft som sysselsättning att spela på olika krogar i 
Stockholms skärgård. Mestadels har det varit under sommarsäsongen men även enstaka 
uppdrag under vintersäsongen. Som musiker som gästar en krog har man ofta den stora 
förmånen att få välja och vraka från al á carte menyn. I och med det har jag fått äta pre-
cis det jag för stunden velat och priset har inte spelat någon roll. I början ska jag erkän-
na att jag först tittade på priset och sedan valde det som var dyrast men efter några år så 
är det inte längre priset som avgör vad jag ska välja för mat utan det jag är sugen på. En 
enkel pyttipanna kan slå en oxfilé med hästlängder om man faktiskt är sugen på pytti-
panna.  

Dessa år av spelande på krogar har väckt ett stort matintresse hos mig. När jag nu äter 
på en restaurang är jag otroligt kräsen både när det gäller smaker, men kanske mest hur 
hela matupplevelsen presenteras. Ser det rent och fräscht ut i lokalen, hur blir jag be-
mött av serveringspersonalen, är det en hög ljudnivå, vad är det för musik som spelas 
genom högtalarna etc? Dessa är några faktorer jag tycker är viktiga förutom hur maten 
faktiskt smakar. Under åren som musiker i skärgården har jag stött på serveringpersonal 
som spelar sina egna cd-skivor ut genom restaurangens högtalarsystem. Det kan vara 
precis vad som helst, ofta den musik som personalen känner för just i stunden.  

Jag tycker att musiken har en otroligt stor inverkan på hela matupplevelsen, man kan ju 
inte välja att stänga av sitt lyssnande om det spelas opassande musik i restaurangen. 
Under dessa år har jag märkt att bakgrundmusiken spelar en stor roll för hela upplevel-
sen under ett besök på en restaurang. Många har säkert upplevt restauranger där dom 
verkligen inte tänker på musiken, eller inte förstår vikten av den. I mitt examensarbete 
vill jag ta reda på och undersöka hur restaurangägare, krögare och leverantörer ser på 
musikens inverkan och påverkan för matupplevelsen. Finns det en tanke bakom den 
musik som spelas i salongen? 

 

Egna erfarenheter 
Till en början så vill jag redogöra för jag ser på musikens roll i en smakupplevelse. När 
kompisar frågar mig vilken musik som jag tycker om så har jag alltid jättesvårt att säga 
en specifik artist eller band. Nej för mig handlar musik om syfte och sinnesstämning. 
För mig har musik oftast ett syfte, är jag stressad vill jag höra lugnare musik. Det behö-
ver nödvändigtvis inte vara klassisk musik utan även soft jazz som Chet Baker eller en 
ganska okänd samlingsskiva som heter Montreal Jazz Club. Har jag däremot några 
kompisar hemma så kan det bli Café del mar. Musiken ska ha ett syfte och inte ta för 
stor plats. När jag bjuder hem kompisar över en middag så brukar jag vara noga med 
vilken musik jag spelar under middagen. Musikvalet är otroligt viktigt, jag tror man kan 
styra människors känslor och sinnesstämning med musik. Vill man att middagen ska 
vara lite finare så tycker jag att man ska lägga en ganska stor vikt på musikvalet. När 
det gäller val av musik så tycker jag att det är viktigt att den inte tar över utan snarare är 
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just bakgrundsmusik. Jag tror inte att det alltid fungerar att välja sin favoritartist som 
bakgrundsmusik, ta t.ex. bandet Kent där de säkert skulle fungera efter middagen men 
absolut inte under middagen enligt min uppfattning. För att musik ska fungera som bak-
grundsmusik så ska den vara ganska lågmäld och inte ha alltför stor dynamisk vidd.  

 

Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mitt examensarbete till Stockholms skärgårdskrogar av flera 
orsaker. Först har jag ett stort kontaktnät hos ett flertal skärgårdskrogar, därför är det 
lättare för mig att genomföra intervjuerna. Men jag har även fått en stor erfarenhet av 
musiken som spelas där. En tanke jag har är att gästerna som besöker en skärgårdskrog 
är i skärgården för att uppleva lugnet som Stockholms skärgård har att erbjuda. Många 
besökare är på semester eller så är det konferenser man valt att placera där för att det 
ska vara ett miljöombyte för deltagarna. Detta gör att den bakgrundsmusik som spelas 
på skärgårdskrogar borde vara viktig för att få en behaglig miljö kring måltiden.  

Jag har även valt att inte fokusera på musikvetenskapliga fakta där specifika musikval 
kring genre, låtval och artister spelar roll. Utan jag har snarare fokuserat på musiksocio-
login. Innerstadsrestauranger berörs till viss del av undersökningen men fokus och in-
hämtad fakta har enbart skett gentemot skärgårdskrogar. 

 

Litteratur  
Jag har bl.a. sökt information på Statens Musikbibliotek, internetuppslagsverket Wiki-
pedia men även googlat, jag har använt sökord som restaurangmusik, krogmusik, re-
staurangbakgrundsmusik, men tyvärr har jag inte hittat så mycket information på svens-
ka om bakgrundsmusik på restauranger. Journalisten och författaren Ljunggren (2001) 
skriver att det är väldigt vanligt med restaurangmusik. Genom att använda olika sorters 
musik påverkas vi att äta på olika sätt. Ljunggren uttrycker att ”Restaurangens mål är att 
göra så stora vinster som möjligt med musikens hjälp”.1 Han menar att en lyxigare re-
staurang använder klassisk musik för gäster som vill betala lite extra för lugn och ro. 
Om restaurangen dessutom spelar Mozart konstaterar han att gästerna beställer in dyrare 
rätter, vin men även en avec till kaffet. Men på snabbmatsrestauranger är tänket snarare 
det motsatta, man vill ha hög omsättning på gästerna. Matgästerna ska kunna beställa 
maten och få den snabbt. Musiken som spelas har ofta ett högt tempo vilket gör att man 
äter fortare och man får en större omsättning av gäster. Forskare har gjort undersök-
ningar på antal tuggor per minut och olika människor som utsätts för musik i olika tem-
pon. Forskningen visar att med ett snabbare tempo så ökar antalet tuggor per minut. Det 
förklarar varför snabbmatsställen ofta spelar snabbare musik som pop och rock. Detta 
har medfört att unga oftast lockas till snabbmatsrestauranger, musiken är mer trendig 
och priset ofta lågt.2 

                                                
1 P. Ljunggren, 2001 s. 105 

2 P. Ljunggren, 2001 s. 105 
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Under de senaste åren har världsmusiken även nått restauranger i Sverige. Utbudet av 
restauranger med internationellt kök ökar och därmed även bakgrundsmusik med inter-
nationell prägel. Exempelvis spelar en indisk restaurang indisk musik medan en thaire-
staurang spelar thailänds musik. 3 

Holmgren Lomaeus4 hävdar att bakgrundsmusiken samverkar med inredning, arkitektur 
och design som blir pusselbitar i ett större försäljningskoncept. Med dessa faktorer kan 
man nå kunden på psykologiska och känslomässiga plan och utifrån det påverka kun-
dens köpvillighet.  

En av de första rapporterna jag hittade var Anna Thoréns5 rapport Bakom ljudkulissen, 
där skriver hon om fem byggstenar som gör att musik definieras som bakgrundsmusik. 6 

1. Urval. 
Musiken ska passa den miljön som den spelas i och målgruppen som kan tänka 
finnas där. I klädbutiken kan man ha högre och tuffare musik än på matavdel-
ningen. I en finare restaurang passar ”klassiska pärlor” bättre medan pizzerian 
använder italiensk musik, just för att kunderna som besöker dessa olika platser 
tycker om eller förväntar sig den typen av musik. 

2. Sammansättning 
Musiken ska vara sammansatt på ett sådant sätt att de olika styckena överlappar 
varandra utan att det märks när den ena låten slutar och den andra börjar. Låtar-
na ska passa ihop både stilmässigt men även tempomässigt. Det fungerar t.ex. 
inte att spela en hårdrockslåt efter en långsam akustisk ballad.  

3. Arrangemang 
Arrangemangen ska vara diskreta och inte märka ut sig. Solon och alltför avvi-
kande delar i musiken ska man helt undvika. Musiken skall vara hårt skuren i 
bas och diskantfrekvenserna vilket ger ett mer anonymt och könlöst sound. 

4. Ljudnivån 
Volymen ska vara låg så att kunderna inte kan urskilja ljuden, utan musiken blir 
som en matta som bara finns där.  

5. Högtalarna 
Det är viktigt att högtalarna placeras över hela ytan som ska exponeras, exem-
pelvis infällda högtalare i taket. Man kan då få ett jämnt lager av musik men 
även kunna hålla en lägre ljudvolym än om man skulle haft ett fåtal högtalare 
uppsatta på en vägg. Syftet är att kunden inte ska kunna urskilja varifrån ljudet 
kommer ifrån. (Thorén, 1986) 

Bakgrundmusik är inte något som man ska lyssna på aktivt och bli engagerad av. Den 
ska bara finnas där som en del i inredningen, som en ”ljudparfym” helt enkelt och ska i 
första hand dämpa buller och skrammel för att ljudmiljön ska bli trivsammare. Man kan 
även med hjälp av musikvalet placera åhörare i speciella ”rum” (se Urval ovan).7 

                                                
3 P. Ljunggren, 2001 s. 105 
4 Holmgren Lomaeus 2002 s. 8 

5 Doktorand 1986–1990 vid musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 

6 Thorén 1986 s. 3 

7 Thorén 1986 s. 9 



10 

Muzak 
Det skulle vara ett stort misstag av mig att inte ta in Muzak i detta sammanhang, i alla 
fall för att förklara vad Muzak är och vad det vill åstadkomma. Muzak kan idag för-
knippas med två saker. Den ena är företaget Muzak som skapade produktivitetshöjande 
och köpstimulerande bakgrundsmusik. Det andra är själva bakgrundsmusiken som mer 
eller mindre har blivit en egen stil.  

När det gäller Muzak finns det en hel del litteratur man kan sätta tänderna i. Många som 
skriver om bakgrundsmusik tar även upp Muzak. I Sverige slog aldrig Muzak igenom 
vilket gör att jag inte kommer att ta upp begreppet Muzak mer än i denna rubrik.  

Grundaren till Muzak var generalen George Squier som kom på att man kunde överföra 
ljud från en fonograf över elnätet. Detta patenterade han 1922. Det var inte förrän tolv 
år senare, närmare bestämt 1934 som hans idé med att överföra ljud genom elnätet sål-
des in för första gången. Ett par år senare introducerades Muzak i fabriker och andra 
arbetsplatser. Idén med Muzak var att arbetarna skulle jobba bättre när det spelades 
Muzak i bakgrunden.   

Uttrycket ”Stimulus progression” skapades av Muzak och är en metod för att bestämma 
ett numeriskt stimuleringsvärde 0–7 för varje komposition. Det innebär att man numre-
rar olika stycken efter variationer i arrangemangens tempo, instrumentering och föränd-
ring av orkesterstorlek. Med hjälp av stimuleringsvärdet kunde man sedan styra arbetar-
nas arbetstempo. Det visade sig att musikintensiteten direkt påverkade de anställdas 
produktivitet.8 

Man använde även Muzak i stora varuhus, men då för att kunderna skulle stanna kvar 
längre och därmed handla mer. Det visade sig att ett långsammare tempo i musiken fick 
kunderna att stanna kvar längre.  

Som jag nämnt tidigare slog aldrig Muzak igenom i Sverige. I en intervju med Max 
Ljunggren på Cue Music som hade agenturen för Muzak under 1980-talet berättade han, 
att anledningen till att Muzak inte slog in i Sverige var att det fanns rester kvar av 1970-
talets vänster, vilket gjorde att man inte kunde spela köpstimulerande musik för det upp-
fattades helt omoraliskt, i motsats till idag. Det var därför det inte gick att sälja Muzak 
till Åhléns eller Domus eller andra större butiker. 9 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna examensuppsats är att ta reda på hur ett antal krogägare och krogper-
sonal tänker kring bakgrundsmusiken på deras restaurang. Hur stor är medvetenheten 
om bakgrundsmusiken hos krögarna? Vilka syften ser man med musikvalen? Vem är 
det som bestämmer vilken musik som ska spelas? 

 

                                                
8 Holmgren Lomaeus 2002 s. 8 
9 M. Ljunggren 2008 (intervju) 
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Metod   
Jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle använda mig av intervjuer. Det finns inte 
många skärgårdskrogar i Stockholms skärgård vilket gör att en enkätundersökning skul-
le bli väldigt tunn. Dessutom har många skärgårdskrogar stängt under lågsäsongen. Det 
gör det även svårt att genomföra en enkätundersökning. Därför har jag intervjuat fyra 
personer som har eller har haft olika roller på olika skärgårdskrogar. Jag förberedde 6–7 
övergripande frågor som låg till grund för intervjuerna. Genom att ha en relativt lös in-
tervjustruktur ville jag få ett naturligt samtal där den intervjuade hade gott om tid på sig 
att tänka efter och reflektera. Jag uppskattade att intervjuerna skulle ta ca: 30–60 min 
vilket det faktiskt tog. Eftersom jag känner att det lätt kan bli ett stressmoment om man 
gör telefonintervjuer så var det aldrig något alternativ för min del. Samtliga intervjuer 
har jag spelat in för att sedan transkribera allt som sagts.  

Intervjuer 
Jag har intervjuat två krogägare, en kock samt den musikproducent som införde Muzak 
till Sverige. Stina-Britt Mattsson är krogägare på Blidö Wärdshus, Ulla Andersson är 
krogägare på Finnhamns Krog, Max Ljunggren är musikproducent Cue Music och Mar-
tin Carlenstam är kock.  

Jag valde Blidö Wärdshus och Finnhamn för att dom representerar två skärgårdskrogar. 
Carlenstam jobbar idag som Amerikas ambassadörs personliga kock, men har lång erfa-
renhet av skärgårdskrogar där han tidigare jobbat under många år. Max Ljunggren fick 
jag tag på av en slump. Ulla kände honom och rekommenderade mig att ringa honom. 
När jag fick klart för mig att Ljunggren jobbar med bakgrundsmusik och att han under 
1980-talet hade agenturen för Muzak såg jag hans erfarenheter som värdefulla för min 
uppsats.  

 

Blidö Wärdshus 
Blidö ligger ca: 10 mil nordost från Stockholm och ca: 3,5 mil sydost om Norrtälje. För 
att komma ut till Blidö kan man antingen ta sjövägen eller landvägen med hjälp av fär-
jor. Under sommarhalvåret ökar populationen mångdubbelt vilket gör att Blidö är en 
riktig sommarö.  

Blidö Wärdshus är den enda restaurangen på ön. Stina-Britt Mattsson har tillsammans 
med sina två döttrar Sofia och Susanne drivit värdshuset sedan 1998. Lokalerna ägs av 
fastighetsbolaget Blidö Turist & Fritid som tog över lokalerna från Filadelfiaförsam-
lingens kursgård 1997. Tack vare att lokalbefolkningen gick in med aktieandelar i Blidö 
Turist & Fritid så kunde man renovera och optimera lokalerna för restaurangverksam-
het.  

Under de sex första verksamhetsåren hade värdshuset öppet året runt. Vinterhalvåret 
(september–maj) hade man lunchbuffé och konferenser under vardagarna och helger var 
det frukost, lunch och á la carte. På sommarhalvåret (juni–augusti) som var och som 
fortfarande är högsäsong serverade man frukost, lunch och al á carte varje dag.  
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Efter sex år kände Mattsson och hennes döttrar att luncherna inte var lönsamma under 
vinterhalvåret. Egentligen hade väl luncherna aldrig varit lönsamma men Mattsson kän-
de att hon ville försöka men det var även mer eller mindre ett krav från Blidö Turist & 
Fritid som äger lokalerna. Efter mycket motstånd från lokalbefolkningen så drog Matts-
son in lunchen, vilket i sin tur skapade stora rubriker på den lilla ön.  

Blidö Wärdshus har som en del andra skärgårdskrogar även konferenser under vinter-
halvåret.  

Under sommarhalvåret sprudlar ön av liv, vilket även märks på värdshuset. Man har då 
säsongspersonal som jobbar på värdshuset. Vandrarhemmet som hör till Blidö Wärd-
shus är mer eller mindre fullbokat varje dag. Det är en stor spridning av människor som 
besöker värdshuset, vandrarhemsgäster, lokalbefolkning, sommargäster, båtfolk och 
dagsturister. Blidö Wärdshus blir tillsammans med ICA Blidö en central punkt på Blidö 
under sommarhalvåret där det hela tiden sprudlar av liv. Man har ca: 5000 övernatt-
ningar på vandrarhemmet och ca: 20000 matgäster varje år. 

 

Stina-Britt Mattsson 
Stina-Britt Mattsson är i grunden storkökskokerska och har jobbat på skolor och konfe-
rensanläggningar. 1997 blev Mattsson tillfrågad av Blidö Turist och Fritid att driva Bli-
dö Wärdshus, hon arbetade då som kökschef på konferensgården Marholmen. Mattsson 
kände det som en utmaning och hade faktiskt redan innan varit runt och tittat på lämpli-
ga lokaler att driva en egen krog. ”Det fanns ett sug efter att pröva om jag skulle greja 
att driva en egen krog”, säger Mattsson. När hon tog över verksamheten så involverade 
hon även sina två döttrar. Verksamheten hade inte bara en krog utan även ett vandrar-
hem som dom skulle ansvara för.  

Blidö Wärdshus är en typisk skärgårdskrog som vill ge en hemtrevlig känsla hos gästen. 
Maten är skärgårdsinspirerad dvs. i så stor utsträckning som möjligt använder man loka-
la råvaror som lamm och fisk. Förr levererade lokala fiskare fisk varje morgon men det 
fungerar tyvärr inte idag eftersom det knappt finns någon fisk kvar. Men värdshuset 
försöker fokusera mycket på fisk. Mattsson har inte ambitionen att lyxa till det. Hon 
berättar att stockholmarna som bor och är här kan gå på lyxrestauranger i Stockholm, 
men när dom kommer ute i skärgården så förväntar dom sig en skärgårdskrog.  

Hur arbetar Blidö Wärdshus med bakgrundsmusiken? Under frukosten så spelar man 
lugn och soft musik, gärna instrumentalt. Tillsammans med levande ljus, ner dimrad 
belysning och den lugna musiken skapas en lugn och trivsam stämning. Mattsson berät-
tar att gästerna är väldigt nöjda med frukosten. Musiken, belysningen och en välsorterad 
frukostbuffé går hem hos gästerna. Hon tror inte att det bara är maten som är bra utan 
hela konceptet. Allt måste fungera men det är framför allt den sista upplevelsen som 
gästerna kommer ihåg. Det kan ju vara något som går snett från början men då har man 
en chans att styra upp det. ”Eftersom gästerna som äter frukost hos oss nästan uteslu-
tande är gäster som sovit över betyder det att frukosten är det sista målet som dom äter 
hos oss innan dom åker härifrån. Det gör att frukosten känns extra viktig”, säger Matts-
son. 

Under lunch och middag så är musiken inte lika genomtänkt som under frukosten. Per-
sonalen väljer vilken musik som ska spelas. Den får dock inte vara för rockig utan lite 
mer soft, gärna lite visor, men lite jazzinspirerat funkar också bra. Från början så köptes 



13 

det in cd-skivor för att spelas under middagen men antingen så försvann skivorna eller 
så ratades de av personalen. I och med att personalen inte spelar den musik som är 
tänkt, spricker hela idén med vilken musik som spelas. Under högsäsongen hinner heller 
inte Mattsson eller hennes döttrar kontrollera vilken musik som personalen väljer. Men 
enligt Mattsson förstår personalen vad som fungerar och inte. Det är ingenting som 
Mattsson vill ta en fajt om, om hon tycker att det är helt fel musik så säger hon till men 
annars låter hon personalen välja.  

Skärgårdssmak är en kvalitetsstämpel, som man får ansöka för att få vara med i. Sedan 
måste man uppfylla vissa kriterier bland annat att använda närproducerade råvaror. När 
Blidö W gick med i Skärgårdssmak så var dom på en kurs där det bland annat förelästes 
om bakgrundsmusik och bakgrundsljud. Man ville från Skärgårdssmak s sida att gästen 
verkligen skulle känna att dom var på en skärgårdskrog. Genom att spela upp skärgårds-
ljud som måsar och vågskvalp skulle gästen känna att den var i skärgården. Detta var 
inget som Mattsson använde men säger också att det förhöjer upplevelsen. Mattsson 
berättar om när dom hade ett skärgårdsband som satt ute på altanen och spelade gamla 
skärgårdsklassiker som Taube då kändes det helt rätt. Att lyssna på den musiken i den 
här miljön där den ursprungligen kommer ifrån kändes så himla bra.  

Blidö W har även musik på under middagen för att i viss mån täcka skrammel från kö-
ket men även surret från kylarna. Det är dock inte musikens huvuduppgift men Matts-
son medger att det är bra att täcka oplanerade ljud med hjälp av musik. 

 

Finnhamn 
Finnhamn ligger ca: 4,5 mil nordost om Stockholm och ca: 3 mil rakt österut från 
Åkersberga bland kobbar och skär. Till Finnhamn kommer man enbart genom att ta båt. 
Passbåtarna (reguljära båtlinjer) kommer flera gånger om dagen under sommarhalvåret 
och har lite färre avgångar under vinterhalvåret. Men det är även många som kommer 
med egen båt då ön har flera gästhamnar.  

På Finnhamn finns det vandrarhem, stugby, lägergård, matbutik samt en krog. Dessa 
ägs av Skärgårdsstiftelsen men arrenderas av Roffe och Ulla Andersson. Ön har även ett 
ekologiskt jordbruk med tillhörande gårdsbutik som drivs av en lantbrukare. 

Totalt är det ca: 21000 övernattningar på vandrarhemmet och i stugor varje år. Krogen 
har stängt under vintersäsongen men håller öppet från april-oktober (under högsäsongen 
juni, juli och augusti har krogen öppet varje dag annars bara helger) Man har under des-
sa månader ca: 30000 ätande gäster, utöver det tillkommer bargäster som endast dricker.  

Finnhamns Krog etablerades under 90-talet och hade ett litet kök med ett fåtal platser, 
under åren har krogen byggts ut och räknas idag till de större krogarna i skärgården. 

 

Ulla Andersson 
Ulla Andersson driver Finnhamns Arkipelag tillsammans med sin man Roffe. Finn-
hamns Arkipelag består av Vandrarhem och stuguthyrning men även en liten matbutik 
och Finnhamns Krog som är öppet från april-oktober. Det finns ett ord som genomsyrar 
hela verksamheten som de bedriver och det ordet är trivsel. Trivsel är något som Ulla 
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och Roffe arbetar efter. Alla ska känna sig välkomna på krogen, den ska enligt Anders-
son inte vara för tjusig, elegant, stram och ge en ”uppnäst känsla” och en restaurang för 
bara rika människor, men heller ingen billig ölpub. Man ska kunna komma in på krogen 
i shorts och t-shirt efter en dags segling och äta en pyttipanna, samtidigt som man också 
ska kunna fira sin födelsedagsmiddag och få den speciell. Finnhamn har även en stor 
prisspridning på sin meny, allt ifrån billigare klassiker som pyttipanna och SOS (smör 
ost och sill) till dyrare rätter som lammracks och gös. Men framförallt har man mat som 
skulle ha kunnat skördas på ön.   

På krogen har Ulla och Roffe ett grundtänk kring musiken vilket innebär att det ska vara 
behaglig och lättsam musik under dagen, gärna skärgårdsinspirerad. Under middagen 
ska musiken vara lugn och rogivande för att senare kunna gå över till lite mer dragig 
musik. För några år sedan så köptes det in flera olika cd-skivor där musiken var anpas-
sad till restaurangens musikbehov men även lite ljudeffekter som fågelkvitter m.m. 
Dessa skivor var färgmarkerade med olika färger, grön markering skulle spelas under 
lunchen och blå till middagen. Kvällsmusiken var svartmarkerad för att den inte skulle 
spelas under dagen. Den var mer dragig och dansant vilket passade perfekt efter att gäs-
terna ätit upp. Tyvärr användes skivorna inte så mycket eftersom personalen tyckte den 
var töntig och tråkig.  

Roffe och Ulla låter personalen arbeta utifrån frihet under ansvar vilket gör att dom 
själva även får välja den musik som ska spelas. Det är viktigare att personalen gillar den 
musik som spelas då har dom lättare att le och stråla mot gästerna säger Andersson. 

Men Andersson påpekar också att det finns gränser för vad som faktiskt får spelas, Bob 
Marley fungerar inte till lunchen men inte heller rockigare och mer utstickande musik, 
berättar Andersson. Det har ju varit personal som jobbat hos oss som varit duktiga på att 
hitta rolig musik. Men Andersson medger även att hon inte tänkt på musiken denna 
sommar och i och med det så säger Andersson att det måste fungerat. Men det har hänt 
att musik som spelats före öppning fortfarande spelas när krogen öppnat, då säger vi 
ifrån, säger Andersson. 

Vilken musik som spelas är även en känslig fråga bland den personal som jobbar efter-
som dom faktiskt får välja själva. Det kan hända att vissa i personalen tröttnar på att 
höra samma musik om och om igen om. Och Ulla och Roffe vill inte gärna vara där och 
peta i musikvalet om det inte är på tok fel. Men Andersson säger också att hon skulle 
tycka det vore intressant att pröva spela speciell musik till lunch, middag och kväll.  

Men Andersson berättar vidare att det viktigaste är att den tekniska biten fungerar. Per-
sonalen måste lätt kunna förstå sig på utrustningen. Eftersom det är så många som job-
bar på krogen så är det viktigaste att det är enkelt.  

Det finns statistik 10på att om man höjer volymen på musiken i baren så dricker folk 
mer, detta är inget som Finnhamn medvetet gör. Skulle det vara helt tyst så skulle det 
kanske kunna uppfattas som ett stressmoment, att man snabbt äter upp och sedan går. I 
alla fall att gästen går efter middagen. Men Andersson säger även att det är viktigt att 
man skapar en bra stämning bl.a. med musiken, och är det en bra stämning så sitter gäs-
terna kvar och i och med det så dricker dom mer. Men det är svårt att ha en person som 
hela tiden anpassar låtar men framförallt volymen under kvällen. Det är oftast barperso-

                                                
10 Andersson intervju, 2008 
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nalen som sköter den biten, men är det ett stort tryck på baren så blir det givetvis svårt 
ibland att hinna med att höja volymen också.  

Man har på Finnhamn valt att inte ha någon musik alls på under frukosten. Tanken bak-
om det är att gästerna åker ut till Finnhamn för att uppleva tystanden. Det är häftigt med 
tystnad påpekar Andersson. Men på krogen skulle det inte fungera att inte ha musik. 
När jag berättade hur Blidö W använder musik till frukost så blev Andersson lite intres-
serad och kan tänka sig att prova att använda musik till frukosten.  

 

Martin Carlenstam 
Kocken Martin Carlenstam säger att det är helhetsbilden av restaurangen som är viktig. 
Det är viktigt med den känsla man skapar med musik, möbler, belysning m.m. passar 
ihop med den mat man faktiskt serverar. Det är viktigt att dessa faktorer hör ihop och att 
man har en tanke bakom det. Om man t.ex. serverar en fin och stilren förrätt till ett äldre 
par på en restaurang och har det tänket i köket så fungerar det inte att ha den musik som 
spelas på The Ankor (hårdrocksklubb i Stockholm). Det är klientelet man riktar sig till 
som faktiskt spelar roll, en strut med ”Fish and Chips” kanske skulle passa bättre på en 
hårdrocksklubb säger Carlenstam. Känslan är den viktigaste biten, att man har en mu-
sikstil som passar in. Folk är ju ändå där för att äta och umgås. Då vill man ju inte ha 
musik som tar över så att det inte går att prata.  

Även Carlenstam säger att det är en liten medvetenhet hos personalen när det gäller 
musikvalet. Barer har självklart musik och använder det som sin grej och image. Men 
medvetenheten på restauranger är inte alls lika stor. Det finns restauranger som har en 
tydlig tanke med musiken, men överlag och framförallt i skärgården så ligger musikva-
let inte högst på prioritetslistan.  

Det finns en del mindre restauranger i stan som har matgäster mellan kl 17 och 21 men 
som senare blir en bar. Där höjer man musiken vartefter kvällen går. Vilket gör att dom 
som faktiskt sitter och äter har svårare att konversera. Carlenstam förstår inte tanken 
med det, halva syftet med att gå ut och äta är att träffa vänner och sitta och prata. En 
måltid ute på en restaurang är minst lika mycket en social grej som att äta sig mätt.  

När Carlenstam och hans fru bjuder hem vänner på middag så väljer dom nästan alltid 
musik som inte tar stor plats i sammanhanget, hissmusik kan man säga. Det är viktigt att 
musiken är behaglig och att den inte går för fort men heller inte sticker ut för mycket. 
Tanken är att det ska kännas som att någon står i ett hörn och vispar lite på trummorna 
och lirar myspysjazz eller liknande. Det kan också vara väldigt befriande att ha bak-
grundsmusik. Om det är ett sällskap och inte alla hittar något att prata om så kan det 
kännas befriande att det inte är helt tyst. När musiken tystnar på CD-skivan blir det en 
helt annan typ av stämning. Men Carlenstam anpassar även musiken till vilken mat som 
serveras. 

Det är viktigt att skilja mellan musik man tycker är bra och musik som passar bra. Det 
är inte en självklarhet att någons favoritlåtar passar att spela under middagen. Under 
middagen är det viktigaste att man skapar en skön stämning med hjälp av musiken. Men 
det finns restauranger som aktivt har valt att inte ha någon musik, att köksslamret och 
ljudet från servitören och servitrisen är en del av hela konceptet.  
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Carlenstam tror inte att det behövs någon bakgrundsmusik under luncherna. Det är of-
tast affärsbekanta eller kundgrupper vilket innebär att det oftast i Sverige i alla fall inte 
dricks något vin. Man ser lunchen som en del i ett möte t.ex. men lunchen har även en 
mer utfodrande roll. Gästerna ska i första hand bli mätta, musiken för stämningen är 
mer sekundär då.  

Under frukosten kan det vara väldigt skönt med instrumental musik som är lugn och 
inte för intensiv. Stråkar kan vara ett trevligt inslag, inte för att det är klassiskt utan mer 
ger en klassisk känsla tycker Carlenstam. Det kan vara skönt att det inte är helt tyst, att 
någonting upptar ens sinnen vilket gör att man inte känner sig ensam och obekväm. 
Carlenstam jobbade under en period på ett hotell där baren och restaurangdelen satt 
ihop vilket gjorde att det serverades både frukost, lunch och middag där. För att gäster-
na skulle känna skillnad på lokalen från frukost, lunch och middagen så ändrade man 
belysningen samt använde musik som var avsedda för de olika tillfällena. Carlenstam 
prövade då att spela frukostmusiken under lunchen och det kändes helt fel enligt Car-
lenstam. 

Även Carlenstam känner igen fenomenet att personalen gärna spelar sin egen musik på 
krogarna, framförallt skärgårdskrogar. Där är personalen oftast säsongsanställd vilket 
gör att dom inte har någon speciell anknytning till restaurangen. Det kan lätt bli lite som 
en ungdomsgård på vissa krogar med mycket säsongspersonal. Personalen spelar musi-
ken för sin egen skull och glömmer ofta bort att dom faktiskt är där för gästernas skull. 
Men det kan bli tradigt att höra samma musik dag ut och dag in, därför är det viktigt att 
det blir variation på musiken. Annars tröttnar personalen och tar då med sig sin egen. 
Jag frågade om man även byter gardiner bara för att man tycker dom är fula. ”Självklart 
inte”, säger Carlenstam. ”På Operakällaren är jag övertygad att dom har ett mer medve-
tet val kring den musik som spelas så där är det klart att man inte byter musik.” Men det 
beror ju helt och hållet på vilket ställe man jobbar på. Operakällaren är mycket större 
etablissemang och större lokaler vilket ger ett seriösare intryck, medan en skärgårdskrog 
är mycket mindre och gemytligare. Men självklart är det så att man inte går och byter 
gardiner, och kanske borde det inte bytas musik heller om ägarna har en tanke med den 
musik som spelas. 

 

Max Ljunggren 
Musikproducenten Max Ljunggren på produktionsbolaget Cue Music sålde under 1980-
talet en produkt som hette Channel 60. Det var en prenumerationstjänst där restaurang-
er, varuhus, gym och frisersalonger etc. fick ett 60 minuters kassettband varje månad. 
Det var en hit-kassett, en soft-kassett, en med rockklassiker och någon kassett med klas-
sisk musik. Låtarna var dom senaste framförallt på hit-kassetten. Radiostationerna hade 
inte börjat spela låtarna än. Channel 60 hade avtal med dom stora skivbolagen som 
gjorde att dom kunde få låtarna innan dom släpptes i butikerna. Flera stora innekrogar 
som Operakällaren, Victoria och Daylies prenumererade på tjänsten, vilket gjorde att 
tjänsten även var väldigt lättsåld ute i landet eftersom småkrogarna vill vara inne och ha 
samma musik som innekrogarna i Stockholm.  

Skillnaden mellan Channel 60 och Muzak var att Channel 60 satte ihop olika original-
musik på ett kassettband, medan Muzak lät en ensemble spela in och slätade ut musiken 
så att det blev samma tempo på låtarna.  
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Jag frågar Ljunggren hur han tror att man genom musik kan påverka människors upple-
velser. Han svarar att det helt och hållet beror på vilken miljö man är i. Om man tar en 
vanlig och traditionell restaurang så är det faktiskt väldigt skönt när det är tyst. Men 
musiken har förstås en funktion, man vill ju inte höra samtalet vid bordet bredvid. Men 
musiken får ju heller inte vara störande. Om man vill få en exklusiv känsla på krogen 
ska man ha bakgrundsmusik, gärna storband med stråk, inte symfoniorkester. Stråkin-
strument i synnerhet violin och viola gör att det blir en rymd i lokalen. Men det är även 
skönt om det inte är för mycket sång och melodi, utan mer utslätande musik. Men 
Ljunggren tillägger också att det finns väldigt många olika inriktningar idag.  

Felet man gör idag på restauranger är att man lägger ner väldigt mycket pengar på in-
redning och glömmer bort musiken eller har helt fel musik till den stil och stämning 
man vill skapa. Ofta så förstör man en skön stämning med för hög volym, tyvärr så 
känns det som att det är den yngre generationen som gärna dundrar på musiken ute på 
restaurangerna.  

Ska man använda musik på en krog och köra det helt utstuderat så måste man först tän-
ka igenom vilken profil krogen vill ha. Sen sortera vilken sorts musik som känns rätt för 
just den krogen, det behöver inte vara så svårt säger Ljunggren. Man sätter sig ner och 
lyssnar igenom olika låtar och man känner ju nästan direkt att den låten funkar eller den 
fungerar inte alls. Svårigheten är att ha tillgång till väldigt mycket musik. Idag finns 
iTunes och Spotify där du verkligen kan sätta dig och botanisera vilken musik du vill 
ha.  

Det viktigaste är att musiken har ett syfte och tillför något. Musiken får inte förstöra 
miljön eller skapa irritation vilket den faktiskt kan göra. Volymen har en stor roll här, 
det är ofta som Ljunggren får säga till personalen att skruva ner volymen på restaurang-
erna. Det kan ju vara så att personalen har haft hög musik på innan gästerna kommer 
men glömmer bort musiken när det blir mycket att göra. Men även ljudutrustningen 
spelar roll, man måste ha flera högtalare så att ljudet sprids jämnt i lokalen. Det optima-
la är inbyggda takhögtalare som är jämnt placerade i lokalen, ju fler högtalare desto 
lägre volym kan man spela. För har man bara ett par högtalare i ena delen av lokalen 
måste dom spela ganska högt för att höras i andra delen av lokalen. Det gör att dom 
gäster som sitter närmst högtalarna får en väldigt hög musikvolym. Den optimala ljud-
utrustningen är väldigt dyr för en liten skärgårdskrog vilket gör att det inte investeras i 
det. Men Ljunggren säger också att det oftast räcker med billigare lösningar för att spela 
bakgrundsmusik, hellre flera billiga än få jättedyra högtalare.  

När det gäller att byta musik under dagen säger Ljunggren att det beror helt och hållet 
på vilken sorts krog det gäller. En skärgårdskrog t.ex. behöver antagligen inte någon 
musik alls under luncherna. Gästerna kommer dit för att det är den närmsta lunchrestau-
rangen. Folk är mer intresserade av priset än om det är musik eller ej. När man däremot 
vill äta en mysig middag så vill man ha musik som förhöjer eller skapar en exklusivitet 
på något sätt. En skärgårdskrog som har sin högsäsong under sommarmånaderna ska 
spela somriga låtar med sol och sommar som tema. Det behöver inte vara alltför såsigt, 
men gärna låtar som har en anknytning till miljön omkring.  

Om man vill förstärka eller skapa olika känslor eller upplevelser är det effektivt att job-
ba med ljudeffekter. Men det är inte något som Ljunggren skulle använda sig av på en 
skärgårdsrestaurang. Element som vågskvalp eller måsar finns där ute och är ett natur-
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ligt inslag ute i skärgården. Skulle man starta en krog inne i stan med ett skärgårdstema 
så skulle man kunna använda sig av ljudeffekter, brus kan vara väldigt jobbigt men ett 
brus av vågor på svag volym tillsammans med lugn musik brukar vara rätt så skönt, som 
en tapet i bakgrunden. ”Det finns en typ av musik som kallas Chill, det skulle kanske 
kunna fungera ”, säger Ljunggren. 

För att alla bitar ska falla på plats så krävs det så klart att personalen spelar den musik 
som är tänkt för den restaurangen. Men tyvärr så görs inte det för att personalen tycker 
att det blir för tråkigt att höra samma musik. Där tycker Ljunggren att personalen inte 
har något att säga till om alls. Han liknar det med att det är ungefär som att man skulle 
måla om väggarna, bara för att man gillar grönt. Men givetvis gäller det att hitta en me-
delväg, att personalen trivs samtidigt som ledningen får den profil man vill ha på kro-
gen. Det är bättre med en glad och trevlig personal än en som surar tycker Ljunggren. 

Idag jobbar Ljunggren med att sätta ihop musik till olika flygbolag, boardingmusik 
bland annat. Det är många gånger instrumentalt eller bara lugna låtar. Detta för att det 
finns många som är flygrädda och man vill skapa en lugn stämning i kabinen både 
bland resenärer men även bland kabinpersonalen. Det är viktigt att även personalen mår 
bra och blir glada av musiken, då är dom det även mot kunderna. Så visst är det viktigt 
att musiken passar både personal och gäster i det här fallet.  

Analys 
Det finns genomgående likheter i dessa intervjuer, vissa är glasklara, andra inte fullt så 
självklara. Jag har valt att dela upp detta avsnitt i olika delar där jag summerar och jäm-
för intervjuerna med varandra. Bakgrundsmusikens medvetenhet handlar om en generell 
syn på bakgrundsmusikens betydelse. När ska det vara musik och finns det tillfällen då 
den däremot inte behövs? I delen Musik som ökar omsättningen redogör jag för  
kopplingarna mellan de ekonomiska intressena och användandet av bakgrundsmusik. I 
delen Musik som ökar välbefinnandet nämns några anledningar till olika musikval. Per-
sonalen, restaurangens DJ, handlar om vilka som i praktiken väljer den musik som spe-
las. 

 

Bakgrundsmusikens medvetenhet. 
Alla personer jag intervjuat tycker i grunden att bakgrundsmusiken har en viktig roll. 
Genom att använda bakgrundmusik kan man skapa olika stämningar och känslor. Med-
vetenheten bland personerna skiljer sig dock. Ljunggren är förstås mer medveten vad 
gäller bakgrundsmusik eftersom det är hans arbetsområde, till skillnad från krögarna 
Andersson och Mattsson. Dessa tycker att musiken är viktig och använder den för att till 
viss mån förändra stämningen, men ingen av dessa krögare använder bakgrundsmusik 
fullt ut eller har en genomgående strategi med den. Blidö Wärdshus använder till skill-
nad från Finnhamn bakgrundmusik under frukosten. Där har man en tydlig tanke att 
genom lugn och rogivande musik skapa en behaglig och skön stämning. Carlenstam och 
Ljunggren har samma tankar kring musiken till frukosten. De föredrar lugn instrumen-
talmusik på låg volym. De tycker också att ljussättningen är viktig. Man kan t.ex. dimra 
ner den fasta belysningen och att använda levande ljus.  
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På Finnhamn tycker man att tystnaden är en del av skärgårdsupplevelsen, och därför har 
dom valt att inte ha någon musik under frukosten. Men när jag berättade för Andersson 
hur dom gör på Bildö W blev hon klart inspirerad och ville pröva att ha lugn musik un-
der frukosten.  

Just när det gäller bakgrundmusiken under luncherna så går meningarna isär. Ljunggren 
och Carlenstam säger klart att musik under lunchen inte har något syfte, det tillför inte 
något. Lunchens stora uppgift är att få gästerna att bli mätta, samt att utbudet i skärgår-
den inte är så stort vilket gör att man tar första bästa restaurang när man ska äta lunch. 
Blidö W och Finnhamn har ingen speciell tanke kring musiken under luncherna. Under 
intervjuerna var det mer fokus kring frukosten och middagen när jag frågade om de by-
ter musik under dagen. Till saken hör också att Blidö Wärdshus och Finnhamns Krog 
endast har öppet för lunch under sommarmånaderna när gästerna till största del har se-
mester, vilket gör att förutsättningarna är lite annorlunda jämfört med en krog i stan 
som Ljunggren och Martin har som referenser. Det blir en middagskänsla på restau-
rangen hela dagen.  

Däremot är man enig om betydelsen av bakgrundsmusiken under middagarna. Musiken 
ska vara åt det lugnare hållet men gärna rytmisk. Volymen är den viktigaste faktorn. 
Musiken får inte ta över, den ska finnas där men man ska heller inte behöva höja rösten 
för att höras. Samtidigt måste den vara tillräckligt hög för att dämpa sorl samt täcka 
oplanerade ljud som samtalet vid bordet bredvid eller surret från kylarna. Den tekniska 
biten har en viktig roll, högtalarna måste vara jämnt fördelade så att ljudet täcker hela 
lokalen. Ju fler högtalare man har desto lägre volym kan man spela.  

Det är också viktigt att varje krog väljer den musik som passar just där. Musiken är en 
del av inredningen och belysningen. Dessa element behöver flätas samman för att skapa 
en profil. Krogarna kan lägga ner väldigt mycket pengar på inredningen men glömmer 
ofta bort musiken. I själva verket behöver det inte vara svårt att hitta rätt musik till en 
krog. Tillgången på musik idag är jättestor genom musiktjänster som iTunes och Spoti-
fy. Det som kan behövas är lite hjälp med att hitta all musik, sedan är det lätt för varje 
krog att avgöra från låt till låt om det passar konceptet eller inte.11 

 

Musik som ökar omsättningen 
Köpstimulerande musik är ingenting som egentligen används av krögarna jag intervjuat. 
Alla intervjuade känner till att restauranger, särskilt barer och pubar, höjer volymen på 
musiken för att få gästerna att dricka mer. Men enligt Mattsson och Andersson är det 
inget som dom själva tillämpar på respektive krog. Andersson säger visserligen att ge-
nom att dom har musik på så stannar gästerna kvar längre och i och med det så dricker 
dom mer. Blidö W och Finnhamn använder musik med mer ”drag” efter middagen så 
att gästerna kan dansa, vilket i sin tur ökar försäljningen i baren. Att medvetet spela 
musik på högre volym för att öka försäljningen förekommer dock inte.  

Med musikens hjälp så kan man skapa en god och mysig stämning vilket gör att gäster-
na sitter kvar längre och beställer in mer. Men att få gäster att beställa in dyrare maträt-
ter eller viner genom att spela en viss sorts musik förekommer inte på dom tillfrågade 
krogarna.  

                                                
11 Ljunggren, 2008 (intervju) 
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Musik som ökar välbefinnandet 
Med rätt bakgrundsmusik kan man öka välbefinnandet hos gästen. Som även tidigare 
sagts spelar musikvolymen en stor roll, men även valet av musikaliskt innehåll. Det är 
viktigt att skilja på musik som man själv tycker är bra och musik som passar bra. Musi-
ken ska passa restaurangens profil men även den geografiska placeringen spelar in. En 
skärgårdskrog behöver visserligen inte bara spela Taube men det ska vara inslag av 
skärgårdsmusik. Framförallt så skulle musik med en annan geografisk anknytning kän-
nas fel som till exempel Gärdebylåten och Äppelbo gånglåt.  

 

Musik, inredning och belysning 
Det är inte bara musiken som styr om vi ska uppfatta en restaurang som trevlig och kan-
ske mysig. Musiken har visserligen en viktig roll, men som jag skriver ovan så har även 
inredningen och belysningen en stor betydelse hur vi uppfattar ett restaurangbesök. Bli-
dö jobbar aktivt med dessa element under sin frukostbuffé. Lugn och rogivande musik 
tillsammans med dämpad belysning och levande ljus skapar lugn och trivsam atmosfär. 
Man byter visserligen inte ut inredningen under dagen utan man har valt att ha inred-
ning som skapar en hemtrevlig känsla och som fungerar under hela dagen.  

Finnhamn har även dom valt en inredning som är lite mer rustik. Man vill att krogen ska 
vara öppen. Genom att ha en lugnare belysning med fiskeredskap på väggarna så skapas 
den rustika känslan som Finnhamn eftersträvar. Det är ett medvetet val från Ulla och 
Roffe, man ska kunna äta en fin födelsedagsmiddag men även en enklare lunch.  

 

Personalen, restaurangens DJ 
Enligt de personer som jag intervjuat så är det personalen som väljer vilken musik som 
ska spelas på restaurangen. Krögarna vill inte lägga sig i musikvalet eftersom dom anser 
att det är viktigt att personalen gillar den musik som spelas. När personalen spelar sin 
egen musik så har dom oftast lättare att le och vara glada mot gästerna. Faran i att låta 
personalen välja musik är att dom då väljer att spela den musik dom själva tycker är bra 
och inte alltid den musik som faktiskt passar bra. Ljunggren säger att om det finns mu-
sik som är framtagen för just den krogen så måste personalen spela den, annars faller 
hela konceptet. Det förekommer ju inte att personalen målar om för att dom tycker att 
det är fel färg på restaurangen, det är precis samma sak enligt Ljunggren. Samtidigt är 
det viktigt att man hittar en medelväg kring vilken musik man spelar. Spelar man sam-
ma skiva om och om igen så är det klart att personalen tröttnar. Därför är det viktigt att 
man har ett stort musikbibliotek.  

Blidö W och Finnhamn vill inte peta för mycket i musikvalen, men skulle det vara helt 
fel musik så säger respektive krögare till och ber personalen byta musik. Det är också 
viktigt att musiken spelas på rätt volym, dvs. att musiken finns i bakgrunden.  

Vad kan man då dra för slutsatser av denna undersökning? Den stora slutsatsen för min 
del är personalens inverkan på bakgrundsmusiken, men även att det finns en liten kän-
nedom om möjligheten att med hjälp av rätt musik kunna skapa olika stämningar och 
känslor. Sen har jag även fått en mer generell bild av hur man vill att bakgrundsmusiken 
ska vara, ljudvolym, sparsamt arrangerat, men även rytmisk.  
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Diskussion och tolkning 
Innan jag började skriva detta arbete så hade jag min bestämda uppfattning att dom fles-
ta skärgårdskrögare faktiskt inte hade någon tanke med musiken över huvud taget. Till 
viss del har jag fått det bekräftat, men jag har också fått tänka om kring det. Det finns 
många sätt att se på bakgrundmusikens roll. Personer jag har pratat med, i och utanför 
detta arbete, har ofta synpunkter på bakgrundsmusiken. Det är lätt att förkasta musik 
som är helt felplacerad. Skulle jag till exempel spela Gärdebylåten med ett spelmanslag 
på en skärgårdskrog så är jag övertygad om att jag skulle få svaret att det inte känns rätt. 
Skulle det däremot vara inspelat med dragspel så skulle det kanske gå bättre. Frågan är 
om det enbart är instrumenteringen som spelar in här, eller om är det så att Max Ljung-
gren faktiskt har en poäng när han säger att det ska vara sommarlåtar som spelas.  

Intervjuerna visar att den geografiska anknytningen är viktig vid valet av musik. Därför 
fungerar musik som Taubes på en skärgårdskrog medan Gärdebylåten inte är lika natur-
lig. Dom tillfrågade är duktiga på att säga vilken musik som inte passar in, däremot ver-
kar det inte vara lika lätt att säga vilken musik som egentligen passar. På Blidö Wärd-
shus görs dock ett medvetet val när dom väljer att spela lugn musik under frukosten. På 
Finnhamn görs däremot inga medvetna val av musiken eftersom det är personalen som 
där väljer den musik som ska spelas. I efterhand har jag funderat på om jag borde ha 
intervjuat serveringspersonalen? Det framgår ju av mina intervjuer att personalen har 
stor makt över valet av bakgrundsmusik. 

 

Vinstintressen 
Petter Ljunggren hävdar att ”restaurangens mål är att göra så stora vinter som möjligt 
med musikens hjälp.” 12 Jag tycker att detta är lite för tillspetsat. Visst är det så att re-
stauranger inte sysslar med välgörenhet utan drivs självklart med vinstintresse, men min 
undersökning bekräftar inte att restauranger väljer musik som får oss konsumenter att 
beställa in dyrare viner etc. Som Ulla Andersson säger i min intervju är det viktigt att 
restaurangen utstrålar mysig och trevlig stämning och känsla med hjälp av inredning, 
belysning och bakgrundsmusik. Trivs gästerna blir de sittande längre vilket innebär att 
dom beställer mer. Som jag tolkar Petter Ljunggren menar han att restauranger medve-
tet använder musiken för att tjäna mer pengar, något som mina intervjupersoner alltså 
inte kan bekräfta. Krögarna har inte reflekterat över musikens inverkan på ekonomin.  

Jag tror att krogarna med lätthet skulle kunna lägga ner lite mer energi på att hitta rätt 
musik till rätt krog. I och med det skulle försäljningen förhoppningsvis kunna öka. Sen 
om det ska spelas Mozart för att sälja mer avec eller dyrare viner är kanske inte lika 
viktigt. Men helt klart finns det en marknad för restaurangmusik. Frågan är dock fortfa-
rande känslig. Köpstimulerande musik under middagen när man faktiskt vill vara ledig 
och inte utsättas för kommersiellt tryck kommer sannolikt skapa irritation. Man behöver 
inte göra det så utstuderat som Muzak, utan musikens huvudsakliga uppgift måste i för-
sta hand vara att skapa trivsel och en trevlig stämning på restaurangen. Tycker gästerna 
att det är trevligt så blir kontentan att dom sitter kvar längre och därmed kanske bestäl-
ler in mer mat och dryck.   

 
                                                
12 P. Ljunggren, 2001 s. 105 
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Personalpåverkan 
Innan jag började skriva mitt examensarbete så visste jag visserligen att personalen själ-
va väljer musiken på vissa krogar. Men att det skulle vara så utbrett visste jag inte. Jag 
har visserligen inte gjort någon enkät på hur många restauranger som låter personalen 
själva välja musik. Men att krögarna inte vill peta i musikvalen som personalen gör det 
trodde jag inte. Jag förstår till viss del att man låter personalen välja musik så att dom 
inte tröttnar på den. Men sen måste man ändå tänka utifrån gästens perspektiv. Gästerna 
är bara på restaurangen under några få timmar, vilket gör att risken för att gästen ska 
tröttna på musiken är betydligt mycket mindre, detta kräver dock att man har musik som 
täcker 3-4 timmar. Om jag tänker krasst så är det ändå personalen som är till för gäster-
na, det är gästen som i slutändan betalar deras lön. Därför skulle man då helt kunna 
strunta i om personalen tycker musiken är tjatig eftersom dom ändå får betalt. Men det 
är precis som Max Ljunggren säger att det är viktigt att man hittar en medelväg som 
passar både personal och gäster.  

Det kan finnas en fara i att låta personalen själva styra vilken musik som ska spelas. Så 
länge som det finns en fingertoppskänsla och en förmåga att läsa av vilken musik som 
passar är det inget större problem. Men om personalen inte har en känsla för vad som 
passar, blir det till ett större problem. Ofta kan jag känna att man väljer den musik som 
man själv tycker om och inte den musik som faktiskt passar bäst.  

Hur ska man kunna få både personal och även krögarna att bli mer intresserade och 
medvetna kring bakgrundsmusiken som spelas på restaurangen? Jo, man kan göra det 
på flera sätt. En del som Andersson säger är att det är viktigt att den tekniska biten fun-
gerar och är lätthanterlig. Tillgången på musik är en förutsättning för att kunna sätta 
ihop cd-skivor eller spellistor. Sedan tror jag att det måste finnas en musikansvarig un-
der varje dag. Likaväl som man har hovmästare så borde en musikansvarig ha ansvaret 
för att matcha rätt musik till den stämning och känsla man vill skapa. Efter många års 
spelande ute på skärgårdskrogar så vet jag att man måste anpassa musiken, både låtval 
och volym, till de gäster som finns i lokalen, något jag tror har en stor betydelse för om 
middagen bli lyckad eller inte.  

 

Tekniska idéer  
Som jag skrev tidigare i detta avsnitt så är det viktigt att den tekniska biten fungerar och 
är lätthanterlig. Jag har några förslag hur man skulle kunna lösa mycket av den tekniska 
problematiken kring bakgrundsmusiken. Det finns olika lösningar när det gäller högta-
larsystem som riktar sig till restauranger. Dessa är ofta ganska dyra för en liten skär-
gårdskrog. Systemen kan bygga på att man fäller in högtalaren i taket, märken som 
Bose gör t.ex. sådana system. Men det kräver en förhållandevis stor installation. Man 
kan komma undan både billigare och enklare med andra system. Ett billigare alternativ 
är att köpa in fler små pc-högtalare och fördela dom jämnt i lokalen, då kommer man 
ner betydligt mer i pris. Sedan tror jag att cd-skivor är en dålig lösning, skivorna kom-
mer bort eller blir förstörda. Det bästa enligt mig är egentligen en liten dator som står 
och rullar i ett hörn. Där kan man sedan skapa olika spellistor som man anpassar utefter 
de behov som kan tänkas finnas på restaurangen.  

Det finns några smidiga musikspelare till datorn som skulle passa ypperligt för dessa 
behov. iTunes är ett sådant exempel, där kan du köpa skivorna men även enstaka låtar 
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och sedan ladda ner musiken. Utbudet är enormt och risken att inte hitta musik som 
fungerar är väldigt liten. Det har under hösten även kommit en konkurrent till iTunes, 
Spotify heter den. Spotify bygger enbart på streaming vilket innebär att musiken ström-
mas till din dator via en internetuppkoppling. Du kan alltså inte ladda ner musiken. För-
delen med Spotify är att du kan precis som iTunes skapa dina egna spellistor men även 
skicka och ta emot spellistor. Problemet med iTunes är att du lika gärna kan ladda ner 
musiken olagligt och sedan lägga in den i programmet. Men med Spotify så kan du inte 
ladda ner musiken eftersom den streamas. Du betalar sedan månadsvis eller enbart nå-
gon dag till Spotify som i sin tur betalar STIM för all spelad musik. I dagsläget så är 
gratisversionen av Spotify endast tillgänglig genom inbjudningar ”invites” men fram-
över så kommer den släppas till alla. Skillnaden mellan gratisversionen och den version 
som du betalar för är att gratisversionen är reklambaserad. Du kanske inte vill att det 
ska vara reklamavbrott på bakgrundsmusiken. Jag tror att användandet av Spotify på 
krogar överlag kommer att öka. Fördelen med att ha ett system som är helt fritt från cd-
skivor är stor, samtidigt som risken för olagligt nedladdad musik helt försvinner. 

Reflektioner 
Bakgrundsmusik samverkar med inredning och belysning med att skapa olika stäm-
ningar och känslor. Krogägarna har inte stora kunskaper kring bakgrundsmusikens syfte 
och inverkan. Däremot har dom tydliga uppfattningar vad som är fel musikval. Persona-
len har makten över vilken bakgrundsmusik som spelas på krogarna vilket gör att mu-
sikvalen inte alltid är optimal för att skapa rätt stämning.  

Nu när jag är klar med det här examensarbetet så slår det mig, kunde jag ha gjort det här 
arbetet annorlunda? Vad har jag lärt mig på detta? Var det som jag tänkte innan? Ja jag 
har några frågor som jag vill redovisa. 

Hur kunde jag gjort detta annorlunda? Jo, jag kan känna att jag mer skulle fokuserat på 
skärgårdskrogar i urvalet av intervjupersoner. Det skulle vara kul med en ganska omfat-
tande kartläggning på krogarna i Stockholms skärgård om användandet av bakgrunds-
musik. Jag kände under intervjuerna att det var väldigt roligt, men däremot ganska ner-
vöst innan. Mycket varför jag höll ner intervjuantalet var att jag trodde att det skulle bli 
mycket jobb med flera intervjuer, och mycket jobb blev det. Jag har transkriberat vart 
enda ord i intervjuerna vilket tog tid. Men jag skulle använda samma metod igen om jag 
skulle skriva en uppsats.  

Mina tidigare erfarenheter som musiker sa mig att det var personalen som styrde vilken 
musik som skulle spelas. Det som däremot var nytt för mig var det faktum att krögarna 
inte gärna gick in och petade i musikvalet. Jag trodde att skärgårdskrogarna var mer 
medvetna om musikens betydelse än vad dom i själva verket var. Detta betyder inte att 
jag kritiserar skärgårdskrogarna utan snarare att jag ser en utvecklingspotential.  
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