
Skru op for arbejdsglæden!



67% Produktivitet

60% Koncentration

62% Sygefravær 

35% Fejl 

Kilder: Analyse Danmark 2014 og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2011 

Banbury, Simon & C. Berry, Dianne. (1998). Disruption of office-related tasks by speech and office noise. 


British Journal of Psychology.) 

STORRUMSKONTORET



90% Effektivitet 


88% Nøjagtighed 


61% Humør
Kilder: Bla. Mindlab international 2014


Se “populærvidenskabelig” oversigt her: 

https://www.webfx.com/blog/general/music-productivity-infographic/ 

Musik på arbejde

https://www.webfx.com/blog/general/music-productivity-infographic/


Dagens program

Lyd får dig til at overleve

Lyd snyder din hjerne

PAUSE

Styr støjen

Brug støjen

Hvad gør du på mandag? 



Alluri V, Toiviainen P, Jääskeläinen IP, Glerean E, Sams M & Brattico E, Large-scale brain networks emerge from dynamic processing of musical timbre, key and 
rhythm, NeuroImage (2012), doi:10.1016/j.neuroimage.2011.11.019 (sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811911013000)


• www.mindmovingmusic.dk

Dagens program

Hjernen er energikrævende

Den “åbner “derfor kun for det absolut nødvendige

Musik er unikt ved at aktivere hele hjernen

Du kan ikke undgå at reagere på lyd

Tip: Find video optaget i forbindelse med studiet 
nedenfor og se, hvordan det ser ud i real time.  

Musik og hjernen

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811911013000


Vi reagerer på AL lyd (også når vi sover) - fordi det 
har betydning for vores overlevelse. 

Det er kodet ind i dine gener for over 50.000 år 
siden 

Frygtcenter (Amygdala) tændes ved tegn på fare 
(eller bare hvis musikken “leger” med vores 
forventning.

Frygtcenter slukkes, når faren er afværget - og giver 
belønningen Dopamin - for at understrege, at vi 
gjorde noget rigtigt.

Samme effekt får vi af at høre musik - det er derfor 
det føles rart.

Lyd og hjernen



Benfløjten på billedet er +35.000 år gammel. Ca. 
samtidig opstod det indoeuropæiske sprog.

Musik menes at have været med os 100-200.000 år

Vi har altså spillet og sunget sammen før vi har 
kunne tale sammen.

Musik menes at have været et tidligt sprog - særligt 
beregnet på at kommunikere følelser og styrke de 
sociale bånd.

Det sidste har været så vigtigt, at hjernen udløser 
oxytocin/tillidshormon, når vi synger/spiller/lytter til 
musik sammen. Hormonet udløses ellers ved 
amning og orgasme.

Lyd og Evolution



Hormoner 
• Dopamin - Belønning

• Oxytocin - Tillid

• Prolaktin - Behagelig tristhed

• Cortisol - Stress (både op og 
nedregulering…)



Flymad 
Vin 

Chokolade

Lyd påvirker opfattelsen gennem dine andre sanser

Flymad smager anderledes pga. den lavfrekvente 
støj - og tomatjuice smager pludselig frisk og 
lækkert.

Du kan ændre smagen af chokolade, vin, mad kaffe 
osv. ved at ændre lyden.

Du kan ændre, hvordan tøj føles på huden, ved at 
ændre, hvordan det lyder. 


Lyd og dine sanser



Paxton Shiraz
Holding back the years 

Simply red
I will wait 

Mumford and suns

• Sour

• Lots of tannins 

• Sweetness 

• Pronounced aromas

• Lots of berries




Musik som medicin
• Stress

• Kirurgi

• Smerte

• Slagtilfælde

• Parkinson

• Demens

• Angst

• Depression

• Søvnløshed

• Tinnitus

• Kognitiv “forstærker”

• Bedre alderdom

Kilde: Peter Vuust et al. Music Interventions in Health Care 2014




www.mindmovingmusic.dk

STYR STØJEN 
- Sluk mobilen, lyden på computeren osv. 
- Begræns tale 
- Noise cancelling hovedtelefoner 
- Drop fælles musik 
- HUSK: Du opfatter støj anderledes end din 

kollega



Vi har brug for dopamin for at tænde frontallappen

Frontallappen (aka generalsekretæren) er den del af 
hjernen, der adskiller os fra andre dyr 

Den gør os i stand til at sidde stille, opføre os 
ordentligt og ikke mindst lære skabe nyt ved at 
forholde gammelt og nyt.

Vi har brug for en hvis mængde støj for at få 
dopamin til at tænde frontallappen.


Lyd og koncentration



www.coffitivity.com

http://www.coffitivity.com


Introverte og ekstroverte er ikke lige støjfølsomme

Introverte har ikke brug for nær så meget støj (ex. 
musik) for at koncentrere sig, og forstyrres tidligere 
af støj.

Ekstroverte har brug for mere støj for at koncentrere 
sig.

Forskellen menes at være på grund af forskelligt 
niveau af dopaminspejlet i hjernen.

Personer med AD/HD har ofte endnu lavere 
dopaminniveau - derfor kan de have gavn af/brug 
for at blive endnu mere forstyrrede af musikken og 
meget gerne musik, som i høj grad udfordrer 
hjernens trang til forudsigelse.


Der er forskel



OPSAMLING
Du reagerer på al lyd (som en hule-m/k)


Begræns den dårlige støj


Brug den “gode støj” - f.eks. i form af musik:

Pick me up

Rutineopgaver (ubevidst)

Koncentration (bevidst)

Humør

Afstressning


Vigtigste faktor er, at DU kan lide musikken. 



Berømt studie fra 1993, hvor børn løste 
intelligenstest bedre efter at have lyttet til Mozart.

Samme effekt viste et andet hold forskere kunne 
udløses med Blur…

Pointer:


Musik DU kan lide, kan gøre dig mere parat til at 
løse kognitivt krævende opgaver.

Effekten menes at være p.g.a et kort 
dopaminboost

Kortvarig - kun 10-15 min.


Mozarteffekten - eller “Pick me up” effekten



DEL 2 
Afrunding af del 1

Musik kan få ubevidste rutineopgaver til at glide 
bedre

Bevist at ex. kirurger laver færre fejl og arbejder 
hurtigere

Den allervigtigste faktor er, at du selv kan lide 
musikken


Musik og rutineopgaver



Noget musik optager “båndbredde” i din 
arbejdshukommelse og kan forstyrre bevidste 
arbejdsprocesser. 

Vigtigste faktor for succes er igen, at DU kan lide 
musikken.

Undgå musik med for opmærksomhedskrævende 
elementer (se næste slide)


Musik og koncentration



Stilhed - vi reagerer på pludselig stilhed og har svært ved at holde 
koncentrationen i total stilhed.

Stemme - vi er indrettet til automatisk at lytte efter stemmer. Som 
tale eller en sanger i et stykke musik

Stemmelignende ting i musikken - som f.eks. et melodibærende 
instrument

Tydelige signaler - reagerer vi refleksmæssigt på: I musikken eller 
f.eks. en ringetone.

Kompleks rytme - hvor vores hjerne prøver at forudsige musikken

Loudness (musikken fylder)

Opmærksomhedskrævende elementer



Vælg musik du kan lide  
Sænk tempo 
Brug forudsigelig instrumental musik uden for 

mange opmærksomhedskrævende 
elementer. 

Blæs evt. hovedet igennem først…”Pick me 
up”-effekten

Musik og stress



Kontakt 
Email: info@mindmovingmusic.dk


Hjemmeside: www.mindmovingmusic.dk

mailto:info@mindmovingmusic.dk
http://www.mindmovingmusic.dk

