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SAMMANFATTNING

Musik påverkar människor på både medvetna och omedvetna plan. Detta gör musik till ett

potentiellt mycket kraftfullt verktyg för marknadskommunikation. Vi har på uppdrag av

intresseorganisationen Stim undersökt musikanvändandet i rikstäckande kläd- och

skobutikskedjor. Vårt syfte var att utifrån befintlig teoribildning beskriva de psykologiska

effekterna av bakgrundsmusik i butiksmiljö, samt att kvantitativt undersöka hur företag

använder musik för att nå rätt målgrupp och för att stimulera köpsituationen. 

De teorier och studier som finns inom detta område har främst genererats inom ramen för

amerikansk psykologisk beteendeforskning. Vi har relaterat denna forskning till

företagsekonomisk teoribildning avseende marknadskommunikation och strategier. Då denna

typ av forskning ej tidigare sammanställts i Sverige, valde vi att genomföra en kvantitativ

totalundersökning inom ett urval av butikskedjor. Detta för att generera data som vi sedan

kunde jämföra med tidigare gjorda psykologiska studier. Respondenterna i undersökningen

var marknadschefer eller motsvarande.

De resultat som framkommit visar att musik är ett underskattat verktyg när det gäller de

undersökta företagens marknadskommunikation. Anpassning av exempelvis volym, tempo

och genre kan direkt påverka köpsituationen. Vår uppfattning är att majoriteten av de

undersökta företagen arbetar med musik på ett strategiskt sätt, men att det tydligt finns

utrymme för ytterligare affärsutveckling via anpassning av musik. Detta gäller dels

anpassningen till den specifika målgruppen, men främst på det sätt musik kan stimulera

köpsituationen. Samtliga medelstora butikskedjor i vår undersökning använder sig av

musikkonsulter och är således de som har bäst förutsättningar att utveckla och upprätthålla en

musikstrategi.

Genom musiken får man tillgång till en oändligt stor associationsbas i kunders

undermedvetna. Musik har även de stora fördelarna att vara både billig och flexibel jämfört

med övrig marknadskommunikation. Sammantaget anser vi att ökad förståelse av musik i

butik kan leda till positiva marknadsföringseffekter, vilket i sin tur kan leda till

affärsutveckling.



Musik i butik

IV

 



Musik i butik

V

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1. INLEDNING                                                                                                                   1

1.1 BAKGRUND 1
1.2 PROBLEMDISKUSSION 2
1.3 SYFTE 3
1.4 AVGRÄNSNINGAR 3
1.5 FÖRVÄNTAT KUNSKAPSBIDRAG 4
1.6 DISPOSITION 5

DEL 2. METODOLOGI                                                                                                              6

2.1 FORSKNINGSANSATS 6
2.2 FÖRSTUDIE OCH LITTERATURVAL 8
2.3 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 9
2.4 URVAL 10
2.5 INTERVJUMETODIK 11
2.6 DATAANALYS 12

DEL 3. TEORETISKT RAMVERK                                                                                          13

3.1 INLEDNING 13
3.2 MUSIKENS FYSIK 14
3.3 MUSIKENS PSYKOLOGI 15
3.4 MUSIK OCH MARKNADSKOMMUNIKATION 16
3.5 MUSIK OCH KÖPBETEENDE 20
3.6 SAMMANFATTNING TEORETISKT RAMVERK 23

DEL 4. EMPIRI                                                                                                                        25

4.1 INLEDNING 25
4.2 POPULATIONEN 25
4.3 RESULTAT MUSIK OCH MARKNADSKOMMUNIKATION 26
4.4 RESULTAT MUSIK OCH KÖPBETEENDE 30

DEL 5. ANALYS                                                                                                                      34

5.1 INLEDNING 34
5.2 MUSIK OCH MARKNADSKOMMUNIKATION 34
5.3 MUSIK OCH KÖPBETEENDE 39
5.4 ANDRA FÖRDELAR MED ATT SPELA RÄTT MUSIK 41
5.5 SPELAS RÄTT MUSIK I POPULATIONEN? 42



Musik i butik

VI

DEL 6. SLUTSATSER OCH KOMMENTARER                                                                      44

6.1 INLEDNING 44
6.2 SLUTSATSER 44
6.3 KRITISK GRANSKNING AV EGNA UPPSATSEN 46
6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 47

KÄLLFÖRTECKNING                                                                                                             48

PRIMÄRKÄLLOR 48
SEKUNDÄRKÄLLOR 49
ANDRA KÄLLOR 53

BILAGOR                                                                                                                                54

BILAGA 1 ”ENKÄTFORMULÄR” 54
BILAGA 2 GULAS & SCHEWE ”EFFEKT AV BAKGRUNDSMUSIK” 57
BILAGA 3 FÖRKLARING TILL FIGUR 5.1 58

FIGUR, DIAGRAM OCH TABELLFÖRTECKNING
FIGUR 3.1 HUR MUSIK SKAPAS ................................................................................................................................ 14
FIGUR 3.2 JÄMFÖRELSE MELLAN STIMULI LJUD OCH FÄRG ....................................................................................... 14
FIGUR 3.3 MUSIKINDUCERADE STÄMNINGSLÄGEN ................................................................................................... 15
FIGUR 3.4 MARKNADSMIXENS 4 P........................................................................................................................... 18
FIGUR 3.5 KÖPARENS BESLUTSPROCESS .................................................................................................................. 20
FIGUR 3.6 MODELL ÖVER KÖPBETEENDE ................................................................................................................ 20
TABELL 4.1 SAMMANSTÄLLNING RESPONDENTER...................................................................................................... 26
DIAGRAM 4.1 SPELAR NI MUSIK I ERA BUTIKER?....................................................................................................... 26
DIAGRAM 4.2 VEM TAR BESLUT OM VILKEN MUSIK SOM SKA SPELAS? ........................................................................ 27
DIAGRAM 4.3 VEM HAR SATT IHOP MUSIKEN I ERA BUTIKER?.................................................................................... 27
DIAGRAM 4.4 JÄMFÖRELSE ANTAL BUTIKER PER KEDJA OCH FRÅGA 3....................................................................... 28
DIAGRAM 4.5 HUR SPELAS MUSIKEN UPP I ERA BUTIKER?......................................................................................... 29
DIAGRAM 4.6 ANPASSAS MUSIKEN I ERA BUTIKER EFTER MÅLGRUPP? ....................................................................... 29
TABELL 4.2 HUR HAR NI GÅTT TILLVÄGA FÖR ATT ATTRAHERA ER MÅLGRUPP MED MUSIK? ........................................ 30
DIAGRAM 4.7 TROR NI ATT MUSIK KAN PÅVERKA KUNDERNAS KÖPBETEENDE? .......................................................... 30
DIAGRAM 4.8 TROR NI ATT MUSIK KAN PÅVERKA ANSTÄLLDA? .................................................................................. 31
DIAGRAM 4.9 ANPASSAS MUSIKEN ENLIGT VARIABLERNA NEDAN FÖR ATT PÅVERKA KUNDERNAS KÖPBETEENDE? ....... 31
DIAGRAM 4.10 TROR NI ATT SPECIALANPASSAD MUSIK SKULLE ÖKAR ER OMSÄTTNING? ............................................. 32
FIGUR 5.1 MÖJLIGHET TILL AFFÄRSUTVECKLING GENOM ANPASSNING AV MUSIK ...................................................... 42





Musik i butik

1

Del 1. Inledning

Musik i butiksmiljö är ett relativt outforskat område inom företagsekonomin i Sverige.

Intresseorganisationen Stim1, som företräder svenska och utländska låtskrivare, licensierar

butiker på den svenska marknaden för deras musikanvändning. Licenserna avser den musik

som kunderna hör då de rör sig i butiken och det är denna användning som låtskrivarna

erhåller royaltyersättning2 för. Denna uppsats är författad på uppdrag av Stim, med avsikten

att skapa en klarare bild över musikanvändandet i butiker specifikt, samt ge en översiktlig

beskrivning av forskningsläget i allmänhet gällande musikens påverkan på köpsituationen.

Utifrån dessa riktlinjer har uppsatsförfattarna själva formulerat forskningsfråga och syfte.

1.1 Bakgrund
Musik påverkar människor. Den ackompanjerar och accentuerar både de lyckliga och de svåra

stunderna i livet. Musik fungerar som ett psykologiskt stimuli av vår hjärnas undermedvetna,

den kan, precis som drömmar, hypnos, trance eller andra konstarter, hjälpa oss att komma åt

världar som vårt medvetna jag inte har tillgång till. Musik har, med Kants språkbruk, en

sublimerande och estetisk egenskap, vilket skapar sammanhang och betydelse för människor. 

Musik talar till vårt undermedvetna och vi måste aktivt stänga av vårt lyssnande för att kunna

värja sig mot den, detta gör musik till ett potentiellt mycket kraftfullt verktyg för

marknadskommunikation. Musik används i detta syfte på två sätt; dels i reklamsammanhang

på bio och tv, dels i försäljningssammanhang i butiker. Musiken fungerar på ungefär samma

sätt i båda dessa fall, men försäljningssituationen är intressant såtillvida att påverkan av

konsumenter i butiksmiljö är mer direkt och påtaglig, samt även mätbar i form av upplevd

trivsel, servicekvalitet och köpbeteende.

                                                          
1 För mer information om Stim och upphovsrätt till musik, se www.stim.se
2 Inom upphovsrättsområdet är det vanligt att avgiften för utnyttjande av upphovsrätt erläggs i form av en
royalty. På så sätt relateras avgiften till det värde ett visst utnyttjande av upphovsrätten kan anses ha på den
aktuella marknaden
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1.2 Problemdiskussion

En äldre dam i 70-årsåldern går in i en nyöppnad butik för att köpa en blus. I ingången möts

hon av dunkande hip hop musik som får hennes hörapparat att tjuta. På andra sidan gatan

går en hipp och musikintresserad 20-årig kille in i en större modebutik för att hitta den

senaste jeansmodellen. Efter några minuter märker han att bakgrundsmusiken i butiken

består av 5 år gamla radiohits. Båda kunderna lämnar snabbt butiken de avsett att handla i.     

 

Atmosfärens påverkan på konsumenters köpbeteende i butik har varit föremål för många

studier. Inom ramen för psykologisk forskning har ett antal undersökningar genomförts om

hur olika stimuli (doft, spatial omgivning, ljussättning, musik mm) påverkar människors

beslutsfattande och allmänna upplevelse i butiksmiljöer. Gällande det specifika stimuli musik

så har tempo, volym, genre i olika kombinationer undersökts för att se hur det påverkar

köpsituationen. 

Vi som företagsekonomer är intresserade av att koppla de psykologiska undersökningarna till

företagsekonomisk teoribildning, samt till marknadsrealiteter som försäljning och omsättning,

snarare än t ex inlärningsprocesser och dylikt. Vi avser därför att studera om och hur dessa

teoretiska kunskaper finns omsatta bland praktiker inom detaljhandeln, ett område som är

relativt outforskat i Sverige. För att få en bred uppfattning om hur det ser ut i svenska

butikskedjor ämnar vi därför göra en kvantitativ studie för att ge svar på följande

forskningsfrågor:

• I vilken utsträckning är musikvalet i butik en del av en genomtänkt marknadsstrategi för

att nå rätt målgrupp? 

• Applicerar företagen kunskaper om volym, genre, tempo etc. för att optimalt stimulera

konsumenter vid köpsituationen i butik? 

Dessa forskningsfrågor utmynnar i en sammanfattande forskningsfråga; att identifiera

huruvida det finns en möjlighet till affärsutveckling för företag inom detaljhandeln genom

förfining av sitt erbjudande till marknaden med hjälp av anpassad musik i butik.
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1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utifrån befintlig teoribildning beskriva de psykologiska

effekterna av bakgrundsmusik i butiksmiljö, samt att kvantitativt undersöka hur företag

använder musik för att nå rätt målgrupp och för att stimulera köpsituationen. 

1.4 Avgränsningar

Vi kommer inte att genomföra undersökningar om hur musik psykologiskt påverkar kunders

köpbeteende, då omfattande studier genomförts inom ramen för psykologisk

beteendeforskning.  Vi ser inte behovet av, vid rådande forskningsläge, att tillföra ny relevant

kunskap härvidlag. Däremot vill vi ge läsaren en inblick i dessa teoribildningar för att

understryka uppsatsens relevans, samt ge en tolkningsram för vår egen undersökning.  

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till kläd- och skobutiker. Anledningen till detta är

att många av de teorier vi refererat till behandlar de psykologiska effekter av musik vid

köpsituationer i butiksmiljöer. Kläd- och skobutiker är uppbyggda på sinsemellan liknande

sätt när det gäller atmosfär och marknadskommunikation. De skiljer sig från andra butiker i

detaljhandeln som exempelvis hemelektronik och byggvaruhus, det vill säga butiker där

köpare handlar mer sällan och till högre styckpris. Köpsituationen i kläd- och skobutiker är

renodlad och präglas ofta av lågt engagemang och impulsinköp. Dessutom kan denna typ av

köpsituation relateras till utifrån vår egen förförståelse. 

Varför inte inkludera restauranger? Köpbeteende i restaurang och cafémiljö anser vi skilja sig

från detaljhandeln i så stor utsträckning att de inte utan vidare kan jämföras. Det är endast ett

fåtal av restaurangkedjor i Sverige som har en enhetlig musikstrategi, t ex McDonald’s.

Vidare har vi avgränsat oss till att endast undersöka de, i butiker räknat, antalsmässigt största

och rikstäckande kläd- och skobutikskedjorna i Sverige (vissa butikskedjor i vår undersökning

som t.ex. Benetton har även butiker i övriga världen och i dessa fall har vi valt att endast

analysera den svenska marknaden). Anledningen till att vi gjort detta urval är att vi förutsätter

att dessa företag har en mer genomarbetad marknadskommunikation än vad mindre enskilda

butiker har. Vid vår urvalsprocess har vi har inte tagit hänsyn till butikernas omsättning eller

yta, utan räknat på antalet butiker inom varje butikskedja.  
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1.5 Förväntat kunskapsbidrag
Vi förväntar oss att kunna kartlägga musikanvändningen i butiker för de branscher vi väljer

att studera. Vi avser att ge svar på i vilken utsträckning musik i butik anpassas till respektive

målgrupp eller inte. Vi vill också kunna ge svar på i vilken utsträckning musiken anpassas till

parametrar som t.ex. volym, genre eller tempo.
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1.6 Disposition
Uppsatsen är disponerad i sex delar, vilka är uppdelade i olika avsnitt. Utöver detta innehåller

uppsatsen en sammanfattning, en innehållsförteckning, en källförteckning samt bilagor.

Del 1. Problematisering och syfte

I detta avsnitt ger vi en bakgrund till musik som marknadsföringsverktyg, samt en
inledning till hur musik i butik används som stimuli för att påverka köpsituationen.

Del 2. Metodologi

I detta avsnitt återger vi uppsatsens metodologi inklusive undersökningsdesign.

Del 3. Teoretiskt ramverk

I avsnitt 3.2 och 3.3 utvecklar vi teorier
om musikens beståndsdelar, samt dess
psykologiska påverkan på människor. I

avsnitt 3.4 utvecklar vi teorier om musik
som del av marknadskommunikation. I

avsnitt 3.5 utvecklar vi teorier om
konsumentens köpbeslutsprocess och

köpsituationen. I avsnitt 3.6
sammanfattar vi forskningsläget och

dess implikationer för uppsatsen.

Del 4. Empiri

I detta avsnitt återger vi våra
undersökningsresultat; avsnitt 4.2
behandlar population och bortfall,

avsnitt 4.3 behandlar
marknadskommunikation och målgrupp,

avsnitt 4.4 behandlar köpsituationen.

Del 5. Analys

I detta avsnitt analyserar vi undersökningsresultaten. Avsnitt 5.2 behandlar
marknadskommunikation och målgrupp, avsnitt 5.3 behandlar köpsituationen

Del 6. Slutsatser och kommentarer

I detta avsnitt drar vi slutsatser utifrån vår analys av undersökningsresultaten, samt ger
förslag på vidare forskning. Detta avsnitt innehåller även egen kritik mot uppsatsen.
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Del 2. Metodologi

2.1 Forskningsansats
Vår forskningsansats är i hög grad präglad av vår problemformulering. Vi avser inte att

försöka förstå ett beteende eller lösa ett problem, syftet är att beskriva ett problem, i det här

fallet en kartläggning av ett faktiskt användande av ett specifikt marknadsföringsverktyg.

Denna kartläggning är baserad på uttalad vetenskaplig grund och genomförs med

förutsättningen att det går att generalisera och kategorisera kunskap på sådant sätt att det går

att jämföra storheter.  Med denna förutsättning landar vi i en deduktiv ansats; vars logiska

slutledningsformel kan beskrivas som3:

1:a premissen: Om Hypotes gäller, så gäller Förutsägelse

2:a premissen: Inte Förutsägelse

Slutsats: Därför inte Hypotes

Den hypotetiskt-deduktiva metoden har sina rötter i den positivistiska naturvetenskapliga

vetenskapstraditionen. Denna tradition, som tror sig kunna producera exakt och säker

kunskap, följer strikta formella krav på hur en studie bör genomföras. En förutsättning för att

kunna använda sig av den hypotetiskt-deduktiva metoden är att empiriska data måste uppfylla

krav på dels intersubjektiv enighet, dels relevans. Intersubjektiv enighet betyder att data måste

kunna återupprepas av andra forskare vid upprepade mätningar; det vill säga datas reliabilitet.

Relevans innebär att data måste mäta det teoretiska begrepp det är avsett att mäta; det vill

säga datas validitet.

De vetenskapliga teorier som vi använder oss av ställer upp hypotesen att musik är ett

potentiellt mycket kraftigt marknadsföringsinstrument som kan användas för affärsutveckling

genom förfining4 av ett företags kunderbjudande. Förutsägelsen förutsätter att rätt musik

spelas, vad som menas med detta kommer att utvecklas i teoriavsnittet. Vår studie syftar till

att kartlägga i vilken utsträckning rätt musik spelas. Vår analys av studien kommer att ge

slutsatsen huruvida det finns möjlighet till affärsutveckling genom musik inom det urval av

företag vi har valt att studera. 

                                                          
3 Gilje & Grimen (1992)
4 Normann (2001)
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Med hjälp av den deduktiva, logiska slutledningsmetoden kan uppsatsens metodik

sammanfattas enligt följande:

 Vi inser emellertid, precis som Popper5, att det är rationellt att erkänna vår okunskap och att

all empiri genereras utifrån forskarens egen synvinkel och intressen. Popper menade att

teorier berättar för oss vart vi ska rikta vår uppmärksamhet. En forskare börjar alltid med ett

problem; forskarens förväntningshorisont utgör den referensram i vilka observationer blir

meningsfyllda. Med hjälp av förväntningshorisonten och övriga bakgrundskunskaper

formuleras problemet. Vår egen förförståelse har alltså påverkat hur vi har närmat oss vår

forskningsfråga i form av teoribildning och metodologi.

Vår förförståelse är formad av våra erfarenheter, kunskaper och fördomar. Detta omfattar allt

från subjektiva konsumentupplevelser till studier i företagsekonomi. Det innebär t ex. att vi

accepterar flera av grundförutsättningarna för ekonomisk teori; rationellt beslutsfattande,

nyttomaximering etc. En av uppsatsförfattarna har tidigare varit verksam inom området för

musik och upphovsrätt, vilket ökar förförståelsen.

Då det inte är naturvetenskap vi studerar och våra observationer kommer att bestå av svar från

mänskliga respondenter, så kommer naturligtvis ett inslag av tolkning av det empiriska

materialet in i bilden. Vi avser att jämföra etablerade teorier om vad som är rätt musik för att

optimalt stimulera köpbeteende, med hur företagen faktiskt använder musik. Denna

                                                          
5 Gilje & Grimen (ibid)
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jämförelse måste utföras med hjälp av tolkning av empirin. Vi anser att det är nödvändigt att

tolka respondenternas svar, det vill säga hur de svarar, samt inkludera kontroll- och

följdfrågor som komplement till de enkätfrågor som vi använder oss av.

2.2 Förstudie och litteraturval
För att översätta vårt bakgrundsresonemang angående musik som marknadsföringsverktyg till

konkreta forskningsfrågor så har vi inledningsvis genomfört intervjuer med leverantörer av

innehåll respektive teknik avseende musik i butik. Intervjuer har genomförts på

intresseorganisationen Stim med marknads- och försäljningschef Matti Virkki6, samt

försäljningsansvarig för butikskedjor Mattias Wiberg7. Under dessa intervjuer, vilka

egentligen bör definieras som samtal, har vår förförståelse ökat avseende musikanvändningen

i butikskedjor i Sverige. Det framkom då att Stim var intresserat av ökad kunskap om

musikanvändningen i exempelvis butikskedjor inom kläd- och skobranschen. Vi fick även

tillgång till kontaktinformation för kunder till Stim, inklusive leverantörer av musik till

butiker. Vi har via Internet undersökt utbudet på marknaden för leverantörer av musik till

butiker och genomfört en intervju med en av dessa8.

En avsevärd del av förstudien har bestått i att sammanställa sekundärdata i form av tidigare

psykologiska beteendevetenskapliga studier i hur musik påverkar köpare. Det är dessa

sekundärdata som ligger till grund för våra forskningsfrågor. Vi har valt att fokusera på två

huvudfrågor härvidlag, för att se om det finns möjlighet till affärsutveckling inom

populationen. Tidigare studier har även lyft fram även andra intressanta implikationer av

musik som marknadsföringsmedel, vilka vi även berör i vår teoridel. För att kunna göra vårt

urval av respondenter inom detaljhandeln så har vi använt ett utdrag ur intresseorganisationen

Stims kundregister. 

Efter den för oss orienterade förstudien formulerade vi självständigt våra forskningsfrågor

                                                          
6 Virkki (2005) 
7 Wiberg (2005)
8 Dellert (2005)
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2.3 Val av undersökningsmetod
För att kunna ge svar på vår sammanfattande forskningsfråga, det vill säga i vilken

utsträckning det finns möjlighet till affärsutveckling för butikskedjor inom kläd- och

skobranschen genom förfining av sitt erbjudande till marknaden, har vi valt en deduktiv ansats

för vår undersökning. Efter förstudiens genomförande pekade tidigare akademisk forskning ut

ett antal nyckelfaktorer när det gäller musik och marknadskommunikation, vilka vi var

intresserade av att jämföra med hur praktiker arbetar på området, därav den deduktiva

ansatsen. En induktiv ansats skulle varit mer givande om det hade funnits en avsaknad av

studier på musik och köpbeteende inom psykologisk beteendeforskning. 

Vi valde en kvantitativ ansats för vår primärdata för att kunna tillgodose ett flertal

förutsättningar för vår undersökning Vår uppdragsgivare är intresserad av en totalstudie av

populationen; det finns inte så många rikstäckande butikskedjor i den valda branschen i

Sverige, varje respondent utgör således en stor del av marknaden och är viktig både som

forskningssubjekt och som potentiell affärspartner för Stim. Populationen är även relativt väl

avgränsad. Den höga vetenskapliga reliabilitet som en totalstudie ger har fungerat

motiverande på uppsatsförfattarna. För att kunna dra slutsatser om företagens strategier när

det gäller musik, så har vårt mål varit att respondenterna ska inneha en strategisk position och

ansvar för företagens marknadskommunikation i övrigt. Vi valde att  komprimera enkäten

innehållsmässigt, vilket har möjliggjort att vi har kunnat genomföra en studie med

antalsmässigt många och kompetensmässigt starka respondenter. 

Vi har översatt denna kvantitativa ansats till en beskrivande studie i formen av en icke-

experimentell marknadsundersökning9. Vi valde att genomföra denna marknadsundersökning

genom en semistrukturerad telefonenkät. 

Vi använde telefonen som distributionssätt för att minska bortfall pga. tekniska problem och

att frågor kan missförstås, samt att denna metod gav oss bättre förutsättningar att planera

tidsåtgången. En annan anledning är att vi vill vara säkra på att få enkätsvaren ur från rätt

person. Nackdelar med telefonenkäter är att den enskilde intervjuaren kan påverka

                                                          
9 Dahmström (2000)
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respondentens svar, samt att intervjun kan ha genomförts vid en för respondenten ofördelaktig

tidpunkt, vilket i sig kan påverka respondentens svar10. 

Populationen för vår undersökning är kläd- och skobutikskedjor i Sverige; med butikskedja

menar vi ett företag, eller flera fristående företagare som verkar under samma varumärke, och

som driver minst 14 stycken butiker. De butikskedjor med färre antal butiker är med något

undantag koncentrerade till vissa geografiska regioner och uppfyller inte det krav på

rikstäckande etablering som vi har använt som urvalskriterium. Ramen för vår population är

intresseorganisationen Stims register över de företag i detaljhandeln som spelar musik i sina

butiker. Då detta register innehåller väl uppdaterade och sorterade kunduppgifter med

variabler som antal enheter per butikskedja och uppgifter om de spelar musik eller ej, så

uppfyller det kvalitetskraven för en bra ram för undersökning. Registret är, som alla

kundregister, behäftat med en del ofullständigheter för en del enheter, men detta avhjälper vi

med kompletterande uppgifter från bransch- & företagshemsidor.

 

2.4 Urval
Vårt urval baseras på behovet att kunna dra generella slutsatser ur den studerade

populationen. Populationen i vårt fall definieras som rikstäckande butikskedjor i Sverige inom

kläd- och skohandeln och målpopulationen de 32 största kläd- och skobutikskedjorna. Dessa

har samtliga fler än 14 butiker. Vi har definierat storlek i termer av antal butiker. Anledningen

till detta är att vi har velat hålla ihop varumärken; en del butikskedjor består av många

fristående fackhandlare. Vi anser vidare att antalet butiker är ett bra urvalskriterium, då denna

uppgift är betydligt mer lättåtkomlig, jämfört med att använda sig av omsättning eller

butiksyta. Vi anser att det valda kriteriet uppfyller våra syften, lika väl som de två andra. Vi

har valt att fokusera på målgruppen butikskedjor i Sverige och inte enskilda butiker då vår

hypotes är att de föregående har en gemensam policy för musiken i sina butiker vilket medför

att vår undersökning täcker en större del av marknaden.

Vi har använt oss av ett icke-slumpmässigt eller systematiskt urval då vi valt vår målgrupp.

Ett icke-slumpmässigt urval kan definieras som att alla enheter i populationen inte har samma

inklusionssannolikhet (chans) att komma med i urvalet. Anledningen till detta är att vi är

intresserade av att undersöka de största butikskedjorna i Sverige, i antalet butiker räknat, samt

                                                          
10 Dahmström (ibid)
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att visa på typiska element11 hos enheterna i urvalet. De typiska elementen som vi är

intresserade av är marknadsföringsverktyg för att stimulera köpbeteende.  

2.5 Intervjumetodik
Under utformandet av vår enkät var vi osäkra på hur den skulle uppfattas av respondenterna.

Vi befarade att vissa frågor kunde vara svårtolkade och ordningsföljden på frågorna i vårt

formulär kanske också borde bearbetas. För att minimera dessa fel utförde vi ett test av vår

enkät på en av Stims försäljningsansvariga medarbetare, som förutsätts ha ingående kunskap

om respondenterna. Denna person, Mattias Jansson, fick svara på våra frågor som om han var

en av respondenterna i målgruppen. Han gav oss därefter råd om hur vi kunde förbättra

enkäten för lättare kunna använda den. 

Det praktiska genomförandet av telefonenkäterna har utförts genom att vi har ringt från vår

uppdragsgivare Stim och skrivit ner svaren på vårt standardiserade enkätblad, se bilaga 1. En

inspelning av varje enskild intervju skulle vara det säkraste alternativet då misstolkningar från

vår sida skulle minimeras, men vi bedömde att detta alternativ var för tidskrävande och

kanske mer lämpat för rent kvalitativa studier. Telefonenkäterna genomfördes under en

treveckorsperiod i november månad 2005. Anledningen till att vi förlade intervjuerna till

denna period var rent praktisk; vi gör bedömningen att tidsaspekten saknar betydelse för

resultatet av undersökningen.

När vi genomfört våra telefonenkäter har vi först talat om att denna undersökning handlar om

hur butiker arbetar med musik i sina butiker, vi har också nämnt att vi ringer på uppdrag av

företaget Stim. Vi har alltså talat om vilket ämne undersökningen handlar om men inte syftet

med uppsatsen. På alla våra frågor har vi läst upp flervalsalternativ och på en av frågorna

finns det även utrymme för respondenten att ge en förklaring till sitt svar, se bilaga 1. 

Efter att alla respondenter givit sina svar kodade och sammanställde vi svaren i ett av oss

specialanpassat Excel-dokument. Detta ark användes senare för att utföra de diagram vi

senare visar. 

                                                          
11 Dahmström (ibid)
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En strukturerad intervju går till så att respondenten kan välja mellan förutbestämda alternativ

t.ex. ja, nej eller vet ej. Denna typ av intervju ger inte utrymme för förklaringar och lämpar

sig bäst för kvantitativa undersökningar där resultaten kan visas med hjälp av diagram eller i

procentform. Fördelen med denna typ av intervju är att man kan visa på en stor populations

åsikter i vissa specifika frågeställningar. För kvalitativa studier kan istället ostrukturerade

intervjuer användas då respondenten kan ”tala fritt” och där en analys senare kan göras av

materialet. Denna typ av intervju passar bra då forskningsämnet t.ex. är väldigt studerat eller

när man vill ge en s.k. djupanalys.

Vår intervjuform kan därför bäst beskrivas som en blandning av en strukturerad och

ostrukturerad intervjuform vilket medför att telefonenkäten kan ses som semistrukturerad. 

2.6 Dataanalys

2.6.1 Kodning 
Då vi har använt en kvantitativ metod med låsta svarsalternativ, så medför detta att det mesta

av kodningen är gjord på förhand. Endast den öppna frågan 8; kodades i efterhand. Svar till

två av de låsta frågorna kodades om till andra svarsalternativ. 

2.6.2 Databearbetning
Vi har använt Excel som elektroniskt hjä ed vilket vi har utrett beroende mellan

olika variabler. 

2.6.3 Samband mellan kvalitativa res
En kvalitativ variabel kan definieras

gymnasielinje eller civilstånd. Dessa ka

resultaten. I vår enkätundersökning har 

i vissa fall kodats eller klassindelats. 

(ursprungligen) antar numeriska värden

eller ålder. I studien har vi använt oss av
lpmedel, m
12

pektive kvantitativa variabler
 som en icke-numerisk variabel som t.ex. kön,

n man i ett senare skede koda för att lättare behandla

vi alltså endast använt oss av kvalitativa variabler som

Kvantitativa variabler kan beskrivas genom att de

. Exempel på kvantitativa variabler är längd, inkomst

 variabeln ”antal butiker”.
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Del 3. Teoretiskt ramverk

3.1 Inledning
Musik har fått en allt större roll i samhället12; tekniken och massmedias utveckling har gjort

att musik numera genomsyrar nästan all privat och offentlig verksamhet. Musik har en mängd

användningsområden, den kan användas för intellektuell och känslomässig förströelse, för att

förbättra viss färdighet, samt även vid terapeutiskt behandling. Anledningen till att musik

används i så stor utsträckning som kommunikationsmedel är dess egenskap att väcka djupa

känslor, som dessutom kan delas av flera. Detta verkar vara ett universellt fenomen. Mer

intressant för ekonomer är det kommersiella värdet av musik som marknadsföringsverktyg.

Den kan användas för att förmedla viss image, samt även direkt påverka en köpsituation. För

att musiken ska kunna åstadkomma detta så krävs att den anpassas till: 

Denna optimering av musikanvändningen benämner vi i uppsatsen som rätt musik.

Detta teoriavsnitt är uppdelat i fem delar. Förutom inledningen så ger vi i del 3.2 en bakgrund

till hur musik påverkar människor ur ett fysiologiskt-psykologiskt perspektiv. I del 3.3 vidgar

vi detta till ett social-psykologiskt perspektiv. I del 3.4 och 3.5 relaterar vi musikens påverkan

till företagsekonomisk teoribildning. I del 3.6 sammanfattar vi forskningsläget och dess

implikationer för uppsatsen.

                                                          
12 North & Hargreaves (1997)

Teoretiskt
ramverk

1. Musik kan användas för affärsutveckling,
förutsatt att rätt musik spelas

1. Målgruppen

2. Köpsituationen
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3.2 Musikens fysik
Musik uppstår genom en kombination av a) fysik; en uppsättning ljud med olika frekvens,

amplitud, klangfärg vilket arrangeras av tonsättaren i enligt vissa bestämda, igenkännliga

mönster och b) lyssnarens förmåga att fylla dessa mönster med mening utifrån de sociala,

kulturella kontexter och interpersonella situationer i vilka ljuden uppstår13.

Figur 3.1 Hur musik skapas (Källa: Egen)

Fysiologiskt innebär detta att en energi skapar ljudvågor, vilka tas upp av örat och stimulerar

nerver i hjärnan, vilket skapar en ljudupplevelse; lyssnaren tolkar sedan ljudet som musik med

hjälp av det autonoma nervsystemet, det limbiska systemet i framhuvudet samt aktivering av

flera körtlar i kroppen. Det finns ingen principiell skillnad mellan hur människor fysiskt

reagerar på musik jämfört med andra stimuli som ljus, färg, doft och beröring, En jämförelse

mellan ljud- och färgupplevelse påvisar både likheter och skillnader.

Figur 3.2 Jämförelse mellan stimuli ljud och färg (Källa: Orbach s.97, 1999)

En förutsättning för att lyssnaren/mottagaren ska kunna uppfatta stimuli är att signalen är

tillräckligt stark, rätt placerad och rätt apterad. Mottagaren måste tillika vara i ett receptivt

stadium och –framförallt- upptäcka stimuli14. Tillvänjning vid stimuli är en process som ofta

snabbt kan minska effekten av stimuli. Ett sätt att maskera ljud med hjälp av ett annat ljud är

att använda låga toner eller oljud. Höga toner passar bättre för melodier, då de är mer

framträdande, mindre döljande och har mer klangfärg. Hjärnan använder även tonhöjd som

organiserare av ljudperception i större utsträckning än lokalitet; med hjälp av detta kan vi

uppfatta en viss röst genom en ljudvägg av sorl på en fest. 

                                                          
13 Orbach, J. (1999) 
14 Orbach, J. (ibid)
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När det gäller rytm så skapar upprepade mönster förväntningar hos mottagaren. Det finns ett i

människor ”inbyggt” (jfr hjärtrytmen) normaltempo för rytm, 80-100 bpm, vilket ungefär

motsvarar det musikterminologiska andante. 2/1 takt uppfattas som ”normal”. Rytm är både

subjektivt och idiosynkratiskt; en fast metronomtakt grupperas och synkoperas omedvetet av

mottagaren.

3.3 Musikens psykologi
Musik skapar reaktioner hos mottagaren; olika dimensioner i musiken associeras av de flesta

människor med olika stämningar, vilka i sin tur influerar olika processer15, se figur 3.3.

Positiv stämning underlättar heuristiska processer i höger hjärnhalva och negativ stämning

underlättar analytiska processer i vänster hjärnhalva16.

Figur 3.3 Musikinducerade stämningslägen (Källa: Bruner s.94, 1990)

En av stämningarna som musik kan inducera är upphetsning. Studier har visat att upphetsade

personer föredrar mindre komplex musik17; variabeln volyms påverkan på stämningen kan

förklara varför bilförare ofta sänker volymen på bilradion när trafiken tätnar och varför

volymen är hög på en fest. Musik skapar i sig inte aggression, men kan förstärka den; i en

studie uppvisade mentalpatienter en högre frekvens av aggressivitet om de fick lyssna på

musikstilarna hårdrock och rap jämfört med easy-listening18. Lugn musik har visats sig kunna

                                                          
15 Bruner (1990)
16 Hamilton et al (1993)
17 Konečni (1982)
18 Harris et al (1992)
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minska aggression i våldsamma miljöer19. Musikinducerad upphetsning har även visats sig

kunna påverka attityder så att de blir mer lättrörliga och gjort mottagaren mer öppen för det

förmedlade budskapet20. 

Utöver musikens innehåll så verkar även situationen då musiken spelas inverka på

stämningen. Detta har benämnts som typiskhet- eller lämplighetsfaktorn, vilket förklarar

varför människor gråter på bröllop när bröllopsmarschen spelas, men rörs inte när den spelas i

andra sammanhang21.

3.4 Musik och marknadskommunikation

”All adolescents use music as a badge22” 

3.4.1 Målgruppen
Modern företagsekonomisk teori betonar vikten av att segmentera marknaden för att kunna

rikta sitt budskap till rätt målgrupp23. Denna segmentering kan baseras på geografiska,

demografiska, psykografiska och beteendemässiga indelningar av konsumenter. När det gäller

de demografiska faktorerna så har det gjorts studier på hur exempelvis klass och kön utmärker

sig som smakfaktor. Resultaten av dessa studier visar en ganska låg korrelation mellan klass

och kön vis-á-vis musiksmak. Populärmusik utgör en heterogen grupp, möjligen kan det sägas

att ”klassisk” musik föredras av i allmänhet sociala högre klasser24. Medelklassungdomar har

funnits vara mer progressiva och gränsöverskridande i sina musikval25. Det ska poängteras av

dessa studier gjordes i USA på 70-talet och kan inte utan vidare översättas till dagens Sverige,

på grund av skillnader i kultur och samhällsutvecklingen i övrigt. Dessutom hävdar en del

musikhistoriker att populärmusik i sig är gränsöverskridande och att det t o m har varit en av

de främsta orsakerna till att rassegregationen i USA försvann26. 

                                                          
19 Konečni (ibid)
20 Galizio & Hendrick (1972)
21 North & Hargreaves (ibid)
22 Firth (1981, s.217)
23 Kotler (2003)
24 Gans (1974)
25 Robinson & Hirsch (1972)
26 Guralnick (1999)
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Kultur och livsstil har en stark koppling till musiksmak, detta har förklarats med teorier om

gruppidentifikation, det vill säga att människor gillar musik som gillas av dem de gillar27.

Tillsammans med kultur är ålder den mest särskiljande faktorn när det gäller musiksmak.

Studier har visat att människor i regel är mest mottagliga för musik som är populär i sen

ungdom, tidig vuxen ålder, för att sedan hålla fast vid samma musiksmak livet ut28. Toppen

antas nås vid pass 23 års ålder, vilket skulle innebära att musik av Gyllene Tider skulle passa

bra i reklamfilmer som riktar sig till 40-åringar (förutsatt att de inte hellre identifierar sig med

23-åringar idag).

En viktig faktor som marknadsföraren måste ta hänsyn till är hur smal den eftersträvade

målgruppen bör vara. Studier har visat att den negativa effekten av musik som ej uppfattas

som anpassad till köparens målgrupp (med minskad konsumtion som följd) kan vara större än

den positiva effekten av musik som uppfattas som perfekt anpassad till köparens målgrupp

(med ökad konsumtion som följd)29, se bilaga 2.

3.4.2 Marknadsmixen
Lika viktigt som att vända sig till rätt målgrupp är att anpassa marknadsmixen till

målgruppen. Marknadsmixen brukar beskrivas med hjälp av 4 P: produkt, pris, plats och

promotion30, se figur 3.4. Kommersiellt användande av musik i detta syfte står för en stor del

av musikkonsumtionen, trots att vissa har hävdat att den kan ha negativ effekt på

omsättning3132. Musik har visats sig vara ett framgångsrikt verktyg eftersom det

kommunicerar både information och affekt33. Respons till musik är direkt relaterad till dess

kulturella och kontextuella mening; oavsett om musiken uppskattas eller ej, så kan köparen

snabbt identifiera dess mening34.

                                                          
27 Lewis (1992)
28 Holbrook & Schindler (1989)
29 Gulas & Schewe (1994)
30 McCarthy (1996)
31 Olsen (1994)
32 Englis & Pennell (1994)
33 Middlestadt et al (1994)
34  Dowling & Harwood (1986)
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Figur 3.4 Marknadsmixens 4 P (Källa: Kotler s.16, 2003)

 
Klassisk betingning kan förklara musik som effektivt verktyg för marknadskommunikation35.

Det innebär att en kommersiell produkt (betingad stimuli) paras med omtyckt musikstycke

(obetingad stimuli); associationen utlöser en betingad respons. Om du som konsument känner

ett sug efter glass när du hör Hemglassmelodin så är du utsatt för en betingningsprocess. Flera

studier har visat att respondenter kan uppvisa positiva preferenser pga. musiken trots att de i

vissa fall inte ens uppmärksammat produkten36. Kritik har riktats mot denna

förklaringsmodell, exempelvis att processen inte fungerar för väldigt personliga, alternativt

kontroversiella produkter37. Musik verkar fungera som betingare endast om köpare ej har

anledning att utvärdera produktens kvalitet eller egenskaper38. 

Priming är processen då ett mönster av associationer, sammanhållna av gemensam stämning,

aktiveras av musik39. Om musiken uppfattas som associerad med visst varumärke så uppfattas

reklamen mer positivt40, detta är vad som brukar kallas ”acoustic branding”. Ett aktuellt

svenskt exempel på detta är Fritidsresors reklamfilmer som ackompanjeras av The Isley

Brothers ”Summer Breeze”. Anpassad musik kan fungera som primer av värderingar för

                                                          
35 Bierley et al (1985)
36 Tom (1995)
37 Pitt & Abratt (1988)
38 Gorn (1982)
39 Hansen (1989), Hansen & Hansen (1991)
40 Stout & Leckenby (1988)
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produkt, genom att aktivera relevant information kring den (jfr skillnad mot klassisk

betingning) 

Musik som verktyg för marknadskommunikation kan även analyseras utifrån köparens

involvering. Övertygelseteorin Elaboration Likelihood Model (ELM )41 skiljer mellan två

huvudsätt som människor använder för kognitiv bearbetning av övertygande information. 

1. Då köparen är höginvolverad används den centrala resvägen, och attityder formas utifrån

noggrann värdering av information relevant till attitydobjektet. Höginvolverade

konsumenter är motiverade, har möjlighet och förmåga att processa information om

produkten, de är mer fokuserade på innehåll jämfört med sändaren (jfr analytisk process).

2. Då köparen är låginvolverad används den perifera resvägen; attityder formas utan aktiv

tanke på objektet, utan av positiva och negativa attityder till objektet (av en priming eller

betingningsprocess). Låginvolverade konsumenter är mer fokuserade på sändaren (jfr

heuristisk process).

Motivation att öka uppmärksamhet kan stimuleras av hög musik, möjlighet att processa

information kan ökas genom att minska det kognitiva innehållet genom att spela långsam

musik. Förmåga att processa informationen kan ökas genom att använda sig av anpassad

musik som kan öppna upp relevanta kunskapsstrukturer hos köparen42. Anpassning av musik

är ännu viktigare för hög-involverade köpare, då musiken kan sätta fokus på informationen. I

studier har låg-involverade  köpare uppfattat ett varumärke mer positivt om musik spelats, i

kontrast till hög-involverade köpare, vilka uppfattade musiken som störande43.

                                                          
41 Petty & Cacioppo (1981), Petty et al (1983)
42 McInnis et al (1991)
43 Park & Young (1986)
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3.5 Musik och köpbeteende

“Music is a powerful marketing tool. It spans all generations, and can segment would-be
buyers with just a few notes of a particular tune.44”

En vanlig teori för att beskriva en köpares beslutsprocess är den s.k. 5-stegsmodellen45.

Modellen beskriver hur en köpares minne/medvetande reagerar på ett stimuli vilket utlöser en

behovskänsla. Denna behovskänsla utlöser en kedja av handlingar hos köparen, se figur 3.5.

Figur 3.5 Köparens beslutsprocess (Källa: Kotler, s.204, 2003)

Under varje av dessa steg påverkas köparen av en mängd olika faktorer. Dessa kan delas in i

externa, interna, samt situationsbundna faktorer46. Externa faktorer är sociala och kulturella

influenser, vad andra i köparens omgivning tycker och tänker, allt vad som utifrån påverkar

individen. Interna faktorer rör individens motivationsmönster, attityder, livsstil och

personlighet. Situationsbundna faktorer påverkar köparen i ett visst givet ögonblick, men

stannar inte kvar i köparens minne/medvetande. Det är marknadsförarens uppgift att via olika

stimuli, utöver de som i övrigt finns i köparens omgivning, påverka köparen i riktning mot ett

köpbeslut som är positivt för marknadsföraren. Processen kan beskrivas enligt figurerna 3.5

och 3.6. Musik kan skapa positiv stämning, vilket kan påverka beslutsprocessen, särskilt om

det är liten skillnad mellan produkterna, t ex. när köparen är osäker på sina preferenser, när

kostnaderna för informationsinhämtning är höga, eller under fasen av efterköpsköpbeteende

då självbilden är viktig47.

Figur 3.6 Modell över köpbeteende (bearbetning av Engel et al, s.53, 1994 och Kotler, s.184, 2003)

                                                          
44 Lempert (2004, s.181)
45  Engel et al (1994)
46 Lempert (2002)
47 Schwarz et al (1991)



Musik i butik

21

Inom detaljhandeln så är det viktigt att marknadsföraren använder sig av de verktyg som finns

för att påverka köpsituationen. Hur musik kan påverka de interna och externa faktorerna och

köparnas preferenser har berörts i föregående avsnitt; även köpsituationen kan direkt påverkas

av s.k. Store atmospherics, ”the effort to design buying environments to produce specific

emotional effects in the buyer that enhance his purchase probability”48. Store atmospherics är

exempelvis:

• Ljussättning

• Spatiallitet

• Färgsättning

• Doft

• Musik

Köpsituationen kan i stor utsträckning påverkas med hjälp av musik. Flera studier visar att

upphetsande musik snabbar på konsumtionen49, fler varor inhandlas per konsument, samtidigt

som mindre pengar per konsument spenderas50. En studie visade att kunder i en restaurang

tuggade snabbare vid snabb musik51. En slutsats av detta är att en kombination av icke-

upphetsande musik vilket ökar försäljningsvolymen per konsument, samt upphetsande musiks

effekt på strömmen av konsumenter är eftersträvansvärd.

Musik i butik kan även fungera som primer för associationer. En studie prövade att anpassa

musik genom att spela klassisk musik (hög anpassning) och Topp 40-musik (låg anpassning) i

en vinbutik. Musiken påverkade inte antalet köpta vinflaskor, men klassisk musik påverkade

så att dyrare flaskor köptes52. I en annan studie ledde sorglig musik till ökad försäljning av

gratulations & kondoleanskort jämfört med då glad musik spelades53.

 

                                                          
48 Kotler (1973-74 s.50)
49 Smith & Curnow (1966), McElrea & Standing (1992)
50 Milliman (1982)
51 Roballey et al (1985)
52 Areni & Kim (1993)
53 Alpert & Alpert (1989, 1990)
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Enligt Mehrabian & Russells modell av Environmental Psychology54 så responderar

människor mot omgivningen enligt två dimensioner; 

• Välbefinnande 

• Upphetsning. 

Om miljön ökar välbefinnandet, ökar önskan att komma i närmare kontakt med den, vilket

resulterar i kontaktsökande beteende. Upphetsningsdimensionen (som drivs av musikens

volym, tempo, komplexitet) amplifierar effekten av välbefinnandet55. Studier har visat att

musikinducerat välbefinnande i kommersiella miljöer leder till ökat kontaktbeteende, till

exempel att låg musik och dämpat ljus medförde högre välbefinnande jämfört med hög volym

i kombination med starkt ljus56. Även musikinducerad upphetsning har visats kunna öka

kontaktbeteende (banktjänstemän genom manipulation av musikvideo)57.

Musikinducerad uppmärksamhet har studerats av flera forskare. En studie visade att icke-

omtyckt musik i en kafeteria uppmärksammades mer än affektiv-neutral musik58. Tempot på

bakgrundsmusiken har visats påverka uppmärksamheten och därmed köpbeteendet;

långsammare flöde av köpare genom en butik resulterade i fler inköp59. Långsam musik har

visats öka uppmärksamheten för det köparen gör60. Bakgrundsmusik i butik (målgrupp 25-

åringar) ledde till att kunderna oplanerat spenderade längre tid i butik. Äldre kunder

uppvisade samma beteende när musiken spelades i förgrunden61. 

Ett särskilt uppmärksammat forskningsområde är hur konsumenter subjektivt uppfattar

väntetid och hur denna upplevelse kan påverkas av musik. I studier har manipulering av olika

musikstilar i telefonköer har visats påverka accepterad väntetid62. Kunder i väntrum med

musik upplevde väntetiden mindre stressande63, musik kan få kunder att underskatta

väntetid64. Uppfattad väntetid har visats vara längst för musik i dur (positivt affektiv), kortast

                                                          
54 Mehrabian & Russell (1974)
55 Baker et al (1992)
56 Berlyne (1971), North & Hargreaves (1997)
57 Dube (1995)
58 North & Hargreaves (1996)
59 Milliman (ibid)
60 Stratton & Zalanovski (1984)
61 Yalch & Spangenberg (1990)
62  Ramos (1993)
63 Stratton (1992)
64 Wansink (1992)
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för musik i moll (negativt affektiv)65. Utan musik uppmärksammar inte köparen sitt

stämningsläge, vilket associerades med längre tidsuppskattning66.

Kritik har framförts mot denna tolkning, Kellaris & Mantell kom fram till slutsatsen att tiden

inte går fortare när du har roligt67. De argumenterade för teorin att ”trevlig information

processas snabbare” (”Pollyanaprincipen”68); tidsuppfattning är positivt korrelerad till antalet

händelser som processas inom en given tidsrymd. Tolkningen av dessa argument är att icke-

omtyckt n togs in

och pro ast hos

kvinnor. benägna

att unde

väntetid6
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69 Kellaris
70 Konečn
71 Appelba
musik leder till kortare tidsuppskattningar pga. att mindre mängd informatio

cessades när icke-omtyckt musik spelades. Effekten återfanns dock end

 Andra studier korresponderar med detta då de har funnit att kvinnor är mer 
rskatta tid under liknande förhållanden. Kvinnor relaterar hög volym till längre
9. Jämför detta med att upphetsning (t ex hög volym) förutsätter mer processande än

hetsning (låg volym)70.

are kan, för att minska väntandets uppfattade tidsrymd, spela musik långsam eller

yckt musik. Snabb/omtyckt musik kan användas för att öka omsättningen på bord i

rang. Det kan finnas en trade-off mellan att spela omtyckt musik som gör butiken

yckt (vilket ökar omsättningen), och att spela icke-omtyckt musik för att minska
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 ett i jämförelse med andra stimuli mycket kraftigt verktyg när det gälle

apande utifrån sociala och kontextuella sammanhang. Studier har visat att musike

ilmer är den mest avgörande faktorn för gillandet71. När det gäller stor

ics  så har musiken två stora fördelar jämfört med andra stimuli: Det ä

ffektivt och mycket flexibelt; det är svårt att bygga om en butiks interiör löpand

en baserat på utbudet av kunder och personal, men det är enkelt att variera musike
23

ande optimera köpsituationen.

                                       
 Kent (1992)

 al (1993)
 Mantel (1994)
89)
 Altsech (1992)
ibid)
m & Halliburton (1993)
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Sammantaget anser vi att ökad förståelse av musik i butik kan leda till positiva

marknadsföringseffekter, vilket i sin tur kan leda till  affärsutveckling

Musik och marknadskommunikation

• Förmåga att samtidigt föra fram både innehåll och affekt

• Kraftig betingare och primer av associationer1

• Ålder, kultur och livsstil är viktigaste faktorerna när det gäller att välja målgrupp

Enkätfrågor 1, 2, 3, 4, 7, 8 (10) undersöker kopplingen musik och

marknadskommunikation, samt anpassning till målgrupp

Musik och köpsituationen

• Påverkar aktivt köpprocessen, särskilt för låginvolverade köpare

• Påverkar upplevd kvalitet

• Underlättar kontaktsökande

• Förkortar upplevd väntetid

• Tempo, volym, genre, stämning (upphetsning) påverkar köpare fysiskt och

beteendemässigt

Enkätfrågor 5, 6, 9, 10 undersöker kopplingen musik och köpbeteende
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Del 4. Empiri

4.1 Inledning
I empirin har vi valt att först presentera populationen inklusive bortfallet. Resterande del av

empirin har vi delat upp i två delar vilka är resultat musik och marknadskommunikation samt

resultat musik och köpbeteende, detta för att läsaren lättare ska kunna relatera till

dispositionen i teorin samt de teorier vi använt. 

Resultaten av varje fråga i vår enkät presenteras i cirkeldiagram förutom fråga nr 8 vilken

var en öppen fråga där resultaten presenteras i tabellform. Efter varje enskilt cirkeldiagram

ges en förklarande kommentar. Utöver detta presenterar vi diagram som visar på samband

mellan olika undersökningsvariabler där antalet butiker inom varje enskild butikskedja står

för bakgrundsvariabel. Med hjälp av dessa diagram kan vi se om det finns samband mellan

att ha många butiker inom en butikskedja och t.ex. att anlita en konsult som distribuerar

musiken.

4.2 Populationen
Den första frågan [fråga 1] vi ställde till våra respondenter var om de spelade musik i sina

butiker. Endast de respondenter som svarade ja på denna fråga fick möjlighet att svara på

resterande frågor. En del respondenter uppgav att de spelade musik ibland i sina butiker och

under resterande tid valde att ha tyst; dessa respondenter kom med i undersökningen och fick

svara på resterande frågor. 

Av de sammanlagt 32 st. butikskedjor vi valt som vår målpopulation fick vi svar från 27 st.

Bortfallet, d.v.s. de 5 butikskedjor som inte svarade, var Almia, Blombergs, B-Young,

Boomerang och Cubus. Anledningen till att dessa företag inte kunde medverka i

undersökningen var att de efter upprepade försök inte var anträffbara för att svara på vår enkät

via telefon. Ytterligare 2 st. butikskedjor vilka var Guppi och Scorett svarade på vår enkät

men dessa spelade inte musik i sina butiker vilket medförde att dessa respondenter inte

medverkade i vår undersökning. Bortfallet blev 5 av 32 vilket är ca 16 %. Resterande 25

Empiri &
Analys 2. Spelas rätt musik?
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butikskedjor, de största i Sverige till antalet butiker räknat, spelade musik i sina butiker och

kunde svara på vårt frågeformulär. Nedan visas målpopulationen samt hur många butiker

varje butikskedja har. 

 Tabell 4.1 Sammanställning respondenter (* Ingen musik , **Bortfall)

 4.3 Resultat musik och marknadskommunikation
Resultaten presenteras i diagramform med efterföljande kommentar.

Diagram 4.1 Spelar ni musik i era butiker? 

Kommentar: Sammanlagt 93 % av de tillfrågade spelar musik i sina butiker. Bland de 7 %

butiker som bara spelar musik ibland finner vi Sportex och Benetton. Sportbutiker som t.ex.

Team Sportia medgav också att de ibland spelar upp videosekvenser från olika

sportevenemang som komplement till sin musik.   

1. Spelar ni musik i era butiker?

7%

7%

86%

Nej
Ja, ibland
Ja, hela tiden
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Diagram 4.2 Vem tar beslut om vilken musik som ska spelas? 

Kommentar: Här redovisas att 72 % av de tillfrågade har uppgett att marknadschefen eller

butikscheferna beslutar om vilken musik som skall spelas. Resultatet är intressant då hela 40

% angivit att butikspersonal eller butikschef tar beslut om vilken musik som skall spelas. 

Diagram 4.3 Vem har satt ihop musiken i era butiker? 

Kommentar: Externa musikkonsulter som t.ex. Mood Media eller Funktionell Musik står här

för den största andelen. De 12 % som utgör andelen intern grupp kan också anses arbeta med

en genomtänkt musikstrategi. Med intern grupp avses en resurs som är tillsatt av

marknadschef. Dock är det hela 40 % eller 10 stycken bland de 25 största butikskedjorna i

Sverige som låter butikspersonalen sätta ihop musiken. 

2. Vem tar beslut om vilken musik som skall spelas?

12%

28%

44%

8%

8%
Butikspersonal
Butikschef
Marknadschef
Affochef
Projektledare

3. Vem har satt ihop musiken i era butiker?

12%

48%

40%Intern grupp

Musikkonsult

Butikspersonal
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Diagram 4.4 Jämförelse antal butiker per kedja och fråga 3

Kommentar: I stapeldiagrammet 4.4 ovan har vi jämfört variablerna antal butiker per kedja

med frågan ”vem har satt ihop musiken”. Detta för att se om det finns ett samband mellan

många butiker per kedja och vem som sätter ihop musiken. Resultatet visar att de medelstora

butikskedjorna använder sig av musikkonsulter i högre grad än vad de mindre butikskedjorna

gör. Mindre butikskedjor använder sig ofta av butikspersonalen som ”musikleverantör”, se

figur 4.3.

Vidare visar diagrammet att den första gruppen, butikskedjor som har mellan 14 och 35

butiker i sin kedja, till stor del låter butikspersonalen välja musik. Butikskedjorna inom detta

intervall representeras av 104 av målpopulationens totalt 2170 butiker. Inom nästa intervall

återfinns något större butikskedjor som har mellan 46 och 58 butiker per kedja. Här dominerar

valet musikkonsult, sammantaget utgör detta 200 butiker. Butikskedjor med mellan 77-124

butiker per kedja använder sig uteslutande av musikkonsulter till de sammanlagt 580 butiker

som intervallet innefattar. Observera även att de nästkommande två intervallen, där vi

redovisar resultaten från butikskedjor med 135-172 samt 186-206 butiker per kedja, visar att

butikspersonalen till stor del sätter ihop musiken. Dressman som i antal butiker räknat är den

näst största butikskedjan i Sverige med 186 butiker använder sig av en intern grupp. 

Jämförelse mellan antal butiker per kedja och fråga 3

0

2

4

6

8

14-35 46-58 77-
124
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206

Antal butiker per kedja

Antal 
butikskedjor

Butikspersonal
Intern grupp
Musikkonsult
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Diagram 4.5 Hur spelas musiken upp i era butiker?

Kommentar: Sammanlagt 80 % av våra respondenter spelar upp musiken via cd. Endast Team

Sportia, Wedins och Polarn & Pyret använder intranät för uppspelning.

Diagram 4.6 Anpassas musiken i era butiker efter målgrupp?

Kommentar: Många av de vi tillfrågade svarade att deras målgrupp var bred t.ex. mellan 20

och 45 år och att man därför inte kunde anpassa musiken efter målgrupp på samma sätt som

om man hade en smal målgrupp. Dessa menade att blandad musik var ett sätt att anpassa

musiken efter sin målgrupp. Butikskedjor som Gina Tricot menade däremot att musikstilen

”House”, efter en noggrann analys,  attraherade deras målgrupp på ett effektivt sätt.  

4. Hur spelas musiken upp i era butiker?

4%

40%

40%

16%
Radio

Original CD

Special CD

Intranät

7. Anpassas musiken efter målgrupp? 

8%
8%

40%

44%
Nej
Möjligt
Ja, till viss del
Ja, i hög grad
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Tabell 4.2 Hur har ni gått tillväga för att attrahera er målgrupp med musik?

Kommentar: Fråga nr. 8 i frågeformuläret var en s.k. öppen fråga där respondenterna inte

hade några svarsalternativ. Frågan löd: ”Hur har ni gått tillväga för att attrahera er målgrupp

genom musik?”; Alla respondenter kunde inte ge oss ett svar på denna fråga men de som

svarade redovisas i figur 4.7.

4.4 Resultat musik och köpbeteende
Resultaten presenteras i diagramform med efterföljande kommentar.

Diagram 4.7 Tror ni att musik kan påverka kundernas köpbeteende?

5. Tror ni att musik kan påverka kundernas köpbeteende?0%

0%

20%

80%

Nej

Möjligt

Ja, till viss del

Ja, i hög grad
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Kommentar: Detta diagram visar tydligt att hela 80 % anser att musiken i hög grad påverkar

kundernas köpbeteende. Vero Moda tillade även att musiksystemet i en av deras butiker inte

fungerat under två veckor och att man då kunde märka en väsentlig skillnad i omsättning.

Noterbart är att 0 % valde alternativen ”nej” eller ”möjligt”.

Diagram 4.8 Tror ni att musik kan påverka anställda?

Kommentar: Företagen vi tillfrågat anser alltså att musiken kan påverka kunder i högre

utsträckning, än vad musiken kan påverka de anställda, se föregående cirkeldiagram. 44 %

valde här alternativet ”Ja, i hög grad”.

Diagram 4.9 Anpassas musiken enligt variablerna nedan för att påverka kundernas köpbeteende?

Kommentar: På fråga 9 tilläts respondenterna svara med flervalsalternativ. Med detta menas

att de kunde svara antingen volym, tempo eller genre eller en kombination av dessa, notera att

varje enskild stapel summerar till 25 butikskedjor. Stapeldiagrammet visar på att genre är den

6. Tror ni att musik kan påverka anställda?

0%

0%

56%
44%

Nej
Möjligt
Ja, till viss del
Ja, i hög grad

9. Anpassning av volym, tempo, genre

0

5

10

15
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30
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mest använda variabeln. Vissa butiker som t.ex. H&M, Sportex samt MQ tillade även att man

arbetade med olika tempo beroende på hur många kunder som var i butiken. 

Diagram 4.10 Tror ni att specialanpassad musik skulle ökar er omsättning?

  

Kommentar: Med specialanpassad musik menar vi musik som antingen levereras/sätts ihop av

musikkonsulter eller som en intern grupp inom företaget arbetat fram. Noterbart är att 0 %

valde alternativet nej och att sammanlagt 68 % anser att musiken skulle öka/ökar deras

omsättning i hög grad eller till viss del.   

 

Diagram 4.11 Jämförelse mellan antal butiker per kedja och fråga 10

I ovanstående stapeldiagram har vi jämfört butikskedjestorlek och åsikt angående

specialanpassad musik. Resultatet visar t.ex. att 4 butikskedjor som har mellan 14 och 35

butiker har valt alternativet möjligt. Resterande 2 butikskedjor inom detta intervall har valt

alternativet ja, till viss del. Bland de som i föregående diagram valt musikkonsult, intervallet

10. Tror ni att specialanpassad musik skulle öka (ökar) er 
omsättning?

0%
32%

44%

24%
Nej
Möjligt
Ja, till viss del
Ja, i hög grad

Jämförelse mellan antal butiker per kedja och fråga 10
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77 till 124 butiker/kedja, ser vi att 4 butikskedjor i detta intervall valt alternativet ja, i hög

grad i detta diagram.

Om vi istället tittar på de största butikskedjorna d.v.s. de segment som har mellan 186 och

206 ser vi att dessa kedjor inte arbetar med musik på samma sätt som mittsegmentet. Fler

butiker låter här butikspersonalen spela upp musiken och de anser att specialanpassad musik

inte påverkar deras omsättning i samma utsträckning.
33
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Del 5. Analys

5.1 Inledning
Analysdelen har vi valt att disponera på samma sätt som teori- och empiridelarna. De

resultat vi erhållit har vi delat in i två delar. Resultaten från fråga 2, 3, 4 och 7 har vi

analyserat i avsnittet 5.2 Musik och marknadskommunikation, resterande frågor behandlas i

avsnittet 5.3 Musik och köpsituationen. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 1. 

Analysen syftar till att utreda huruvida det finns möjlighet till affärsutveckling inom den

studerade populationen genom förfining av kunderbjudandet eller i form av användandet av

marknadsföringsverktyget musik. En förutsättning för detta är att spela rätt musik, det vill

säga musik som är anpassad till:

De resultat vi presenterat i empirin har delvis varit väntade men många svar har också varit

överraskande, framförallt de resultat som framkommit från några av de största butikskedjorna.

Vi har funnit att de inte alls arbetar aktivt med någon slags musikstrategi. Vissa mindre och

medelstora butikskedjor har däremot haft förvånansvärt genomtänkta musikstrategier där man

till och med anpassat tempot i musiken beroende på hur många kunder man har i butiken. 

5.2 Musik och marknadskommunikation 

Här behandlas fråga 2, 3, 4 , 7 och 8 (se bilaga 1).

5.2.1 Anpassning till målgruppen
Segmentering är det verktyg som marknadsföraren använder för att skilja ut sin målgrupp. För

att musiken skall ha en för företagen positiv påverkan på kunderna måste den, liksom övriga

delar i marknadsmixen, anpassas till den specifika målgruppen. I teoriavsnittet visade vi att

livsstil och ålder är de mest särskiljande faktorerna när det gäller vilken typ av musik som

attraherar en viss målgrupp. Kön visade sig ha mindre betydelse som smakfaktor i detta

avseende.

1. Målgruppen

2. Köpsituationen
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Hur ser då målgrupperna ut för vår population av butikskedjor? Vi har delat in företagen i vår

undersökning utifrån ovanstående faktorer. När det gäller livsstil så anser vi att följande

butikskedjor kan anses ha en målgrupp som är individualistiskt orienterade: Gina Tricot, Bik

Bok, Carlings, Benetton & Indiska. De tre förstnämnda har en uttalat yngre målgrupp;

samtliga, förutom Carlings, riktar sig främst till kvinnor. 

Resterande butikskedjor riktar sig, enligt vår uppfattning, till en mer mainstreamorienterad

publik. JC, H&M, MQ, Stadium har en yngre målgrupp av båda könen. Vero Moda,

Intersport, Polarn & Pyret, Team Sportia, Sportex, Nilson, Wedins, Åhléns och Skokanonen

har en målgrupp med blandad ålder och av båda könen. Lindex, Joy, In Wear, Twilfit,

Axelssons, Dressman, Kapp-Ahl har alla en äldre kvinnlig målgrupp, med Dressman som

avvikare när det gäller kön.

Hur borde då företagen arbeta med sitt musikval utifrån dessa förutsättningar? De

butikskedjor som har en mer individualistiskt inriktad målgrupp bör utnyttja detta faktum. Det

är uppenbarligen så att människor i hög grad uttrycker sin personlighet genom den musik de

säger sig tycka om. De individualistiskt orienterade kunderna kan sägas vara mer kräsna i sitt

musikval, de vill känna att musiken i butiken talar till just dem och ingen annan. Detta ställer

ganska höga krav på musiken. En musikmix som uppfattas som ambitiös och genomtänkt,

med inslag av ovanliga låtar, artister eller kombinationer av dessa, kan tilltala dessa kunder.

Som vi har beskrivit tidigare, så finns det vissa risker med arbeta med en alltför snävt riktad

marknadskommunikation. Den negativa effekten av musik som ej uppfattas som anpassad till

köparens målgrupp kan vara större än den positiva effekten av musik som uppfattas som

perfekt anpassad till köparens målgrupp.

Majoriteten av de företag vi undersökt har, som tidigare nämnts, en målgrupp som kan anses

vara mainstreamorienterad. Individer i denna målgrupp påverkas av musik på liknande sätt

som en individ ur den individualistiska målgruppen men problemet är att en fininställning av

musiken inte är möjlig. Istället har musiken som uppgift att tillfredställa en bred publik och

detta kan genomföras på olika sätt. Ett sätt är att spela musik som är uteslutande mainstream,

t.ex. hits från radio, och ett annat är att blanda olika musikstilar.     
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Vad säger vår empiri? 40 respektive 44 % uppgav att de anpassade musiken till målgruppen

med svarsalternativet ”ja, viss del” respektive ”ja, hög grad” [se fråga 7, 8]. Gina Tricot, Bik

Bok och Carlings uppgav att de endast anpassade musiken till viss del. Indiska svarade att de

inte anpassade musiken alls efter målgrupp. Om en butikskedja har en individualistiskt

orienterad målgrupp anser vi att de borde de satsa mer på att specialanpassa musiken då deras

kunder är mottagliga för denna marknadskommunikation. Dock står musikvalet som

exempelvis Bik Bok uppgav, hip hop & r’n’b, ut, jämfört med övriga mer individualistiskt

inriktade butiker.

Bland de butikskedjor som har en mainstreamorienterad publik var svaren jämt fördelade

mellan svaren ”ja, till viss del” och ”ja, i hög grad”. Vi uppfattar det som att vissa som har

svarat alternativet ”ja, till viss del” anser att de inte kan anpassa musiken helt efter

målgruppen eftersom den är så bred. Ett exempel är Sportex som menade att man spelade

blandad musik eller s.k. mainstream-musik för att inte stöta bort individer ur sin målgrupp.

Detta var deras sätt att anpassa musiken efter målgrupp, vilket vi anser vara i linje med teorier

på området. Åhléns uppgav att de spelar ”bred musik, då deras målgrupp är bred”. Stadium

spelar ”de senaste hitsen från radio”, Intersport spelar ”blandad musik”.

5.2.2 Från tanke till handling
För att marknadskommunikationen ska fungera på ett effektivt sätt, räcker det inte med att

företagsledningen bestämmer sig för en målgrupp och hur man ska anpassa musiken efter den,

dessa strategier måste omsättas i praktiken. Detta kan göras på olika sätt; en vanlig teoretisk

utgångspunkt72 är att strategier växer fram med ett uppifrån-ned, ett nedifrån-upp perspektiv,

eller enligt en framväxande process. Vi försökte närma oss denna problemställning genom att

undersöka vem som tar beslut [fråga 2] om musiken som spelas. I vår undersökning utgick vi

ifrån ett uppifrån-ned perspektiv, då vi förutsätter att samtliga butikskedjor i vårt urval har

som strategi att hålla ihop sitt koncept så mycket som möjligt genom hela sitt butiksbestånd,

detta oavsett om butikerna är franchise eller helägda av företagen. Vi undersökte alltså på

vilken nivå i organisationen besluten fattas.

Sammanlagt 60 % av företagen, vilket representeras av projektledare, affärsområdeschef samt

marknadschef, arbetar med musik på ett i detta avseende strategiskt sätt;. Dessa företag har en

                                                          
72 Holm (2002)
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övergripande strategi som genomsyrar hela företaget och som oftast är kopplad till dess

övriga marknadsföring. H&M ligger i framkant på detta område då de har en designerad

projektledare enbart för butikernas musikkoncept. De uppger att de verkar på 22 identifierade

olika marknader över hela världen och vill därför kunna anpassa musiken lokalt till varje

marknad. Vi har funnit teoretisk grund för att det finns stora fördelar med att hålla samman

musikkonceptet i hela organisationen. Genom s.k. priming kan positiva associationsbanor

öppnas upp hos kunderna, t.ex. genom reklamfilmer i tv och på bio, vilka kan följas upp med

hjälp av musiken i butikerna. 

På nästa nivå i organisationerna, den operativa, visar vår undersökning att 28% av

butikskedjorna låter butikschefer bestämma musikkvalet. Detta visar på ett konkret sätt att

enskilda butiker visserligen kan ha en viss policy kring musikvalet, men att butikskedjan som

helhet inte arbetar på samma sätt. Fördelarna med denna strategi är flexibiliteten, att

butikschefen känner till den lokala marknaden och kan anpassa musiken därefter.

Butikspersonalen kan även ge input till vilken musik som fungerar bäst. För att kunna dra

nytta av denna modells fördelar bör det finnas en struktur inom organisationen som fångar

upp och distribuerar kunskap om musik. Nackdelar med att låta butikscheferna styra

musikvalet är att butikerna kan få olika profiler; den viktiga igenkänningsfaktorn, där

musiken spelar en stor roll (jfr priming),  kan urholkas. 

Vår uppfattning är att det bör finnas en samordning och en uppföljning av musikvalet. Denna

samordning tycker vi är marknadsavdelningens ansvar. Har inte marknadsavdelningen

kompetensen att ge riktlinjer åt musiken bör en extern musikkonsult användas.   

De 12% som medgav att de låter butikspersonalen själv välja musik anser vi inte ha tänkt

igenom musikstrategin tillräckligt. Vissa av dessa butiker som t.ex. Carlings menar att de

endast anställer personal som vet vilken musik som ska spelas, i detta fall rockmusik, och

därför inte behöver en sammanhållen musikstrategi. De menar att personalen är en del av

butikens publik. Frågan är hur pass hållbar denna strategi är om företaget expanderar

ytterligare och man inte har tillgång till en homogen personalstyrka. En fördel med denna

strategi är dock att personalen får inflytande över sin arbetsmiljö och kan tänkas trivas bättre.  
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5.2.3 Musikvalet och uppspelningen  
Utöver själva musikvalet undersökte vi även vem som praktiskt sätter ihop [fråga 3] musiken

och hur den spelas upp i butikerna. Resultatet visar att hela 40% låter butikspersonalen

(inklusive butikschef) sätta samman musiken. Bland dessa finner vi nästan alla av dem som i

föregående fråga lät butikspersonalen bestämma vilken musik som skall spelas. 48% svarade

att en extern konsult komponerat ihop musiken. 

Vi anser att det är viktigt att ha en väl genomarbetad strategi när det gäller hur musik ska

användas i marknadskommunikationen. Till att börja med anser vi att en butikskedja som

anlitar en musikkonsult, vilken antas leverera rätt musik, eller om man arbetar ut en strategi

från en intern grupp så tar man musiken på allvar. Butikspersonal, vilka vi antar inte har

tillräcklig kompetens om hur musiken påverkar kunder eller som inte har tagit del av

forskning inom området anser vi inte kunna utföra denna arbetsuppgift, att sätta ihop

musiken, på ett bra sätt. Vår uppfattning är att vissa företag använder musikkonsulter för att i

viss mån avhända sig ansvaret för musikinnehållet. Inte ens alla musikkonsulter arbetar med

t.ex. olika tempo eller har kunskap om företagets övriga marknadskommunikation. Flera

företag t.ex. MQ uppgav ”billigt och enkelt” som anledning till att de anlitat en musikkonsult. 

Diagram 4.4, som presenteras i empiridelen, visar att de i denna bemärkelse mest strategiskt

arbetande butikskedjorna har mellan 77- och 124 butiker per kedja. Bland dessa arbetar 100%

med musikkonsulter vilket visar att de anser att det är ekonomiskt försvarbart att lägga

resurser på att utveckla musikstrategin. Inom detta intervall finner vi t.ex. butikskedjor som

Team Sportia, Stadium och MQ. De mest överraskande resultatet enligt oss kom från de

största butikskedjorna vilka var JC och Dressman. Dressman uppger visserligen att de har en

intern grupp som är ansvariga för musikvalet, men samtidigt uppger de att de inte anpassar

musiken fullt ut till sin målgrupp. JC som är den antalsmässigt största kedjan i Sverige med

hela 206 butiker låter förvånansvärt nog butikspersonalen själv välja musik.  

Butikskedjor av denna storlek skulle enligt oss kunna dra stora fördelar försäljningsmässigt

om man istället skulle satsa på specialanpassad musik. JCs målgrupp är också relativt ung,

vilket gör det möjligt att anpassa musiken efter målgrupp. Bland de minsta företagen i vår

undersökning finner vi att ingen av dessa arbetar med musikkonsulter. Anledningen kan vara

att de inte anser att kostnaden för denna ”investering” skulle betala av sig. De kanske inte

heller har insett genomslagskraften av rätt musik.   
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När det gäller uppspelning av musik dominerar cd-skivor med 80% och är därmed det

överlägset mest använda [fråga 4]. Vi ser dock en mycket intressant trend mot att använda

intranät som distributionsmedel, oftast i samband med anlitandet av externa musikkonsulter.

Fördelen med intranät är att man lätt kan uppdatera musiken för att kunna spela upp det

senaste inom en viss musikstil eller för att öka variationen. Med en enkel mjukvara kan även

musiken anpassas till exempelvis antalet kunder i butiken eller tid på dagen. Spridningen av

musiken till samtliga butiker inom en butikskedja är också lättare då man arbetar med

intranät. Ett exempel är Bik Bok som i framtiden ämnar anlita en musikkonsult och skapa ett

gemensamt musiksystem som lätt kan uppdateras. Skoföretaget Rizzo använder sig redan idag

av tre olika musikstilar som butikschefen själv kan anpassa efter behag. Dessa spelas upp

genom just intranät vilket vi anser vara ett steg i rätt riktning. Användandet av ett intranät för

musikdistribution ser vi som ett tecken på att ledningen vinnlagt sig om att deras

musikkoncept förs ut på ett bra sätt i butikerna.

5.3 Musik och köpbeteende

Här behandlas fråga nr 5, 6, 9 och 10 (se bilaga 1).

Musik är ett kraftigt stimuli som kan användas för att påverka köparens beslutsprocess i

riktning mot ett köpbeslut. Musik kan varieras exempelvis med hjälp av olika tonhöjd, volym

och klangfärg, vilket i sin tur kan inducera olika stämningar hos köparen, oavsett om musiken

är igenkännbar eller inte. Musik är en viktig del, tillsammans med doft, känsel, färger och

spatialitet, av s.k. store atmospherics. Denna uppfattning verkar delas av företagen i vår

undersökning. 

Vi frågade företagen om de att tror att musiken påverkar kunder; på denna fråga svarade ingen

med alternativen ”nej” eller ”möjligt”, se bilaga 1. Alla respondenter ansåg att musik, liksom

övrig inredning i butikerna, spelar en mer eller mindre viktig roll i köpprocessen.

När det gäller musikens påverkan på kunder [fråga 5] respektive anställda [fråga 6] fick vi olika

utfall. 80% anser att musiken i hög grad påverkar kundernas köpbeteende men att endast 44%
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anser att musiken i hög grad påverkar anställda positivt (jfr priming). Detta kan enligt oss

bero på att företagen anser att musiken i första hand är till för att möta målgruppen och inte

för att de anställda skall arbeta bättre. De studier som visar på musikens förmåga att

underlätta kunders kontaktsökande beteende i butik, bör även vara applicerbara på

butikspersonal. Musik och mer specifikt kontroll över musikvalet som allmän

motivationsfaktor för personal ligger utanför avgränsningarna för denna uppsats.

Studier har visat att kundens grad av involvering har betydelse för vilken sorts

bakgrundsmusik som skall spelas. Vid ett inköp av t.ex. en brudklänning, som

förhoppningsvis köps en gång under en livstid, är köparen höginvolverad. Musik kan i detta

fall ha såväl positiv som negativ inverkan. Musiken kan användas för att föra fram relevant

information om köpet, vilket är viktigt för den höginvolverade köparen, men det finns en stor

risk att, om den är för högljudd, eller för komplex, i stället medför att köparen uppfattar

musiken som störande. 

De flesta köpsituationer som uppstår i butikerna i vår målpopulation kan beskrivas som

låginvolverade. Den låginvolverade köparen är idealisk för påverkan genom musik. Dessa

köpare är mer mottagliga för andra associationer till varumärken än enbart de enskilda

produkterna. Det går att genom musikens olika element specifikt styra konsumtionen, vår

uppfattning är att denna möjlighet inte utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning av de studerade

företagen.

Vi undersökte således i vilken utsträckning butikerna explicit använde sig av volym, tempo,

och genre. [fråga 9]. De flesta respondenter uppgav att de arbetar med åtminstone en av dessa

faktorer, men att de allt som oftast blandade dessa sinsemellan. Vissa av butikerna hade lite

högre volym och snabbare tempo under morgnarna, dels för att få igång personalen och dels

för att locka in kunder i butiken. Andra arbetade på rakt motsatt sätt, d v s lugn och mjuk

musik på låg volym under förmiddagen, vilket följdes av snabb och högre musik på

eftermiddagen. De kedjor med en klar strategi vad gäller målgruppen hade en färdig mix av

musik som var oberoende av tidpunkt under dagen. Av undersökningen drar vi slutsatsen att

det egentligen inte är någon av respondenterna som har en heltäckande strategi för

användandet av volym, tempo och genre i butiksmiljön. Även om exempelvis Rizzo uppgav

att de använde sig av specialanpassad musik med sex olika stämningslägen, fanns inga tydliga

riktlinjer för när och hur dessa skulle användas. Vi anser att butiker bör anpassa olika
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variabler i musiken efter antalet kunder i butiken. Tid på dagen, det vill säga anpassning till

kunders dygnsrytm, som styrande faktor för dessa variabler är ett outforskat område och dess

inverkan är osäker. Trots detta verkar många praktiker använda sig av denna faktor.

Hur ser då företagen på möjligheten till affärsutveckling genom förfining av kunderbjudandet

via musik? Vi frågade respondenterna om de ansåg att specialanpassad musik skulle öka/ökar

omsättningen [fråga 10]. Vår undersökning visade att 24% i hög grad anser att specialanpassad

musik skulle öka omsättningen och att 44% ansåg att specialanpassad musik skulle öka

omsättningen till viss del. Vero Moda uppgav t.ex. att de märkte en nedgång i omsättningen

under en tvåveckorsperiod då musikanläggningen i en av deras butiker inte fungerade ”Det

blev stelt för både kunder och anställda”. 

När vi jämförde dessa svar [fråga 10] med antalet butiker per kedja kunde vi urskilja ett

samband. Detta ser vi tydligast på butikskedjor i intervallet 77 till 124 butiker där 2/3 ansåg

att specialanpassad musik i hög grad påverkar omsättningen, se figur 4.12. Företag av denna

storlek är alltså den kategori som vi anser vara mest öppen för affärsutveckling i denna

riktning.  

JC/Brothers/Sisters som är den antalsmässigt största butikskedjan i Sverige tror att musiken

bara till viss del kan påverka omsättningen positivt. De låter även butikspersonalen välja

musik i sina butiker. Här anser vi att det finns stora utvecklingsmöjligheter eftersom det

påverkar så många butiker. 

 

5.4 Andra fördelar med att spela rätt musik
Musik är ett ekonomiskt kostnadseffektivt marknadsföringsmedel i jämförelse med t.ex. PR,

butiksinredning eller butiksadress. Det har även en annan stor fördel, nämligen flexibiliteten,

musiken kan anpassas till den aktuella köpsituationen och kan varieras under dagen beroende

på hur kundgenomströmningen och köpbeteendet ser ut. 
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5.5 Spelas rätt musik i populationen?
För att skaffa oss en uppfattning om hur musiken används i målpopulationen valde vi att

analysera de variabler som vi anser vara viktigast för att nå målet att spela rätt musik. Dessa

variabler är dels anpassning till målgrupp, dels anpassning av volym, tempo, genre till

köpsituationen. 

Resultaten av denna jämförelse visas i figur 5.1 nedan. Se bilaga 3 för en utförlig förklaring

av kodningen till denna figur.

Figur 5.1 Möjlighet till affärsutveckling genom anpassning av musik

Diagrammet ger en bild av vilka butikskedjor som kan affärsutveckla genom musikstrategi.

Storleken på cirklarna motsvarar butikskedjornas relativa storlek i antalet butiker räknat.

Indiska och Skokanonen är de bolag som har störst möjlighet till vidare affärsutveckling inom

detta område. Detta p.g.a. att de idag inte arbetar aktivt med volym, tempo, genre eller

anpassar musiken till deras målgrupp. Det som skiljer dessa åt är att Indiska idag arbetar

strategiskt med de övriga delarna i sin marknadskommunikation t.ex. reklam i tv och

tidningar, men även butikskonceptet i sin helhet. 



Musik i butik

43

Lindex, Wedins, Stadium, H&M och Twilfit som vi finner i den nedre högra kvadranten

anpassar musiken till målgrupp men saknar strategier för hur volym, tempo och genre skall

användas. Inom detta område finner vi ett stort avstånd mellan akademisk forskning och hur

praktiker använder musik i butiken. Företag i denna kvadrant anser vi borde ställa högre krav

på sina musikleverantörer i detta avseende.

In Wear och Polarn & Pyret är de företag som har de mest utvecklade musikkoncepten med

hänsyn till de variabler vi undersökt. Dessa företag, liksom övriga företag i den nedre vänstra

kvadranten, spelar enligt oss rätt musik.
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Del 6. Slutsatser och kommentarer

6.1 Inledning
I denna del presenterar vi våra slutsatser, granskar kritiskt vår egen uppsats, samt ger förslag

på vidare forskning. 

6.2 Slutsatser
I denna uppsats har vi undersökt musikens påverkan på människor och hur rikstäckande

butikskedjor inom kläd- och skobranschen använder musik för att möta sin målgrupp och för

att stimulera köpsituationen.

Inledningsvis konstaterar vi att i stort sett alla företag i vår undersökning använder sig av

musik som del av deras marknadskommunikation. Det skiljer sig emellertid mellan företagen,

dels hur mycket resurser som läggs ned på att analysera vilken musik som passar målgruppen

bäst, dels på vilket sätt musikkoncepten implementeras ut i butikerna. Samtliga företag anser

att musik i butik spelar en mer eller mindre viktig roll i köpprocessen. 68 % anser att

specialanpassad musik i ”hög grad” eller ”till viss del” påverkar omsättningen positivt. De

medelstora butikskedjorna, med mellan 77 – 124 butiker per kedja, är den kategori som till

störst del anser att musiken påverkar omsättningen i ”hög grad”, hela 2/3 ur denna kategori

har valt detta alternativ. De medelstora butikskedjorna använder sig även till 100% av

musikkonsulter. Användandet av musikkonsulter i kombination med intranät som

distributionskanal anser vi vara ett bra tillvägagångssätt, förutsatt att musikvalet integreras

med övrig marknadskommunikation.

Vår uppfattning är att 60% av de undersökta företagen arbetar med musik på ett strategiskt

sätt, eftersom musikkonceptet styrs av projektledare, affärsområdeschef eller marknadschef.

Övriga företag, vilka i stället låter butikspersonal bestämma musikvalet, har en mindre

övergripande strategi. Fördelen med att överlämna beslutet till butikspersonal är att de är

närmare köparen, nackdelen är att butikskedjans koncept kan uppfattas som splittrat.

Slutsats
3. Möjlighet till affärsutveckling genom musik

(ja eller nej)
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Majoriteten av de företag vi undersökt anser vi har en mainstreamorienterad målgrupp. De

flesta av företagen i denna grupp har som ambition att anpassa musiken till sin målgrupp, och

spelade därför överlag blandad, bred musik.  De butikskedjor som har en individualistiskt

orienterad målgrupp anser vi borde satsa mer resurser på att specialanpassa musiken, då deras

kunder är särskilt mottagliga för denna marknadskommunikation. Båda dessa typer av

målgrupper innehåller mestadels låginvolverade köpare, dessa kan aktivt bearbetas i positiv

riktning med hjälp av musik, då musikens associationsbanor påverkar dessa köpare mer än

själva produktinnehållet. 

När det gäller anpassning av musik till målgrupp är det viktigt att veta vilken deras egentliga

målgrupp är. Den negativa effekten av musik som ej uppfattas som anpassad till köparens

målgrupp kan vara större än den positiva effekten av musik som uppfattas som perfekt

anpassad till köparens målgrupp.

De flesta företagen uppger att de arbetar aktivt med variablerna volym, tempo, genre för att

stimulera köpsituationen, men få gör detta på ett strukturerat och genomarbetat sätt. Vi anser

att det går att avsevärt förbättra flertalet av företagens musikkoncept i detta avseende. Vår

undersökning visar alltså att det i populationen som helhet finns möjligheter till

affärsutveckling genom anpassning av musik i butik. 

Slutligen vill vi understryka de stora möjligheterna med att ha ett utvecklat musikkoncept som

är integrerad med den övriga marknadskommunikationen. Genom musiken kan en

marknadsförare få tillgång till en oändligt stor associationsbas i kundernas undermedvetna.

Musik har även de stora fördelarna att vara både billig och flexibel jämfört med övrig

butiksinredning. 
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6.3 Kritisk granskning av egna uppsatsen
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som bör analyseras efter att en undersökning

genomförts. Validiteten kan beskrivas som kvaliteten på mätningarna d.v.s. om man mäter rätt

saker medan graden av reliabilitet hos en mätning har att göra med hur väl upprepade

mätningar ger samma resultat.

Eftersom undersökningen vi genomfört är en totalundersökning med mycket lågt bortfall i den

specifika målgruppen anser vi att reliabiliteten inom detta urval är hög. Man bör därför kunna

dra slutsatser ur denna målgrupp eftersom alla utvalda har svarat.

Likheten mellan kläd- och skobutiker gentemot andra detaljhandelsbranscher kan dock

diskuteras. Vi anser att det inte är utbudet hos en butik som bestämmer huruvida man kan dra

slutsatser från denna uppsats för att jämföra med en annan bransch utan själva köpsituationen.

Vid större inköp, än t.ex. kläder eller skor, som t.ex. en bil kanske musiken inte har samma

impulsiva påverkan på kunden. Vi menar inte att musiken inte har betydelse i denna situation

men att den kanske bör användas på ett annorlunda sätt än i vår urvalsgrupp..      

För att kunna granska validiteten bör man kunna urskilja det sanna värdet av en mätning eller

undersökning. Eftersom vi genomförde en telefonintervju där respondenterna själva fick välja

mellan olika svarsalternativ anser vi att det sanna värdet är just marknadschefens eller

butikschefens svar. Dessa kan dock sitta inne på fel information som t.ex. inte

överensstämmer med företagets faktiska strategi. Detta kan bero på antingen en dålig

internkommunikation eller att helt enkelt andra strategier används lokalt, med eller utan

ledningens vetskap och goda minne. Respondenter kan även ha förskönat vissa svar för att

inte försämra sin image. Ett annat problem som hänger ihop med detta är att vissa frågor i vår

enkät kan uppfattas som ledande vilket kan leda till att respondenterna svarade med ett

alternativ som de uppfattade som naturligt utifrån frågeställningen, snarare än hur det

egentligen ligger till.

Då vi genomförde vårt urval rangordnade vi företagen efter antal butiker per kedja. Ett annat

sätt kunde vara att istället se på butiksyta eller omsättning. Dessa alternativ ansåg vi för det

första vara alltför tidskrävande och för det andra kunde vi inte motivera varför en sådant

urvalsförfarande skulle vara bättre.
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6.4 Förslag till vidare forskning
Efter att ha genomfört denna kvantitativa undersökning på detta relativt outforskade område

d.v.s. butikskedjor i Sverige anser vi att en kvalitativ fallstudie skulle vara intressant. Egna

mätningar på kunders köpbeteende skulle då kunna genomföras vid ett flertal olika tillfällen

där man t.ex. experimenterar med olika sorters musik i butiksmiljöer. 

En sådan mer psykologiskt inriktad beteendestudie skulle kunna ge mer djup och förståelse

för hur musiken påverkar och kanske skulle kunna ge goda råd till detaljhandelföretag inom

samma bransch. 

Ett intressant del av forskningen kring musikens påverkan skulle vara att göra en mer

explorativ studie av hur exempelvis butikspersonal uppfattar hur musiken påverkar kunder

och bortse från tidigare gjorda akademiska studier på området. 

   



Musik i butik

48

Källförteckning

Primärkällor
Andersson, J. Marknadschef, Axelssons enkätsvar 2005-11-20

Appelqvist, V. Marknadschef, Gina Tricot enkätsvar 2005-11-19

Arterdal, C-G. Regionschef, Wedins enkätsvar 2005-11-21

Bergström, I. Butikschef, Joy Shop enkätsvar 2005-11-22

Bering, T. Marknadschef, Dressman enkätsvar 2005-11-22

Borger, A. Butikschef, Benetton Hamngatan enkätsvar 2005-11-21

Brisinger, G. Marknadskoordinator, Åhléns enkätsvar 2005-11-20

Dahlborg, S. Projektledare musik, Hennes & Mauritz enkätsvar 2005-11-18

Dellert, M. Claytone Music PR, telefonintervju, 2005-11-07

Dalle, E. Marknadschef, Indiska enkätsvar 2005-11-21

Elsaine, M. Marknadschef, Twilfit (Inferno Design) enkätsvar 2005-11-21

Haag, J A. Konceptchef, Team Sportia enkätsvar 2005-12-18

Holmstrand, J. Marknadschef, MQ enkätsvar 2005-11-21

Jansson, M. försäljningsansvarig köpcentrum Stim, intervju, 2005-11-12

Johansson, L. Marknadschef, Bik Bok enkätsvar 2005-11-18

Johansson, S. Marknadschef, Boomerang Int. AB enkätsvar 2005-11-22

Jonasson, T. Marknadschef, Stadium enkätsvar 2005-11-19

Knutsson, T. Marknadschef, Cubus enkätsvar 2005-11-22

Larsen, S. Marknadschef, Carlings enkätsvar 2005-11-20

Magnusson, A. Marknadschef, Elic Sport AB enkätsvar 2005-11-22

Manneby, M. Assistent expansion, Lindex, enkätsvar 2005-11-20

Martinsson, A. Marknadschef, Scorett enkätsvar 2005-11-22

Martinsson, S. Butikschef, Vero Moda (Bestseller) enkätsvar 2005-11-21

Mattiasson, J. Marknadschef, IC (Jackpot, Part Two, Inwear) enkätsvar 2005-11-21

Nygren, T. Marknadschef, Nilson Group (Jerns, Din Sko, Skopunkten, Nilson, Radical) 

enkätsvar 2005-11-22

Odén Heidenberg, J. Marknadschef, JC enkätsvar 2005-11-18

Persson, A. Konceptchef, Rizzo (Wedins) enkätsvar 2005-11-19

Seiborg, P. Konceptchef, Intersport enkätsvar 2005-11-18

Simonsson, K. Marknadskoordinator, KappAhl enkätsvar 2005-11-18



Musik i butik

49

Sjöblom, I. Marknadschef, R´n B (Polarn & Pyret, champagne, NK, SAKS) enkätsvar 

2005-11-21

Sjödell, P. Marknadschef, Gant enkätsvar 2005-11-21

Stefansen, R, Marknadschef, Sportex enkätsvar 2005-11-18

Warpe, K. Marknadschef, Fanny enkätsvar 2005-11-20

Viberg, A. VD, Skokanonen enkätsvar 2005-11-21

Wiberg, M. försäljningsansvarig butikskedjor Stim, intervju, 2005-10-05

Virkki, M., marknads- & försäljningschef  Stim, intervju, 2005-09-21 & 2005-10-15

Sekundärkällor
Alpert, J. & Alpert, M. (1989) ”Background Music As an Influence in Consumer Mood and

Advertising Responses”, Advances In Consumer Research, vol.16, s.485-491

Alpert, J. & Alpert, M. (1990) ”Music Influences on Mood and Purchase Intentions”,

Psychology  and Marketing, vol.7, s.109-133

Appelbaum, V. & Halliburton, C. (1993) ”How to Develop International Advertising

Campaigns That Work: The Example of the European Food And Beverage Sector”,

International Journal of Advertising, vol. 12, 223-41 

Areni, C. & Kim, D. (1993) ”The Influence of Background Music on Shopping Behavior:

Classic Versus Top-Forty Music in a Winestore”, Advances In Consumer Research,

vol.20, 336-340

Baker, J. et al (1992) ”An Experimental Approach To Making Retail Store Environment

Decisions”, Journal of Retailing, vol. 68, s. 445-60 

Berlyne, D. (1971) Aestetics And Psychobiology, 

Appleton-Century-Crofts, New York

Bierley C. et al (1985) ”Classical Conditioning of Preferences For Stimuli”, Journal of 

Consumer Research, vol.12, s.316-323

Bruner, G. (1990) “Music, Mood, And Marketing”, 

Journal of Marketing, vol.54, s.94-101

Churchill, G. (1991) Marketing Research: Methodological Foundations

The Dryden Press, Orlando

Engel, J. et al (1994) Consumer Behavior, The Dryden Press, Fort Worth

Englis, B. & Pennell, G. (1994) ”’This Notes For you…’: Negative Effects of the

Commercial Use of Popular Music”, Advances in Consumer Research, vol.21, s.97



Musik i butik

50

Chebat, J. et al (1993) ”Interactive Effects of Mucical and Visual Cues On Time Perception: 

An Application To Waiting Lines In Banks”, Perceptual and Motor Skills, vol. 77, 

s.995-1020

Chebat, J. & Michon, R. (2004) ”Service With A Citric Note: The Interaction Effect of

Background Music and Ambient Scent on the Perception of Service Quality”, 8th

International Research Seminar in Service Management, La Londe-les-Maures

Dahmström, K. (2000) Från datainsamling till rapport, 

Studentlitteratur, Lund

Dube, L. et al (1995) ”The Effects of Background Music On Consumers’ Desire To Affiliate 

In Buyer-Seller Interactions”, Psychology and Marketing, vol 12, s.305-19

Frith, S. (1981) Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock 'n' roll, 

Pantheon, New York

Galizio, M. & Hendrick, C. (1972) ”Effect of Muscial Accompaniment on Attitude: The

Guitar As A Prop For Persuasion”, Journal of Applied Social Psychology, vol.2,

s.350-359

Gans, H. (1974) Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste,

Basic Books, New York

Gilje, N. & Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 

Daidalos, Göteborg

Gorn, G. (1982) ”The Effect of Music in Advertising on Choice Behavior: A Classical

Conditioning Approach”, Journal of Marketing, vol.46, s.94-101

Gulas, C. & Schewe, C. (1994) ”Atmospheric Segmentation: Managing Store Image With

Background Music”; i Achrol, R. och Mitchel, A. (red.) Enhancing Knowledge

Development in Marketing 1994 AMA Educators' Proceedings, Vol.5, s.325-330,

American Marketing Association, Chicago

Guralnick, P. (1999) Sweet Soul Music: Rhythm and Blues and the Southern Dream of 

Freedom, Back Bay Books, Boston

Gustavsson, B. (red) (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen

Studentlitteratur, Lund

Hamilton, D.  et al (1993) ”The Influence of Affect on Stereotyping: The Case of Illusory

Correlations”, i Macke, D. & Hamilton D. (red.), Affect, Cognition and 

Stereotyping: Interactive processes in Group Perception, Academic Press, New York



Musik i butik

51

Hansen, C. (1989) ”Priming Sex-Role Stereotypic Event Schemas With Rock Music Videos:

Effects On Impression Favorability, Trait Inferences, And A Recall of a Subsequent

Male-Female Interaction”, Basic And Applied Social Psychology, Vol.10, s. 371-91

Hansen, C. & Hansen, R. (1991) ”Schematic Information Processing of Heavy Metal 

Lyrics”, Communication Research, vol.18, s.373-411

Hargreaves, D. och North, A. (1997) The Social Psychology of Music

Oxford University Press, Oxford

Harris, C. et al (1992) ”A Comparison of the Effect of Hard Rock and and Easy Listening on

the Frequency of Observed Inappropriate Behaviors: Control of Environmental

Antecendents in a Large Public Area”, Journal of Music Therapy, vol.29, s.617

Holbrook, M. & Schindler, R. (1989) ”Some Explatory Findings On The Development of 

Musical Taste”, Journal of Consumer Research, vol.16, s.119-24

Holm, O. (2002) Strategisk Marknadskommunikation, 

Liber Ekonomi, Malmö

Kellaris, J. & Altsech, M. (1992) ”The Experience of Time As A Function of Musical 

Loudness And Gewnder of Listener”, Advances In Consumer Research, vol.19, s.725-9

Kellaris, J. & Kent, R. (1992) ”The Influence of Music On Consumers’ Temporal 

Perceptions: Does Time Fly When You’re Having Fun?”, Journal of Consumer 

Psychology, vol.1, 365-76 

Kellaris, J. & Mantel, S. (1994) ”The Influence of Mood And Gender On Consumers’ Time 

Perceptions”, Advances In Consumer Research, vol.21, s.514-18

Konečni, V. (1982) ”Social Interaction and Musical Preferences”, i Deutsch D. (red.) The

 Psychology of Music, Academic Press, New York

Kotler, P. (1973-74) ”Atmospherics As A Marketing Tool”, Journal of Retailing, winter,

s.48-64

Kotler, P. (2003) Marketing Management

Prentice Hall, New Jersey

Lempert, P. (2002) Being the Shopper

John Wiley & Sons, Inc., New York

Lewis, G. (1992) ”Who Do You Love? The Dimensions of Musical Taste”, i Lull, J (red.) i

Popular Music and Communication, Sage, London

MacInnis, D. et al (1991) ”Enhancing and Measuring Consumers’ Motivation, Oppurtunity 

And Ability To Process Brand Information From Ads”, Journal of Marketing, vol.55, 

s.32- 53



Musik i butik

52

Matlin, M. (1989) Cognition, 

Holt, Rinehart, And Winston, Chicago

McElrea & Standing (1992) ”Fast Music Causes Fast Drinking”, Perceptual And Motor 

Skills, vol.75, s.362

Mehrabian, A: & Russell, J. (1974) An Approach To Environmental Psychology, 

MIT Press, Cambridge

Middlestadt, S. et al (1994) ”The Effect of Music on Brand Attitudes: Affect- or Belief-

based Change?”, i Clark, E. et  al (red.) Attention, Attitude, and Affect in Resonse to 

Advertising, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey

Milliman, R. (1982) ”Using Background Music To Affect The Behavior of  Supermarket 

Shoppers”, Journal of Marketing, vol.46, s.86-91

Normann, R. (2001) När kartan förändrar affärslandskapet, 

Liber, Stockholm

North, A. & Hargreaves, D. (1996) ”Responses To Music In A Dining Area”, Journal of 

Applied Social Psychology, vol.26, s.491-501

North, A. & Hargreaves, D. (1997) ”Liking, Arousal Potential,and the Emotions Expressed 

By Music” , Scandinavian Journal of Psychology, vol.38, s.45–53

Olsen, G. (1994) ”The Sounds of Silence:Functions and the Use of Silence in Television

Advertising”, Journal of Advertising Research, vol.34, s.89-95

Orbach, J. (1999) Sound and Music: For the Pleasure of the Brain

University Press of America, Inc., Oxford

Park, C. & Young, S. (1986) Consumer Response To television Commersial: The Impact Of 

Involvement and Backround Music On Brand Attitude Formation, Journal of Marketing

Research, vol.23, s.11-24

Petty, R. & Cacioppo, J. (1981) Attitudes an Persuasion: Classic and Contemporary 

Approaches, William C. Brown, Dubuque, Iowa

Petty et al (1983) ”Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The 

Moderating Effect of Involvement”, Journal of Consumer Research, vol.10, s.135-146

Ramos, L. (1993) ”The Effects of On-Hold Telephone Music on the Number of Premature

Disconnections To a State-wide Protective Services Abuse Hot Line”, Journal of Music 

Therapy, vol.30, s.119-129

Roballey, T. et al (1985) ”The Effect of Music On Eating Behavior”, Bulletin of the 

Psychonomic Society, vol.23, s.221-2



Musik i butik

53

Robinson, J. & Hirsch, P. (1972) ”Teenage Response to Rock and Roll Protest Songs”, i

Denisoff, R. & Peterson, R. (red.) The Sounds of Social Change, Rand McNally,

Chicago

Schwarz et al (1991) Mood and Persuasion:Affective States Influence the Processing of 

Persuasive Communication, Advances In Experimental Social Psychology, vol.24, 

s.161-199

Smith, P. & Curnow, R. (1966) ”’Arousal Hypothesis’ And the Effects of Music On 

Purchasing Behavior”, Journal of Applied Psychology, vol.50, s.255-6

Stout, P. & Leckenby, J. (1988) ”Let the Music Play: Music as a Non-verbal Element in

Television Commercials”, i Hecker, S. & Stewart, D. (red.) Non-verbal Communication

in Advertising, Lexington Books, Lexington, Massachusetts

Stratton, V. (1992) ”Influence of Music And Socializing On Perceived Stress While 

Waiting”, Perceptual and Motor Skills, vol.75, s.334

Stratton, V. & Zalanovski, A. (1984) ”The Effect of Background Music On Verbal 

Interaction”, Journal of Music Therapy, vol.21, s.16-26 

Tom, G. (1995) ”Classical Conditioning of Unattended Stimuli”, Psychology And Marketing, 

vol.12, s.79-87

Andra källor
Lizard kundregister, Intresseorganisationen Stim, Stockholm, oktober 2005



Musik i butik

54

Bilagor

Bilaga 1 ”Enkätformulär”

Musik i butik
En studie av hur musik används i butik som en del av företags marknadskommunikation

Enkätundersökning
1. Spelar ni musik i era butiker?

Nej Ja, ibland Ja, hela tiden
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

2. Vem tar beslut om vilken musik som får spelas?

Butikspersonal Butikschef Marknadschef Affärsområdeschef
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Vem har ”satt ihop” musikvalet i era butiker?

Butikspersonal Intern grupp Musikkonsult
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Hur spelas musiken upp i era butiker?

Radio Original CD Special CD Intranät TV Video/ DVD
      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tror ni att musik kan påverka kundernas köpbeteende?

Nej Kanske Ja, till viss del Ja, i hög grad
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tror ni att musik kan påverka era anställdas arbetsinsats?

Nej Kanske Ja, till viss del Ja, i hög grad
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Anpassas musiken i era butiker efter målgruppen?

Nej Kanske Ja, till viss del Ja, i hög grad
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Hur har ni gått till väga för att attrahera er målgrupp med hjälp av musiken?

…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Anpassas musiken efter någon eller några av variablerna nedan?

Volym Tempo Genre
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Tror ni att specialanpassad musik ökar/ skulle öka er omsättning?

 Nej Kanske Ja, till viss del Ja, i hög grad
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 Gulas & Schewe ”Effekt av bakgrundsmusik” 

Gulas & Schewe (1994) Atmospheric Segmentation: Managing Store Image With

Background Music. I studien manipulerades musik i en klädaffär där det normalt spelades

Topp 40-musik. Diagrammen är sammanställda av uppsatsförfattarna.
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Bilaga 3 Förklaring till figur 5.1

Analysen har gått till så att vi har viktat företagens svar på musikens anpassning till målgrupp

enligt ”kanske”=3; ”ja, till viss del”=6; ”ja, i hög grad”=9. Företagens svar på musikens

anpassning till volym, tempo, genre har vi viktat enligt ”ja, volym”=3; ”ja, tempo”=3; ”ja,

genre”=3. Vi lade sedan utfallet av dessa viktningar på två axlar i ett fyrfältsdiagram. De

företag som fick en låg viktning för någon av variablerna anser vi ha en hög möjlighet till

affärsutveckling.

Butikskedja Butiker 9. Anpassning enl.
variablerna

7. Anpassning efter målgrupp?

Volym Tempo Genre Annat Nej Kanske Ja, till viss
del

Ja, i hög grad

Skokanonen 19 0
Indiska 58 3 0
Axelssons 16 6
JC/Brothers/Sisters 206 3 6
Intersport 150 3 6
Nilsonbutikerna 140 3 6
Åhléns 77 3 6
Bik Bok 35 3 6
Benetton 14 3 3 3
Lindex 172 3 9
H&M 124 3 9
Wedinbutikerna 106 3 9
Stadium 83 3 9
Carlings 53 3 3 6
Joy 52 3 3 6
Twilfit 46 3 9
Sportex 20 3 3 3 3
Dressman 186 3 3 3 6
Vero Moda/
Jack&Jones/
Exit/Only

158 3 3 9

Kapp-Ahl 135 3 3 9
Team Sportia 107 3 3 9
MQ 83 3 3 0 9
Gina Tricot 49 3 3 3 6
In Wear/Jackpot/Part
Two

46 3 3 3 9

Polarn & Pyret 35 3 3 3 9


	Del 1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemdiskussion
	1.3 Syfte
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Förväntat kunskapsbidrag
	1.6 Disposition

	Del 2. Metodologi
	2.1 Forskningsansats
	2.2 Förstudie och litteraturval
	2.3 Val av undersökningsmetod
	2.4 Urval
	2.5 Intervjumetodik
	2.6 Dataanalys
	2.6.1 Kodning
	2.6.2 Databearbetning
	2.6.3 Samband mellan kvalitativa respektive kvantitativa var


	Del 3. Teoretiskt ramverk
	3.1 Inledning
	3.2 Musikens fysik
	3.3 Musikens psykologi
	3.4 Musik och marknadskommunikation
	3.4.1 Målgruppen
	3.4.2 Marknadsmixen

	3.5 Musik och köpbeteende
	3.6 Sammanfattning teoretiskt ramverk

	Del 4. Empiri
	4.1 Inledning
	4.2 Populationen
	4.3 Resultat musik och marknadskommunikation
	4.4 Resultat musik och köpbeteende

	Del 5. Analys
	5.1 Inledning
	5.2 Musik och marknadskommunikation
	5.2.1 Anpassning till målgruppen
	5.2.2 Från tanke till handling
	5.2.3 Musikvalet och uppspelningen

	5.3 Musik och köpbeteende
	5.4 Andra fördelar med att spela rätt musik
	5.5 Spelas rätt musik i populationen?

	Del 6. Slutsatser och kommentarer
	6.1 Inledning
	6.2 Slutsatser
	6.3 Kritisk granskning av egna uppsatsen
	6.4 Förslag till vidare forskning

	Källförteckning
	Primärkällor
	Sekundärkällor
	The Dryden Press, Orlando

	Andra källor

	Bilagor
	Bilaga 1 ”Enkätformulär”
	En studie av hur musik används i butik som en del av företag

	Bilaga 2 Gulas & Schewe ”Effekt av bakgrundsmusik”
	Bilaga 3 Förklaring till figur 5.1
	Butikskedja
	Butiker




