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Abstract 
The purpose of this thesis was to create an understanding on how background 

music is utilized in clothing stores, whose main target market are young people. 

A case study was conducted where two store managers and one employee, from 

three different clothing stores, were interviewed about their understanding of the 

background music playing in their respective stores. It was found that, when 

choosing background music and volume, the most important consideration is the 

main target market. The clothing stores have to make sure that the music and 

volume is adapted to their main group customers. This thesis concentrated upon 

young people and it was found that pop music is important and frequently 

utilized. The music also has to blend in with the rest of the store, for instance the 

style of clothes and the brand, in order to create an atmosphere that is appealing 

to the majority of their customers.    

 
 



Förord 

Vi vill tacka respondenterna Petra Forsberg, Maria Rundkvist och Sara Boström 

för deras välvilja att bidra med ovärderlig kunskap om hur valet av 

bakgrundsmusik och ljudnivåer hanteras i deras respektive klädesaffärer.   

Vi vill självklart även tacka Rickard Wahlberg, vår handledare under 

uppsatsskrivandet, för hans stöd, vägledning och uppmuntrande ord. 

Slutligen vill vi tacka opponenterna för deras tips och goda råd som vi har fått ta 

del av under uppsatsskrivandets gång.  

Skellefteå, maj 2009. 

Anna Andersson och Lisa Rosandher.  
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1 Introduktion 
I Introduktionskapitlet presenterar vi en bakgrund till vårt ämnesområde följt av en 

problemdiskussion. Vidare mynnar problemdiskussionen ut i syfte och två forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

För över 40 år sedan började man forska kring begreppet atmosfär som numer 

används i marknadsföringssammanhang (Noad & Rogers, 2008). Med atmosfär 

menas en designad miljö som ökar kunders konsumtion (Kotler, Wong, 

Saunders & Armstrong, 2005, s 738).  Flera studier har behandlat atmosfärens 

effekter på kunders beteende (Noad & Rogers, 2008). Det blev allmänt känt att 

en affärs atmosfär påverkar kunderna år 1974 då Kotler skrev artikeln 

Atmospherics as a marketing tool (Broekmier, Marquardt, & Gentry, 2008).  

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits vetskap om att olika element i den 

fysiska miljön kan påverka kundernas beteende (Garlin & Owen, 2006). Den 

fysiska miljön är ett brett uttryck som beskriver allt som omger en affär, det vill 

säga exteriör som är det yttre på en byggnad och interiör design som är allt på 

insidan av byggnaden (Reimer & Kuehn, 2005). Även temperatur, ljud, lukt och 

alla materiella ting, sådant man kan ta på, är en del av den fysiska miljön (ibid). 

Den fysiska miljön går att jämföras med en produkts förpackning (ibid). Kunden 

blir omedvetet påverkad av vad han ser, hör eller känner och det frambringar 

positiva eller negativa känslor (Oakes & North, 2008). Genom att använda rätt 

komponenter frambringas positiva känslor och med det ökar kundnöjdheten 

(Garlin & Owen, 2006). Den fysiska miljön innehåller komponenter som kallas 

för stimuli som kan influera miljön, förbättra shoppingupplevelsen och ändra 

kundens beteende på sätt som ligger utanför deras medvetenhet (Soars, 2009).

 

Garlin och Owen (2006) menar att affärer måste hantera den emotionella 

komponenten på samma sätt som produkten annars riskerar de att minska det 

sammanslagna värdet av deras erbjudande. Affärer har lärt sig att utseende och 

design påverkar kunden och lägger därför ner mycket tid och resurser på det 

(Kaltcheva & Weitz, 2006). Det som är viktigt är att inte skapa svåra 

känslomässiga miljöer som riskerar att stöta bort kunderna istället för att locka 

dem (Beverland, Ai Ching Lim, Morrison & Terziovski, 2006). På ett enkelt sätt 

kan man säga att kunden undviker otrevliga miljöer och söker sig till trevliga 

miljöer (Garlin & Owen, 2006).     

 

Oaks och North (2008) påpekar vikten av att den fysiska miljön stämmer 

överens med kundens shoppingstil. Bakgrundsmusik kan få dem som handlar på 

impuls att köpa mer medan dofter kan få de fundersamma kunderna att handla 

mer (ibid). Bakgrundsmusik beskrivs som en produktions- och 

konsumtionshöjande musikform som ger en social profil åt olika miljöer 
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(Bakgrundsmusik, 1990). Den fysiska miljön påverkar inte en persons beteende 

direkt utan uppfattningar av miljön leder till känslor och övertygelser som i sin 

tur influerar beteendet (Garlin & Owen, 2006). Det är av stor vikt att de olika 

komponenterna i den fysiska miljön passar ihop för att kunden ska mötas av en 

enhetlig atmosfär (Oaks & North, 2008). Oaks och North (2008) menar också på 

att det är bättre att endast använda sig av en miljömässig komponent istället för 

att ha ologiska kombinationer av till exempel musik och doft.  

 

Det har på senare tid kommit mer och mer litteratur på området som är kopplat 

till både detaljhandel och serviceföretag (Broekmier et al., 2008). Vi har förstått 

att det finns ett intresse för klädesaffärer att arbeta med sin fysiska miljö för att 

locka dit kunder. Det finner vi intressant och kommer därför diskutera vidare 

kring olika aspekter av klädesaffärers fysiska miljö i vår problemdiskussion.  

1.2 Problemdiskussion 

Att en klädesaffärs fysiska miljö ska kunna attrahera kunder och locka dem till 

att spendera pengar har också sedan länge varit bekant (Burns & Neisner, 2006). 

Enligt Burns och Neisner (2006) har miljön större inverkan på köpbeslutet än 

själva produkten och kan även påverka graden av tillfredsställelse upplevd i 

klädesaffären. Noad och Rogers (2008) påpekar att miljön inte endast påverkar 

kundens tid i klädesaffären utan inverkar även på framtida besök. 

Klädesaffärens image som är en del av miljön ses som den största och viktigaste 

ingrediensen i kundens val av klädesaffär att besöka och är därför en lika 

betydande faktor i affärens långsiktiga framgång (Burns & Neisner, 2006). 

Burns och Neisner (2006) beskriver en affärs image som sättet klädesaffären 

uppfattas i kundens medvetande dels genom de funktionella kvaliteter 

klädesaffären har, dels genom de känslomässiga uppfattningarna av fysiska 

miljön.    

Det klädesaffärerna strävar efter är att nå den starkaste formen av 

tillfredsställelse hos kunderna (Beverland et al., 2006). En sådan klar positiv 

upplevelse stärker banden mellan klädesaffären och kunden samt resulterar i 

lojalare kunder och större vinster för affären (ibid). Därför skapar många 

försäljare ljudlandskap som är en kombination av ljud på en plats (Soars, 2009). 

Det är viktigt att ta hänsyn till de akustiska förutsättningarna när man arbetar 

med ljud annars kommer man aldrig kunna skapa den rätta effekten (ibid). 

Studier har visat att atmosfärens effekter har påverkat klädesaffärens försäljning, 

kundkrets, oplanerade inköp hos kunder och kundens tillfredställelse (Garlin & 

Owen, 2006). 

 

Coloma och Kleiner (2005) menar att bakgrundsmusik kan förbättra atmosfären 

och därmed öka antalet kunder i klädesaffären vilket leder till fler nöjda kunder 

och även en ökad försäljning. Att använda sig av bakgrundsmusik är ett relativt 
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billigt sätt att förändra atmosfären i en klädesaffär (Broekmier, Marquardt & 

Gentry, 2008). För att sänka kostnaderna för bakgrundsmusik mer kan 

klädesaffärer använda sig av musiktjänster där de streamar musik direkt till 

affären (Royal Streaming, 2008). Streaming kan förklaras som 

direktuppspelning av digital musik (ibid).  

 

Det är lätt att anpassa bakgrundsmusiken till olika kunder beroende på till 

exempel ålder och livsstil (Broekmier et al., 2008). Anpassningen av musiken 

menar Broekmier et al. (2008) kan göras genom att höja eller sänka musiken, 

det vill säga förändra ljudnivån, ha snabb eller långsam musik eller att byta från 

en genre till en annan. Ljudnivå definieras som ett mått på ljudets styrka 

(Ljudnivå, 1993) medans genrer definieras som musikstilar med gemensamma 

stildrag eller innehållsliga faktorer (Genre, 1992). Bakgrundsmusik som upplevs 

som glad, snarare än ledsam, påverkar ofta kunderna på ett positivt sätt som gör 

att kunderna inte bara handlar mer utan även kommer tillbaka till klädesaffären 

oftare (ibid). Broekmier et al. (2008) skriver även att det är en fördel att spela 

musik som målmarknaden gillar. Målmarknaden är de kunder som klädesaffären 

väljer att rikta sin marknadsföring mot eftersom kunderna har liknande behov 

(Kotler et al., 2005, s 391). Det skulle inte vara speciellt svårt för klädesaffären 

att spela bakgrundsmusik som målmarknaden gillar förutsatt att man väljer att 

inte ha ett speciellt tempo på musiken (Broekmier et al., 2008). Med tempo 

menas hur snabb puls det är i musiken (Tempo, 1995). Ett högt tempo gör att 

man blir glad medan ett lugnare tempo gör att man blir just lugn (Coloma & 

Kleiner, 2005). Ett lugnt tempo gör också att man går saktare genom affären och 

handlar mer (ibid). Musiken som spelas kan även påverka hur mycket kunderna 

interagerar med personalen (Euroglu, Machleit & Chebat, 2005). Det gäller att 

anpassa musiken till kunderna (Beverland et al., 2006). Fel musik, det vill säga 

musik som inte är anpassad till klädesaffärens kunder, kan påverka affären 

negativt (ibid). Syftet med musik är alltså inte att ge kunderna något att lyssna 

på utan den är till för att skilja sig från konkurrenterna och att optimera 

klädesaffärens image (Sweeny & Wyber, 2002).   

 

Shoppingvanorna hos föräldrar har förändrats samtidigt som antalet barn per 

familj sjunkigt, föräldrarna kan nu spendera mer pengar per barn (Sato & Kato, 

2005). I Japan pratar man även om att mor- och farföräldrarna har tillräckligt 

med pengar för att spendera dem på sina barnbarn (ibid). Barnen har alltså sex 

olika personer eller plånböcker att få pengar till sina inköp från (ibid). 

Modeindustrin fokuserar mycket på barn och ungdomar eftersom ungdomar i 

princip köper lika mycket kläder som vuxna gör (Majima, 2008). En ungdom 

definieras som en person mellan 15 och 30 år (Ungdom, 1996). Ungdomar köper 

märkeskläder i större utsträckning än vuxna (Majima, 2008). Målet vid inköpet 

är att försöka efterlikna sin idol (ibid). En klädesaffär för ungdomar torde då 
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vara en klädesaffär som säljer märkeskläder eller kläder som liknar idolers 

kläder företrädesvis till personer mellan 15 och 30 år. Att ungdomar vill 

efterlikna sin idol kan kopplas till hur viktig musiken är i deras liv (Schwartz, 

2004). Att däremot säga vilken genre eller musikstil de föredrar är omöjligt 

(Delsing, Ter Bogt, Engels & Meeus, 2008). Vilken musik ungdomar föredrar 

går inte att besvara generellt utan det skiljer sig från person till person (ibid).   

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den fysiska miljön är viktig för 

klädesaffärer. Klädesaffärer som vill locka till sig kunder måste arbeta med att 

skapa en behaglig atmosfär med hjälp av till exempel ljud, ljus och dofter. Det är 

viktigt att alla komponenter passar ihop så att man inte skapar en ologisk 

kombination. Kunden blir omedvetet påverkad av det han upplever och det kan 

bli både positivt och negativt för klädesaffären. Den fysiska miljön ska stämma 

överens med kundens shoppingstil. Att använda sig av bakgrundsmusik vid 

förändring av atmosfären i klädesaffären är ett billigt sätt och det är även lätt att 

anpassa musiken till olika kunder. Man kan anpassa musiken genom att variera 

tempot, volymen eller genren. Om klädesaffären använder sig av 

bakgrundsmusik som är anpassad till kunderna kan de få en ökad försäljning 

samt fler återkommande kunder. 

 

Valet av bakgrundsmusik som ska spelas i klädesaffärer kommer inte från 

vetenskapliga fakta utan ligger i de flesta fallen hos företagens ledningar och 

deras intuitiva bedömningar (Areni, 2003). Det finns inte så mycket information 

om hur butikscheferna väljer musik till sina affärer och det är därför svårt att 

veta exakt hur de gör eller hur de tänker (ibid). Vi ser en anledning att studera 

aspekter kring bakgrundsmusik i klädesaffärer eftersom det finns en brist på 

forskning inom ämnet. I vår uppsats har vi även valt att avgränsa oss mot 

klädesaffärer för ungdomar för att det i teorin beskrivs som extra viktigt att 

arbeta med bakgrundsmusiken när affären vill locka dit unga personer (Sweeny 

& Wyber, 2002). Vi ser också att det är intressant att undersöka de affärer som 

vi själva kan relatera till. Syftet med uppsatsen alltså är att undersöka hur 

bakgrundsmusik används i klädesaffärer för ungdomar. Det leder oss till 

forskningsfrågorna: 

 

Forskningsfråga 1: 

Hur väljer en klädesaffär för ungdomar vilken bakgrundsmusik som ska spelas 

respektive inte spelas i deras affär? 

Forskningsfråga 2: 

Hur väljer en klädesaffär för ungdomar ljudnivå på bakgrundsmusiken? 
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2 Teori 
I det här kapitlet beskriver vi de teorier inom bakgrundsmusik och ljudnivåer som ligger till 

grund för forskningsfrågorna.  

2.1 Hur väljer en klädesaffär för ungdomar vilken bakgrundsmusik som 

ska spelas respektive inte spelas i deras affär? 

Genom forskning i både marknadsföring och psykologi har man kunnat bevisa 

att musiken påverkar hur vi känner oss (Garlin & Owen, 2006). Därför är det 

ingen tillfällighet att musik är den mest studerade komponenten i en affärs 

fysiska miljö (ibid). Kunskapen om musik är värdefull eftersom det är det 

lättaste sättet för en affär att påverka kundernas känslor (ibid). Det är inte bara 

kunderna som påverkas av musiken, de anställda arbetar bättre och blir gladare 

när musik spelas som i sin tur påverkar kundernas upplevelse på ett positivt sätt 

(Hoffman & Bateson, 2006, s 244).  

Nordfält (2007, s 134) presenterar en figur som visar hur kundens påverkan av 

olika stimuli i en affärs atmosfär, till exempel bakgrundsmusik, kan öka 

försäljningen. 

 

Figur 1. Stimulus-organism-respons-modell.  

Efter Nordfält, J. (2007). Marknadsföring i butik. Malmö: Liber AB, s 134. 

Atmosfären i en affär består av olika stimuli som alla påverkar kundens känslor. 

Känslorna påverkar sedan hur kunden beter sig inne i affären, exempelvis hur 

länge kunden stannar i affären samt hur mycket pengar kunden spenderar. De 

känslor som kan uppkomma hos kunden är upprymdhet och glädje. 

Upprymdheten förstärker kundens känslor. Nordfält menar att om kunden är 

positiv gör upprymdheten att kunden känner en större glädje medan en negativ 

känsla hos kunden blir ännu mer negativ. Upprymdheten eller glädjen skapar 

sedan ett närmande eller ett undvikande, en respons, hos kunden. Med närmande 

menas det att kunden vill stanna i affären samt att kunden ofta känner sig nöjd 

med tillvaron medan undvikande är raka motsatsen. Vi kan därför konstatera att 

affärer tjänar på att spela en bakgrundsmusik som gör att kunden känner sig 
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upprymd och glad för att sedan göra ett närmande och förhoppningsvis spendera 

mer pengar. 

2.1.1 Vilken bakgrundsmusik bör spelas i klädesaffär för ungdomar 

Beverland et al. (2006) menar på att butikscheferna måste hitta den rätta 

bakgrundsmusiken som passar ihop med varumärket, målgruppen och den 

fysiska miljön i deras affär. Det är något som affärerna bör sträva efter och det 

går att uppnå genom att använda bakgrundsmusiken på ett strategiskt riktigt sätt 

(ibid). Att arbeta med att ta fram den bästa bakgrundsmusiken för affären har 

blivit allt mer populärt (Vida, Obadia & Kunz, 2007). Om affären har svårt för 

att hitta rätt bakgrundsmusik så finns det speciella tjänster som de kan beställa, 

vilket innebär att ett annat företag sätter ihop en spellista med musik speciellt 

utvald för att passa just den affären (Royal Streaming, 2008). Musiken streamas 

då in till affären vilket är ett kostnadseffektivt alternativ (ibid). Ett tidigt 

exempel på användandet av bakgrundsmusik på en arbetsplats var redan 1922 då 

George O. Squier fick patent på ett system som gjorde detta möjligt (Nordfält, 

2007, s 179). Squiers företag hette Muzak och är världens mest kända företag 

som arbetar med att anpassa rätt musik till rätt affär (ibid). Muzaks framgång har 

varit stor och det finns studier från tidigt 90-tal som visar att affärer som spelat 

musik från Muzak istället för att spela radio, populärmusik eller ingen musik alls 

har ökat snittförsäljningen (ibid).  

2.1.1.1 Bakgrundsmusikens inverkan 

Bakgrundsmusik är extra viktigt för klädesaffärer som vill locka nya kunder 

(Beverland et al., 2006) samt för de klädesaffärer som riktar sig till unga män 

och kvinnor (Sweeny & Wyber, 2002). Bakgrundsmusiken blir då en ännu 

viktigare del i affärens image (Beverland et al., 2006). Författarna har visat att 

kundernas beteende påverkas av bakgrundsmusiken som spelas i affären där de 

handlar (Broekmier, Marquardt & Gentry, 2008). De har även visat att vissa 

musikstilar passar bättre beroende på affärens målgrupp samt vad för slags 

kläder de säljer (ibid).  

 

Det finns fler saker man bör beakta vid val av bakgrundsmusik, som att 

musikintresset är personligt (Oakes & North, 2008). Det innebär att även om 

affären spelar rätt musik i den bemärkelsen att den passar affären så kan det 

ändå bli fel musik om den inte passar kunderna (Broekmier et al., 2008). Genom 

att spela snabb bakgrundsmusik påskyndar man kundens inköp i affären 

(Hoffman & Bateson, 2006, s 244). När instrumentell eller långsam musik 

spelas ökar chansen att kunden köper mer och spenderar längre tid i affären 

(Vida et al., 2007). Kunden stannar även längre i affären om de spelar den typ 

av musik som kunden tycker om (Morin, Dubé & Chebat, 2007) och det finns en 

större chans att kunden skapar ett intresse och återkommer till affären (Garlin & 

Owen, 2006). Vida et al.(2007) framhåller är det är framför allt kundernas 
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musikpreferenser som avgör hur lång tid de spenderar i affären samt hur mycket 

de handlar för. Forskare har visat att affärer med rätt bakgrundsmusik kan öka 

försäljningen och kundkretsen samt skapa en positiv syn på sitt varumärke 

(Garlin & Owen, 2006).  

När det närmar sig juletider brukar många affärer ha ett genomgående 

säsongsanpassat tema för att locka kunder (Sprangenberg, Grohmann & Sprott, 

2005). De vill plocka fram julkänslan hos kunderna så att de spenderar mer tid 

och pengar i affären (ibid). Sprangenberg et al. (2005) anser att det är ett smart 

drag av affärerna då en stor försäljning under julen är viktigt för den årliga 

lönsamheten. Broekmier et al. (2008) har en annan åsikt då de tycker att 

affärerna går till överdrift och förstör julkänslan långt innan julafton. Broekmier 

et al. (2008) menar att affärerna måste ta hänsyn till att upprepningar inte är 

uppskattade och att kunderna kan välja att handla i en annan affär istället.      

2.1.1.2 Genrer 

Inskip, MacFarlane och Rafferty (2008) anser att det finns tre olika typer av 

musik; konstnärlig, folkmusik och populärmusik. Inskip et al. (2008) menar att 

folkmusik kommer från ens egen kultur medan populärmusik har influenser från 

andra kulturer. Konstnärlig musik kommer från Västeuropa samt delar av Asien 

och har en djupare mening (Inskip et al., 2008). Utöver uppdelningen av 

musiktyper kan musiken även delas upp i olika genrer (ibid). Genrer står som en 

symbol för musiken och är ett tecken på tillhörighet (ibid). Vilken musik en 

person tycker om uttrycks ofta i speciella genrer eller artister (Herrington & 

Capella, 1996). För ungdomar är pop en speciellt viktig genre (Kim, Kim & 

Lennon, 2009). För att veta vilken genre man ska spela måste man alltså veta 

vad kunderna tycker om (Broekmier et al., 2008). I affärer där de riktar sig till 

mer än en målgrupp och säljer olika typer av kläder kan affären delas upp i olika 

zoner (Nordfält, 2007, s 190).  I de olika zonerna spelas olika genrer som passar 

för just den typen av kunder (ibid). På så sätt kan affären anpassa sig efter 

målgruppen och förhoppningsvis sälja mer och få nöjdare kunder (ibid). 

Broekmier et al. (2008) föreslår att affärerna använder sig av kundpaneler 

alternativt fokusgrupper där kunderna får säga sitt om bakgrundsmusiken. 

Affären bör även ta bort och lägga till låtar i spellistan med jämna mellanrum 

(Broekmier et al., 2008). Anledningen till varför man bör hålla sin spellista 

uppdaterad är enligt Broekmier et al. (2008) att musiken inte ska kännas 

uttjatad.  

2.1.1.3 Musiksmak hos ungdomar 

Musiken har en stor inverkan på ungdomars liv då de räknas som de största 

musikkonsumenterna (Delsing, Ter Bogt, Engels & Meeus, 2008). Även då 

ungdomar delar ett musikintresse skiljer sig deras val av genre (Delsing at al., 

2008). Enligt studier är det personligheten som har störst inverkan på vilken 
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musikstil en person föredrar (ibid). Delsing et al. (2008) skriver att ungdomar 

väljer den musiken som gör dem mest upprymda då de vill uppleva den glädjen 

som musiken ger dem. Det är även forskat kring de sociala faktorernas inverkan 

på ungdomars musiksmak (ibid). Med sociala faktorer menas, i det här fallet, 

etniskt ursprung, social klass och ungdomskulturer (ibid). Schwartz (2004) 

menar däremot att den musik en person lyssnar på symboliserar livet och 

uppfattningen om sig själv. Det vill säga att musiken symboliserar konflikter, 

personlig utveckling och personens värderingar (ibid). Med det här sagt kan vi 

dra slutsatsen att ungdomar tycker om olika sorters musik och att det kan bli 

svårt att ta reda på vilken. Det kan med andra ord bli svårt för affären att spela 

musik som alla kunder tycker om och uppskattar.   

2.1.1.4 Centralbestämd musik 

Tierney (2004) skriver att för cirka 20 år sen var det den lokala chefen som 

utformade den fysiska miljön i affären och däribland bestämde musik. På senare 

tid har det dock blivit mer och mer centraliserat och det är oftast de på 

huvudkontoret som får i uppgift att styra över en så viktig komponent som 

bakgrundsmusik (Tierney, 2004). Anledningen till det här är enligt Tierney 

(2004) att huvudkontoret vill att alla affärer i kedjan ska se ut och arbeta på 

samma sätt. Tierney (2004) menar att man måste lära känna kunderna för att 

kunna ta beslut om bakgrundsmusik och andra viktiga komponenter i affären 

och av den anledningen borde de lokala cheferna få styra över besluten istället 

för personerna på huvudkontoret.      

2.1.2 Vilken bakgrundsmusik bör inte spelas i en klädesaffär för ungdomar 

En felanpassad fysisk miljö, det vill säga där bakgrundsmusiken inte passar ihop 

med de andra atmosfäriska komponenterna och personalen, kan få negativa 

resultat (Beverland et al., 2006). Till exempel kan varumärket uppfattas på ett 

felaktigt sätt och det kan leda till att förhållandet mellan kunden och varumärket 

försvagas (ibid). Det kan också uppstå irritation och förvirring hos kunden om 

bakgrundsmusiken inte stämmer överens med uppfattningen av varumärket och 

det kan resultera i att kunden lämnar affären (ibid). Många affärer väljer att 

spela musik från olika topplistor vilket kan fungera om man vill locka kunder 

till sig (Coloma & Kleiner, 2005). Men det kan också medföra negativa effekter 

eftersom musik som en gång var populär inte alltid kommer att vara det och en 

låt snabbt kan bli uttjatad (ibid). Det kan alltså vara klokt att välja bort musiken 

som ligger på topplistorna (ibid). Vidare är det bra att undvika att samma låt 

eller samma artist upprepas allt för ofta, då de också kan bli uttjatade (Areni, 

2003). Affärerna måste förstå att det finns en skillnad mellan olika typer samt 

genrer av musik (Inskip et al., 2008). De måste även förstå vikten av att välja 

rätt eftersom ett felval kan få stora konsekvenser (ibid). Soars (2009) ger som ett 

exempel en affär där man vid några tillfällen spelat opera för kunderna. Opera 

symboliseras ofta med sorgliga slut och är ingen bra genre att spela vilket 
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affären fick erfara (Soars, 2009). Ett annat exempel är instrumentell musik som 

visserligen sägs öka försäljningen men sådan musik kan också uppfattas som 

tråkig och omodern i dagens samhälle (Vida et al., 2007). Det är därför viktigt 

att välja musiken som ska spelas i affären med omsorg (Coloma & Kleiner, 

2005). Eftersom musiksmaken är personlig så är det största misstaget 

butikscheferna kan begå att låta personalen själva bestämma musik (Oakes & 

North, 2008).  

2.2 Hur väljer en klädesaffär för ungdomar ljudnivå på 

bakgrundsmusiken? 

Ett enkelt sätt att kontrollera musiken som spelas i en klädesaffär är att antingen 

höja eller sänka volymen (Broekmier, Marquardt, & Gentry, 2008). När 

klädesaffären väljer vilken ljudnivå man ska ha på bakgrundsmusiken finns det 

en del saker att ta i beaktande, bland annat ljudnivå samt upplevd ljudnivå.  

2.2.1  Ljudnivå 

Enligt Socialstyrelsen ligger den högsta tillåtna ljudnivån i Sverige på 110 

decibel (Skellefteå kommun, no date), en ljudnivå som även 

Världshälsoorganisationen har fastslagit (Uppsala kommun, no date). 110 

decibel är dock ett maxvärde och medelvärdet får inte vara högre än 97 decibel 

(ibid). Ovanstående värden gäller för platser där både barn och vuxna har 

tillträde, Skellefteå kommun anser dock att ljudnivån inte bör komma upp i ett 

högre värde än 90 decibel om barn vistas på platsen (ibid). Ljud upplevs som 

dubbelt så starkt när det ökar med 9 decibel (Ljud, 1993). Arbetsmiljöverket 

menar att hög musik är en bieffekt man inte vill ha i affären, om det inte är 

musiken som är huvudprodukten (Arbetsmiljöverket, no date). Miljökontoret i 

Uppsala menar dock att så länge ljudnivån inte är så hög att det finns risk för 

hörselskador går man in i en lokal på egen risk (Uppsala kommun, no date). 

Med andra ord, om en person aktivt går in i en lokal där hög musik spelas har 

personen gått med på att musiken är så hög (ibid). 

En verksamhetsutövare är skyldig att se till att verksamheten inte utger någon 

skada för kunderna (2 kap. 1§ och 3§ Miljöbalken, 2008, s 1297). För att kunna 

uppfylla kraven krävs det kunskap om vad som kan skada kunderna och det är 

verksamhetsutövarens skyldighet att se till att han vet vad inom hans verksamhet 

som kan vara skadligt (2 kap. 2§ Miljöbalken, 2008, s 1297). Bland annat är 

verksamhetsutövaren skyldig att antingen själv mäta vilken ljudnivå som finns i 

lokalen eller att låta någon annan göra det åt honom (Uppsala kommun, no 

date).   

2.2.2 Upplevd ljudnivå 

Det är lätt för en affär att ändra volymen på bakgrundsmusiken som spelas 

(Oakes & North, 2008). Ljudnivån måste däremot anpassas till affärens akustik 
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(Soars, 2009). En låg ljudnivå kan göra att bakgrundsmusiken inte hörs om det 

är många kunder inne i affären samtidigt (Soars, 2009). Om bakgrundsmusiken i 

en affär däremot har en för hög volym kan det störa kunderna, exempelvis kan 

bakgrundsmusiken vara för hög om någon i personalens favoritlåt har spelats 

och personen i fråga därmed höjt volymen (ibid). Risken finns även att personen 

glömmer att sänka volymen när låten är slut (ibid.) Affären bör därför ha ett 

system som kontrollerar ljudnivån istället för att låta personalen själva välja 

volym (ibid). Att ha en konstant volym på musiken som spelas betyder dock inte 

att alla kunder hör musiken lika tydligt (Oakes & North, 2008). Eftersom 

kunderna inte står på exakt samma ställe i affären kommer de inte att vara lika 

nära affärens högtalare (ibid).  

Ljudnivån är en faktor som påverkar om kunden väljer att handla i en affär och i 

så fall hur mycket kunden handlar (Soars, 2009). En lägre ljudnivå gör ofta att 

kunden spenderar mer pengar (Oakes & North, 2008). Om volymen på 

bakgrundsmusiken är för låg inne i affären kan kunderna dock känna sig 

tvingade att prata med personalen för att bryta tystnaden (Beverland, Ai Ching 

Lim, Morrison & Terziovski, 2006).  

Det kan vara aktuellt med en något högre ljudnivå om man riktar sig till en 

yngre målgrupp (Oakes & North, 2008). Den något högre ljudnivån kan verka 

lockande för yngre kunder medan äldre kunder istället avskräcks (ibid). Det bör 

också nämnas att män föredrar högre ljudnivåer än kvinnor (Nordfält, 2007, s 

186).  Oakes och North (2008) framhåller att om affären har en ljudnivå som 

stämmer överens med vad kunderna föredrar så handlar de mer. Om affären med 

hjälp av ljudnivån på den spelade bakgrundsmusiken lyckats locka dit rätt 

kunder kan det ha en positiv inverkan på hur länge kunderna stannar inne i 

affären (ibid).  

Det har studerats hur länge yngre personer stannar i en affär som har en lägre 

ljudnivå samt hur länge äldre personer stannar i en affär som har en högre 

ljudnivå (Oakes & North, 2008). Resultatet av studien visade att båda 

åldersgrupperna stannade i affärerna längre än beräknat (ibid). En möjlig orsak 

till det resultatet är att kunderna blev så pass distraherade av bakgrundsmusiken 

att de helt enkelt glömde bort att tänka på tiden (ibid). En annan studie visar att 

kunderna spenderade relativt kort tid i butiken när en hög ljudnivå spelades 

(Nordfält, 2007, s 180). Dock köpte kunderna lika mycket som när en lägre 

ljudnivå spelades; det visade sig alltså att försäljningen per tidsenhet faktiskt 

ökade (ibid). Nordfält (2007, s 186) skriver även om en studie som visar att 

minuterna känns betydligt längre om en högre ljudnivå spelas än om en lägre 

ljudnivå spelas. Den effekten försvinner dock om kunden är på bra humör 

(Nordfält, 2007, s 186).  
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3 Metod 
I Metodkapitlet beskriver vi hur vi har genomfört vårt arbete, talar om och motiverar våra val 

av forskningsstrategi, fall och datainsamlingsmetod samt slutligen redogör för våra 

metodproblem.     

3.1 Litteratursökning 

Vi började vårt arbete med en litteratursökning för att få fram relevant 

information om ämnet vi hade valt. Artiklarna vi har använt oss av har vi hittat 

genom sökning i databaserna Emerald och Ebsco. När vi sökte efter artiklarna 

har vi använt sökorden musical influence, marketing, servicescape, sound, 

soundscape, music, retail, background, youth, clothes, volume och sound level. 

Orden har använts både enskilt och i olika kombinationer. Utöver sökningarna i 

databaser har vi hittat artiklar via referenslistor. De böcker som vi har använt i 

arbetet berör ämnesområdet marknadsföring av tjänster. Vidare har vi använt oss 

av Nationalencyklopedin för definitioner av i sammanhanget viktiga ord.    

3.2 Forskningsstrategi  

Vi har valt fallstudie som forskningsstrategi. En fallstudie används när man 

undersöker ett eller ett fåtal fall på djupet (Denscombe, 2006, s 41). Det man då 

strävar efter är en helhetsbild av fallen (op cit, s 43). Utöver det sätter fallstudien 

fokus på relationer och processer för att vi ska förstå hur olika saker är 

sammanlänkade. Vidare låter fallstudien oss även använda flera olika 

datainsamlingsmetoder vilket vi drog nytta av och kunde därmed genomföra vår 

förstudie i form av en observation. Vi anser att det i vårt arbete passar med en 

fallstudie eftersom vi vill gå in på djupet och fokusera på den process som ligger 

till grund när affärerna väljer bakgrundsmusik och ljudnivå. Vi behöver även 

sträva efter en helhetsbild av fallen för att få svar på våra forskningsfrågor. 

Därför anser vi att fallstudien passar för vårt arbete.    

3.2.1 Urval 

Våra val av fallstudieobjekt är grundade på en förstudie som vi genomförde i 

mitten av april. Innan förstudien gjordes hade vi bestämt oss för att endast 

undersöka klädesaffärer för ungdomar. Vi valde att använda begreppet i en 

något bredare mening då utbudet av klädesaffärer för ungdomar är relativt litet i 

Skellefteå. Med en något bredare mening menar vi affärer där även andra 

personer än ungdomar handlar men som självklart säljer kläder till ungdomar.  

Att affärerna vi valde ut skulle spela olika sorts musik hade vi också bestämt oss 

för. Vi ansåg att studien skulle bli mer intressant om vi valde ut de affärer som 

var mest olika varandra. Vi valde även att koncentrera oss på själva affären 

istället för affärens huvudkontor. Vi ansåg att affären skulle ha en bättre 

uppfattning om hur kunderna påverkas av musiken än vad affärens huvudkontor 

skulle ha. Det grundar vi i att affärens butikschef och anställda träffar kunderna 
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varje dag till skillnad från huvudkontoret. Efter att ha tagit reda på hur många 

möjliga fall vi hade att välja på genomförde vi vår förstudie.  

 

Vi började vår förstudie genom att via olika affärers hemsidor ta reda på vilka 

klädaffärer i Skellefteå som säljer kläder till ungdomar. Därefter valde vi ut 

affärerna Bik Bok, Cubus, Gina Tricot, H & M, JC och MQ som möjliga 

fallstudieobjekt. Vid lunchtid den 13 april 2009 gick vi in till Skellefteå 

Centrum med mål att välja ut två av ovanstående affärer. Vi ville att affärerna 

helst skulle spela olika musikgenrer och dessutom inte ha samma ljudnivå. 

Anledningen till det var att vi ansåg att det skulle vara intressant att veta hur 

bakgrundsmusiken och ljudnivån hanteras i affärer olika varandra. Vårt resultat 

skulle i annat fall endast täcka in affärer som spelar en viss genre. Genom att 

fallen är olika varandra kan vi lättare generalisera deras svar.  

Eftersom den dagen då vi gjorde vår förstudie var annandag påsk var flertalet av 

affärerna stängda. Två av affärerna var dock öppna och vi gick i tur och ordning 

in i affärerna och antecknade vad för bakgrundsmusik som spelades samt hur vi 

upplevde ljudnivån. Förstudien fortsatte vid lunchtid den 16 april 2009 då vi 

besökte resterande fyra affärer.   

I tabellen nedan presenterar vi vilka affärer vi besökte, när vi besökte affärerna 

samt vilken musik affärerna spelade vid besöket och hur vi upplevde ljudnivån. 

Affär Datum för besök Klockslag Musik Volym 

Bik Bok 13-apr-09 12.15 RnB/Hip Hop Låg 

Cubus 13-apr-09 12.17 Pop/Rock Låg 

Gina Tricot 16-apr-09 11.26 Discomusik Hög 

H & M 16-apr-09 11.28 Pop/Rock Låg 

JC 16-apr-09 11.24 Mix Megapol Låg 

MQ 16-apr-09 11.21 RixFM Låg 

 

Det fanns en tydlig skillnad på vilken genre affärerna valde att spela. Som vi kan 

se i tabellen ovan var det allt från pop/rock till musik som vi anser passar på ett 

dansgolv. Några affärer valde även att ha radion igång. Vad gällande ljudnivå 

fanns det en affär som stack ut. Övriga affärer spelade, i vårt tycke, musiken på 

en ljudnivå som liknade varandras. Ljudnivån i de affärerna var genomgående 

låg. 

Efter att vi hade besökt alla affärer som vi hade som möjliga fallstudieobjekt 

återstod det bara att välja ut två av affärerna. Vårt första val blev Gina Tricot 

eftersom deras bakgrundsmusik och ljudnivå var mest olik de andra affärernas. 

Det var svårare att välja ut det andra fallstudieobjektet men valet blev tillslut 

Cubus eftersom vi ansåg att deras bakgrundsmusik och ljudnivå var minst lik 

Gina Tricots. Butikschefen på Gina Tricot tyvärr tackade nej till en intervju då 
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hon inte visste mer än att musiken var centralbestämd. Vi kollade då igenom 

våra papper för att se vilken affär som skulle vara det bästa alternativet. Valet 

föll på Bik Bok eftersom vi ansåg att deras musik var den som skiljde sig mest 

från de andra när Gina Tricot var ute ur bilden. För att få en bättre förståelse för 

hur affärer väljer bakgrundsmusik valde vi att lägga till ytterligare ett fall. Valet 

föll på JC då vi ansåg att det var den mest ungdomliga affären.    

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt personliga intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom vi ville nå 

information på ett djupare plan, för att senare kunna svara på våra 

forskningsfrågor. Vi ansåg att intervjuer skulle vara det bästa sättet för oss att nå 

den informationen. Vårt val av intervjupersoner blev således de valda affärernas 

butikschefer. Vi antog att butikscheferna skulle vara de personerna på affären 

som var mest insatta i affärens val av bakgrundsmusik och ljudnivå. Genom att 

bara intervjua en person på varje affär hade vi bara en persons åsikter att rätta 

oss efter, vilket gjorde det fortsatta arbetet lättare att genomföra. För att kunna 

vara mer flexibla under intervjuerna samt för att låta butikscheferna utveckla 

sina svar har vi valt att göra intervjuerna semistrukturerade.  

3.3.1 Intervjuerna 

Butikscheferna på Bik Bok, Cubus och JC kontaktades där vi kort berättade om 

vår studie och bad att få komma dit och intervjua dem snarast möjligt. 

Intervjuerna med Bik Bok och Cubus genomfördes med respektive butikschef 

medan butikschefen på JC menade att han inte visste tillräckligt mycket om 

musiken som de spelar och sa att vi därför skulle få intervjua en av de anställda, 

Sara Boström, istället.  

 

Med oss till intervjuerna hade vi vår intervjuguide som vi sammanställt några 

dagar tidigare för att intervjuerna skulle gå så smidigt som möjligt (se bilaga), 

papper och penna för att kunna anteckna samt en mobiltelefon där vi kunde 

spela in intervjun. Givetvis frågade vi respondenterna om det gick bra att vi 

spelade in intervjun innan vi satte igång. Intervjuerna med Cubus och Bik Bok 

genomfördes inne på respektive butikschefs kontor för att inte störas av kunder 

som kom in i affären för att handla. Intervjun på JC genomfördes vid affärens 

kassadisk. Vi båda var närvarande vid alla tre intervjuerna. Intervjuerna varade i 

15 min på Cubus, 10 minuter på Bik Bok och 15 minuter på JC. 

3.4 Analysmetod 

Efter att vi gjort vår empiriska undersökning jämförde vi den med teorin vi hittat 

på området. Vi letade efter likheter och olikheter för att få en bättre uppfattning 

om hur klädesaffärer för ungdomar faktiskt väljer vilken musik som ska spelas i 

affären, samt vilken ljudnivå. Fallen Bik Bok, Cubus och JC analyserades var 

för sig för att vi skulle kunna se vad varje affär hade svarat under intervjuerna. 



14 

 

Därefter jämförde vi dem för att se vilka likheter och olikheter det fanns fallen 

emellan. Vi kunde efter våra jämförelser konstatera just vilka likheter och 

olikheter det fanns mellan teori och empiri. 

3.5 Metodproblem 

Vi har till och från haft stora problem med att hitta relevant information till vårt 

arbete. Det kan bero på en rad olika faktorer exempelvis att vi använt oss av fel 

sökord alternativt fel kombinationer av ord. Självklart kan det också bero på att 

vi har sökt i fel databaser. Oavsett anledning kvarstår problemet att vi inte har 

hittat lika mycket information om våra forskningsfrågor som vi hade önskat. När 

vi skulle välja ut möjliga fall till vår förstudie insåg vi att utbudet av 

klädesaffärer för ungdomar inte var lika stort som vi tidigare hade räknat med. 

Vi valde därför att använda begreppet i en bredare mening för att kunna 

inkludera fler affärer i vår förstudie. Det finns en chans att urvalet hade sett 

annorlunda ut om vi hade befunnit oss i en större stad. När vi väl skulle 

genomföra vår förstudie på annandag påsk märkte vi att hälften av våra valda 

affärer var stängda. På grund av det var vi tvungna att ändra i vår planering och 

slutföra vår förstudie en annan dag. Vi hade sparat tid om vi hade tänkt på att det 

var helgdag och att vissa affärer inte är öppna då. Ytterligare en faktor kan ha 

ställt till det för oss när vi utförde förstudien. Vi gick endast in i affärerna en 

gång och antecknade vilken musik de spelade. Därför kan vi inte vara säkra på 

att affärerna alltid spelar den musiken som de spelade när vi var där. Eftersom 

valen av fallstudieobjekt är grundade på förstudien kan det sett annorlunda ut 

om vi hade gjort mer än en förstudie.  

 

Under intervjuerna som vi genomförde var respondenterna lite stressade och 

hade inte så mycket tid till att svara på frågor. Vi var därför tvungna att göra 

intervjuerna relativt snabbt. Det resulterade i att vi fick korta svar på flera av 

våra frågor. Chansen finns att vi hade fått längre svar om respondenterna hade 

haft mer tid. Kvaliteten på svaren hade säkerligen ökat om vi på JC haft 

möjlighet att sitta på ett något mer avskiljt ställe där vi inte blev avbrutna av 

kunder eller annan personal. För att öka kvaliteten på svaren hade 

huvudkontoren till affärerna kunnat kontaktas. När vi insåg det var dock 

ytterligare intervjuer inte ett alternativ på grund av tidsbrist. Om vi hade haft 

mer tid hade intervjuer med huvudkontoren definitivt varit ett gångbart 

alternativ.    
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4 Empiri 
Vi kommer i det här kapitlet presentera resultatet av intervjuerna vi gjorde med 

butikscheferna för klädesaffärerna Cubus och Bik Bok samt en anställd på JC. 

4.1 Cubus 

Cubus är ett norskt företag som grundades redan 1966, då med namnet 

Konfektionsfabriken Jonas Øglænd (Cubus, no date). Konceptet för butiken 

ändrades ett flertal gånger men fick sitt nuvarande namn och koncept 1979 

(ibid). Petra Forsberg, butikschefen på Cubus Skellefteå som vi intervjuade, 

berättar att kedjan har affärer i Norge, Sverige, Polen och Lettland. Vidare 

berättar Forsberg att 150 av affärerna ligger i Norge och 45 i Sverige. Den första 

Cubusaffären öppnade i Sverige 2004 (Cubus, no date). Cubus säljer trendiga 

kläder med bra kvalitet (ibid). Forsberg menar att deras primära målgrupp är 

kvinnor i åldrarna 20 till 30 år. 

4.1.1 Vilken bakgrundsmusik spelas på Cubus 

De senaste månaderna har personalen på Cubus haft mindre att säga till om 

gällande valet av bakgrundsmusik i affären. Musiken är centralbestämd och 

streamas från Norge ut till alla Cubus affärer runt om i Europa. Tidigare har 

varje affär fått spela valfria CD-skivor. Affärerna har dock alltid fått pengar för 

att kunna köpa skivorna. En anledning till det var att förhindra att affärerna 

spelade skivor de själva bränt hemma.  

Forsberg motiverar valet av bakgrundsmusik med att det ska passa deras primära 

målgrupp. På den tiden när affärerna själva köpte CD-skivor kunde det även 

hända att de fick skivor från huvudkontoret som de ville att affärerna skulle 

spela. En del av dessa skivor innehöll låtar som inte var allmänt kända. Forsberg 

menar att anledningen var att kunderna skulle förknippa dessa låtar med Cubus 

och deras kläder.  

4.1.1.1 Bakgrundsmusikens inverkan 

Bakgrundens inverkan på kunderna menar Forsberg syns mest de morgonar när 

de glömt att sätta igång musiken. Om det inte spelas någon musik kommer det in 

väldigt få kunder. Hon menar även att det märks väldigt tydligt att 

bakgrundsmusiken gör kunderna mer köpsugna. Vidare berättar hon att 

”personalen blir mer på” när de gillar musiken som spelas i affären.  

Under julen samt när City Kompaniet, köpcentrumet där Cubus har sin lokal, har 

kvällsöppet stänger affären av sin musik. Istället spelas det julmusik, eller annan 

musik som ska passa in när det är kvällsöppet, i alla affärernas högtalare.  



16 

 

4.1.1.2 Genrer 

Favoritmusiken på Cubus Skellefteå är ”utländska hits med lite drag i”, vilket 

framförallt brukar spelas under helgerna. Dessa låtar hittar man på 

Cubuskanalen ett, vilken vi kommer att ta upp senare i uppsatsen. Forsberg 

menar dock att Cubuskanalen ett spelas oftare än bara på helgerna då det är en 

favorit. Exempelvis brukar de spela Pink eller svenska hits med pojkbandet 

E.M.D. Annars brukar de spela Cubuskanalen två som innehåller lugna låtar 

som inte är riktigt lika kända.  

4.1.1.3 Centralbestämd musik 

Musiken som spelas på Cubus är, som vi tidigare nämnt, numer centralbestämd. 

Övergången gjordes i februari 2009 då man övergick från att spela CD-skivor 

till att streama musiken. Forsberg tror att en anledning till det är antalet affärer i 

kedjan. När varje affär varje månad får en viss summa pengar att handla CD-

skivor för, som det var tidigare, blir bakgrundsmusiken en alldeles för stor 

kostnad för företaget. Istället använder de nu sig av sitt intranät. Genom att 

koppla en liten dosa, en streamer, till affärens dator får de tillgång till den musik 

som ska spelas inne i affären.    

Affärens streamer har tillgång till tre olika kanaler som personalen kan välja 

mellan. Musiken som finns att välja på är centralbestämd och kanalerna kallas 

helt enkelt för Cubuskanalen ett, Cubuskanalen två och Cubuskanalen tre. 

Kanalerna spelar mestadels popmusik. Det finns fortfarande en valmöjlighet i 

valet av bakgrundsmusik för affärens personal eftersom de fritt kan välja mellan 

de tre olika kanalerna. 

Bakgrundsmusiken ligger på olika spellistor. Tanken är att spellistorna ska täcka 

en hel dag så att samma låt inte spelas flera gånger. För det mesta fungerar det 

bra men ibland kan spellistan börja på varv nummer två strax innan stängning. 

Eftersom streamingen är relativt ny hade Forsberg ingen exakt uppfattning om 

hur ofta spellistorna uppdateras. Hon gjorde dock en gissning på att de 

uppdateras efter en eller en och en halv månad.  

Eftersom Cubus streamar sin musik är den, som vi tidigare nämnt, samma i alla 

kedjans affärer. Forsberg menar att det är bra för kunden. Affären känns 

hemtrevlig och kunden kan känna igen sig vilken av affärerna han än väljer att 

besöka. 

4.1.2 Vilken ljudnivå har bakgrundsmusiken som spelas på Cubus 

Beroende på var i affären du står är ljudnivån olika. Det beror helt enkelt på att 

beroende på var du står är avståndet till en högtalare olika. Man har exempelvis 

valt att ha de flesta högtalarna ute på de olika avdelningarna och inte så många 

vid kassadisken.  
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4.1.2.1 Upplevd ljudnivå 

Personalen på Cubus väljer själva på vilken volym de spelar bakgrundsmusiken. 

Med andra ord är ljudnivån inte centralbestämd. Vanligtvis spelas 

bakgrundsmusiken ganska lågt under veckorna för att kunna höja volymen en 

aning på fredagen. De spelar sedan lite högre musik under helgen och sänker 

sedan igen på måndagen. Anledningen till höjningen av volymen är att de vill att 

”kunderna ska komma i rätt stämning” inför helgen.  

När personalen väljer vilken ljudnivå bakgrundsmusiken bör ha tar de givetvis 

hänsyn till kundernas önskemål. Forsberg tar som ett exempel upp en kvinna 

som bad dem sänka musiken då hon tyckte att volymen var för hög på 

barnavdelningen. Volymen sänktes direkt för att göra kunden nöjd. 

Forsberg anser att det är en bra ljudnivå om bakgrundsmusiken inte stör kunden. 

Det ska dock vara möjligt för kunden att nynna med i musiken. Hon menar att 

ofta kommer kunderna inte ensamma till affären; de har oftast en kompis eller 

något annat sällskap med sig. Det ska då vara möjligt för dem att ha en 

konversation utan att behöva skrika till varandra. Därför har Cubus en relativt 

låg ljudnivå. 

4.2 Bik Bok 

Bik Bok är en norsk butikskedja som säljer kläder till ungdomar (Bik Bok, no 

date). Målsättningen Bik Bok har är att vara förstahandsvalet för deras målgrupp 

som är tjejer i åldern 14-28 (ibid). Affärerna innehåller trendiga kläder som 

mestadels är av Bik Bok’s egna produktion och utöver det säljer dem de flesta 

populära jeans märkena (ibid). Bik Bok går sin egen väg för att profilera sig och 

sina kläder vilket gör dem unika (ibid).    

4.2.1 Vilken bakgrundsmusik spelas på Bik Bok 

Bakgrundsmusiken som spelas inne på Bik Bok är mestadels radiohits och 

musik från topplistor. Svaret på frågan varför det är just den musiken som spelas 

är enkel. Enligt Maria Rundkvist, butikschef på Bik Bok Skellefteå, väljs den 

musiken ut för att passa målgruppen. Målgruppen som består av 14-28 åriga 

unga kvinnor kan tänkas uppskatta den musiken eftersom de känner igen den 

från exempelvis radio. När vi undrar om musiken även är anpassad till 

klädkedjan och varumärket svarar Rundkvist nej och poängterar ännu en gång 

vikten av att anpassa musiken till målgruppen.   

Bik Bok använder sig inte av några slags spellistor utan favoritskivorna kan sitta 

i en hel dag och upprepas flera gånger. Rundkvist berättar att de ofta kommer 

ihåg exakt i vilken ordning låtarna kommer för att de har lyssnat på samma skiva 

så mycket. Dock är aldrig kunderna inne i affären så länge att de hinner märka 

det.  
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Rundkvist är bestämd med vilken musik hon inte vill spela i sin affär. Musik 

med dåliga budskap exempelvis droger och våld eller musik med svordomar 

tycker hon inte passar in i en affär. Det går bort direkt eftersom hon inte vill 

förmedla det budskapet till ungdomar och deras föräldrar. 

4.2.1.1 Bakgrundsmusikens inverkan 

Kunderna får komma med synpunkter på musiken och få den ändrad om de vill, 

men det är hittills aldrig någon som har gjort det menar Rundkvist. Hon har 

heller aldrig märkt någon skillnad på antalet kunder i butiken beroende på vilken 

musik som spelas. Rundkvist menar att det är vilken tid på dygnet, det vill säga 

lunchtid och när folk slutar skolan eller jobbet, som avgör hur många kunder det 

är i affären. Däremot blir kunderna mer köpglada om affären spelar pigg, glad 

och rolig musik. Rundkvist berättar att hon märker skillnad på kunderna när 

sådan musik spelas och att de delvis handlar mer då.  

Vid jultider och under kvällsöppet stänger alla affärer i City Kompaniet av sin 

ordinarie musik och julmusik eller någon annan passande musik spelas ur de 

centrala högtalarna. Det är för att skapa en mysig stämning med genomgående 

samma musik i hela köpcentrat. Utöver det spelar Bik Bok ingen 

säsongsanpassad musik. De har haft en julskiva men den spelas inte längre då de 

föredrar att spela modern musik.  

4.2.1.2 Genrer 

Som tidigare nämnt spelas först och främst radiohits och musik från topplistor 

inne på Bik Bok.  Genrerna som spelas mest är R’n’B, hiphop och pop. 

Rundkvist menar att de genrerna uppskattas av och tros passa målgruppen.  

4.2.1.3 Centralbestämd musik 

Huvudkontoret bestämmer delvis vilken musik som ska spelas i Bik Bok’s alla 

affärer. Musiken är centralbestämd på så sätt att affärerna får skivor skickade till 

sig och de får även en liten summa pengar att köpa skivor för. Sen är det upp till 

varje affär att bestämma vilka skivor de vill spela. De får självklart spela tidigare 

skickade skivor också. Med andra ord är valet av musik relativt fritt för 

affärerna.  

4.2.2 Vilken ljudnivå har bakgrundsmusiken som spelas på Bik Bok 

Ljudnivån på musiken kan de anställda höja och sänka som de vill. Dock har de 

en kontrollåda som är inställd på den maximala ljudnivån som får spelas i 

affären. Det förhindrar de anställda från att höja musiken till en skadlig nivå 

eftersom musiken aldrig kan bli högre än vad som är inställt på kontrollådan. 

Rundkvist berättar att det är arbetsmiljöverket som kontrollerar deras ljudnivå. 

Det vill säga, det är arbetsmiljöverket som bestämmer hur hög musik affären 

maximalt får spela. Det är även dem som kollar att affären följer reglerna. Hon 

berättar också att de har tagit viss hänsyn till affärens akustik vid val av 
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ljudnivå. Vidare anser hon att en bra ljudnivå är när man kan föra ett normalt 

samtal utan att behöva höja rösten. Ljudnivån ska passa alla kunder och ingen 

ska behöva störas av att den är för hög. Däremot får den inte vara för låg heller. 

Hon menar att ljudnivån inte ändras mer än på lördagar och temakvällar, då den 

höjs en aning för att ”höja stämningen”.  

4.3 JC 

Klädesaffären JC, även kallad Jeans & Clothes, säljer avslappnade och sköna 

kläder till ungdomar (JC, no date). Företaget som specialiserar sig på jeans och 

kläder som passar till jeans öppnade sin första butik 1962 och har nu ungefär 

200 butiker i Sverige, Norge och Finland (ibid). Affären har koll på allt från 

vilket jeanstyg som är modernt just nu till vilken modell på jeans som passar 

vilken kroppstyp (ibid).  

4.3.1 Vilken musik spelas på JC 

Sara Boström som arbetar i JC:s butik i Skellefteå menar att ”musiken som 

spelas ska vara rockig med lite attityd”. Utöver det finns det inte någon direkt 

tanke med musiken som spelas. Boström menar att de spelar det som de själva 

tycker om och vill lyssna på. Men de kan exempelvis inte spela Carola eller 

Peter Jöback eftersom de inte är tillräckligt rockiga eller har tillräckligt mycket 

attityd för att passa in med resten av affären. Det händer att personalen helt 

enkelt sätter igång radion, men de försöker att inte göra det så ofta eftersom 

radion spelar så pass mycket reklam som kan vara väldigt tråkig att lyssna på. 

4.3.1.1 Bakgrundsmusikens inverkan 

Boström har inte märkt att musiken har haft någon större inverkan på kunderna, 

varken positivt eller negativt. Hon menar att man ibland märker att kunderna 

sjunger med i musiken om det är någonting de gillar men det är också det enda 

hon har märkt av. Det är inte heller någon som har klagat över musiken som 

spelas. Hon berättar även att hon av egen erfarenhet vet att om en affär stänger 

av bakgrundmusiken eller inte alls spelar någon musik blir det väldigt tyst. Man 

kan även känna sig väldigt ensam i affären och därför ser de alltid till att ha 

musiken igång. 

Under julen brukar de spela julmusik. Julmusiken bör även den vara lite 

rockigare och Boström nämner återigen Carola som ett exempel på vad de inte 

spelar. Resten av året försöker de hålla sig uppdaterade på vad för ny musik som 

finns tillgänglig och spela den.  

4.3.1.2 Genre 

Det spelas oftast pop- eller rockmusik på JC. Anledningen till det är att 

personalen har en väldigt bred musiksmak och man försöker göra alla i 

personalen nöjda. Pop och rock ligger någonstans mitt emellan vad alla tycker 
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om. Boström berättar att de försöker att varken spela allt för hård eller allt för 

lugn musik.  

4.3.1.3 Centralbestämd musik 

På JC har personalen ganska fria händer i valet av bakgrundsmusik. De får dock 

inte spela precis vad som helst. Tidigare spelade de CD-skivor men Boström 

berättar att de precis övergått till att istället ha låtarna på olika spellistor. 

Spellistorna uppdateras, i Boströms tycke, lite för sällan. De har dock väldigt 

mycket musik på spellistorna och man ska som kund ha väldig otur om man 

lyckas höra samma låt flera gånger, även om det är några dagar sedan man 

besökte affären. 

4.3.2 Vilken ljudnivå har bakgrundsmusiken som spelas på JC 

Personalen på JC väljer själva ljudnivå på bakgrundsmusiken, vilket betyder att 

ljudnivån kan variera från gång till gång man besöker affären. De försöker dock 

ha koll så att ljudnivån inte blir allt för hög. De spelar även något högre musik 

ute på avdelningarna än vad de gör vid kassan. De vill varken ha en för hög eller 

en för låg ljudnivå på bakgrundsmusiken men Boström menar att lite högre 

musik ändå är acceptabelt. Hon menar även att en bra ljudnivå är när man utan 

problem hör vad som spelas men samtidigt kan föra ett normalt samtal. 
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5 Analys 
I det här kapitlet jämför vi teori med empiri för att finna likheter och skillnader. Även likheter 

och skillnader fallen emellan kommer att tas upp. Vi börjar med ett stycke med lämpliga 

teorier, följt av empirin i punktform uppdelat på fall. Slutligen en sammanfattning av teori 

och empiri för att klargöra likheter och skillnader. 

5.1 Bakgrundsmusik i klädesaffärer 

Affärerna bör sträva efter att hitta en musik som passar varumärket, målgruppen 

och den fysiska miljön i affären (Beverland et al.,2006). Det kan uppstå 

förvirring hos kunden om bakgrundsmusiken inte passar ihop med deras 

uppfattning av varumärket (ibid). Att arbeta med att hitta rätt musik till sin affär 

har blivit allt mer populärt och många affärer använder sin musik på ett 

strategiskt riktigt sätt (Vida, Obadia & Kunz, 2007). Bakgrundsmusik är en del 

av affärens image och är extra viktigt för klädesaffärer som riktar sig till unga 

män och kvinnor (Sweeny & Wyber, 2002 ; Beverland et al., 2006). Vid val av 

bakgrundsmusik bör man beakta att musikintresset är personligt (Oakes & 

North, 2008). Det vill säga att det är viktigt att musiken passar både kunderna 

och affären (Broekmier et al., 2008).  

Ovanstående teori är kopplad till följande empiri 

 Forsberg säger att bakgrundsmusiken som Cubus spelar är anpassad för 

deras primära målgrupp. Hon berättar också att när affären tidigare fick 

skivor skickade till dem från huvudkontoret så kunde de innehålla låtar 

som inte var så kända. De låtarna fanns med för att kunderna skulle kunna 

förknippa dem med varumärket och kläderna. 

 Rundkvist på Bik Bok förklarar att det viktigaste med bakgrundsmusiken 

är att den passar målgruppen. Därför strävar de efter att spela 

bakgrundsmusik som uppskattas av deras primära kunder. Hon menar 

också att det inte är lika viktigt att musiken anpassas till varumärket och 

kläderna.  

 Boström på JC menar att de spelar bakgrundsmusik som personalen själva 

tycker om. Musiken ska vara rockig med lite attityd för att passa in i 

affären. Det vill säga att de inte kan spela vad som helst eftersom risken 

finns att det inte passar in med resten av affären. Ibland händer det att 

personalen sätter igång radion, dock sker det inte så ofta eftersom reklam 

är tråkigt att lyssna på. 

Vi ser en tydlig likhet mellan Cubus och Bik Bok som påpekar vikten av att 

bakgrundsmusiken passar målgruppen. Även i teorin dras den parallellen och vi 

anser att teorin har förklarat verkligheten på ett riktigt sätt. JC menar däremot att 
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de spelar musik som ska passa in med resten av affären vilket vi också kan 

återse i teorin. En stor skillnad mellan JC och de andra affärerna är att JC 

framhåller att de spelar musik som personalen själva tycker om. I de andra 

affärerna ses det inte som något viktigt utan snarare som en bonus. Även i teorin 

menar forskare att musikpreferenser är personliga och man bör därför inte lägga 

så stor vikt vid att spela musik som personalen tycker om.        

5.1.1 Bakgrundsmusikens inverkan 

Forskning har visat att kundernas beteende påverkas av vilken musik som spelas 

i affären (Broekmier et al., 2008). När snabb musik spelas påskyndar man 

kundens inköp i affären (Hoffman & Bateson, 2006, s 244). När man spelar 

långsam eller instrumentell musik, däremot, stannar kunden kvar längre i affären 

(Vida et al., 2007). Kunden stannar även längre om han eller hon tycker om 

musiken (Morin et al., 2007). Dock är det inte bara kunderna som påverkas utan 

de anställda arbetar bättre och blir gladare när musik spelas (Hoffman & 

Bateson, 2006, s 244).   

Flertalet affärer brukar under jul ha ett säsongsanpassat tema för att locka 

kunder och höja julkänslan (Sprangenberg et al., 2005). Några forskare anser att 

det är ett smart drag för att försäljningen under julen är viktig (ibid), medan 

andra forskare tycker att det förstör julkänslan för att det går till överdrift långt 

innan jul (Broekmier et al., 2008). Affärerna bör ta hänsyn till att upprepningar 

inte är uppskattade (ibid).  

Ovanstående teori är kopplad till följande empiri 

 Forsberg berättar att de morgnar som de glömt sätta igång musiken så 

märks det direkt på kunderna. Affären känns tom och det kommer in få 

kunder. Hon menar även att kunderna blir mer köpsugna när 

bakgrundsmusik spelas. Personalen blir också gladare och ”mer på” av 

musiken. Forsberg berättar att under julen och när det är kvällsöppet inne 

på City Kompaniet så spelas gemensam musik i hela köpcentrat.  

 Rundkvist anser att kunderna blir mer köpglada när pigg, glad och rolig 

bakgrundsmusik spelas. Antalet kunder i affären påverkas dock inte av 

musiken utan det beror snarare på vilken tid på dygnet det är. Rundkvist 

föredrar att spela modern musik i affären istället för julmusik. Därför 

spelas endast julmusik när hela City Kompaniet spelar gemensam musik.    

 Boström ser inte att bakgrundsmusiken har någon direkt inverkan på 

kunderna förutom att de kan sjunga med ibland. Däremot ser de alltid till 

att ha musiken på ändå eftersom hon vet av egna erfarenheter att det blir 

tyst och ensamt om en affär inte spelar någon musik. Boström säger att de 

brukar spela julmusik men även den ska vara lite rockigare. Under resten 
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av året försöker de spela så mycket ny musik som möjligt och hålla sig 

uppdaterade.   

Bik Bok och Cubus är eniga om att kunderna blir mer köpsugna när lite 

snabbare musik spelas. Cubus påpekar även att personalen blir gladare av 

musiken. Båda de här sakerna är beskrivna i teorin. Det vill säga att vi igen ser 

att verkligheten är beskrivet på ett riktigt sätt i teorin. Vi ser att JC inte följer 

strömmen i det här fallet. De nämner inget om att kunderna påpekas av musiken 

utan säger bara att de sjunger med i låtarna ibland. Vi anser dock att det inte går 

att utesluta att kunderna blir påverkade av musiken även på JC. Det kan vara 

svårt för personalen att märka om kunderna påverkas av musiken eller inte, men 

eftersom JC inte har nämnt något om det så måste vi ändå anta att de skiljer sig 

ifrån de två andra affärerna och teorin. 

Alla affärerna är eniga om att säsongsanpassad musik bör spelas vid juletider. 

JC och Bik Bok påpekade däremot att de föredrar att spela samma musik som de 

gör resten av året. Dock verkar det vara allmänt bestämt att alla affärer ska spela 

julmusik vid jul. I teorin ser vi att forskare har skilda meningar om huruvida 

julmusik bör spelas i affärer eller inte. Det betyder att vi får dra en parallell 

mellan affärerna och göra ett antagande om att forskarna i teorin endast redogör 

för sina personliga åsikter. Personliga åsikter är inget vi kan ha som grund för en 

analys och vi anser därför att teorin i det här fallet beskriver verkligheten på ett 

felaktigt sätt.  

5.1.2 Genrer 

Studier har visat att beroende på affärens målgrupp och vad de säljer så passar 

vissa musikstilar bättre (Broekmier et al., 2008). Det betyder att man måste veta 

vad kunderna tycker om för att veta vilken genre man ska spela (ibid). För 

ungdomar, till exempel, är pop en speciellt viktigt genre (Kim et al., 2009). 

Många affärer spelar musik från olika topplistor (Coloma & Kleiner, 2005). Det 

kan vara smart om man vill locka till sig kunder (ibid). Däremot är det inte alltid 

bra eftersom låtar snabbt kan bli uttjatade (Areni, 2003). Det som en gång var 

populärt kommer inte alltid vara det (Coloma & Kleiner, 2005). Därför är det 

viktigt att hålla sin musik uppdaterad så att den inte blir uttjatad (Broekmier et 

al., 2008).   

Ovanstående teori är kopplad till följande empiri 

 Forsberg berättar att bakgrundsmusiken som spelas oftast är utländska hits 

med lite drag i. Det är ofta musik som man känner igen och är till största 

delen popmusik. Ibland spelar de även lugna låtar som inte är lika kända.    



24 

 

 Rundkvist säger att de spelar till störst del radiohits och musik från 

topplistor i affären. De genrer som spelas mest är de som tros passa 

målgruppen bäst, det vill säga R’n’B, hiphop och pop.   

 Boström förklarar att de oftast spelar pop- eller rockmusik i affären. 

Personalen har olika musiksmak och man försöker göra alla nöjda genom 

att spela något mellanting. De vill varken spela för hård eller för lugn 

musik.    

Affärerna är tämligen överens om vilken typ av genre som de spelar. Det som 

skiljer affärerna åt är att Bik Bok spelar lite mer fartfylld musik och nämner 

hiphop och R’n’B som två av de vanligaste genrerna. Cubus och JC spelar mer 

pop- och rockmusik men även den är lite snabbare. Det skiljer sig från teorin där 

endast popmusik listad som en genre som passar ungdomar. Alla affärerna 

spelar musik från topplistor vilket också skiljer sig från teorin där det är 

beskrivet som något man bör undvika. Vi anser dock att teorin skildrar 

verkligenheten på ett felaktigt sätt eftersom affärerna uppenbarligen lyckas väl 

med deras musikval.       

5.1.3 Centralbestämd musik 

Idag är det vanligt med centralbestämd musik, det vill säga att huvudkontoret 

väljer vilken musik som ska spelas i affärerna (Tierney, 2004). Anledningen till 

det är för att företaget vill att alla affärer i kedjan ska vara identiska (ibid). 

Tierney (2004) har påpekat vikten av att lära känna sina kunder innan val av 

bakgrundsmusik kan ske. Därför är det klokt att låta den lokala butikschefen 

välja musik istället för dem på huvudkontoret som aldrig träffar kunderna (ibid).   

Ovanstående teori är kopplad till följande empiri 

 Forsberg förklarar att musiken på Cubus är centralbestämd. De har tre 

olika kanaler med musik som affärerna själva får välja mellan. Tidigare 

har huvudkontoret skickat cd-skivor till alla affärer i kedjan samt gett 

affärerna pengar regelbundet till köp av musik att spela. Forsberg tror att 

kostnaden blev för stor för företaget som nu satsar på en billigare variant 

där de streamar musiken till de tre tidigare nämnda kanalerna. Slutligen 

berättar Forsberg om den hemtrevliga känslan man får när man går in i en 

annan Cubus affär. Att samma musik spelas i alla affärer menar hon är bra 

för kunden.  

 Rundkvist säger att valet av bakgrundsmusik är delvis centralbestämt på 

Bik Bok men ändå relativt fritt. Affären får skivor skickade till sig och de 

får även pengar att köpa egna skivor för. Av skivorna affären har väljer de 

själva vilken de vill spela.  
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 Boström påpekar att valet av bakgrundsmusik är relativt fritt på JC. Dock 

får de inte spela precis vad som helst. Som tidigare sagt ska musiken vara 

lite rockigare med attityd för att passa in i affären.  

Vi ser här att alla affärerna gör på olika sätt när de väljer bakgrundsmusik. På JC 

väljer personalen helt fritt vilken musik de vill spela medan det på Cubus är 

tvärtom, att musiken är centralbestämd. På Bik Bok är det är ett mellanting där 

de dels får cd-skivor skickade till sig, dels kan köpa egna, det är valfritt vilka de 

sedan vill spela. Vi kan alltså konstatera att affärerna skiljer sig åt. I teorin kan 

vi läsa att den lokala butikschefen bör få välja vilken musik som ska spelas. Vi 

kan då så likheter mellan teori och JC och skillnader mellan Bik Bok, Cubus och 

teorin.       

5.2 Ljudnivå på bakgrundsmusiken i klädesaffärer 

Genom att höja eller sänka volymen ändrar man enkelt musiken som spelas i en 

affär (Broekmier, Marquardt, & Gentry, 2008). Det finns dock en övre gräns på 

hur högt ljudet får vara på en plats där barn vistas (Skellefteå kommun, no date). 

Gränsen som ligger på 110 decibel är fastslagen av flera olika organisationer, 

bland annat Socialstyrelsen (Skellefteå kommun, no date; Uppsala kommun, no 

date). Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att ljudet inte är för högt 

i affären (2 kap. 1§ och 3§ Miljöbalken, 2008, s 1297). Det görs enklast genom 

att verksamhetsutövaren, antingen på egen hand eller via hjälp från en annan 

person eller företag, mäter ljudnivån i affären (Uppsala kommun, no date).   

Ljudnivån i en affär får varken blir för hög eller för låg (Soars, 2009). En för 

hög ljudnivå kan exempelvis störa kunderna medan en för låg ljudnivå kan göra 

att kunderna inte alls hör musiken (ibid) eller att de känner sig tvingade att prata 

med personalen (Beverland, Ai Ching Lim, Morrison & Terziovski, 2006). 

Självklart är ljudnivån olika beroende på hur nära en högtalare kunden befinner 

sig (Oakes & North, 2008).  För att förhindra att ljudet blir för högt eller för lågt 

bör man inte låta personalen välja ljudnivå (Soars, 2009).  

Ljudnivån påverkar hur länge kunderna stannar i affären samt hur mycket de 

handlar och bör därför anpassas till affärens målgrupp (Soars, 2009; Oakes & 

North, 2008). Ungdomar gillar generellt en något högre ljudvolym än vad äldre 

personer gör (Oakes & North, 2008). 

Ovanstående teori är kopplad till följande empiri 

 Forsberg berättar att personalen på Cubus själva väljer ljudnivå på 

bakgrundsmusiken. Affären har alltid en låg ljudnivå men höjer musiken 

något under helgerna för att kunderna ska komma i rätt stämning. 

Högtalarna är placerade så att ljudet är något lägre vid kassan än ute på de 

olika avdelningarna i affären. Det finns ett exempel då en kund tyckte att 
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musiken var för hög på barnavdelningen vilket åtgärdades direkt för att 

möta kundens önskemål. Forsberg anser att musiken inte får störa 

kunderna, utan de ska kunna ha en normal konversation medan de 

handlar. 

 Rundkvist förklarar att Arbetsmiljöverket kontrollerar att ljudnivån i 

affären inte blir för hög. För att undvika en för hög ljudnivå har hon satt 

en övre gräns på hur hög ljudnivå hon tillåter inne på Bik Bok. Upp till 

den gränsen har personalen fria händer att justera volymen på 

bakgrundsmusiken. Ljudnivån ska passa alla kunder och får inte på något 

sätt vara störande. Varken en för hög eller en för låg ljudnivå är bra. 

Ljudnivån är som högst på helger och temakvällar för att kunderna ska 

komma i rätt stämning. 

 När vi intervjuade Boström visade det sig att personalen på JC har väldigt 

fria händer, de väljer själva vilken ljudnivå bakgrundsmusiken ska ha och 

de kan när som helst ändra den. De försöker dock anpassa ljudnivån så att 

kunderna utan problem ska kunna föra ett samtal i normal samtalston. 

Men samtidigt vill de att det ska vara möjligt att sjunga med i musiken 

och tycker att det inte är något fel med en lite högre ljudnivå. Man har 

även placerat ut högtalarna så att ljudet är något högre ute på 

avdelningarna än vid kassan. 

Sammanfattningsvis ser vi att i enlighet med teorin kontrolleras ljudnivån på Bik 

Bok, med hjälp av Arbetsmiljöverket, för att man ska kunna konstatera att den 

inte är för hög. Cubus och JC visste inte om musiken kontrollerades eller inte 

och vi kan därför inte dra några slutsatser utifrån deras svar. Alla tre affärerna är 

dock rörande överens med teorin om att musiken aldrig får störa kunderna, 

musiken får inte vara för hög. Det ska alltid vara möjligt att föra ett samtal i 

normalsamtalston utan att bli störd av bakgrundsmusiken. Bik Bok och JC 

menar även att ljudnivån inte får vara för låg vilket vi även kan se i teorin. En 

för låg ljudnivå gör att kunderna inte hör musiken, känner sig ovälkomna eller 

känner tvingade att prata med pesonalen.  

Teori och empiri skiljer sig på två punkter. Teorin menar att personalen aldrig 

bör välja ljudnivå på bakgrundsmusiken eftersom ljudnivån kan bli alldeles för 

hög vid en eventuell favoritlåt, något som butikscheferna inom rimliga gränser 

låter sina anställda göra. Vi har även sett att affärerna spelar högre musik på 

helger och temakvällar för att kunderna ska komma i rätt stämning, vilket vi inte 

alls sett någonting om i teorin.  
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6 Slutdiskussion 
I det här kapitlet svarar vi på forskningsfrågorna samt drar egna slutsatser som kan kopplas 

till syftet. Vi kommer även presentera uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag samt ge 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Hur väljer en klädesaffär för ungdomar vilken bakgrundsmusik som 

ska spelas respektive inte spelas i deras affär? 

Bakgrundsmusiken ska först och främst vara anpassad till målgruppen. Det är 

det viktigaste att prioritera och kontrollera vid val av musik. Kunderna är det 

viktigaste en affär har och affären bör därför fokusera på dem. Till exempel bör 

man spela en genre som kunderna känner igen och kan identifiera sig med. 

Vidare har vi sett att bakgrundsmusiken bör vara anpassad till affären, 

varumärket och kläderna. För att uppnå det kan det vara bra att ha ett antal 

centralbestämda regler som reglerar vilken musik som bör spelas och vilken som 

inte bör spelas. Om affären tillhör en kedja är det viktigt att alla affärer i kedjan 

har samma stämning och spelar samma typ av bakgrundsmusik. Det är dock 

viktigt att den som bestämmer musiken lär känna kunderna för att på så sätt 

kunna välja rätt musik. Musik som inte bör spelas är sådan som inte passar ihop 

med målgruppen eller affären. Det kan även vara musik som är olämplig på 

grund av svordomar eller dåliga budskap.    

6.2 Hur väljer en klädesaffär för ungdomar ljudnivå på 

bakgrundsmusiken? 

Det absolut viktigaste vid val av ljudnivå på bakgrundsmusiken i en klädesaffär 

är att ljudnivån är anpassad till kunderna. Vi har sett att det, av flera olika 

anledningar, varken är bra om ljudnivån är för hög eller för låg. En allt för hög 

ljudnivå kan exempelvis störa kunderna så att de inte kan föra ett normalt samtal 

med personen de besöker affären med eller i absolut värsta fall framkalla 

hörselskador. Om ljudnivån istället är för låg kan kunden känna sig ovälkommen 

eller tvingad att prata med personalen. Risken finns även att kunden inte alls hör 

musiken. Vid en bra ljudnivå kan kunden föra ett normalt samtal eller nynna 

med i musiken utan att bli störd. En bra ljudnivå gör även att kunderna handlar 

mer, vilket borde vara affärens mål. Vi har även sett att ljudnivån kan höjas en 

aning under helger. Affären bör med andra ord se till kundernas intressen när de 

väljer ljudnivå på bakgrundsmusiken. 

6.3 Slutsats och återkoppling till syftet 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bakgrundsmusik används i 

klädesaffärer för ungdomar. Vi har genom våra intervjuer med Petra Forsberg, 

Maria Rundkvist och Sara Boström förstått att bakgrundsmusiken är en viktig 

del i affärers fysiska miljö. Bakgrundsmusiken gör inte bara att kunderna känner 
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sig mer välkomna utan kan även göra att de stannar längre i affären och 

dessutom handlar mer. Men det finns fler fördelar än så, exempelvis påverkar 

musiken även de anställda som vid rätt musikval ofta gör ett bättre arbete. 

Bakgrundsmusiken används även för att skapa ett sammanhängande koncept för 

en butikskedja. Om likartad musik spelas i butikskedjans alla affärer kommer 

kunden att känna igen sig vilken av affärerna man än går in i. Affären känns 

hemtrevlig. Beroende på målgrupp måste affären anpassa valet av 

bakgrundsmusik och ljudnivå, men att bakgrundsmusiken påverkar kunderna 

samt hur bakgrundsmusiken påverkar kunderna anser vi kan generaliseras till 

alla klädesaffärer. 

Slutsatsen är att klädesaffärer för ungdomar vinner på att spela rätt musik vid 

rätt ljudnivå. Även om vi kan se att alla affärer vi intervjuat förstår att musiken 

är viktig finns det stora skillnader affärerna emellan. Cubus och Bik Bok verkar 

ha mer eller mindre full koll på vad som spelas och varför just den musiken 

spelas, medan JC spelar den musik de själva känner för. De vet att de bör spela 

musik för att kunderna ska trivas inne i affären och förhoppningsvis köpa 

någonting, men de har inte lika bra koll på vilken musik och vilken ljudnivå som 

passar bäst för deras målgrupp. Alla tre affärer vi intervjuat är delar av stora 

butikskedjor som utan större problem skulle kunna ha centralbestämd musik för 

att på så sätt öka kundnöjdheten och i slutändan affärernas försäljning. 

6.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

All information vi hittat under arbetets gång påpekar hur viktigt valet av 

bakgrundsmusik och ljudnivå är. Vi har dock inte hittat någon teori som 

behandlar förändringar av ljudnivån på helger och temakvällar. Enligt empirin är 

det något som gör att kunderna kommer i rätt stämning, exempelvis inför 

helgen, och därför är mer benägna att köpa någonting i affären. Vi har fått reda 

på i empirin att affärer spelar bakgrundsmusik som de själva vill lyssna på och 

fokuserar inte helt och hållet på målgruppen. Det är något som inte alls kommit 

fram i teorin. Det kan bero på att vi inte fått fram någon teori där det är beskrivet 

hur affärer faktiskt väljer ut musik. Det mesta vi hittat är hur de bör göra eller 

hur musiken påverkar kunderna.  

Kunskap om hur pass viktig bakgrundsmusiken faktiskt är har vi sett vissa 

brister på under arbetet med empirin. Vi hoppas därför kunna bidra med en 

vidare förståelse för hur bakgrundsmusiken och ljudnivån kan optimeras.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under de intervjuer vi gjort sett att affärerna väljer att höja volymen på 

bakgrundsmusiken under helgerna för att kunderna ska ”komma i rätt 

stämning”. Vi har dock inte hittat någon teori på området och skulle gärna se 

forskning inriktad på det, om affärerna gör rätt i att höja musiken eller om 
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kunderna faktiskt skulle handla mer om ljudnivån stannade på samma nivå som 

under veckorna. 

Vi vill även se forskning som jämför bakgrundsmusiken i klädesaffärer för 

ungdomar och klädesaffärer med andra målgrupper. Ett annat alternativ är även 

att jämföra bakgrundsmusiken i klädesaffärer med andra typer av affärer. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
 

1. Väljer ni själva vilken musik ni spelar i affären eller är det 

centralbestämt? Hur kommer det sig att ni valt att göra på det sättet? 

2. – Om centralbestämt, är ljudnivån också centralbestämd? 

– Om ej centralbestämt, kan personalen höja och sänka musiken som de 

själva vill? 

3. Finns det en tanke bakom varför ni spelar just den här musiken? 

4. Väljer ni musik som ska passa klädkedjan och märket? Om ja, vilken 

musik är det? 

5. Föredrar ni att spela någon speciell genre? Om ja, varför? Och vilken 

genre? 

6. Finns det någon genre som ni aktivt väljer att inte spela? Varför? 

7. Spelar ni musik från topplistorna? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

8. Använder ni er av spellistor? Hur ofta uppdateras dem? 

9. Har ni uppmärksammat att antalet ungdomar i er butik förändras beroende 

på om ni spelar musik eller inte samt vilken ljudnivå ni har? Om ja, på 

vilket sätt? (exempel: handlar de mer?)  

10. Har ni märkt att kundernas och/eller personalens humör har påverkats av 

den musik ni valt att spela? Om ja, på vilket sätt? 

11. Tar ni hänsyn till kundernas önskemål i val av musik? Om ja, hur? 

12. Har ni säsongsanpassad musik? Exempelvis, spelar ni julmusik under 

julen? 

13. Vet ni vad Socialstyrelsen och/eller kommunen har för direktiv angående 

hur hög ljudnivå som är tillåten på en plats där barn får vistas? Om ja, 

följer ni dem?   

14. Kontrollerar ni er ljudnivå på något sätt (så att den inte anses skadlig tex)? 

Om ja, på vilket sätt och varför? Om nej, varför inte? 



 

 

15. Har ni funderat på hur er ljudnivå är anpassad till affärens akustik? Om ja, 

beskriv era tankar kring detta.  

16. Vad anser ni vara en bra ljudnivå? Vad grundar ni detta på? 

 
 
 
 
 
 

 

 


