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”Jazz and java, it seemed, 
were a natural fit”

Howard Schulz, CEO, Starbucks





Syftet är att studera personalen upplever bakgrundsmusiken i 
butiken, samt om försäljningen påverkas av att personalen får 
ökade möjligheter att påverka bakgrundsmusiken i butiken. 

Mer specifikt studerar vi följande frågeställningar:

i. Vad är personalens upplevelse av den bakgrundsmusik som 
spelas i butiken?

ii. Leder varumärkesanpassad musik till en ökad försäljning och 
nöjdare personal?

iii. Kan utökade möjligheter för personalen att välja musik 
förbättra arbetsmiljön och leda till ökad försäljning?

Syfte och frågeställningar



Vårt bidrag

• Det finns lite forskning om hur
bakgrundsmusik påverkar personalen,
trots att det kan vara en viktig faktor för
trivsel och arbetsmiljön (Shih m fl., 2012),
för att förbättra samarbetsklimatet på
arbetsplatsen (Kniffin m fl., 2017) och för
att öka arbetstagarnas produktivitet
(Wyatt & Langdon, 1937).

• Tidigare studier om bakgrundsmusikens
effekter är baserade på små urval och
designade på ett sätt som innebar att
resultaten kan ifrågasättas. För att
åtgärda detta genomför vi randomiserade
storskaliga experiment i samarbete med
Soundtrack Your Brand.



I. Fem stycken Hästens butiker i New York
under tio månader. Tre olika spellistor
slumpades dagligen ut i butikerna. Analys
av försäljningsdata kombinerades med
enkätinsamling och intervjuer med de
anställda.

II. Åtta Filippa K butiker i Stockholm under
tretton månader. Personalen fick
möjligheten att påverka bakgrundsmusiken
med en app som utvecklats av Soundtrack
Your Brand i fyra slumpmässigt utvalda
butiker. Analys av försäljningsdata
kombinerades med intervjuer av
personalen.

Experimenten



Hästens’ music interventions

PRODUCT FIT. 

En kundanpassad spellista
framtagen av Soundtrack Your 

Brand, där musiken är baserad på
sömnspelistor/bedtime music som

finns bland privatpersoner på
Spotify. Med andra ord musik som

kunder troligen förknippar med 
sömn/säng.

BRAND FIT. 

En varumärkesanpassad spellista
framtagen av Soundtrack Your 

Brand, där musiken återspeglar
Hästens värden som ”exklusivitet”, 
”lugn”, ”modern” och ”jordnära”.

NON FIT POPULAR MUSIC.

Musik som varken är Brand fit eller
Product fit. Radiomusik.



Music choice

”When we have this particular playlist, everybody is 
like, oh God we are going to have to listen to this a 
whole month. Shoot me. Literally.”

“When it is that kind of particular playlist (Brand-fit), 
it is very irritating to hear, but when the music is 
great it makes you feel more upbeat, you plough 
through your work”

“When the bad ones are on, it really affects me 
because it’s disturbing my workflow. It’s not like 
inspiring or putting me in a good mood. This kind of 
music (no-fit) puts me in a good mood”



Tabell 1: Resultat av Hästens experimentet, p-värde inom parentes. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
 # Offerter Offertvärde # Order Ordervärde Omvandlingsgrad 

            
Product Fit 0.121 280.6 0.048 58.82 -0.020 

 [0.417] [0.596] [0.292] [0.590] [0.584] 
Store Fit -0.005 -2.206 0.031 51.72* 0.017 

 [0.904] [0.963] [0.666] [0.093] [0.732] 
      

Observationer 1 476 1 476 1 476 1 476 571 
R2-värde 0.105 0.071 0.092 0.040 0.062 
Not: * statistiskt signifikant på 10% nivån.  

 

Effekter av bakgrundsmusik
NO EFFECTS OF 

MUSIC CHIOCE



“I don’t think that the music makes them buy, I 
don’t think that they notice it as much as the 
associates do. And when they do, it’s because of 
an obnoxious thing like they hear the song that 
has the F word in it, that they know, they hear 
the monotonous song that repeats itself, that 
they notice.”



Filippa K music intervention



Skillnader i musikpreferenser

”Det som är klockrent är absolut den elektroniska 
musiken, eller om det inte är elektroniskt så är det 
indie-musiken som jag tycker funkar väldigt bra. Lite 
poppig indie som inte känns för kommersiell.”

Det finns en del låtar som är väldigt bra och sen finns 
det en del låtar som är helt… man bara nej…. Det var 
väldigt techno, house, man var liksom i Berlin och 
råfestar. Det passar inte in.” 

“Jag tycker att den ska vara ganska lugn, inte alls 
gapig. Jag tycker att ibland kan det bli lite för mycket 
text i musiken, det tycker inte jag att det ska vara. 
Jag tycker det ska vara mer ljud, lite lounge-känsla.“ 



Volym
”Jag brukar dra på typ högsta, men i början när det inte 
är så mycket folk då kan jag ibland känna att det är lite 
högt, så då kan man gå och sänka, men annars brukar jag 
köra på samma ton.”

Tempo
”Jättekonstigt om man kommer in i en butik där det 
spelas jättelugn musik och så är det hundra personer där 
inne. Så då ändrar jag. Men som jag sa, jag ändrar aldrig 
neråt för jag tycker alltid att uppåt är bra.”

Välja bort låtar
”På eftermiddagen när man är lite trött och har varit 
trevlig och glad hela dagen och så kommer någonting som 
’gud, är det AW på gång eller’, då kan vi ha skippat. Eller 
om man känner ’åh, jag orkar inte höra den här låten 
igen’, då har man bara skippat den.”

Musikval



Tabell 2: Resultat av experimentet på butikernas försäljning. 
 Total Försäljning (%) Kläder kvinnor (%) Kläder män (%) 

Effekt av 
musikintervention -6%* -11%** -6% 

Observationer 4 625 3 665 3 511 
Förklaringsgrad 
(R2-värde) 0,65 0,59 0,66 

Not: ** statistiskt signifikant på 5% nivån; * statistiskt signifikant på 10% nivån. 
Källa: Daunfeldt m fl (2019a, table 2, sid 10.) 
 
 

Resultat



#1: Gör ett genomtänkt val avseende vilken musik som ska
spelas i butiken och på vilket sätt den är tänkt att påverka
kunderna och personalen.

#2: Informera personalen om valet av bakgrundsmusik och
varför den spelas i butiken.

#3: Om musik är en mycket central del av varumärket bör
detta också reflekteras i rekryteringen av de anställda.

#4: Se till att den musik som spelas i butiken är varierad och
passar in i butiksmiljön.

#5: Var försiktig med att låta personalen få för stort inflytande
över den musik som spelas i butiken.

Implikationer för handlare
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