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Sammandrag 

Denna studie undersöker bakgrundsmusikens påverkan på kundens beteende och 

värdeskapande process från ett servicedominant perspektiv. Det studeras om 

bakgrundsmusikens tempo på ett café påverkar kundens besökstid, antal upprepade köp och 

om detta påverkar kundens upplevelse av atmosfären och tjänsten. En observationsstudie 

genomfördes och totalt klockades 322 cafébesökare i syfte att beräkna genomsnittlig 

besökstid vid högt, lågt och varierat musiktempo. Vidare genomfördes en enkätundersökning 

på caféet för att undersöka om cafébesökarna upplever atmosfären olika vid de olika tempon 

på bakgrundsmusiken.    

 

Resultatet visar att den genomsnittliga besökstiden vid lågt tempo är sex till sju minuter 

längre än vid musik med högt eller varierat tempo. Det visas ingen signifikant skillnad i 

besökstid mellan högt och varierat tempo på musiken. Vidare visar resultatet att kunderna inte 

upplever atmosfären annorlunda vid olika musiktempon. Detta resultat indikerar att tempot på 

bakgrundsmusiken kan justeras i syfte att styra kundens besökstid, utan att kundens 

upplevelse av atmosfären och tjänsten påverkas.  

 

Nyckelord: servicedominant logik, sinnesmarknadsföring, bakgrundsmusik, tempo, 

värdeskapande, kundbeteende  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är allmänt vedertaget att företag använder olika strategier för att påverka kundbeteende. 

Syftet är att attrahera kunder, skapa värde hos dessa och generera köp för att maximera 

företagets intäkter. Vikten av detta ökar ytterligare i ett servicelandskap, där atmosfären i 

lokalen är av stor betydelse för den totala kundupplevelsen. Företag använder ett flertal 

verktyg för att stärka kundens upplevelse av en tjänst. Rätt utformad miljö kan även påverka 

kundens beteende i önskad riktning och leda till större intäkter för företaget. Exempelvis visar 

tidigare forskning (Milliman, 1982) att kunder som befinner sig i en butik under längre tid 

generellt spenderar en större summa pengar. Därför eftersträvas en lång besökstid i butiker, 

vilket kan genereras med rätt atmosfär. Caféer och restauranger står inför ett särskilt dilemma; 

ägarna vill ha olika kundbeteende beroende på hur aktiviteten i lokalen ser ut, i syfte att 

maximera intäkterna. Under lunchen, då antalet kunder generellt ökar, önskar ägarna ha en 

snabbare genomströmningshastighet. Under en lugn eftermiddag är det snarare fördelaktigt att 

ha en långsammare genomströmningshastighet för att alltid ha besökare i lokalen. Centralt för 

ägarna är därför att hitta ett verktyg för att påverka gästernas genomströmningshastighet i 

önskad riktning, utan att atmosfären ändras i sådan utsträckning att gästerna märker det. 

Dessutom ska det helst vara möjligt att påverka kundernas beteende i olika riktning under 

samma dag.  

 

Redan år 1973 visar Kotler att kunder responderar till mer än endast den fysiska produkten 

eller servicen som erbjuds. Ett av de mer betydelsefulla attributen hos den totala upplevelsen 

är platsen där den är inhandlad eller konsumerad. Kotler (1973) diskuterar begreppet store 

atmospherics (atmosfärsdrag) som beskriver det faktum att företag kan designa 

handelsmiljöer för att generera specifika effekter på kundens känslor för att förhöja dennes 

köpintention. Atmosfärsdrag i miljön utgörs av bland annat belysning, trängsel, doft och 

layout (Gulas & Bloch, 1995). Människor undviker icke-trivsamma miljöer och attraheras av 

trivsamma miljöer (Dubé & Morin, 2001). För att vara konkurrenskraftig är det således av 

stor vikt att skapa en tilltalande atmosfär. Atmosfären är alltid närvarande på en plats och den 

uppfattas med våra sinnen (Kotler, 1973). Sinnesmarknadsföring används för att påverka 

atmosfärsdragen i en miljö med syfte att influera kundens helhetsupplevelse vid konsumtion 

av en tjänst. Det innebär att kunden ska utsättas för rätt sinnesintryck, vilket görs via stimuli 

av de fem sinnena (Hultén, 2014). Den servicedominanta logiken anser att varor och tjänster 
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inte har ett inneboende värde, utan att värde skapas av kunden. Atmosfären kan ha en stor 

betydelse vid skapande av värde hos en tjänst eller produkt (Vargo & Chandler, 2011).  

 

Miljön i en lokal består av olika komponenter och resurser hos ett företag som kan användas 

för att assistera kunden i dennes värdeskapande (Vargo & Chandler, 2011). Vissa 

komponenter är lättare att justera och variera än andra. Exempelvis är det svårt för ett café att 

göra större förändringar i inredning under en dag för att påverka gäster. I dagsläget spelar de 

flesta caféer och restauranger bakgrundsmusik i sina lokaler och tidigare forskning (Alpert & 

Alpert, 1990; Areni & Kim, 1993; North & Hargreaves, 1996; North & Hargreaves; 1998) 

åskådliggör att justeringar i musiken kan ha en påverkande effekt på kunden. Musik är ett 

fördelaktigt verktyg för ändamålet eftersom det utan större insatser är möjligt att ändra 

musiken som spelas när som helst under dagen. Enligt Milliman (1986) är musik en av de 

komponenter i en atmosfär som är högst möjlig att kontrollera. Därför är det intressant att 

studera hur stor effekt förändringar i musiken har på kunder samt hur detta påverkar kundens 

uppfattning av atmosfären och värde av tjänsten.  

   

Inom marknadsföring finns flera studier som exemplifierar hur musik kan påverka kunders 

beteende (Alpert & Alpert, 1990; Areni & Kim, 1993; North & Hargreaves, 1996; North & 

Hargreaves; 1998). Dessa studier visar att musik kan påverka hur en miljö uppfattas, hur 

mycket pengar kunder är villiga att spendera och att musik kan skapa olika typer av atmosfär. 

Musik utgörs av tre grundläggande komponenter: tempo, textur och tonalitet. Tidigare 

forskning (Kellaris & Kent, 1993) indikerar att variation av dessa komponenter påverkar 

kundens beteende. Vid studier av hur musikens tempo påverkar kunden är 

forskningsresultaten presenterade av Milliman under 80-talet några av de mest tongivande. 

Milliman (1982) genomförde en studie vars resultat visar att snabb musik resulterar i att 

kunder rör sig snabbare genom en butik än när långsam musik spelas. I en senare 

undersökning av Milliman (1986) visas att restauranggästers beteende och besökstid påverkas 

av bakgrundsmusikens tempo. Musikens tempo verkar således vara ett användbart och 

lättstyrt instrument för att påverka kundens genomströmningshastighet.  

 

Tidigare studier av bakgrundsmusikens tempo inom detaljhandeln och restaurangbranschen 

fokuserar främst på hur variation av musiktempo påverkar kundens beteende i form av 

besökstid och storlek på snittköp. Resultatet visar att besökstiden till viss del beror på 

musiktempo i lokalen (Milliman, 1982; Milliman, 1986; Caldwell & Hibbert 2002). Den 



6 

 

servicedominanta logiken betonar att värdet av en tjänst skapas hos den slutgiltiga 

användaren. Bakgrundsmusik är en resurs som kan användas för att assistera kunden i sitt 

värdeskapande. Tidigare studier (Milliman, 1982; Milliman 1986; Caldwell & Hibbert, 2002) 

av hur bakgrundsmusikens tempo påverkar kundbeteende har främst studerat fenomenet 

utifrån en stimuli-respons-modell. Denna studie ämnar undersöka huruvida justering av tempo 

på bakgrundsmusiken i en lokal kan påverka kundens besökstid och upprepade köp (med 

upprepade köp menas att en kund under ett besök genomför mer än ett köp). Denna 

undersökning genomförs, till skillnad från Millimans (1986) undersökning, på ett café. Till 

skillnad från tidigare studier behandlar denna uppsats även om variationer i musikens tempo 

kan komma att påverka kundens värdeskapande process. Studien genomförs från ett 

servicedominant perspektiv.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med syfte att bredda befintlig forskning och erhålla en djupare förståelse för musikens 

påverkan på kunden syftar denna studie till att undersöka huruvida kundens värdeskapande 

process påverkas av om bakgrundsmusiken på ett café har högt, lågt eller varierat tempo. 

Vidare ämnas undersöka om justering i tempo på musiken påverkar kundens besökstid och 

upprepade köp. Forskningsfrågan är således:  

Hur kan ett café variera tempot på bakgrundsmusiken i lokalen i syfte att påverka kundens 

beteende i önskad riktning samt påverkar detta kundens värdeskapande process? 
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2. Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt presenterar det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. I synnerhet 

läggs fokus på den servicedominanta logiken för att beskriva värdeskapande hos kunden och 

hur den värdeskapande processen påverkas av omgivningen. Vidare presenteras hur 

sinnesmarknadsföring används för att skapa kundupplevelser, tidigare forskning inom 

området och specifikt Millimans (1986) resultat. Senare presenteras studiens analytiska 

referensram och detta mynnar ut i de hypoteser som testas. 

 

2.1 Servicedominant logik 

Vargo och Lusch (2004) hävdar att det sker ett paradigmskifte inom marknadsföring, från så 

kallad varudominant logik till servicedominant logik. Det främsta argumentet till detta skifte 

är att utbytet på marknaden har skiftat från fysiska varor till immatriella tjänster, exempelvis 

kunskap, processer och skicklighet. Den servicedominanta logiken har kommit att utmana den 

tidigare varudominanta logiken (Hultén, 2014). Inom den servicedominanta logiken har 

producent-konsument-förhållandet eliminerats, då den slutgiltiga användaren ses som 

medskapare av värde. Följaktligen används begreppet kund istället för konsument (Vargo & 

Lusch, 2010).  

 

Inom den varudominanta logiken anses syftet med ekonomisk aktivitet vara att producera och 

distribuera varor till försäljning (Vargo & Lusch, 2008). För att möjliggöra detta skapas 

produkter med ett inneboende värde som ska vara överlägset konkurrensen på marknaden och 

målet för företag är vinstmaximering. Den varudominanta logiken betraktar materiella 

resurser, så kallade operanda tillgångar, som centrala för ett företag. Inom den 

servicedominanta logiken anses inte företag bjuda ut varor med ett inneboende värde på 

marknaden. Detta eftersom ingen produkt har ett inneboende värde. Istället anses företag 

bjuda ut en så kallad värdeproposition på marknaden. För att möta behoven krävs att 

relationer med kunden främjas och på så vis kan konkurrenskraftiga värdepropositioner 

utvecklas (Vargo & Lusch, 2004). Stegvis har det skett ett skifte där de dynamiska 

tillgångarna, så kallade operanta tillgångar, såsom kompetens och kunskap, utvecklats till det 

mest centrala för företag (Vargo & Lusch, 2008). Enligt den servicedominanta logiken är det 

viktigt att ha ett kundperspektiv i företagens verksamhet. Kundtillfredsställelse handlar om 

service, alltså det immateriella värdet och inte det materiella värdet som tidigare stått i fokus. 

Kundvärdeskapande grundas i företagets förmåga att förstå hur kundens värdeskapande kan 
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understödjas (Hultén, 2014). Inom den varudominanta logiken anses en färdigproducerad 

produkt ha ett inneboende värde, medan en produkt inom servicelogiken anses vara ett 

verktyg för att hjälpa kunden i den värdeskapande processen (Vargo & Lusch, 2008). Företag 

bör se sig själva som medskapare av värde och värde för kunder skapas vid 

konsumtionstillfället. Företag tillhandahåller lösningar för kunderna genom att erbjuda 

resurser till deras värdeskapande process (Hultén, 2014). 

 

2.1.1 Tjänst och servicesystem 

Inom servicelogiken är ordet tjänst ett centralt begrepp, men det ska inte förväxlas med det 

sedvanliga bruket av begreppet tjänst(er) inom ekonomi och marknadsföring. Tjänst 

definieras istället som användandet av operanta tillgångar i syfte att en annan aktör ska kunna 

dra nytta av detta (Vargo & Lusch, 2008). Enligt detta perspektiv inom marknadsföring anses 

all ekonomisk aktivitet grunda sig i ett “tjänst-för-tjänst utbyte”. Varan är en 

distributionskanal för att förmedla tjänsten och pengar är ett utbytesmedium (Vargo et al, 

2010). Tjänster är således grunden till ekonomiska transaktioner (Vargo & Lusch, 2010). 

Värdeskapandet är en interaktiv process som sker genom utbyte i olika relationer och samtliga 

sociala och ekonomiska aktörer är deltagare i den värdeskapande processen (Vargo & Akaka, 

2012). Skapande av värde sker i vad Vargo och Akaka (2012) benämner som servicesystem, 

vilket definieras som ett nätverk av agenter och interaktioner som integrerar resurser för 

medskapande av värde. Det är inom dessa servicesystem som operanda och operanta 

tillgångar integreras och möjliggör kundens värdeskapande. Dessa system ter sig på olika 

nivåer: mikro, meso och makro.  

 

Mikronivån förklaras som en dyad och består således av två aktörer som interagerar med 

varandra i ett enkelt tjänst-för-tjänst-utbyte (Vargo & Chandler, 2011). Om en person köper 

kaffe på ett café sker ett direkt utbyte på mikronivån mellan caféet och kunden.  

 

På mesonivån påvisas de indirekta förhållanden som kan uppstå i ett servicesystem i form av 

triader. En aktör har ett direkt utbyte med två separata aktörer varpå dessa två aktörer indirekt 

utbyter tjänster med varandra (Vargo & Chandler, 2011). Detta är fallet om en kund köper 

kaffe på ett café där caféet i sin tur har köpt kaffebönor via ett direkt utbyte. Caféet har ett 

direkt utbyte med både kunden och återförsäljaren av kaffe och ett indirekt utbyte sker således 

mellan kunden och kaffeleverantören. 
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Utbyte på makronivå sker mellan sammanlänkade triader och det uppstår synergier av flera 

tjänst-för-tjänst-utbyten, såväl direkta som indirekta. Triaderna tillsätter operanta tillgångar 

för att kunna stödja en annan part i dennes värdeskapande process och i den kontext 

värdeskapandet sker (Vargo & Chandler, 2011). En kund som köpt kaffe sätter sig i en fåtölj 

på caféet och dricker sitt kaffe samtidigt som denne lyssnar på musik som spelas i lokalen. 

Kunden tar då del av flera resurser, i form av bland annat kaffe, fåtölj och musik. Detta sker 

via indirekt och direkt utbyte som integreras vid värdeskapandet och således sker ett utbyte på 

makronivå. 

 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

Inom servicelogiken menas att kundens värdeskapande process bör vara utgångspunkten för 

företag i deras verksamhet samt att de ska stödja denna process med sin kunskap (Vargo & 

Lusch, 2004). Ett sätt att stödja denna process på är sinnesmarknadsföring. Inom 

sinnesmarknadsföring anses kunden vara medskapare av värde och kundvärde skapas i de 

processer som ligger till grund för kundupplevelsen (Hultén, 2014). Hultén (2014, s.126) 

definierar sinnesmarknadsföring som “[...] en serviceprocess som fokuserar sinnesupplevelser 

och sinnesstrategier med målet att skapa en multisensorisk varumärkesupplevelse för 

konsumenter som stödjer individens identitetsskapande genom sinnet och de fem sinnena för 

att generera konsumentvärde, konsumentupplevelser och varumärkesimage”. Det anses inte 

längre vara möjligt för företag att endast tillfredsställa kundens funktionella behov genom att 

fokusera på produktegenskaper, utan det är nödvändigt att kunden aktiveras och engageras. 

Detta kan ske genom att skapa minnesvärda sinnesupplevelser som kan bidra till 

värdeskapande hos kunden (Hultén, 2014).  

 

2.3 Tidigare forskning av musikens påverkan 

Som tidigare nämnts har ett flertal studier undersökt musikens påverkan på kunden och 

dennes beteende. Alpert och Alpert (1990) genomförde en studie som påvisar att beroende på 

vilken stämning musik förmedlar varierar köpintentionen för olika typer av produkter. North 

och Hargreaves (1996) menar att om kunder uppskattar musiken som spelas ökar 

sannolikheten att de återvänder till restaurangen där musiken spelas. Undersökningar (Areni 

& Kim, 1993; North & Hargreaves, 1998) visar att när klassisk musik spelas i vissa miljöer är 

kunder villiga att spendera mer pengar än när andra genrer spelas. I syfte att undersöka 

huruvida musik kan påverka hur kunder uppfattar en handelsmiljö samt deras köpintention, 



10 

 

genomförde North och Hargreaves (1998) en studie i en studentcafeteria. Resultatet visar att 

beroende på vilken musikgenre som spelas varierar kundernas uppfattning av cafeterian. Om 

musiken exempelvis uppfattas som fridfull, upplevs cafeterian på liknande vis. Ovan nämnda 

resultat visar att musik är ett användbart verktyg för att påverka kundens beteende i önskad 

riktning. 

 

2.4 Millimans studie från år 1986 

Milliman (1986) påvisar att musikens tempo kan påverka kunden och påpekar att musik är ett 

synnerligen användbart och kontrollerbart verktyg för att påverka kundens 

genomströmningshastighet. I Millimans (1986) studie visas att bakgrundsmusikens tempo på 

en restaurang är en oberoende variabel som påverkar gästernas besökstid. Fältexperimentet 

genomfördes på en medelstor restaurang i USA och det undersöktes om besökarnas beteende 

påverkas av huruvida bakgrundsmusiken är snabb respektive långsam. Studien genomfördes 

åtta helger i rad på en restaurang som var fullsatt varje fredags- och lördagskväll. Första 

veckan spelades långsam musik på fredagen och snabb musik på lördagen, för att sedan spelas 

tvärtom nästkommande helg. Resultatet visar att den lugnare musiken resulterar i att gästerna 

stannar längre, konsumerar samma mängd mat som vid den snabbare musiken, men att 

alkoholkonsumtionen ökar. En bakgrundsmusik med lågt tempo skapar en mer avslappnad 

miljö som får gästerna att stanna längre. Vidare påvisas att besökstiden påverkar snittnotan 

och antalet köp.  

 

2.5 Analytisk referensram 

Ljud och musik är en viktig del av ett cafés atmosfär och en del av sinnesmarknadsföring. Sett 

från ett servicedominant perspektiv utgörs atmosfären på ett café av flera integrerade resurser, 

varav musiken är en. Caféägare kan använda ljud i syfte att skapa en atmosfär och assistera 

kunden i dennes värdeskapande process och musik är följaktligen en resurs som ett café kan 

använda vid skapandet av en värdeproposition. På grund av detta bör musiken ses som en del 

av ett cafés servicesystem på makronivå. Följaktligen kan justering av musiken leda till 

skillnader i servicesystemet och atmosfären, vilket kan leda till skillnader i värde för kunden. 

 

Utformningen av denna studie, som undersöker den genomsnittliga besökstiden på ett café vid 

olika tempo på bakgrundsmusiken, tar avstamp i Millimans (1986) fältexperiment. Dessutom 
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undersöks, från ett servicedominant perspektiv, huruvida användandet av 

sinnesmarknadsföring och förändring av atmosfärsdragen i ett servicessystem påverkar 

kundens värdeskapande process.   

 

2.6 Hypotesformuleringar 

Det första sambandet som undersöks är huruvida musikens tempo påverkar kundens besökstid 

på caféet. Milliman (1986) indikerar att kundens besökstid är beroende av musikens tempo 

och denna studie ämnar testa detta samband igen, men i en annan miljö. Till skillnad från 

Millimans (1986) studie, som genomfördes på en restaurang, undersöks istället huruvida 

samma samband kan återfinnas i en cafémiljö. Milliman (1986) undersöker heller inte vilken 

effekt lågt eller högt tempo på musiken har på besökstiden i förhållande till när musik med 

varierat tempo spelas. Detta samband undersöks i denna studie, vilket leder fram till följande 

hypoteser:  

 

H1a: Högt tempo på musiken ger kortare besökstid än när musik med varierat tempo spelas. 

H1b: Lågt tempo på musiken ger längre besökstid än när musik med varierat tempo spelas. 

H1c: Högt tempo på musiken ger kortare besökstid än när musik med lågt tempo spelas.  

 

Millimans (1986) studie genomfördes på en restaurang och visar att lågt tempo på musiken 

ökar snittnotan och antalet köp av alkoholhaltiga drycker. Denna studie genomförs på ett café 

där beställningen görs vid kassan innan sittplats intas. Det går därför att anta att gästerna inte 

betydelsefullt påverkas av musiken innan köpet görs. Därför anses det inte relevant att studera 

huruvida snittköpen påverkas av musiktempot. Istället är det relevant att undersöka om det 

finns en korrelation mellan musikens tempo, besökstid och upprepade köp på ett café. Lågt 

tempo på musiken förväntas ge längre besökstid, vilket antas ge upphov till fler upprepade 

köp. Detta genererar följande hypotes:  

 

H2: När musik med lågt tempo spelas i lokalen görs fler upprepade köp än när musik med högt tempo 

spelas 

 

Som tidigare nämnts har en stor del av den tidigare forskningen av musikens påverkan på 

kunden främst genomförts i form av en stimuli-respons-modell. Det har studerats hur kundens 

beteende förändras vid manipulation i musiken, men inte huruvida denne uppfattar 

manipulationen. Vargo och Akaka (2012) menar att värdeskapande sker i servicesystemet där 
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olika resurser används för att skapa värde. På ett café bör musiken kunna ses som en del av 

servicesystemet då den tillför någonting till den totala upplevelsen och atmosfären i lokalen. 

Det är intressant att studera vad som sker med kundens upplevelse av atmosfären inne på ett 

café då justeringar i musiken görs. Om det är möjligt att påvisa att det leder till förändringar i 

den upplevda atmosfären är det en indikation om att värdet av tjänsten har förändrats. Då 

musiken är den enda komponenten i atmosfären som justeras är upplevda förändringar i 

atmosfären en antydan om att kunden har registrerat en förändring servicesystemet. Detta ger 

en indikation om ett annat värde eftersom kunden upplever att en av de resurser som tillsätts i 

servicesystemet för att assistera värdeskapandet har reformerats. Undersökningen av detta 

samband ger upphov till den sista hypotesen: 

 

H3: De upplevda atmosfärsdragen då musik med högt tempo spelas skiljer sig från de upplevda 

atmosfärsdragen då musik med lågt tempo spelas.  
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3. Metod 

Detta avsnitt ämnar djupgående beskriva och diskutera de metoder som används för att 

utföra studien och besvara forskningsfrågan. Datainsamlingen genomförs via ett 

fältexperiment. Detta fältexperiment görs i form av en observationsstudie under sex dagar på 

ett av Wayne’s Coffees caféer för att undersöka förhållandet mellan musikens tempo, kundens 

besökstid och antalet upprepade köp. Dessutom kompletteras observationsstudien med en 

enkätundersökning för att fånga hur kunden upplever atmosfären på caféet. Detta görs i syfte 

att studera om atmosfären i lokalen uppfattas olika vid högt och lågt tempo på 

bakgrundsmusiken och se om det leder till eventuella skillnader i värde hos kunden. 

Enkätundersökningen genomförs även för att öka studiens validitet. 

 

3.1 Fältexperiment 

Denna studie baseras på ett fältexperiment som pågick under sex dagar. Fältexperiment anses 

lämpligt vid studier som undersöker kausala samband mellan variabler samt när det är 

beteenden i naturliga situationer som studeras (Patel & Davidsson, 2011). En 

observationsstudie valdes som insamlingsmetod av data. Den oberoende variabeln i detta 

experiment är tempot på bakgrundsmusiken och de beroende variablerna är besökstid, antalet 

upprepade köp samt värdeskapande. Därför utformades observationen på sådant vis att 

manipulation av musiken bör vara den enda orsaken till eventuella statistiska skillnader. Då 

studien baseras på ett fältexperiment är det inte möjligt att med fullständig säkerhet säkerställa 

detta. Andra eventuellt påverkande faktorer såsom väder, ljudnivå i lokalen och gäster som 

lyssnar på egen musik tas i beaktande. Noteringar gjordes under undersökningen om andra 

eventuellt påverkande faktorer existerade och dessa observationer exkluderas från 

undersökningen. 

 

En observationsstudie får inte vara slumpmässig, utan måste motsvara de krav som ställs på 

en vetenskaplig metod. Observationen bör vara systematiskt planerad och informationen 

måste registreras systematiskt (Patel & Davidson, 2011). Observationsstudien som 

genomfördes är en så kallad strukturerad observation, det vill säga att det i förväg är bestämt 

vilka beteenden som ska observeras och ett observationsschema är utarbetat innan studien 

påbörjas (Patel & Davidson, 2011). I enlighet med Patel och Davidson (2011) är 

observationsschemat konstruerat på sådant vis att det är lätt att göra registreringar under 

studiens gång. Undersökningen utformades med noggrannhet och en förstudie genomfördes 
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(se punkt 3.3 Förstudie) för att garantera att studien var genomförbar och att samtliga 

eventuella påverkande faktorer hade tagits i beaktande. De data som samlades in under 

studien registrerades i ett observationsschema som alltid kontrollerades av två observatörer, i 

syfte att öka reliabiliteten. Observatörerna var okända och icke-deltagande i studien för att 

inte störa gruppens naturliga beteende, vilket innebär att caféets gäster inte var medvetna om 

att de blev observerade. Detta för med sig ett etiskt dilemma, nämligen huruvida det är korrekt 

mot de observerade individernas integritet att de blir studerade utan samtycke (Patel & 

Davidson, 2011). Detta problem är möjligt att kringgå genom att observationsstudien var 

anonym utan möjlighet att spåra någon av deltagarna.    

 

Veckan innan bakgrundsmusiken på caféet manipulerades undersöktes den genomsnittliga 

besökstiden under normalförhållanden genom att klocka cafégäster under två dagar. De 

kriterier som användes för observationsstudiens urval (se punkt 3.1.1 Studieobjekt) gällde 

även dessa dagar. Denna mätning genomfördes för att ge en uppfattning av hur den 

genomsnittliga besökstiden ser ut med den musik som vanligen spelas, samt för att kunna 

jämföra resultatet med ett normaltillstånd (se punkt 3.1.2 Utformning av musiken).  

 

Under observationsstudien klockades gästerna i lokalen från att de satte sig till att de lämnade 

caféet. I observationsschemat registrerades följande: 

• En beskrivning av cafébesökaren 

• Klockslag (timme:minut:sekund) när cafébesökaren intar en sittplats 

• Klockslag (timme:minut:sekund) när cafébesökaren lämnar caféet 

• Total besökstid 

• Antal upprepade köp 

• Eventuella påverkande faktorer 

• Huruvida cafébesökaren är en del av studiens urval (se punkt 3.1.1 Studieobjekt) 

• Huruvida cafébesökaren besvarar enkätundersökningen  

 

3.1.1 Studieobjekt 

Ett café anses vara en lämplig plats att genomföra undersökning på. På ett café har kunden 

större frihet att både förlänga och förkorta sitt besök än på en restaurang, eftersom beställning 

oftast genomförs innan sittplats intas och beställningen serveras omedelbart. På en à la carte 

restaurang är besökstiden beroende av servicens hastighet, då beställning sker efter det att 
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sittplats har intagits. Dessutom är det sedvanligt att restauranger har en begränsad sittningstid, 

vilket innebär att besökstiden är begränsad. Så är inte fallet på ett café och därför antas 

kunden ha större frihet över sin besökstid. Därför anses ett café vara en lämplig plats för 

fältexperimentet. Då det vore fördelaktigt att genomföra studien på en större cafékedja i 

Sverige med ett stort antal gäster varje dag tillfrågades Wayne’s Coffee om det var möjligt att 

genomföra studien hos dem. De godkände förfrågan och således genomfördes undersökningen 

på Wayne´s Coffee på Vasagatan 40 i Stockholm. Det stora antalet dagliga gäster gav upphov 

till ett stort urval i observationsstudien. Cafékedjan vänder sig till en bred målgrupp med 

fokus på åldersspannet 18-45 år (Madison, 2017). Wayne’s Coffee grundades år 1994 och är 

den första, svenska KRAV-märkta cafékedjan. Caféet där studien genomfördes är beläget i 

centrala Stockholm i ett område med många butiker, kontor och restauranger. Besökarna har 

stor demografisk spridning med en stor andel turister. Caféet erbjuder både fika och 

lunchalternativ och gästerna besöker Wayne’s Coffee både ensamma och i sällskap.  

 

En fördel med observationsstudier är att metoden är relativt oberoende av individers villighet 

att dela med sig av information (Patel & Davidson, 2011), vilket i denna studie innebär att 

samtliga cafébesökare kunde delta i studien. Vissa besökare exkluderas dock från 

undersökningen på grund av andra eventuellt påverkande faktorer. Då tempot på musiken är 

den oberoende variabeln som undersöks är det nödvändigt att gästerna hör musiken för att 

kunna delta i studien. Under förstudien noterades att vissa besökare lyssnade på egen musik i 

hörlurar när de besökte caféet. Dessa personer inkluderas därför inte i studien, då det inte är 

möjligt att fastställa att de hörde musiken under sitt besök och att musikens tempo kunde 

påverka deras besökstid och upplevelse. I studien klockades 322 män och kvinnor i blandad 

ålder, men av dessa inkluderas 313 personer i studien. Mindre barn som besökte caféet i sina 

föräldrars sällskap exkluderas från studien, då deras besökstid antas bestämmas av föräldern. 

Eftersom musiktempot inte har någon påverkan på barnens besökstid anses det inte relevant 

att inkludera dessa i studien då resultatet skulle bli missvisande.  

 

Det café som denna studie genomfördes på har en uteservering. Då det var kallt utomhus när 

undersökningen genomfördes hade inte uteserveringen några besökare. På Wayne’s Coffee är 

det möjligt att köpa take away. Dessa besök på caféet inkluderas inte i studien eftersom det 

går att anta att kunden inte hinner påverkas betydligt av musikens tempo innan beställningen 

genomförs. Tempot på musiken är inte den faktorn som avgör att kunden väljer att köpa med 

sig kaffet, utan det antas att kunden redan har bestämt sig för att besöket endast ska innefatta 
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ett inköp och inte ett längre besök på caféet. För att underlätta observationen klockades 

besökarna först när inköpet hade genomförts. Detta gjorde det möjligt att utesluta de som 

köpte take away och den registrerade besökstiden påverkades inte av hur lång kön till kassan 

bar. Det går att anta att gästerna inte i stor utsträckning påverkades av musiken innan de intog 

sin sittplats.  

 

3.1.2 Utformning av musiken 

Musiken som spelas på Wayne’s Coffee under normala förhållanden har ett spann från 72,5 

BPM (beats per minute) till 148 BPM. Majoriteten av de låtar som spelas på deras caféer har 

ett BPM som sträcker sig från 80 BPM till 100 BPM. Wayne’s Coffee vill förmedla en 

välkomnande, stressfri ljudbild med en unik mix med nutidsförankring. Tempot ska inte 

upplevas som stressande eller sömnigt (Madison, 2017). I Millimans (1986) förstudie 

framkommer att kunder upplever musik under 72 BPM eller lägre som lågt tempo och 92 

BPM eller högre som högt tempo. Eftersom följande studie genomförs på ett av Wayne’s 

Coffees caféer är det tvunget att anpassa musiken efter vissa riktlinjer från huvudkontoret och 

därför är det inte möjligt att använda Millimans (1986) avgränsningar. Följaktligen justeras 

avgränsningen för lågt tempo till lägre än 75 BPM och högt tempo till 95 BPM eller högre (se 

bilaga 3 för låtlista). Samma musikgenre, som förmedlar den känsla som Wayne’s vill skapa, 

spelades under hela observationsstudien. På grund av restriktioner från cafékedjan testades 

lågt och högt tempo, men det var inte möjligt att inte spela någon musik alls. 

 

I syfte att isolera manipulation av tempo som den enda påverkande variabeln hölls 

musikvolymen konstant under studien. Musiken manipulerades under fyra dagar och musik 

med högt och lågt tempo varierades mellan att spelas på för- och eftermiddag (se 3.1.3 Latin 

Square). Under studien noterades inga påtagliga skillnader i ljudnivå i lokalen, vilket gör det 

möjligt att anta att cafébesökarna hade samma möjlighet att höra musiken under studiens 

gång.   

 

3.1.3 Latin Square 

En nackdel med att använda fältexperiment som insamlingsmetod är att det är tidskrävande 

(Patel & Davidson, 2011). Därför är det nödvändigt att lyckas samla maximalt antal 

observationer under en begränsad tidsperiod. Denna observationsstudie genomfördes under 
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sex dagar, varav musiken manipulerades under fyra dagar samma vecka. Vid korrespondens 

med ägaren av Wayne´s Coffee framgick det att konsumtionsmönstret på helgerna skiljer sig 

från konsumtionsmönstret under resten av veckan (Madison, 2017). Därför beslutades att 

studien skulle genomföras från måndag till torsdag under samma vecka. 

 

I syfte att sprida eventuella yttre påverkande faktorer över hela studien konstruerades 

observationsstudien efter en latin square design (Kinnear & Taylor, 1996). Studien 

genomfördes måndag till torsdag under en vecka i mitten av maj. I enlighet med latin square 

spelades musik med lågt tempo på förmiddagen och högt tempo på eftermiddagen studiens 

första dag, för att sedan nästa dag spelas tvärtom (se tabell 1).  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

9-13 L H L H 

13-17 H L H L 

Tabell 1. Latin Square. H = högt tempo på musiken, L = lågt tempo på musiken 

De gäster som befann sig på caféet över två tidsblock, exempelvis från klockan tolv till 

klockan två, exkluderas från studien eftersom de befann sig på caféet när det spelades musik 

med både högt och lågt tempo. Därför är det inte möjligt att avgöra huruvida deras besökstid 

påverkas av musiktempot. Genom att normaltillståndet testades två separata dagar kunde 

tidsblocken vara långa under dagarna då musiken manipulerades. På så vis kunde fler 

besökare inkluderas i studien.  

 

3.1.4 Övriga eventuellt påverkande variabler 

Undersökningen genomfördes under våren, vilket gör det möjligt att anta att antalet gäster 

inomhus, samt gästernas besökstid, påverkades av vädret. Vid fint väder är gästerna inomhus 

förmodligen färre och besöken kortare, medan det vid sämre väder är fler gäster och besöken 

är längre. Detta uppmärksammades vid utformandet av studien. Väderleken var liknande 

under samtliga dagar då studien genomfördes. Det var kallt ute, växlande snöfall och 

uteserveringen hade inga gäster. Vidare ställdes kontrollfrågor i enkätundersökningen för att 

studera om någon yttre faktor påverkade besökets längd (se bilaga 1).   
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3.2 Enkätundersökning 

Observationsstudien genomfördes för att undersöka förhållandet mellan tempo, besökstid och 

upprepade köp. I syfte att kunna påvisa eventuella skillnader i värdeskapande vid högt och 

lågt tempo på bakgrundsmusiken utformades en enkätundersökning. Musiken i Wayne’s 

Coffees lokaler är en del av atmosfären och servicesystemet och påverkar således 

värdeskapandet. Upplevda skillnader i atmosfären till följd av justering av musiktempo antas 

därför skapa skillnader i kundens värdeskapande. Eftersom värdeskapande är individuellt och 

svårt att mäta ger detta endast en indikation om huruvida värdet hos kunden kan tänkas ändras 

vid förändringar i tempo på musiken. Enkäten utformades med syfte att studera skillnader hos 

kundens upplevelse av atmosfärsdragen vid variationer av tempo på musiken. Avsikten är inte 

att spekulera kring hur värdeskapandet kan ändras, utan snarare hur förutsättningarna för 

värdeskapandet eventuellt ändras. 

 

3.2.1 Utformning 

Enkäten består av två delar där den första innehåller fem frågor, bland annat demografiska 

frågor där respondenterna får ange kön och ålder, så kallade bakgrundsvariabler (Patel & 

Davidson, 2011). Dessa data ämnas användas för tester mellan olika demografiska grupper. 

Den första delen av enkäten innehåller även en kontrollfråga för att säkerställa att andra yttre 

faktorer inte påverkar kundens besökstid. Den andra delen av enkäten behandlar 

respondentens upplevelse av caféets atmosfärsdrag samt kontrollerar att kunden har noterat 

musiken som spelas. Om respondenten inte lade märke till musiken exkluderas denne från 

undersökningen, eftersom det är fundamentalt för studien att kunden har noterat musiken.  

 

Russel och Pratt (1980) menar att upplevda atmosfärsdrag kan identifieras med hjälp av åtta 

huvudadjektiv. Under dessa finns fem underkategorier av adjektiv. Vid en enkätundersökning 

kan dessa adjektiv ställas mot varandra som bipolära adjektiv på en semantisk 

differentialskala. Om det anses vara fördelaktigt med en kortare enkät kan antalet adjektiv 

halveras (Russel & Pratt, 1980). Eftersom en kortare enkät är att föredra i denna studie i syfte 

att attrahera fler respondenter halverades adjektiven. Den sista delen av enkäten består av tio 

frågor om atmosfärsdrag och en fråga om musiken (se bilaga 1). Respondenten får, på en 

semantisk differentialskala, gradera vilket adjektiv som bäst beskriver den upplevda miljön i 

caféet. Människor har en tendens att undvika ändpunkterna på en skala och dra sig mot 

mitten. Därför sprids svaren bättre över skalan om den har fler skalsteg, exempelvis tio 
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stycken som används i denna undersökning. Centraltendensen kan även förebyggas genom att 

utforma skalan med ett jämnt antal skalsteg för att undvika ett mittalternativ på skalan (Patel 

& Davidson, 2011). Eftersom studien genomförs på svenska och enkätens respondenter 

förväntas vara svensktalande översattes adjektiven från studien av Russel och Pratt (1980). 

Detta för att undvika eventuella tolkningssvårigheter hos respondenterna. Översättningen 

skedde enligt rekommendationer från Saunders et al. (2012). Orden anpassades till 

undersökningen och översattes med hjälp av begreppsförklaringar och synonymer för att 

lämpligast kunna beskriva atmosfärsdragen på ett café på det svenska språket. Eftersom det är 

viktigt att översättningen är semantiskt korrekt och att adjektiven har samma språkliga 

innebörd användes i vissa fall inte en direkt översättning av det engelska ordet. I bilaga 2 

listas samtliga adjektiv som Russel och Pratt (1980) använder. De 20 stycken adjektiv som 

användes i enkätundersökningen listas nedan och är kategoriserade under fyra huvudadjektiv; 

uppiggande, sömnig, trevlig och otrevlig. 

Uppiggande Sömning Trevlig Otrevlig 

 Intensiv Icke intensiv Trevlig Otrevlig 

Uppiggande Sömning Gemytlig Icke gemytlig 

Aktiv Passiv Tillfredsställande Frånstötande 

Livfull Tröttsam Fridfull Hektisk 

Kraftfull Kraftlös Lugn Stressig 

Tabell 2. Atmosfärsdrag 

Enkäten har en hög grad av standardisering och strukturering. Enkätundersökningar ger inte 

möjlighet till komplettering i efterhand (Patel & Davidson, 2011) och därför konstruerades 

frågorna noggrant. När enkäten utformades undveks, i enlighet med Patel och Davidson 

(2011), ledande frågor, frågor som inleddes med “varför”, svåra ord, fackuttryck samt oklara 

frekvensord, exempelvis “ibland” och “ofta”. Enkäten innehåller främst fasta svarsalternativ, 

det vill säga svarsalternativ som har formulerats i förväg, då detta är lämpligt när en 

kvantitativ analys används för att besvara frågeställningen (Patel & Davidson, 2011).   
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3.2.2 Insamlingsmetod och urval 

För att undvika att influera kundens värdeskapande process på så vis påverka resultatet, 

tillfrågades respondenten att besvara enkäten på väg ut från caféet. I enlighet med Patel och 

Davidson (2011) informerades respondenterna innan enkäten besvarades om att deltagandet är 

anonymt. Eftersom enkäten är utformad på svenska krävs att respondenterna är svensktalande. 

Engelsktalande exkluderas från enkätundersökningen, men inkluderas i observationsstudien.  

 

Totalt besvarades enkätundersökningen av 70 cafébesökare. Fem av dessa exkluderas från 

studien då svaren inte var kompletta. Av de 65 enkäter som inkluderas i studien besvarades 32 

stycken när musik med lågt tempo spelades och 33 stycken när bakgrundsmusiken hade högt 

tempo. Det var svårt att hitta besökare som ville och kunde delta i enkätundersökningen. 

Caféet har en stor mängd turister, vilka inte är svensktalande. Vidare tillfrågades kunderna om 

de vill besvara enkäten på väg ut från caféet i syfte att inte påverka deras värdeskapande 

process och därigenom deras enkätsvar. Detta ledde till att cafébesökarna ofta hade bråttom 

och inte satt ned när de tillfrågades. Dessa faktorer bidrar till en relativt låg svarsfrekvens, 

vilket diskuteras ytterligare senare (se punkt 6.3 Begränsningar och framtida forskning). 

 

3.3 Förstudie 

I syfte att eliminera eventuella problem som kan tänkas uppstå vid undersökningen 

genomfördes en förstudie bestående av två delar. Den första delen utgjordes av en mindre 

observation. Observatörerna kontrollerade observationsschemat och att det var möjligt att 

göra registreringar och förde anteckningar om svårigheter som ansågs vara av värde. 

Dessutom studerades eventuella yttre faktorer som skulle kunna påverka gästernas besökstid 

för att kunna ta hänsyn till dessa, alternativt exkludera vissa besökare från studien.  

 

I den andra delen av förstudien skickades ett första utkast av enkätundersökningen ut till tio 

individer som fick utvärdera de formulerade frågorna. På så vis kunde risken för missförstånd 

och otydlighet minskas när undersökningen senare genomfördes. Deltagarna i 

förundersökningen fick även ta ställning till om de bipolära adjektiven uppfattas som 

motpoler och om översättningen av adjektiven är acceptabel. Samtliga godkände enkätens 

utformning, men mindre omformuleringar gjordes. De bipolära adjektiven accepterades som 

motsatser till varandra.  



21 

 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Vid kvantitativa undersökningar är det viktigt att undersöka det som avses undersökas, det vill 

säga att validiteten måste vara god. Dessutom måste undersökningen ha en hög grad av 

reliabilitet, det vill säga att den genomförs på ett tillförlitligt vis. Reliabiliteten i en 

undersökning anger hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Eventuella 

felvärden beror på brister i instrumentets tillförlitlighet och kan bero på ett antal faktorer som 

inte är möjliga att kontrollera. Vid observationer beror reliabiliteten främst på observatörens 

förmåga och noggrannhet. Strukturerade observationer håller generellt en hög nivå av 

reliabilitet. En metod för att kontrollera reliabiliteten är att använda två observatörer vid 

samma tillfälle (Patel & Davidson, 2011). För att stärka reliabiliteten var därför alltid två 

observatörer närvarande under studien.  

 

För att stärka reliabiliteten i en enkätundersökning är det viktigt att respondenten uppfattar 

frågorna som de var avsedda att uppfattas (Patel & Davidson, 2011). Därför innehåller 

enkäten tydliga skriftliga instruktioner och båda observatörerna fanns på plats för att besvara 

eventuella funderingar. Dessutom genomfördes en förstudie i syfte att undersöka om frågorna 

i enkätundersökning är lätta att förstå och besvara. För att säkerställa en hög grad av intern 

validitet kontrolleras att kunderna har noterat musiken och att inga yttre faktorer i hög grad 

påverkar respondentens besökstid. Den yttre validiteten stärks genom att studien genomförs 

på ett typiskt café inom en stor cafékedja med bred målgrupp och bred demografisk bild. 

 

3.5 Analysmetod 

Det material som samlas in via observationsstudien och enkätundersökningen testas med den 

statistiska programvaran Minitab innan resultatet analyseras. Först konstrueras tre boxplots 

(se bilaga 4) för att få en översiktlig bild av de data som samlats in under normaltillståndet 

samt vid högt och lågt tempo på musiken. Detta för att ge en tydlig bild av materialet samt för 

att identifiera eventuella extremvärden, det vill säga värden som befinner sig mer än 1,5 

kvartilavstånd från den första och tredje kvartilen (Triola, 2015). Vidare konstrueras 

histogram för att ge ytterligare översikt av alla data. Därefter beräknas genomsnittlig 

besökstid samt standardavvikelse. Med hjälp av t-tester jämförs den genomsnittliga 

besökstiden vid varierat, högt och lågt tempo på musiken, samma metod som Milliman (1982) 
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använde för att testa tre olika manipulationer av musik. I syfte att öka validiteten genomförs 

även t-tester för att säkerställa att det inte råder några större variationer dagarna emellan.  

 

Signifikansen för testerna är beroende av vilken signifikansnivå som påvisas. Det statistiska 

sambandet bedöms vara svagt signifikant då ett test konstaterar signifikans vid 90% 

signifikansnivå, där p<0,1. Det statistiska sambandet bedöms vara signifikant då ett test 

konstaterar signifikans vid 95 % signifikansnivå, där p<0,05. Det statistiska sambandet 

bedöms vara starkt signifikant då ett test konstaterar signifikans vid 99 % signifikansnivå, där 

p<0,01 (Triola, 2015).   
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de data som har insamlats under fältexperimentet samt i 

enkätundersökningen. Först presenteras resultaten från fältexperimentet angående huruvida 

musikens tempo påverkar besökstiden och antalet upprepade köp. Vidare presenteras 

resultaten från enkätundersökningen som undersökt atmosfärsdragen. Slutligen redovisas en 

sammanställning av hypoteserna och huruvida de förkastas eller accepteras. Detta avsnitt 

ligger till grund för diskussionen i nästkommande avsnitt. 

 

4.1 Observationsstudie 

Under studien klockades 322 stycken besökare på Wayne’s Coffee. Av dessa inkluderas 313 

stycken i studien. Övriga exkluderas för att de inte uppfyller de kriterier som krävs för urvalet, 

exempelvis befann sig vissa på caféet över två av studiens tidsblock eller lyssnade på egen 

musik. Besökstiderna som har observerats omvandlas till antal minuter och tiondels minut.  

 

Efter att ha konstruerat tre boxplots (se bilaga 4) identifieras 21 stycken extremvärden. T-

tester genomförs med extremvärden och visar liknande signifikanta resultat som när 

extremvärden exkluderas. Trots att extremvärdena inte har någon större inverkan på resultatet 

exkluderas dessa från övriga statistiska tester, eftersom dessa besökare befann sig länge på 

caféet, oftast i syfte att arbeta eller studera. Dessa antogs vara påverkade av externa faktorer 

och musikens tempo var inte särskilt avgörande för hur länge kunden valde att stanna på 

caféet. Dock är det möjligt att utläsa att extremvärdenas besökstid vid lågt tempo på musiken 

är längre än extremvärdena under högt tempo. I följande statistiska tester utgörs populationen 

av 292 stycken cafébesökare. T-testerna som genomförs i syfte att undersöka om det finns 

större variationer i besökstid dagarna emellan visar ett homogent resultat; det vill säga ingen 

signifikant skillnad mellan dagarna.    

 

4.1.1 Besökstid 

Tre stycken oberoende t-test genomförs för att testa hypotes 1a, 1b och 1c. Först undersöks 

om besökstiden då musik med högt tempo spelas (N=100, M=30,262, SD=13,817) är 

signifikant kortare än då musik med varierat tempo spelas (N=82, M=29,484, SD=14,788). 

Det påträffas ingen signifikant skillnad i genomsnittlig besökstid mellan dessa två grupper 

(t=0,36, p=0,7166). Följaktligen förkastas hypotes 1a. 
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Tempo N Medelv. StAv StFel Fg t-värde p-värde 

Högt 100 30,262 13,817 1,382    

     168 0,36 0,7166 

Varierat 82 29,484 14,788 1,633    

Tabell 3. T-test: högt tempo/varierat tempo 

Det andra t-testet undersöker huruvida den genomsnittliga besökstiden när musik med lågt 

tempo (N=110, MD=36,614, SD=21,068) spelas är signifikant längre än när musik med 

varierat tempo spelas (N=82, MD=29,484, SD=14,788). Här påvisas att den genomsnittliga 

besökstiden är längre vid lågt tempo på musiken än vid varierat tempo med stark signifikans 

då p<0,01 (t=-2,75, p=0,0065). Följaktligen är den genomsnittliga besökstiden längre när 

musik med lågt tempo spelas jämfört med den genomsnittliga besökstiden när musik med 

varierat tempo spelas. Hypotes 1b accepteras. 

Tempo N Medelv. StAv StFel Fg t-värde p-värde 

Lågt 110 36,614 21,068 2,009    

     189 -2,75 0,0065 

Varierat 82 29,484 14,788 1,633    

Tabell 4. T-test: lågt tempo/varierat tempo 

Det tredje testet undersöker huruvida den genomsnittliga besökstiden vid musik med lågt 

tempo (N=110, MD=36,614, SD=21,068) är signifikant längre än vid musik med högt tempo 

(N=100, MD=30,262, SD=13,817). Detta test påvisar att den genomsnittliga besökstiden är 

längre vid lågt tempo än vid högt tempo med stark signifikans då p<0,01 (t=-2,61, p=0,0099). 

Följaktligen är den genomsnittliga besökstiden längre vid lågt tempo på musiken jämfört med 

den genomsnittliga besökstiden vid högt tempo på musiken. Hypotes 1c accepteras.  

Tempo N Medelv. StAv StFel Fg t-värde p-värde 

Högt 100 30,262 13,817 1,382    

     189 -2,61 0,0099 

Låg 110 36,614 21,068 2,009    

Tabell 5. T-test: högt tempo/lågt tempo 
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4.1.2 Upprepade köp 

Under observationsstudien visas att endast ett fåtal av caféets besökare gör upprepade köp 

under ett och samma besök. Av de totala 292 observationerna som inkluderas i testerna av 

besökstid genomför endast sex av dessa upprepade köp under sitt besök. Därför tas beslutet att 

inte genomföra några statistiska tester för att undersöka skillnaderna mellan grupperna. Det 

bör dock påpekas att bland de extremvärden som exkluderas från de statistiska testerna finns 

ett antal upprepade köp. Om extremvärden inkluderas görs totalt 14 stycken upprepade köp. 

Sju av dessa sker då musik med lågt tempo spelas i lokalen, tre stycken då musikens tempo är 

högt och fyra stycken då musikens tempo är varierat. Den kortaste besökstiden som innehåller 

ett upprepat köp är 43 minuter och 33 sekunder. Bland de gäster som gör upprepade köp är 

det endast tre stycken som sitter på caféet i mindre än en timme. Då inga statistiska tester 

utförs finns inget signifikant resultat som visar att musikens tempo har någon påverkan på 

antalet upprepade köp. 

 

4.2 Atmosfärsdrag 

Av de 70 enkätsvar som samlats in inkluderas 65 stycken i studien, varav 32 stycken besökte 

caféet när musik med lågt tempo på musiken spelades och 33 stycken besökte caféet när 

bakgrundsmusiken hade högt tempo. Åldern på respondenterna sträcker sig från 21 år till 73 

år och medelåldern är 38,4 år. Av de 65 enkätsvar som inkluderas identifierar sig 46 stycken 

som män och 19 stycken som kvinnor. 25 stycken av respondenterna besökte caféet ensamma 

och 40 stycken var där i sällskap. På grund av den låga svarsfrekvensen är det inte möjligt att 

genomföra statistiska tester mellan olika demografiska grupper.  

 

Ett t-test genomförs för varje par med bipolära adjektiv; det vill säga tio stycken oberoende t-

tester genomförs (se bilaga 5). Det undersöks om det finns någon signifikant skillnad mellan 

hur atmosfären uppfattas vid högt tempo på bakgrundsmusiken och vid lågt tempo. Åtta 

stycken av dessa tester påvisar ingen signifikant skillnad, då p-värdet bland dessa sträcker sig 

från 0,9120 till 0,1543. Alltså är p>0,1 i samtliga av dessa tester.  

 

Två par adjektiv visar signifikanta skillnader vid olika musiktempon. Det första paret som 

påvisar skillnad är “intensiv/icke intensiv”. I enkätundersökningen representerar 1 “intensiv” 

och 10 “icke intensiv”. Medelvärdet då tempot på musiken var högt är 6,2121 (SD=2,0273), 
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medan medelvärdet då musik med lågt tempo spelades är 7,1875 (SD=2,0070). P-värdet är 

0,0558 (t=-1,95) vilket indikerar ett svagt signifikant resultat då p<0,1. Atmosfären upplevs 

som något mer intensiv då musik med högt tempo spelas. Det andra paret bipolära adjektiv 

som påvisar en signifikant skillnad mellan grupperna är “tröttsam/livfull” där 1 representerar 

“tröttsam” och 10 “livfull”. Medelvärdet då tempot på musiken var högt har värdet 6,7273 

(SD=1,2568) och när tempo var lågt är medelvärdet 5,9375 (SD=1,6837). P-värdet är 0,0368 

(t=2,14) vilket indikerar ett signifikant resultat då p<0,05. Atmosfären upplevs som något mer 

livfull när musik med högt tempo spelas. Det beslutas att förkasta hypotes 3, eftersom endast 

två av de totalt tio paren adjektiv visar signifikanta resultat. 

 

4.3 Sammanställning av resultat 

Tabell 6. Sammanställning av utfall 

 

  

Hypotes P-värde Utfall 

H1a: Högt tempo på musiken ger kortare besökstid än när 

musik med varierat tempo spelas. 

0,7166 Förkastas 

H1b: Lågt tempo på musiken ger längre besökstid än när musik 

med varierat tempo spelas. 

0,0065 Accepteras 

H1c: Högt tempo på musiken ger kortare besökstid än när 

musik med lågt tempo spelas. 

0,0099 Accepteras 

H2: När musik med lågt tempo spelas i lokalen görs fler 

upprepade köp än när musik med högt tempo spelas 

Inget utfall Förkastas 

H3: De upplevda atmosfärsdragen då musik med högt tempo 

spelas skiljer sig från de upplevda atmosfärsdragen då musik 

med lågt tempo spelas. 

Se bilaga 5 Förkastas 
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5. Analys 

Denna studie grundas i Millimans (1986) studie av hur musikens tempo i en lokal påverkar 

kundens besökstid. Vidare studeras om besökstiden påverkade antal upprepade köp. Studien 

genomförs utifrån ett servicedominant perspektiv för att studera om förändringar i musikens 

tempo leder till olika uppfattningar av atmosfären, vilket kan ge indikationer om förändringar 

i värde hos kunden. Dessa samband leder fram till de hypoteser som ligger till grund för 

studien och testas i ett fältexperiment och en enkätundersökning. Resultaten från denna 

insamling av data har presenterats och följande diskussion baseras på dessa resultat. Detta 

avsnitt ämnar diskutera studiens resultat med hjälp av tidigare presenterade teorier. 

 

5.1 Besökstid 

Resultat i denna studie visar att användandet av sinnesmarknadsföring, i det här fallet i form 

av musik, har en inverkan på kundens beteende. Liksom Milliman (1986) påvisar resultatet att 

besökstiden påverkas av vilket tempo musiken i lokalen har. Till skillnad från Milliman 

(1986) testades även genomsnittlig besökstid vid varierat tempo på musiken, det vill säga ett 

normaltillstånd. Det påvisades ingen signifikant skillnad i besökstid vid högt tempo på 

musiken jämfört med besökstid vid varierat tempo på musiken. Det är tänkbart att 

skillnaderna i BPM måste vara större för att ett sådant resultat ska påvisas. I denna studie 

definieras högt tempo på musiken som 95 BPM och högre. Eventuellt krävs att denna gräns är 

högre för att kunna påvisa att besökstiden förkortas vid högt tempo på musiken. Vidare har 

majoriteten av musiken som spelas under normaltillstånd mellan 80 och 100 BPM. Detta kan 

eventuellt resultera i att kunden påverkas på liknande vis vid högt och varierat tempo. När 

musik med 80 till 100 BPM spelas bör eventuellt avgränsningen för högt tempo ha ett högre 

BPM för att ett resultat ska påvisas. Milliman (1986) menar att högt tempo leder till en kortare 

besökstid än vid lågt tempo, vilket även visas i denna studie.  

 

Resultatet kan även bero på att kunden lättare kan styras till att sakta ner sitt tempo och att det 

är svårt att skynda på det ytterligare. Kunden går till caféet för att dricka kaffe, äta lunch eller 

umgås och dessa aktiviteter kräver en viss tid. Det kan vara svårt att få kunden att ha ett 

snabbare kundbeteende, exempelvis i form av att äta sin lunch snabbare. På caféet där denna 

studie genomfördes visas en genomsnittlig besökstid på drygt 29 minuter vid varierat tempo 

på musiken. Under denna halvtimme ska kunden hinna dricka upp sitt kaffe och äta upp sin 



28 

 

lunch. Det är möjligt att anta att det är lättare att förlänga detta besök än att förkorta det 

eftersom den genomsnittliga besökstiden redan är relativt kort i jämförelse med besökstiden 

på exempelvis en restaurang. Det är möjligt att anta att det vore lättare att förkorta 

besökstiden om det redan var relativt lång. På en restaurang är besöken generellt längre än på 

ett café, vilket eventuellt kan innebära att det där är möjligt att med hjälp av justering av 

atmosfärens komponenter och sinnesmarknadsföring påverka besökstiden till det kortare. 

 

Vid jämförelse av besökstid vid musik med lågt och varierat tempo påvisas starka signifikanta 

skillnader. Vidare återfinns starka signifikanta skillnader i besökstid vid musik med lågt och 

högt tempo. Detta innebär att det i stor utsträckning är möjligt att använda långsam musik 

som verktyg för att sakta ned kundens beteende och förlänga besökstiden på caféet, liksom 

Milliman (1986) visar. Detta är ett instrument som kan bli användbart för caféägare under 

exempelvis en lugnare förmiddag när det är önskvärt att ha sittande gäster under en längre tid.   

 

Den genomsnittliga besökstiden är 36,6 minuter vid lågt tempo på musiken, 30,3 minuter vid 

högt och 29,5 vid varierat sådant. Det innebär att besökstiden skiljer sig sex till sju minuter 

mellan lågt tempo och varierat eller högt tempo. Under ett besök som varar i ungefär en 

halvtimme utgör dessa sex till sju minuter en stor andel. Om samtliga deltagare i denna studie 

skulle förlänga eller förkorta sin besökstid med sju minuter skulle det totalt innebära 34 

timmar länge eller kortare besökstid. Effekten kan framkallas utan att kundernas 

värdeskapande process ändras. Justering av musiktempot kan hjälpa caféägare att få ökad 

kontroll över genomströmningshastigheten i lokalen och på så vis öka intäkterna. Under en 

lugn eftermiddag bör musik med lågt tempo spelas, men bör undvikas när caféet har många 

gäster. Om musik med lågt tempo spelas hinner fem genomsnittliga sällskap under tre timmar 

passera ett visst bord. Om istället musik med högt tempo spelas hinner sex stycken 

genomsnittliga sällskap under tre timmar byta av varandra vid detta bord, alltså ytterligare ett 

sällskap. Detta resultat påvisar ytterligare hur användbar musiken är för att påverka 

genomströmningshastigheten samt mängden intäkter. Liksom tidigare forskning (Alpert & 

Alpert, 1990; Areni & Kim, 1993; North & Hargreaves, 1996; North & Hargreaves; 1998; 

Milliman 1982; Milliman, 1986) visar resultatet att musik är en form av sinnesmarknadsföring 

som kan påverka kundbeteende.  
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5.2 Upprepade köp 

Millimans (1986) resultat visar att lågt tempo på musiken och en längre besökstid gör att 

kunder konsumerar samma mängd mat, men en större mängd alkoholhaltig dryck. Antalet 

upprepade köp under denna studie är få. Åtta stycken av de upprepade köpen som 

genomfördes exkluderas, då de görs av extremvärden. Det totala antalet extremvärden är 21 

stycken; alltså genomförde mer än en tredjedel av dessa ett upprepat köp. Bland de 292 

stycken som inkluderas i de statistiska testerna genomför sex stycken ett upprepat köp. Detta 

visar tydlig att det generellt krävs en lång besökstid för att ett upprepat köp ska genomföras. 

Eftersom majoriteten extremvärden befann sig på caféet i syfte att studera eller arbeta är det 

inte möjligt att dra slutsatsen att musiken påverkade deras besökstid, följaktligen inte heller 

deras upprepade köp. Dock indikerar resultatet att en längre besökstid ökar chansen för 

upprepade köp, men detta är inte statistiskt säkerställt. Alltså kan det tänkas att musik med 

lågt tempo ökar chansen för upprepade köp, liksom Milliman (1986) visar. Detta indikerar att 

sinnesmarknadsföring kan användas som en strategi för att förlänga besökstiden och 

därigenom eventuellt öka mängden upprepade köp. Majoriteten av de upprepade köpen 

genomfördes under besök som varade i över en timme. Som tidigare diskuterats är den 

genomsnittliga besökstiden relativt kort i samtliga grupper. Följaktligen kan det vara så att 

den genomsnittliga gästen inte hinner göra flera köp under ett besök. 

 

5.3 Atmosfärsdrag och värdeskapande 

Enligt den servicedominanta logiken (Vargo & Akaka, 2012) sker nyttjandet av en tjänst i ett 

servicesystem på mikro-, meso- eller makronivå. När en cafégäst nyttjar ett cafés tjänster kan 

detta antas ske i ett servicesystem på makronivå. Detta eftersom flera aktörer förser kunden 

direkt och indirekt med resurser under den tid som tjänsten konsumeras, vilket 

överensstämmer med definitionen av ett servicesystem på makronivå (Vargo & Chandler, 

2011). Liksom Hultén (2014) menar är bakgrundsmusiken i lokalen en del av den 

serviceprocess som caféet använder för att skapa en multisensorisk kundupplevelse.  

Bakgrundsmusiken är en del av servicesystemet, då den tillsammans med andra resurser 

skapar atmosfären och sinnesupplevelser inne på ett café. Resultatet i denna studie tyder på att 

kunden inte noterar mindre justeringar i musikens tempo, men att beteendet påverkas. Detta 

kan bero på att i ett servicesystem på makronivå integreras ett flertal resurser för att stödja den 

värdeskapande processen och musik är en av dessa. Följaktligen är musikens påverkan på 

kunden antagligen mindre på makronivå än på exempelvis mikronivå. I denna studie spelas 
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samma typ av musik under hela observationsstudien, samt med samma volym; endast 

musikens tempo justeras. Detta kan vara en av anledningarna till varför kunderna inte 

upplever större skillnader i atmosfär. Antagligen skulle kunden ha reagerat starkare om mer 

påtagliga justeringar av musiken genomfördes, exempelvis byte av musikgenre. Tidigare 

forskning (Alpert & Alpert, 1990; Areni & Kim, 1993; North & Hargreaves, 1998) visar 

exempelvis att olika musikgenrer påverkar kundens köpintention, villighet att spendera pengar 

samt dennes uppfattning av atmosfären i lokalen.  

 

Om en cafétjänst skulle konsumeras på mesonivå istället för på makronivå är det troligt att 

kunden skulle reagera starkare på mindre justeringar av musiken, exempelvis i form av 

variationer i musikens tempo. Antag att en kund får dricka sitt kaffe iförd ögonbindel med 

hörlurar, i vilka musik spelas. I denna situation bör kunden tydligare urskilja musiken och 

uppleva olika typer av värde beroende på vilket tempo musiken som spelas har. Detta 

eftersom antalet sinnen som stimuleras samtidigt har minskat och på så vis har antalet resurser 

som tillsätts i den värdeskapande processen reducerats kraftigt och musiken får en betydligt 

mer central roll. Alltså kan det tänkas att sinnesmarknadsföring riktad mot flera sinnen 

samtidigt minskar vikten av de enskilda komponenterna. Följaktligen påverkas inte värdet av 

mindre justeringar i dessa resurser. 

 

Resultatet i denna studie visar att mindre justeringar i musiken signifikant påverkar kundens 

besökstid. Dock påvisas i enkätundersökningen att dessa variationer inte i stor utsträckning 

påverkar kundens uppfattning av miljön. Detta resultat tyder på att det är möjligt att göra små 

ändringar i servicesystemet utan att det påverkar kundens uppfattning av atmosfären, vilket 

ger vidare indikationer om att kundens värde inte påverkats. Det är möjligt att göra mindre 

justeringar som får stor påverkan på kundbeteende, utan att värdet hos kunden påverkas. En 

intressant fråga är var gränsen går för att kundens värdeskapande process ska påverkas. Som 

tidigare resonerats kring antas detta avgöras av huruvida det instrument som används för att 

skapa en viss atmosfär är en del av en makro-, meso- eller mikrokontext. Mindre justeringar 

av komponenterna i ett servicesystem antas påverka kunden mer om utbytet sker på mikronivå 

än om det sker på makronivå.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt lyfts syftet med studien fram. Därefter presenteras en sammanfattning av 

studiens resultat och vidare följer en presentation av hur dessa resultat kan ha en praktisk 

betydelse. Slutligen diskuteras begränsningar i denna studie och förslag till framtida 

forskning som identifierades under studiens gång. 

 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida besökstiden på ett café är beroende av 

musikens tempo samt om tempot har någon inverkan på antalet upprepade köp. Vidare ämnas 

undersöka om kunden upplever atmosfärsdragen annorlunda vid variation av musikens tempo. 

Detta för att ge indikationer om huruvida kundens värdeskapande process påverkas, vilket 

genererar forskningsfrågan:  

 

Hur kan ett café variera tempot på bakgrundsmusiken i lokalen i syfte att påverka kundens 

beteende i önskad riktning samt påverkar detta kundens värdeskapande process? 

 

Av de fem hypoteser som formulerades accepteras två stycken och tre stycken förkastas. 

Resultaten påvisar att ett långsamt musiktempo på ett café medför en längre genomsnittlig 

besökstid i förhållande till när musik med varierat eller högt tempo spelas, vilket stärker 

tidigare forskning i området. Däremot kan inga statistiska skillnader påvisas vid jämförelse av 

besökstiden då musik med högt tempo spelas och då musik med varierat tempo spelas. Inte 

heller kan det statistiskt säkerställas att musikens tempo påverkar antalet upprepade köp. Det 

påvisas inte heller några signifikanta skillnader i de upplevda atmosfärsdragen då musik med 

lågt tempo spelas jämfört med då musik med högt tempo spelas.  

 

I denna studie påvisas intressanta resultat som kan användas inom såväl vidare forskning som 

i praktiken. Caféer och restauranger behöver ett verktyg för att påverka konsumtionsbeteende, 

men utan att ändra kundens värdeskapande process. Denna studie tyder på att musiken är ett 

sådant verktyg, då kundens beteende påverkas av justeringar i musiken samtidigt som den 

värdeskapande processen inte påverkas. Med största sannolikhet kan även förändringar i 

musiken nå en gräns där kundens värdeskapande process påverkas. Därför måste en 

avvägning göras mellan att påverka kundens beteende mycket och hålla värdet av tjänsten 

konstant.  
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6.2 Implikationer 

Det mest intressanta resultatet är det faktum att justeringar i musikens tempo kan påverka 

kundens beteende, utan att denne upplever förändringar i atmosfärens egenskaper. Detta 

indikerar att caféägare kan använda musikens tempo som ett verktyg för att påverka sina 

gästers beteende i önskad riktning och på så vis generera större intäkter. Om detta genomförs 

på rätt vis kan det ske utan att minska värdet av den tjänst som tillhandahålls. Exempelvis kan 

en caféägare under en dag med lågt antal besökare justera bakgrundsmusiken i lokalen till 

musik med lågt tempo. Eftersom det är statistiskt säkerställt med stark signifikans att lågt 

tempo på musiken förlänger besökstiden bör detta också ge indikationer om att chansen för 

upprepade köp ökar. Under en dag med fler gäster i omlopp kan musiken justeras till varierat 

eller högt tempo för att på så vis snabbare generera platser till nya gäster och följaktligen 

generera mer intäkter. Då musiken är lättkontrollerad kan den justeras under en och samma 

dag för att på bästa sätt hantera variationer i mängden gäster vid olika tidpunkter och styra 

kundernas beteende i önskad riktning. 

 

Även restauranger bör kunna använda resultatet i denna studien. Högt tempo på musiken kan 

öka antalet sällskap på en kväll, vilket i sin tur bör öka intäkterna. Detta eftersom den första 

beställningen på en restaurang generellt sett är den största och de upprepade köpen är mindre.  

Detta resultat kan rimligtvis appliceras på andra sammanhang där genomströmningshastighet 

önskas kontrolleras. Musik med lågt tempo kan spelas överallt där en långsam 

genomströmningshastighet är önskvärd, exempelvis på mässor och i klädbutiker. Om detta 

görs med försiktighet påverkas inte heller kundens sinnesupplevelse och värdeskapande 

process.  

 

Studien stärker tidigare forsknings resultat om att bakgrundsmusiken påverkar kunden och 

visar att musik är ett verktyg företag kan använda för att skapa en atmosfär och styra kundens 

beteende. Liksom i Millimans (1986) studie påvisas att musikens tempo påverkar kundens 

besökstid. Denna studie bidrar till tidigare forskning genom att studera musikens påverkan på 

kunden från ett servicedominant perspektiv, vilket är ett område som inte undersökts tidigare. 

Faktumet att kunderna i denna studie inte upplever atmosfären som signifikant annorlunda vid 

musik med högt och lågt tempo öppnar upp för ett nytt forskningsområde inom musikens 

påverkan på kunden, sinnesmarknadsföring samt servicedominant logik. 
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6.3 Begränsningar och framtida forskning 

En begränsning som denna studie har är dess omfång. Studien genomfördes på endast ett café 

vilket gör att resultatet eventuellt inte är applicerbart på samtliga caféer. Denna begränsning 

öppnar upp för vidare studier av hur tempot på bakgrundsmusiken påverkar kundens beteende 

och värdeskapande i andra servicemiljöer. Vidare gjordes studien under sex dagar vilket är en 

begränsning, då underlaget för studien är relativt litet. Kundbeteendet mellan måndag och 

torsdag bör vara likartat, men det är inte möjligt att bortse från att eventuella skillnader mellan 

dagarna kan påverka resultatet. Därför rekommenderas att ett mer omfattande fältexperiment 

genomförs under en längre tidsperiod för att minska risken för felvärden som beror på 

skillnader i kundbeteende de olika dagarna. Detta skulle minska risken för att externa faktorer 

påverkar resultatet i studien och stärka reliabiliteten och validiteten. 

 

Då värdeskapande är en unik process hos varje individ är värde svårt att mäta. En 

enkätundersökning kan endast ge indikationer om huruvida atmosfären uppfattas olika vid 

högt och lågt tempo på musiken. Det kan endast spekuleras i om dessa atmosfärsdrag vidare 

reflekterar värdet av tjänsten hos kunden. Det bör även påpekas att olika personer besvarade 

enkäten vid högt och lågt tempo på musiken. Då värdeskapande är en individuell och 

subjektiv process är det inte möjligt att dra några generella slutsatser. För att så ska vara 

möjligt krävs är det varit nödvändigt att samma individ befinner sig på caféet vid både högt 

och lågt tempo på musiken och besvarar enkäten. Istället för att använda en kvantitativ metod 

kan intervjuer eller fokusgrupper eventuellt vara att föredra. I syfte att, trots en begränsad 

tidsperiod, få en bred bild av den uppfattade atmosfären valdes enkätundersökning som 

insamlingsmetod. Cafébesökarna tillfrågades på väg ut från caféet om de ville delta i 

enkätundersökningen i syfte att inte påverka deras svar, värdeskapande och upplevelse.  Detta, 

samt faktumet att många besökare på caféet var engelsktalande, medför en begränsning i 

studien. Det var svårt att locka cafébesökare till att vilja delta i enkäten. I en studie av större 

omfång och under en längre period rekommenderas intervjuer eller fokusgrupper. Eftersom 

värdeskapande inte går att mäta studeras i denna undersökning om förutsättningarna för 

värdeskapande ändras, inte hur värdet ändras. Eventuell generalisering av dessa resultat bör 

göras med försiktighet.  

 

I denna studie definieras lågt tempo som 75 BPM eller lägre och högt tempo som 95 BPM 

eller högre. En skillnad på 20 BPM är stor, men kanske inte tillräcklig för att ge tydliga och 

generaliserbara resultat. På grund av restriktioner från huvudkontoret på Wayne’s Coffee 
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kunde inte större skillnader i BPM testas och inte heller en situation där ingen musik spelades. 

Därför rekommenderas framtida studier att testa hur värdeskapande och upplevelse av 

atmosfären i lokalen upplevs när det inte spelas någon musik. Vidare rekommenderas att testa 

större skillnader i BPM för att se om resultaten blir tydligare.  

 

Ett annat intressant resultat som påvisas i denna studie är att det inte finns någon signifikant 

skillnad i besökstid när musik med högt tempo spelas jämfört med varierat tempo. Detta 

samband undersöktes inte under Millmans (1986) studie och ger således upphov till frågan om 

musik med högt tempo har en påverkande effekt på kunder. I denna studie utgörs 

normaltillståndet främst av musik med mellan 80 och 100 BPM, medan högt tempo innebär 

musik med 95 BPM eller högre. Då det inte finns någon signifikant skillnad i besökstid vid 

högt och normalt tempo öppnar det upp för vidare studier av hur högt tempo på musiken som 

krävs för att kundens besökstid ska bli kortare. 
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8. Bilagor 

8.1 Enkätundersökning 

Kundenkät - Wayne´s Coffee 

 

Ålder:  ______ 

 

Kön:  ▢ Man  ▢ Kvinna  ▢ Annat 

 

Var du här ensam eller i sällskap?  ▢ Ensam ▢ I sällskap 

 

Gjorde du flera köp under ditt besök?  ▢ Ja  ▢ Nej

    

 

Vad avgjorde längden på ditt besök?  

 

___________________________________________________________________________

___ 

 

Atmosfär 
Vänligen sätt ett kryss på skalan för varje rad (A-J) som bäst stämmer överens med hur du 

upplevde atmosfären inne på caféet. 

 

 
Noterade du att det spelades musik inne på caféet?  

▢ Ja  ▢ Nej  

 

Tack för din medverkan!  
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8.2 Adjektiven från studien av Russell och Pratt (1980) 

 

Arousing quality Sleepy quality 

Intense Inactive 

Arousing Drowsy 

Active Idle 

Alive Lazy 

Forceful Slow 

Exciting quality Gloomy quality 

Exhilarating Dreary 

Sensational Dull 

Stimulating Unstimulating 

Exciting Monotonous 

Interesting Boring 

Pleasant quality Unpleasant quality 

Pleasant Dissatisfying 

Nice Displeasing 

Pleasing Repulsive 

Pretty Unpleasant 

Beautiful Uncomfortable 

Distressing quality Relaxing quality 

Frenzied Tranquil 

Tense Serene 

Hectic Peaceful 

Panicky Restful 

Rushed Calm 
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8.3 Låtlista 

8.3.1 Musik som spelades med långsamt tempo 
 

 

Waynes Soft (Max 75 BPM) 
62 låtar, 3,9 timmar, 447,4 MB 

Namn Tid Album Artist 
1 What 4:36 EP II Alice Boman 

2 What Are You Searching For 3:21 Skisser - EP Alice Boman 

3 Voodoo (Bonus Track) 3:10 Radius (Deluxe Version) Allen Stone 

4 Feeling Good 3:05 Songs 2003-2013 Ane Brun 

5 Day Dreaming 3:59 Definitive Soul: Aretha Franklin Aretha Franklin 

6 Going Home (Toe Rag Session) 4:45 In the Silence (The Deluxe Edition) Ásgeir 

7 Crowded Places 4:22 Crowded Places - Single Banks 

8 Wishes 4:40 Bloom Beach House 

9 The Scientist 4:43 The Scientist - Single Bipolar Sunshine 

10 Bon Voyage 2:52 Bon Voyage - Single Bloke & Bird 

11 Holocene 5:37 Bon Iver Bon Iver 

12 Wash - St South Remix 3:38 Wash Bon Iver 

13 The Angel and the Fool 3:15 After the Disco Broken Bells 

14 On the Other Side 3:20 Cold Water Chase McBride 

15 To Build a House 3:38 To Build a House - Single Cosima 

16 Beating Myself Up 4:42 Beating Myself Up - Single CuckooLander 

17 One Day I'll Be Rich 3:15 Ulysses Current Swell 

18 Get You (feat. Kali Uchis) 4:37 Get You - Single Daniel Caesar 

19 Thirteen Thirty-Five 3:43 This Silence Kills Dillon 

20 Tobyjug 4:36 Tobyjug - Single Doc Daneeka & Abigail Wyles 

21 Caterpillar 3:53 Tookah Emilíana Torrini 

22 Already There 3:09 The Switch Emily King 

23 Brandy Alexander 3:36 The Reminder Feist 

24 Skyline 4:10 French Kiwi Juice FKJ 

25 Don't Worry About Me 3:47 Don't Worry About Me - Single Frances 

26 Red Thunder (Live Demo) 3:56 Grow - EP Frances 

27 Baby We're Outside of Time 4:23 6teenDRE'am [night xo] GOVS 

28 What Is Love 3:49 Paradise for All Guts 
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29 Big Light 4:49 A Quiet Darkness Houses 

30 I Love My Harbour 4:53 Hundreds Hundreds 

31 Magnolia 3:25 Naturally J.J. Cale 

32 Howl 3:38 Vondelpark - EP Jake Houlsby 

33 Let It Go 4:19 Let It Go James Bay 

34 Running 3:36 Let it Go James Bay 

 
35 A Case of You 2:57 James Blake James Blake  

36 Belong To 2:57 Blue Is the Saddest Colour - EP Ji Nilsson  

37 Painted Blue 2:34 Pagodes Jono McCleery  

38 Time to Make a Change 4:05 Maureen (English Version) Joy Denalane  

39 Funeral Pyre 4:39 Funeral Pyre - Single Julien Baker  

40 Hailslide 3:44 Floating Harmonies Júníus Meyvant  

41 Do You Go Up 3:13 If You - EP Khai  

42 Live Long 2:58 Riot On an Empty Street Kings of Convenience  

43 So Long 2:45 Side Pony Lake Street Dive  

44 She (Robin Hannibal [Quadron/Rhye] … 3:25 She (Remixes) - EP Laura Mvula  

45 Hollow Drum 2:56 Hollow Drum - Single Laura Welsh  

46 World On Fire (feat. Ashe) 2:54 Love Is Alive - EP Louis The Child  

47 Tonight 4:13 Youth Novels Lykke Li  

48 Sunday Night 1987 4:00 Junk M83  

49 Black Thorn 3:57 Devil In Me Natalie Duncan  

50 Get Along 3:59 Get Along - Single New Venusians  

51 Papas Fritas 2:02 Where Will We Go, Pt. 1 - EP Nick Hakim  

52 Confession 4:52 Victim of Truth Nneka  

53 Try (feat. Toro Y Moi) 4:03 Home Nosaj Thing  

54 My Friends 4:55 Ultralife Oh Wonder  

55 Last Night I Heard Everything In Slow … 3:45 Dreams Oliver Tank  

56 Die 4 You 3:33 No Shape Perfume Genius  

57 Who Are We 4:34 Who Are We - Single Plàsi  

58 Sea Salt 3:09 Avalanche Quadron  
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59 Deal Me Briefly (Radio Edit) 3:31 Deal Me Briefly (Radio Edit) - Single Rainy Milo  

60 Soul Rebel 3:33 Boys Don't Cry (Special Edition) Rumer  

61 Trivial Motion 4:18 Salt Shy Girls  

62 Why Wait 5:30 Nervous Energy - EP St. South  

     

 

 
  



43 

 

8.3.2 Musik som spelades med högt tempo 

Waynes Tempo (Minimum 95 BPM) 
59 låtar, 3,9 timmar, 454,5 MB 

Namn Tid Album Artist 
1 Electric 3:06 Alice Jemima Alice Jemima 

2 In Motion (feat. Japanese Wallpaper) 3:43 In Motion (feat. Japanese Wallpaper) … Allday 

3 Cold Tears 3:07 Outlines AM & Shawn Lee 

4 Way Back 3:28 Way Back - Single Amber Mark 

5 Rafael 4:11 The Hanging Gardens of Beatenberg … Beatenberg 

6 Big Brown Eyes - Original Version 4:13 The Best of Benny Sings Benny Sings 

7 Writing on the Wall 3:45 Stop / Shutup / Shout It Out - EP Bernhoft 

8 See Me Through 3:17 Por Cada Nube... Bing Ji Ling 

9 1998 (Andras Morning Mix) 5:15 1998 Melbourne Edition Chet Faker 

10 Untitled (Funk #2) 2:46 Portrait in Two Chris McClenney 

11 Tin Man feat. Adriano Prestel 3:38 Tin Man feat. Adriano Prestel (incl. Tr… Christian Prommer 

12 Jaylis & Family 4:02 Jaylis and Family - EP Cléon 

13 My Way (feat. Joe Dukie) 3:51 My Way (Remixes) [feat. Joe Dukie] - … Close 

14 Settle the Score (Diesler Remix) 3:48 Cars - EP Cookin' On 3 Burners 

15 Heaven's On the Other Side 3:58 Soul Power Curtis Harding 

16 Steely Dad 3:05 Wiggle Room Drug Cabin 

17 Dear to Me 4:02 Dear to Me - Single Electric Guest 

18 Believer 3:10 The Switch Emily King 

19 Most Really Pretty Girls Have Pretty … 4:46 If This Is House I Want My Money Ba… HNNY 

20 Cheer Up, My Brother 5:06 Sunday HNNY 

21 Thirstin' 5:41 Thirstin' b/w Atmosphere - Single Jack J 

22 Atmosphere 6:17 Thirstin' b/w Atmosphere - Single Jack J 

23 Epiphany 3:12 Epiphany - Single James Vickery 

24 Sharpness (Lord Echo Remix) 5:39 Sharpness (Remixes) - Single Jamie Woon 

25 Good Side In 3:50 Swim Against the Tide - EP The Japanese House 

26 Melt 3:35 Melt - Single JONES 

27 Blame It on the Youth 2:34 Blame It on the Youth - Single Jordan Rakei 

28 The Light 4:01 Cloak Jordan Rakei 

29 Mighty Backbone 2:57 Floating Harmonies Júníus Meyvant 

30 All I Have (feat. J-Rican) 3:46 Tender Games - EP Kartell 

31 Do You Wanna Do Nothing with Me? 4:12 Do You Wanna Do Nothing with Me? 

… 
Lawrence 

32 Odyssée 4:49 Odyssée - EP L'Impératrice 
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33 Operator (He Doesn't Call Me) 3:07 Long Way Home Låpsley 

34 The Why (LP Version) 5:10 Tru Thoughts Disco / Boogie Mark de Clive-Lowe 

 
35 Time for Love (Instrumental) 3:34 Party of One - EP Mayer Hawthorne 

36 Little Lady 5:57 Ten Letters From Home Mega Jawns 

37 Cold Little Heart (Tom Misch Remix) 5:16 Cold Little Heart (Tom Misch Remix) … Michael Kiwanuka 

38 Sheila 3:28 Sweet, Simple Things Minden 

39 Get Your Point Over (Patchworks Re… 3:54 Get Your Point Over - EP Mr Day 

40 Gotta Get Out 4:17 Brownswood Bubblers Twelve, Pt. 1 (… The Pendletons 

41 Who's Got You Singing Again 4:24 Futures - EP Prep 

42 3 Days 4:16 Woman Rhye 

43 Feelings 6:39 Good Times Vol.2 - EP Riccio 

44 Alone (FKJ Remix) 3:42 Reason (Deluxe Edition) Selah Sue 

45 Begin (feat. Wales) 4:03 Begin (feat. Wales) - Single Shallou 

46 Movin' in the Right Direction 4:14 Good Times - London Steve Parks 

47 Silent Need 3:57 This_Era - EP Sylo Nozra 

48 Sleep In 4:37 Sleep In / I Feel It Every Day - Single Take Your Time 

49 I Feel It Every Day 4:13 Sleep In / I Feel It Every Day - Single Take Your Time 

50 Let This River Flow 2:52 Shine the Light of Love Tom Coppola & Googie 

51 Beautiful Escape (feat. Zak Abel) 4:37 Beat Tape 2 

52 Watch Me Dance 5:04 Reverie - EP 

53 Keeping Me Under 3:39 Keeping Me Under – Single 

54 World Demands It 4:14 World Demands It – Single 

55 Nothing Wrong 3:13 Freedom TV 

56 Moment 3:53 Moment – Single 

57 Animal Spirits 3:11 The Beautiful Game 

58 See You Go 4:07 Yuna 

59 Escape 3:05 Escape – Single 
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8.4 Boxplots av varierat, lågt och högt tempo på musiken 
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8.5 T-tester atmosfärsdrag  

 

Tempo N Medelv. StAv StFel Fg t-värde p-värde 

Intensiv = 1, icke-intensiv = 10 

Högt 33 6,2121 2,0273 0,3529    

     62 -1,95 0,558 

Lågt 32 7,1875 2,0070 0,3548    

Uppiggande = 1, sömnig = 10 

Högt 33 4,8485 1,2278 0,2137    

     61 0,11 0,9120 

Lågt 32 4,8125 1,3781 0,2436    

Passiv = 1, aktiv = 10 

Högt 33 5,7879 1,7635 0,3070    

     62 0,9 0,3727 

Lågt 32 5,4063 1,6629 0,2940    

Tröttsam = 1, livfull = 10 

Högt 33 6,7273 1,2568 0,2188    

     57 2,14 0,0368 

Lågt 32 5,9375 1,6837 0,2976    

Kraftfull = 1, kraftlös = 10 

Högt 33 4,7576 1,4149 0,2463    

     60 -1,35 0,1812 

Lågt 32 5,2813 1,6893 0,2986    

Trevlig = 1, otrevlig = 10 

Högt 33 2,5758 0,9024 0,1571    

     40 -0,57 0,5743 

Lågt 32 2,8125 2,1914 0,3874    

Icke gemytlig = 1, gemytlig = 10 

Högt 33 7,3939 1,6572 0,2885    

     54 1,07 0,2880 

Lågt 32 6,8438 2,3977 0,4239    

Tillfredsställande = 1, frånstötande = 10 

Högt 33 3,5152 1,7699 0,3081    

     62 1,01 0,3150 

Lågt 32 3,0625 1,8305 0,3236    

Fridfull = 1, hektisk = 10 

Högt 33 3,5152 1,8392 0,3202    

     62 0,89 0,3751 

Lågt 32 3,1250 1,6801 0,2970    

Lugn = 1, stressig = 10 

Högt 33 3,4242 1,8033 0,3139    

     62 1,44 0,1543 

Lågt 32 2,7813 1,7913 0,3167    

 


