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Sammandrag 	
Denna uppsats undersöker hur designad musik på bostadsvisningar påverkar kundupplevelsen 

genom känslotillstånden glädje och upprymdhet, enligt P-A-D-modellen av Mehrabian och 

Russell (1974). Kundupplevelsen mäts när det spelas designad musik och ingen musik på 

bostadsvisning. Studien genomförs för att se om designad musik påverkar upplevelsen hos 

besökande kunder positivt. Undersökningen har samlat in 75 enkätsvar genom fältexperiment 

på tio bostadsvisningar. Studien kommer fram till att förekomsten av designad musik på 

bostadsvisning har en positiv påverkan på nivån av glädje hos besökande kunder. Resultatet 

visar att designad musik är ett starkt verktyg och ett sätt för företag att påverka sina kunder. 

Således bidrar uppsatsen till att uppmuntra företag att öka kundupplevelsen positivt genom att 

spela designad musik.  
 
Nyckelord: Designad musik, Sinnesmarknadsföring, Kundupplevelse, Bostadsvisningar. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund    

Denna uppsats undersöker hur designad musik påverkar kundupplevelsen på bostadsvisningar 

beroende på om designad musik eller ingen musik spelas. En bransch där designad musik som 

marknadsföringsstrategi ännu inte är vanligt förekommande är på bostadsvisningar inom 

bostadsmarknaden. Att köpa en bostad är för många privatpersoner den viktigaste och största 

affären i livet. Upplevelsen av bostadsvisningen påverkar kundens bild av mäklarfirman, 

kundens köpbenägenhet och intrycket av bostaden. Syftet med bostadsvisningen är att öppna 

upp besökande kunders intresse och kreativitet genom att inte låsa fast köpare vid en specifik 

möblering, känsla eller planlösning (Hammarstedt, 2017).  

 

Reklam och kundpåverkan genom ljud och musik kan bidra till en starkare kundupplevelse och 

ökad försäljning eftersom att det särskiljer sig från annan marknadsföring (Gustafsson, 2015). 

I denna undersökning ämnar vi att fokusera på kundernas känslotillstånd glädje och 

upprymdhet under pågående bostadsvisning. Det är intressant eftersom många besöker ett 

flertal bostadsvisningar utan att genomföra ett köp. Tidigare studier av Baumann och Gayer 

(2017) undersöker musikens popularitet bland kunder i andra miljöer som exempelvis butiker, 

restauranger, banker och caféer. Den undersökningen fokuserar på hur musik kan designas för 

att passa in i de olika miljöerna och ge positiva effekter på kundupplevelsen (Baumann & 

Gayer, 2017). Resultaten visar att anpassningen av den designade musiken i varje miljö är det 

viktigaste för en positiv kundupplevelse.  

 

Företag använder designad musik för att skapa trivsel i sina egna miljöer och för att ge 

besökande kunder en bättre upplevelse. Det är ett tillvägagångssätt för komma närmare 

kunderna och väcka tankar, minnen, känslor och associationer. Studier visar även att designad 

musik kan ha en positiv påverkan på servicekvaliteten när glädje, humör och kundfrekvens höjs 

hos kunderna (Hultén et al, 2011). Det finns också studier som visar att designad musik med 

lugnt tempo leder till att kunderna är mer benägna att stanna kvar längre i omgivningen 

(Milliman, 1982). Eftersom designad musik har en förmåga att beröra människors humör och 

känsloläge finns det incitament att studera hur dessa känslotillstånd påverkas av designad 

musik under en bostadsvisning.  
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Enligt Banes och Fill (2014) är det inte enbart pris som är avgörande när kunder ska fatta ett 

köpbeslut. Vid stora köp inkluderas även socio-psykologiska och emotionella värderingar i 

produktutvärderingen. Enligt Lindstrom (2005) krävs en marknadsföringsstrategi som utgår 

från de mänskliga sinnena för att förstärka företagets identitet och därmed bli en stark aktör i 

kundernas hjärta och hjärna.  

 

Kundupplevelsen är vad kunder upplever i mötet med varumärket. Upplevelsen kan påverkas 

positivt om varje kund får något mer än vad som förväntas på förhand. Kunder eftersöker att 

bli underhållna i sin konsumtion och tidigare studier visar att nöjda kunder har blivit bemötta 

med en särskild händelse som överraskar i positiv bemärkelse (Mossberg, 2003). Dessa 

påverkansfaktorer skulle kunna innebära ett ökat fokus på människans sinnen då Hultén (2011) 

påpekar att företag bör använda sig av sinnesmarknadsföring för att optimera kundens 

upplevelse vid köp. Vidare menar Hultén (2011) att sinnesmarknadsföring fungerar som en 

mer långvarig strategi för att etablera en tydligare bild av företaget.  

 

S-O-R (Stimuli-Organism-Respons) är en modell som visar hur en individs känslotillstånd 

påverkas av extern stimuli och hur det påverkar individens respons (Mehrabian & Russell, 

1974). S-O-R-modellen kan användas för att studera hur individens sinnen och beteende 

påverkas av olika stimuli. S-O-R-modellen kan användas som utgångspunkt för att förstå och 

mäta kundupplevelser i olika miljöer, exempelvis när det spelas designad musik eller ingen 

musik under en bostadsvisning. P-A-D-modellen (Pleasure-Arousal-Dominance) är en 

fördjupning av S-O-R-modellen som ämnar att undersöka individens emotionella stadier i tre 

olika faser av bland annat glädje och upprymdhet. Genom att mäta individens upplevda nivå 

av glädje och upprymdhet visar resultatet på ett närmande eller undvikande beteende. Donovan 

och Rossiter (1994) menar att en hög grad av upplevd glädje och upprymdhet leder till ett 

närmande beteende, vilket innebär ett förändrat socialt beteende hos individen såsom ökad 

interaktion. Följaktligen leder en låg nivå av upplevd glädje och upprymdhet till ett undvikande 

beteende hos individen. 

 

Hur väl designad musik är anpassad efter olika miljöer och hur det påverkar kundupplevelsen 

är ett intressant område. Eftersom Baumann och Gayer (2017) inte undersöker hur designad 

musik påverkar kundupplevelsen specifikt på bostadsvisningar ämnar studien att nå en 

fördjupning inom detta. Undersökningen är intressant eftersom bostadsköp är en av de största 

affärerna i livet för privatpersoner. Det finns därför intresse att undersöka vad som kan leda till 
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en bättre kundupplevelse under bostadsvisningar (Hammarstedt, 2017). Designad musik som 

marknadsföring i olika miljöer är ett viktigt framtida forskningsområde. Det finns därmed 

relevans att undersöka hur designad musik påverkar kundupplevelsen genom känslotillstånden 

glädje och upprymdhet på bostadsvisningar. 

 

1.2 Syfte/Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att genom fältexperiment på bostadsvisningar undersöka hur 

designad musik påverkar kundupplevelesen. Kundernas känslotillstånd undersöks genom 

faktorerna glädje och upprymdhet. Vi vill undersöka om designad musik har en positiv effekt 

på kundernas känslotillstånd jämfört med när ingen musik spelas under en bostadsvisning. För 

att ta reda på det behöver effekten av påverkansfaktorerna designad musik och ingen musik på 

bostadsvisning undersökas. Det leder till frågeställningen:  

 

Hur påverkas kundupplevelsen av designad musik på bostadsvisning?  
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2. Teori    
Avsnittet behandlar teori kring kundupplevelse och hur designad musik påverkar individen. 

För att beskriva hur designad musik påverkar känslotillstånden glädje och upprymdhet 

används S-O-R-modellen. Vidare behandlas även P-A-D-modellens faktorer glädje och 

upprymdhet för att förstå hur designad musik påverkar individen. Utgångspunkten i 

undersökningen är en analysmodell och hypotesformuleringar.  

 
2.1 Kundupplevelsen 

En kundupplevelse skapas och uppstår som en reaktion av all marknadsföring oavsett om 

reaktionen är positiv eller negativ. Alla varianter av marknadsföring riktad till kunder leder till 

någon slags kundupplevelse (Hultén, 2015). Inför ett köp är det inte enbart priset som är den 

avgörande faktorn för en kund. Viktiga faktorer är också kundens personliga värderingar, 

emotionella status och dess socio-psykologiska värden. Inom forskningsområdet konsumtion 

undersöks känslor och symboler som faktorer. Dessa har visat sig ha störst betydelse när det 

handlar om att förstå de upplevelser kunder har i sin konsumtion. Vidare innebär detta att värdet 

inte anses vara relaterat enbart till objektet, exempelvis en mobil, utan även till upplevelsen. 

Denna upplevelse kan skapas genom ljud som bidrar till en särskild  atmosfär i miljön (Hulten 

2015). Kundupplevelsen påverkas av musikens rytm, volym, tempo och stämning. Däremot är 

det kundens personliga referenser som har störst påverkan på upplevelsen. Således behöver 

avsändaren skapa sig en uppfattning om sin målgrupp och vilken musik som attraherar 

kunderna (Capella & Herrington, 1994).  

 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

Marknadsföring och konsumtion är starkt förknippade med individens egna upplevelser, 

varumärken och självförverkligande. Det innebär att upplevelsen för kunden bygger på 

kundens känslor, medan det enbart funktionella och rationella minskar i betydelse (Hultén, 

2015). Sinnesmarknadsföring bygger på människans fem sinnen som är syn, hörsel, känsel, 

doft och smak. Önskan att påverka de mänskliga sinnena genom marknadsföring är aktuellt 

eftersom det skapar upplevelser och ett sammanhang som kopplas ihop med kundens 

personlighet, identitet och livsstil (Hultén, 2011). Enligt forskning kan sinnesmarknadsföring 

definieras som “marknadsföring som engagerar kundens sinnen och påverkar deras 

uppfattning, omdöme och beteende” (Krishna, 2012, s. 333). Sinnesmarknadsföring kan 

användas för att skapa undermedvetna utlösningsfaktorer som påverkar kundens uppfattning 
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av en produkt eller tjänst vilket blir av särskild vikt då individer rent generellt är riskaversiva 

och ogillar plötsliga förändringar (Hultén, 2015). Designad musik påverkar mottagare i hög 

grad eftersom musik väcker tankar och känslor som kan associeras till en specifik händelse. 

Det blir således viktigt att kontrollera ljudet i en servicemiljö så att den designade musiken 

upplevs som behaglig och leder till en positiv ljudupplevelse för kunden (Hultén, 2011). Att 

använda ljud i sin marknadsföring för att differentiera sig bland sina konkurrenter är enligt 

Hultén (2011) en god strategi för att förstärka företagets identitet. Under de senaste åren har 

sinnesmarknadsföring, ur forskningsperspektiv, ökat i betydelse för marknadsförare i både 

teoretisk (Achrol & Kotler, 2012; Hultén, 2011, 2012; Hultén m.fl., 2009; Krishna, 2011, 

2013;) och praktisk (Lindström, 2005) synvinkel.  

 

2.3 Ljudsinnet 
Ljudsinnet är enligt Hultén (2015) det mest intima sinnet och ljudupplevelser med avsikt att 

förstärka ett varumärke kan skapa positiva känslor hos mottagaren. Forskning visar att designad 

musik som ett stimulus har en positiv påverkan på den upplevda servicekvalitén. Designad 

musik kan också påverka känslomässiga variabler som glädje och upprymdhet, samt 

beteendemässiga variabler som kundfrekvens. Reaktionen är sedan sammanhängande med hur 

lång tid kunden spenderar i servicemiljö (Turley & Milliman, 2000; Garlin & Owen, 2006).  

 

Beroende på musikens design kan olika reaktioner framkallas hos kunder. Garlin och Owens 

(2006) observationer från 32 olika studier visar att designad musik med lågt tempo leder till att 

kunden stannar kvar längre i servicemiljön. Vidare visar studien att tempot på den designade 

musiken är den variabel som har störst effekt på kundernas upplevelse samt att om det som 

upplevs som tilltalande har det en ännu större påverkan. Gemensamt för dessa studier är att all 

närvaro av designad musik har en positiv inverkan på kundupplevelsen. Det bör dock tilläggas 

att det finns studier som visar motsatt effekt, där ljud och designad musik kan uppfattas som 

ett irritationsmoment (Kryter, 1970). Studien tydliggör att ljud kan upplevas som ett negativ 

stimulus om det dyker upp helt oväntat. Närvaron av designad musik riskerar då att bli ett 

störningsmoment för besökande kunder. Allt för hög ljudvolym kan leda till försämrad 

koncentrationsförmåga, ökad aktivitet, irritation och anspänning. Däremot kan ett konstant ljud 

eller total tystnad också leda till en icke stimulerande upplevelse för kunden. Därmed betonas 

vikten av en balanserad och konstant ljudnivå för att skapa en trevlig atmosfär (Kryter, 1970). 
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2.4 Sonic Branding 

Sonic branding, designad musik, innebär marknadsföring med musik eller ljud. Designad 

musik är en produkt och ett skräddarsytt musikkoncept som är till för att förstärka kundens 

upplevelse och bidra till en positiv association av företaget hos mottagande kund genom ljud. 

Arbetsmetoden att ta fram och skapa designad musik bygger på de erkända målgrupperna som 

är knutna till företaget och dess varumärke. Målgruppen är grunden för den designade musiken. 

Genom att förstärka upplevelsen med designad musik blir varumärket, tjänsten och produkten 

tydligare gentemot kund (Royal Streaming, 2018). Att nå ut till kunder genom designad musik 

anses särskilt effektivt eftersom musiken bidrar till att väcka känslor och minnen hos 

mottagaren även omedvetet. Designad musik är ett kraftfullt verktyg som kräver att användaren 

tar ansvar gentemot mottagande kund som blir påverkad. Designad musik används för att 

särskilja en servicemiljö från en annan och det är vanligt förekommande överallt i människors 

vardag. Idag använder sig de flesta företag av designad musik och det har snarare utvecklats 

till en norm istället för något som profilerar ett företag. Tidigare forskning visar därför att ett 

sätt att sticka ut från alla ljudsatta miljöer är att istället välja ljudet av tystnad med ingen musik 

(Gustafsson, 2015). Därmed kan designad musik som ett verktyg ifrågasättas då Gustafssons 

observationer visar att företag inte bör undvika designad musik för att sticka ut i mängden. 

Dock så är designad musik på bostadsvisning ännu ett outforskat område vilket har väckt 

nyfikenhet att studera denna servicemiljö närmre.  

 

2.5 S-O-R-modellen    
Att nå ut till kunder genom användning av designad musik för att förstärka servicemiljöns 

atmosfär är ett tillvägagångssätt. Det återfinns inom miljöpsykologin som studerar hur 

individen påverkas av omgivningen. S-O-R-modellen illustrerar en trestegsprocess där 

kundens känslor är kopplade till kundens beteende. De upplevda känslorna hos kunden leder 

antingen till ett närmande eller undvikande beteende. Nedan kommer varje steg av denna 

modell förklaras ytterligare då operationaliseringen och analysen i denna uppsats bygger på 

denna modell.  
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Figur 1. Egendesignad modell baserad på Mehrabian och Russell (1974) S-O-R-modell. 

 

Processen kallas för Stimuli-Organism-Respons vilket innebär att när en individ blir stimulerad 

(S) så framkallas känslor (O) som i sin tur leder till respons (R). Modellen föreslår att denna 

respons leder till antingen ett närmande beteende eller ett undvikande beteende. Det första 

steget, stimuli, redogör de externa sensoriska faktorerna som en kund utsätts för. Dessa stimuli 

kan innefatta kundens alla fem sinnen och kan framställas i exempelvis ljud, lukt, färg och ljus. 

För att väcka kundens intresse under en bostadsvisning kan stimuli innebära att bostaden är 

stilsäker. Det kan inkludera nytt möblemang, levande ljus eller designad musik.  

 

Modellens andra steg, organism, behandlar individens emotionella respons i förhållande till de 

stimuli som individen utsätts för. Organismen utgör en påverkande funktion då de framkallade 

reaktionerna av känslorna endast sker hos individen. Eftersom tillståndet av känslor 

klassificeras som abstrakt beskriver Mehrabian och Russell (1974) detta utifrån tre variabler 

som tillsammans kallas för P-A-D-modellen och förklaras i kommande textstycke. Slutligen så 

behandlar modellen det sista steget, nämligen respons. Den slutgiltiga responsen påverkas 

beroende av organismen. Responsen leder till antingen ett närmande eller ett undvikande 

beteende. Ett närmande beteende innebär exempelvis att individen vill stanna kvar längre 

medan ett undvikande beteende innebär motsatsen (Bitner, 1992).  
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2.6 P-A-D-modellen 
P-A-D-modellen används för att beskriva individens känslomässiga respons och förklara 

individens beteende. Modellen är en fördjupning av S-O-R-modellen som har utvecklats av 

Mehrabian och Russell (1974) och mäter individens emotionella stadier i olika faser. P-A-D-

modellen består av tre känslotillstånd, Pleasure (glädje), Arousal (upprymdhet) och Dominance 

(dominans). Tidigare forskning har använt P-A-D-modellen för att mäta hur kunders 

känslotillstånd förändras om musik spelas. Därmed är P-A-D-modellen lämplig att använda 

denna i studie för att kunna undersöka känslotillstånd hos individer (Bitner, 1992; Ryu & Jang, 

2007; Fulberg, 2003). Den upplevda atmosfären i omgivningen kan skapa en känslomässig 

respons hos individen som direkt kan kopplas till ett beteende (Bitner, 1992). Vidare kan 

beteendet hos individen förklaras med antingen ett närmande eller ett undvikande beteende 

(Mehrabian & Russell, 1974). Närmande är ett beteende som innebär att individen vill stanna 

kvar och återvända medan undvikande innebär att individen vill dra sig undan (Bitner, 1992).  

 

P-A-D-modellens tre känslofaktorer har olika funktioner. Hur positivt eller negativt 

känslotillstånden är hos en individ förklaras av glädje. Beroende på graden av upplevd glädje 

leder detta till antingen ett närmande eller undvikande gentemot omgivningen. Ju högre nivå 

av glädje som kunden upplever desto bättre kundupplevelse. Därmed skapas kundnöjdhet 

genom ett starkt samband mellan glädje och kundupplevelse (Söderlund, 2012).  

Tidigare studier visar även att ju högre grad av glädje individen upplever desto större blir 

även chanserna för interaktion, samhörighet och deltagande vilket är faktorer som leder till en 

bättre kundupplevelse (Saaksjarvi & Hellen, 2003).  

 

Upprymdhet definieras som en mental vakenhet och fysisk aktivitet. En hög grad av 

upprymdhet hos individen leder till ett närmande beteende och en låg grad av upprymdhet leder 

till ett undvikande beteende (Mehrabian & Russell, 1974). Dominans beskriver känslan av 

kontroll och till vilken grad en individ influerar och kontrollerar andra. Det kan också innebära 

hur individen själv påverkas av andra i omgivningen (Mehrabian & Russell, 1974). Donovan 

och Rossiter (1994) arbete visar att dominans inte har någon signifikant påverkan på 

kundupplevelsen och därför kommer denna undersökning endast studera känslotillstånden 

glädje och upprymdhet.  
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2.7 Hypotesformulering  
Studien ämnar att undersöka hur kundupplevelsen påverkas av designad musik på 

bostadsvisningar. För att kunna operationalisera studien har två hypoteser tagits fram för att 

kunna analysera den designade musikens påverkan på individen genom faktorerna glädje och 

upprymdhet.  

 

Ljudsatta servicemiljöer är vanligt förekommande i syfte att skapa ökad trivsel för besökande 

kunder. Med hjälp av designad musik kan företag komma närmare kunden och väcka minnen, 

tankar, känslor och associationer (Hulten et al, 2011). Tidigare studier av Baumann och Gayer 

(2017) undersöker hur designad musik upplevs av kunder i olika servicemiljöer. Resultaten 

visar att designad musik har en positiv effekt på kundupplevelsen och att människor upplever 

lågfrekventa ljud som mer trivsamma än högfrekventa (Baumann & Gayer, 2017, Garlin & 

Owens, 2006, Hultén et al, 2011, Wanger, 2002). Designad musik är lämplig under 

bostadsvisningar eftersom den är anpassad efter den specifika miljön och ljudnivån kan 

regleras efter storleken på bostaden som visas.  

 

Till skillnad från musik via radiostation som har både varierande ljudnivå och slag per minut 

är den designade musiken också framtagen och utvald specifikt till bostadsvisning. Besökande 

kunder på bostadsvisning kommer att mötas av omgivningens ljud och buller oavsett om 

designad musik eller ingen musik spelas (Augustin, 2018). Att skapa en trevlig miljö blir 

således grundläggande vid en bostadsvisning och detta kan möjliggöras genom att exempelvis 

spela designad musik som ett komplement till den stilsäkra inredningen (Augustin, 2018). Att 

ljudsätta en bostadsvisning med designad musik kan därför vara särskilt positivt om det finns 

behov av att tysta omgivningens ljud. Samtidigt kan det även upplevas som att säljarna försöker 

dölja andra ljud. Det finns forskning som tyder på att designad musik inte enbart är till godo 

då musik kan upplevas som ett störningsmoment och skapa irritation (Kryter, 1970). För en 

trevlig atmosfär är det däremot alltid eftersträvansvärt med en konstant och balanserad 

ljudnivå. Den upplevda atmosfären skapar en känslomässig respons hos individen som direkt 

kan kopplas till beteendet (Bitner, 1992). Vidare kan detta beteende ämna ut i antingen ett 

närmande eller undvikande beteende enligt S-O-R-modellen (Mehrabian & Russell, 1974). 

Kundupplevelsen handlar om att företaget ger något mer till kunden utöver det som förväntas 

(Mossberg, 2003). Bostadsvisningar genomförs ofta utan musik enligt medarbetarna på 

Widerlöv & Co i Uppsala. Att ljudsätta bostadsvisningar med designad musik skulle därför 



 
                                                                               

 10 

kunna vara en positiv överraskning för besökande kunder. Det skulle kunna leda till att 

besökande kunder upplever bostadsvisningen annorlunda och får ett förändrat känslotillstånd 

under tiden. Hur designad musik påverkar kundupplevelsen under en bostadsvisning är även 

en undersökning i ny servicemiljö. Vi vill genom undersökningen ta reda på om designad musik 

kan bidra till en mer positiv upplevelse av bostadsvisningar jämfört med när ingen musik 

spelas. 

 

Sambandet mellan designad musik och glädje som känslotillstånd hos individer har visat på ett 

förändrat socialt beteende genom ökad interaktion (Mehrabian & Russell 1974). Om en 

aktivitet förknippas med hög uppskattning tenderar glädjenivån att öka och ett mer närmande 

beteende uppstår (Mehrabian & Russell 1974). Studier visar att en högre grad av upplevd glädje 

hos en kund leder till en bättre kundupplevelse och kundnöjdhet (Söderlund, 2012; Saaksjarvi 

& Hellen, 2003). En hög nivå av glädje innebär således en bättre upplevelse av 

bostadsvisningen. Baserat på tidigare studier formulerades således den första hypotesen: 

 

H1: Känslor av glädje hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört med när ingen 

musik spelas på bostadsvisning. 

 
Det andra sambandet uppsatsen ämnar att undersöka är känslan av upprymdhet och designad 

musik. Både glädje och upprymdhet leder till ett närmande beteende hos kunder (Mehrabian & 

Russell 1974). På bostadsvisning påverkar det hur nöjd kunden är med helhetsupplevelsen och 

det är därför intressant för mäklarfirman om de kan öka trivseln på bostadsvisningen genom 

designad musik. Denna studie föreslår ett resultat där en hög nivå av upprymdhet bidrar till ett 

närmande beteende som i sin tur leder till en mer positiv upplevelse av bostadsvisning. 

Uppsatsens andra och avslutande hypotes lyder enligt följande: 

 

 H2: Känslor av upprymdhet hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört med när 

ingen musik spelas på bostadsvisning. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                               

 11 

Nedan sammanställs uppsatsens hypoteser och de samband som undersöks: 

 
Tabell 1, hypoteser 

Hypoteser  

H1: Känslor av glädje hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört med 

när ingen musik spelas på bostadsvisning. 

H2: Känslor av upprymdhet hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört 

med när ingen musik spelas på bostadsvisning. 
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3. Metod  
Avsnittet behandlar de metoder vi valt till studien och ämnar att mer djupgående beskriva och 

resonera kring. Det sker genom utförandet av undersökningen för att besvara uppsatsens 

forskningsfråga. Eftersom uppsatsen berör orsakssamband sker datainsamlingen genom en 

studie i form av ett fältexperiment. Därmed har studien grund i verkliga förhållanden med en 

tydlig praktisk koppling. För att besvara forskningsfrågan har studien valt att komplettera 

fältexperimentet med en enkätundersökning. Genom studien vill vi undersöka förhållandet 

mellan den upplevda atmosfären på bostadsvisning och kundupplevelsen.  

 

3.1 Fältexperiment 
För att mäta kundernas känslotillstånd vid en bostadsvisning genomförs ett fältexperiment för 

att undersöka om kundernas upplevelse skiljer sig åt beroende på om designad musik spelas 

eller inte. Studiens empiriska undersökning genomfördes med ett fältexperiment på 10 

bostadsvisningar under perioden 22 april till 7 maj år 2018 i Uppsala. Bostadsvisningar som 

valts ut har ägt rum på söndagar och måndagar för att undvika att val av dag ska påverka 

kundernas beteende och känslor. Den designade musiken har samtidigt anpassats efter helg och 

vardag för att passa in i målgruppens känslotillstånd.  

 

Grunden i studiens enkät är P-A-D-modellen som bygger på mätskalor utifrån respondenternas 

känslotillstånd, vilket är grunden till valet av metod. Antalet besökare på bostadsvisningar 

varierade stort då två av bostadsvisningar saknade kunder helt medan andra bostadsvisningar 

hade upp emot 15 besökare. Tidigare forskning har använt sig av experiment i laboratorium för 

att mäta musikens påverkan då det ökar den interna validiteten, men den metoden kan samtidigt 

påverka respondenternas svar då de på förhand blivit informerade om undersökningen. Därför 

har vi valt att genomföra ett fältexperiment i en verklig bostadsmiljö för att öka den externa 

validitet (Donovan & Rossiter, 1982). 

 

En försäljning av en bostad går som snabbast och priset blir som högst när köparna känner sig 

avslappnade i bostaden. Det innebär att köparna får en bild av sitt framtida liv i bostaden och 

visningen blir till en minnesvärd och positiv upplevelse. Här bör bostadsvisningen sträva efter 

att få kunderna att trivas, koppla av och få dem på gott humör för att bidra till en positiv 

kundupplevelse. Ett köp av en bostad är ett köp av en plats där individen ska tillbringa sitt liv, 

vilket gör trivseln under bostadsvisningen till en viktig del i beslutsprocessen. Ljudbilden i 
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bostaden påverkas som bäst genom designad musik, att öppna eller stänga fönster och dörrar. 

Besökande kunder kommer att mötas av ljud oavsett om designad musik spelas på visningen 

eller inte eftersom det nästan är omöjligt att skapa en helt ljudlös miljö (Augustin, 2018). Utan 

musik kommer besökande kunder med stor sannolikhet att höra omgivningens buller eller 

andra oförutsägbara ljud. För att istället kontrollera ljudet kan exempelvis designad musik 

spelas under bostadsvisningen. Att förlänga bostadsvisningen med positiva inslag som 

exempelvis förtäring eller designad musik kan också vara bidragande till att bostadsvisningen 

blir längre och att besökande kunder stannar längre. Det kan få positiva följdeffekter om 

bostaden har många positiva egenskaper att upptäcka, även genom att besökande kunder blir 

på bättre humör. Ett av målen med en stilsäker och iordningställd bostadsvisning är att få 

besökarna att slappna av och kunna se sitt framtida liv i bostaden. Framförallt handlar det om 

att påverka köparens humör i syfte att göra bostadsvisningen mer effektiv och ändamålsenlig 

för köpare och säljare (Augustin, 2018). Eftersom många individer går på en bostadsvisning 

utan att genomföra ett köp så kommer denna studie att undersöka hur designad musik och ingen 

musik påverkar kundupplevelsen och inte försäljningen.  

 

3.2 Studieobjekt  
Fältexperiment har genomförts på tio bostadsvisningar som mäklarfirman Widerlöv & Co 

förmedlat. Kontakten med mäklarfirman initierades då Widerlöv & Co var intresserade av att 

delta i  undersökningen och använda sig av Royal Streamings musiktjänster. För att minska 

antal faktorer som kan komma att påverka individen har studieobjekt bostadsvisning begränsats 

till bostäder i centrala Uppsala som har mycket gemensamt sett till yta, omgivning och 

målgrupp. Bostadsrätterna som valts ut i förväg i samråd med mäklarna består av ettor och 

tvåor där storleken på bostäderna är mellan 41 kvm upp till 79 kvm. Målgruppen i denna 

undersökning är individer mellan 18-35 år. För att öka kunskapen om målgruppen har vi 

genomfört samtal med mäklarfirman Widerlöv & Co. Samtalen bekräftar att det är unga vuxna 

som i första hand är intresserade av ettor och tvåor i centrala Uppsala i de utvalda områdena 

som har mycket gemensamt, vilket bekräftar vårt val av studieobjekt. Bostadsköp är en av de 

största affärerna i livet för privatpersoner. Därmed bör urvalet reflektera en relativt 

väldiversifierad demografisk grupp av människor eftersom många besökande kunder haft med 

sig familj och vänner som rådgivare.    
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Tidigare undersökningar som genomförts i servicemiljöer handlar om impulsinköp. Det är 

därför intressant att studera hur designad musiken påverkar kundupplevelsen under en 

bostadsvisning, eftersom upplevelsen leder fram till ett betydligt större köpbeslut. Kritik mot 

att utföra experiment i andra servicemiljöer är att den sammanlagda besökstiden kan bli mycket 

kort i de fall då kunden enbart genomför ett impulsköp. Besökande kunder förväntas då ej 

spendera tillräckligt med tid inne i servicemiljön för att påverkas av den designade musiken 

som spelas (Sherman, Mathur & Belk-Smith, 1997). Denna kritik är applicerbar även på vårt 

studieobjekt bostadsvisning då bostäderna har en liten yta och besökstiden är maximalt en 

halvtimme.    

 

3.3 Insamlingsmetod  

Insamlingen av primärdata har hanterats genom fältexperiment på tio bostadsvisningar. 

Besökande kunder kommer att tillfrågas att besvara och delta i undersökningen direkt efter att 

de avslutat besöket på visningen. Trots att studien vill mäta kundupplevelsen under själva 

bostadsvisningen har detta tillvägagångssätt valts ut eftersom det kan uppfattas som irriterande 

att störa besökande kunder under bostadsvisningen. Enligt Mehrabian och Russell (1974) kan 

känslor mätas kort efter att de upplevts trots att känslor är ett övergående tillstånd. Därför har 

studien valt att genomföra undersökningen direkt efter bostadsvisningen för att undvika att 

andra faktorer påverkar kundens känslotillstånd.  

 

Besökande kunder har under studien delats upp i två grupper, en experimentgrupp som utsatts 

för designad musik och en kontrollgrupp som har besökt bostadsvisningar där ingen musik 

spelas. Valet bakom en kvantitativ ansats är att ge en representativ bild som sedan kan 

appliceras på en större population.  

 

3.4 Utformning av enkät 

Enkäten är uppdelad i tre delar och består av tio stycken frågor, två stycken demografiska frågor 

om respondenternas kön och ålder samt två stycken frågor om varför och hur länge de besökte 

bostadsvisningen. Experimentgruppen som blir utsatt för designad musik tillfrågas om dess 

påverkan medan kontrollgruppen besvarar andra frågor för att se om det finns ett samband 

mellan glädje, upprymdhet och designad musik på bostadsvisning. Eftersom kunder till 

mäklarfirman Widerlöv & Co är alla individer som kan köpa en bostad och ingå juridisk 

bindande avtal är lägsta gränsen för deltagande i studien 18 år. Dessa besökande kunder på 
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bostadsvisning är relevanta för att delta i undersökningen som respondenter. Enkäten börjar 

med en känslotabell av P-A-D-modellen som mäter kundernas känslotillstånd. Utformningen 

av känslotabellen baseras på Mehrabian och Russells (1974) arbete med P-A-D-modellen. 

Modellen har senare utvecklats vidare av Donovan och Rossiter (1994). Enkäten undersöker 

de tolv känslotillstånd inom dimensionerna Pleasure (glädje) och Arousal (upprymdhet) där 

samtliga adjektivpar som motsatsord har översatts till svenska i enkätundersökningen. De sex 

första adjektivparen representerar dimensionen glädje och de andra sex adjektivparen står 

under upprymdhet.  

 

Originalet enligt P-A-D-modellen innehåller även dominans som den tredje dimensionen. Då 

dominans inte har någon signifikant effekt på kundernas beteende enligt tidigare studier 

undersöker denna studie känslotillstånden glädje och upprymdhet (Donovan & Rossiter, 1994). 

Besökande kunder ombeds att gradera sitt känslotillstånd på en skala där adjektivparen är 

placerade på vardera sida om skalan. För att inte riskera att respondenterna endast läser 

adjektiven på ena sidan är känslotabellen i undersökningen modifierad och innehåller därför 

både positiva samt negativa adjektiv i varje höger och vänster spalt (Christensen et al, 2010). 

Adjektiven är översatta till svenska vilket kan medföra en risk för otydlighet eftersom alla 

adjektiv inte har någon exakt översättning. Vi har därför anpassat adjektiven efter 

undersökningen för att undvika missförstånd bland respondenterna.  

 

Fördelarna med att genomföra en enkätundersökning är att det ger en hög svarsfrekvens,  går 

snabbt att genomföra samt att det är enkelt att kunna lösa oklarheter och frågetecken på plats. 

Däremot kan det finns svårigheter med att ställa känsliga frågor till tidigare okända personer, 

medan personer som inte har tillräckligt med kunskap i det svenska språket eller har läs- och 

skrivsvårigheter riskerar att hamna i bortfallsgruppen (Christensen et al, 2010).   
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Pleasure Arousal 

Unhappy-Happy Sluggish-Frenzied 

Annoyed-Pleased Dull-Jittery 

Unsatisfied-Satisfied Unaroused-Aroused 

Melancholic-Contented Relaxed-Stimulated 

Despairing-Hopeful Calm-Excited 

Bored-Relaxed Sleepy-Wide awake 
 
 

Glädje Upprymdhet 

Ledsen-Glad Rasande-Sansad 

Irriterad-Belåten Trött-Alert 

Otillfredställd-Tillfredställd Dämpad-Upprymd 

Nedstämd-Munter Avslappnad-Stimulerad 

Uppgiven-Hoppfull Lugn-Förväntansfull 

Uttråkad-Avslappnad Tråkig-Uppspelt 
 

Figur 2 “Organism Variables”, Sherman, Mathur och Belk-Smith, (1997) samt studiens anpassade 

variabler. 

 

Den tredje och avslutande delen i enkätundersökningen består av frågor gällande designad 

musik och ingen musik. För att inte påverka respondenterna har de musikrelaterade frågorna 

ställts i slutet av enkäten. Frågorna ställs i syfte att undersöka hur respondenterna upplever 

designade musiken eller ingen musik under bostadsvisningen. Först ställs en fråga gällande 

respondenternas generella upplevelse av bostadsvisningen, vilket sedan övergår till en 

fördjupning av känslotillståndet. För att kontrollera om besökande kunder överhuvudtaget lade 

märke till att designad musik spelats under bostadsvisningen ställs en fråga gällande individens 

uppfattning om omgivningen. Experimentgruppen tillfrågas till vilken grad de anser att 

designad musik på en bostadsvisning bidrar till en bättre upplevelse och kontrollgruppen 

tillfrågas om de hellre velat gå på en bostadsvisning där designad musik spelas. Frågorna ställs 

med graderade svar på en skala 1-7 där 1 betyder mycket dåligt och 7 betyder mycket bra. 
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Frågorna ställs i syfte att undersöka om den designade musiken har anpassats och utformats 

rätt och kan appliceras på bostadsvisningar.  

 

3.5 Datainsamling 
Under tiden för datainsamlingen till undersökningen blev alla besökande kunder över 18 år 

tillfrågade om de ville delta i vår undersökning. Det totala urvalet bestod slutligen av 84 

individer. Av dessa 84 individer som tillfrågats var det totalt 75 individer som valt att medverka 

i undersökningen. Vanliga anledningar till bortfall var bland annat att enkäten inte var korekkt 

ifylld, att respondenten missförstod dess utformning samt att personer tackade nej till att delta.  

 

Respondenterna är slumpmässigt utvalda eftersom vi inte i förväg visste vilka som skulle 

besöka dessa bostadsvisningar. Besökarna bestod av 48 kvinnor och 27 män mellan 18 till 75 

år, med en snittålder på 35,6 år.  Experimentgruppen, som blev utsatta för designad musik på 

bostadsvisningar bestod av 40 individer, med en snittålder på 35,5 år och en könsfördelning på 

25 antal kvinnor och 15 antal män. Kontrollgruppen besökte bostadsvisningar där ingen musik 

spelades och bestod av 35 individer med en snittålder på 35,7 år. Könsfördelningen i denna 

grupp är 23 antal kvinnor respektive 12 antal män.  

 

För att initiera studien har vi genomfört samtal med fem mäklare på Widerlöv & Co för att 

undersöka intresset att inkludera designad musik på bostadsvisning. Gemensamt för samtliga 

är att de aldrig tidigare inkluderat designad musik på bostadsvisning, men att det alltid finns ett 

intresse för att öka kundnöjdheten. Samtalen med mäklarna på Widerlöv & Co tyder på att 

designad musik uppskattas av personalen med förhoppningar om att den kan bidra till en 

trevligare stämning på bostadsvisning.  

 

3.6 Operationalisering av glädje och upprymdhet  

Studien undersöker glädje och upprymdhet och hur dessa faktorer påverkas av om det spelas 

designad musik och ingen musik på bostadsvisning. Glädje är en faktor och består av frågor 

som mäter individens känslor: glad-ledsen, hoppfull-uppgiven, avslappnad-uttråkad, 

tillfredställd-otillfredställd, belåten-irriterad och munter-nedstämd. Känslorna i tabellen agerar 

motpoler till varandra, vilket innebär att ju gladare individen anser sig vara på skalan desto 

mindre ledsen är individen i fråga. Skalankarna utgår således från två extremer, något som 

tidigare forskning använt för att mäta de två känslotillstånden glädje och upprymdhet (Donovan 
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& Rossiter, 1994). Faktorn glädje anses reliabel eftersom dess interna konsistens har 

undersökts genom Cronbach Alpha test och uppnår ett α=0,810. Detta eftersom en acceptabel 

nivå av intern reliabilitet är 0,7 (Nunnally, 1978).  

 

Initialt så består undersökningens andra faktor upprymdhet av sex frågor. Tillsammans uppnår 

dessa frågor inte kriterierna för en reliabel faktor då värdet på Cronbach alfa är  α=0,406. 

Därmed reducerades antal frågor med hjälp av funktion scale if item deleted. Den mest reliabla 

faktorn undersökningen kunde erhålla består av frågorna lugn-förväntansfull, uppspelt-tråkig 

och upprymd-dämpad där värdet på Cronbach alfa är α=0,613. Reliabiliteten är något låg, men 

kan anses som acceptabelt enligt tidigare forskning av (Nunnally, 1967). Det låga värdet kan 

förklaras genom att datasetet är begränsat. Enkätens frågor hade kunnat omformulerats för 

förbättra undersökningen och tydligare fånga in faktorn upprymdhet. En faktor som har lågt 

Cronbachs Alfa och som även innehåller ett fåtal frågor kan fortfarande anses som acceptabel 

om dess Mean Inter-Item Correlation ligger mellan 0,2 och 0,4 (Pallant, 2016). I denna studie 

så når faktorn upprymdhet ett Mean Inter-Item Correlation på 0,353 vilket anses som 

tillräckligt. Nunnally (1978) betonar att det är tolkningsfråga och att bedömningen beror på 

situationen. Därmed anser studien att faktorn upprymdhet kan bedömas som måttlig.  
 

Tabell 2. Cronbachs Alfa; glädje och upprymdhet 

Variabel Antal frågor Frågor Cronbach Alpha Bedömning 

Glädje  6 1, 7, 8, 10, 11, 12  0.810 God 

Upprymdhet  3 2, 6, 9  0.613 Måttlig 

 

3.7 Faktoranalys 
För att undersöka diskriminant validitet genomförs en explorativ faktoranalys. För att mäta 

materialets lämplighet använder vi oss av Kaiser-Meyer-Olkin measure of overall sampling 

adequacy som kan förkortas KMO. Genom ett KMO-test kan studien få indikationer på om det 

finns bakomliggande faktorer i materialet genom att undersöka variablernas partiella 

korrelation. Värdena inom KMO ligger på en skala mellan 0-1 där det rekommenderade värdet 

är över 0,6 (Pallant, 2016). Utifrån samma frågor som presenteras i tabell 2 hamnar KMO-

värdet på 0,794. Utöver detta har studien genomfört Bartlett's test of Sphericity (BTS). Det är 
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ett statistiskt test som genomförs för att mäta korrelationen mellan variablerna glädje och 

upprymdhet. Enligt detta test krävs det att Sig.-värdet är signifikant vilket innebär att det bör 

vara under 0,05. I vår studie är detta värde 0,000 vilket indikerar att studiens datamaterial är 

lämpligt för att genomföra en faktoranalys.  

 

Faktoranalysen visar att det insamlade materialet ej uppnår diskriminant validitet mellan 

konstrukten glädje och upprymdhet då ett flertal korsladdningar existerar. Den genomförda 

faktoranalysen visar att ett antal av frågorna i enkäten mäter variablerna glädje och upprymdhet 

bättre än vad andra gör. Rotation Matrix visar att frågorna glad-ledsen, lugn-förväntasfull, 

uppspelt-tråkig och hoppfull-uppgiven har ett starkt samband. Det visar också att frågorna 

avslappnad-uttråkad, tillfredställd-otillfredställd, belåten-irriterad och munter-nedstämd 

hänger ihop. Eftersom faktoranalysen inte uppnår diskriminant validitet innebär det således att 

studiens faktorer glädje och upprymdhet ej har en tillräckligt stor skillnad. Det försvårar 

möjligheterna att jämföra och särskilja faktorerna som fångar in olika känslotillstånd i 

enkätundersökningen.   
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4. Resultat  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat av de 75 genomförda enkätundersökningarna. 

Inledningsvis så börjar vi att diskutera den designade musikens påverkan på respondenternas 

känslotillstånd. Det övergår därefter till presentation av upplevelsen när det inte spelades 

musik. Slutligen framställs resultatet som sedan ligger till grund för arbetets diskussion.  

 

4.1 Designad musik på bostadsvisning 
Inledningsvis vill vi kontrollera att den designade musiken är relevant genom att studera hur 

behovet av musik upplevs utifrån kundens perspektiv. I enkätundersökningen fick kunderna 

svara på om de upplevde att musiken bidrog till en bättre upplevelse och till vilken grad, på en 

skala 1-7 där 1 var mycket dåligt och 7 var mycket bra. Medelvärdet uppmättes till 5,4 vilket 

tyder på att experimentgruppen som utsattes för designad musik anser att det bidrar till en bättre 

upplevelse. Experimentgruppen tillfrågades även om de hellre velat gå på en bostadsvisning 

utan musik och då var det enbart 2 respondenter som svarat ja. Det mest intressanta denna 

observation av fältstudien visade var att de som utsattes för designad musik uppskattade detta, 

dvs 34 personer av 36 respondenter i experimentgruppen föredrog en bostadsvisning med 

designad musik. Däremot svarade endast 5 personer av 34 respondenter i kontrollgruppen utan 

musik att de hellre hade velat besöka en bostadsvisning med musik. Endast 6 av 34 i samma 

grupp lade märke till omgivningens ljud på visningen utan musik. Omgivningen ljud 

uppfattades av dessa besökare varken som positiva eller negativa. Sammanfattningsvis innebär 

detta att kunder som utsatts för designad musik uppskattar det.  

 

4.2 Designad musik och påverkan på känslotillstånd 
 
4.2.1 Designad musik och glädje  

Glädje är en av två variabler i P-A-D-modellen som undersökningen använt för att testa 

kundernas känslotillstånd. Hypotes 1 undersöker om känslor av glädje hos besökande kunder 

ökar om designad musik spelas jämfört med när ingen musik spelas. 

 
H1: Känslor av glädje hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört med när ingen 
musik spelas på bostadsvisning.  
 

För att undersöka medelvärdet av de två grupperna har ett oberoende T-test genomförts. 

Experimentgruppen som utsatts för designad musik består av 37 respondenter med ett 



 
                                                                               

 21 

medelvärde på 5,2928 och en standardavvikelse på 0,83832. Kontrollgruppen består av 33 

respondenter med ett medelvärde på 4,8873 och en standardavvikelse på 0,92362.   Resultatet 

av detta test visar en signifikant skillnad på p=0,058 där (FG=66,789, p=0,058). Resultat visar 

därmed att designad musik genererar en marginellt signifikant högre grad av glädje jämförbart 

med när ingen musik spelas under en bostadsvisning.  

 
Tabell 3. T-test Musik och Ingen musik: glädje. 

Musik N Medelv. StdAv StFel FG t-värde Sig. (2-
tailed) 

Musik 37 5,2928 0,83832 0,13782  
66,789 

 
1,931 

 
0,058 

Ingen 
Musik 

34 4,8873 0,92362 0,15840 

 
Detta resultat visar att designad musik genererar en högre grad av glädje hos kunderna under 
en bostadsvisning än när ingen musik spelas. Således accepteras Hypotes 1. 
 
4.2.2 Designad musik och upprymdhet 

Upprymdhet är den andra variabeln om kundernas känslotillstånd i P-A-D-modellen som 

testats. Experimentgruppen som utsatts för designad musik består  av 39 respondenter med ett 

medelvärde på 4,6325 och en standardavvikelse på 0,92968. Kontrollgruppen består av 35 

respondenter med ett medelvärde på 4,7524 och en standardavvikelse på 0,87948. Hypotes 2 

undersöker hur kundens grad av upprymdhet ökar om designad musik spelas jämfört med när 

ingen musik spelas på bostadsvisning.  

 
H2: Känslor av upprymdhet hos besökarna ökar om designad musik spelas jämfört med när 
ingen musik spelas på bostadsvisning.  
 

Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad avseende designad musik, ingen musik och 

upprymdhet med (FG=71,789, p=0,571) och därmed förkastas hypotesen. Resultat visar att 

designad musik ej genererar en signifikant högre grad av upprymdhet jämförbart med när ingen 

musik spelas under en bostadsvisning. 
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Tabell 4. T-test Musik och Ingen musik: upprymdhet 

Musik N Medelv. StdAv StFel FG t-värde Sig. (2-
tailed) 

Musik 39 4,6325 0,92968 0,14887  
71,789 

 
-0,570 

 
0,571 

Ingen 
Musik 

35 4,7524 0,87948 0,14866 

 
Detta resultat visar att designad musik ej genererar en högre grad av upprymdhet hos 
kunderna under en bostadsvisning än ingen musik. Således förkastas Hypotes 2. 
 
4.3 Sammanställning 
Sammanställning nedan av resultaten för de undersökta sambanden. Hypotes 1 accepteras 

medan Hypotes 2 förkastas.  

 
Tabell 5. Sammanställning hypoteser 

Hypoteser P-värde Utfall 

H1:  Känslor av glädje hos besökarna ökar om designad musik 
spelas jämfört med när ingen musik spelas på bostadsvisning. 

0,058 Accepteras 

H2: Känslor av upprymdhet hos besökarna ökar om designad musik 
spelas jämfört med när ingen musik spelas på bostadsvisning. 

0,571 Förkastas 
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5. Diskussion 
Avsnittet avser att föra en diskussion om undersökningens resultat i förhållande till tidigare 

forskning och teorier. Arbetet bygger på Mehrabian och Russells S-O-R-modell för att 

undersöka hur designad musik påverkar kundupplevelsen på bostadsvisning.  

 
5.1 Designad musik och dess påverkan på kundupplevelsen 

Tidigare forskning visar att designad musik bidrar till en bättre kundupplevelse (Wanger, 

2002). Vår undersökning visar att 34 av 36 respondenter som exponeras för designad musik 

anser att det bidrar till en mer positiv upplevelse. Däremot så anser respondenterna som gått på 

bostadsvisningar där ingen musik spelats att de inte heller vill ha designad musik. Resultatet 

tyder på att besökande kunder måste exponeras för designad musik för att uppskatta det. 

Generellt är människor riskaversiva och rädda för förändring vilket skulle kunna vara en 

förklaring bakom detta beteende (Hultén, 2015). Designad musik kan skapa undermedvetna 

utlösningsfaktorer som påverkar besökande kunders uppfattning av en bostadsvisning. Därmed 

kan det finnas incitament att inkludera designad musik på en bostadsvisning för att väcka 

känslor, tankar och minnen hos besökande kunder. Det kan bidra till en bättre kundupplevelse.  

 

5.2 S-O-R-modellen och P-A-D-modellen 
Med hjälp av S-O-R-modellen har studien undersökt hur stimuli genom designad musik och 

ingen musik har påverkat respondenternas känslotillstånd på bostadsvisning. Undersökningen 

har genomförts för att undersöka om designad musik ökar nivån av glädje och upprymdhet hos 

besökande kunder. S-O-R-modellen beskriver hur ett stimulus ger upphov till ett förändrat 

känslotillstånd som sedan påverkar individens respons. Studiens första hypotes visar att 

stimulus designad musik påverkar kundernas känslotillstånd genom att glädjenivå höjs. 

Eftersom resultatet tyder på en statistisk signifikans för att besökande kunder som utsätts för 

designad musik är gladare speglar faktorn glädje vårt undersökningsområde.  

 

Det indikerar att S-O-R-modellen förutspår ett korrekt analytiskt antagande att designad musik 

påverkar känslotillståndet. Enligt Mehrabian och Russell (1974) så leder ökad glädje och 

upprymdhet till ett närmande beteende. Ett närmande beteende innebär i sin tur att besökande 

kunder upplever servicemiljön som positiv. Besökande kunder får då större intresse av att 

stanna kvar längre och önskan om att komma tillbaka bli högre. Vid en bostadsvisning är ett 

närmande beteende önskvärt eftersom viljan om att komma tillbaka till bostaden är väsentlig 
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för att upplevelsen av bostadsvisningen ska leda till ett bostadsköp. Designad musik som 

verktyg blir därmed en relevant marknadsföringsstrategi för att påverka känslor och sinnen hos 

besökande kunder (Hultén, 2011).  

 

Studiens andra hypotes förkastas då det inte finns en tillräcklig signifikans skillnad för att 

designad musik leder till ökad upprymdhet hos individen. P-A-D-modellens antagande 

ifrågasätts därmed eftersom undersökningen visar att designad musik framkallar ökad glädje 

men inte tillräckligt ökad upprymdhet hos individen. Det innebär att besökande kunder på 

bostadsvisning med designad musik blir gladare jämfört med när ingen musik spelas. Däremot 

når inte besökande kunder känslotillståndet upprymdhet som exempelvis skulle kunna innebära 

att de genomfört ett implusköp efter avslutad bostadsvinsning. 

 
5.3 Designad musik genererar glädje 
Vid gruppering av designad musik och ingen musik återfanns en signifikant skillnad i nivån av 

glädje hos kunderna. Detta resultat visar i enlighet med tidigare studier (Baumann & Gayer, 

2017, Garlin & Owens, 2006, Hultén et al, 2011, Wanger, 2002) att kunder uppnår en 

tillfredsställande nivå av glädje när designad musik spelas. Därmed förstärker denna studie att 

musik kan används som ett verktyg för att påverka kundernas känslor och därigenom 

kundupplevelsen. Detta kan till stor del bero på att den designade musiken är anpassad efter 

varumärket och målgruppen som förväntas besöka bostadsvisningen.  

 

5.4 Upprymdhetens reliabilitet 

Gällande P-A-D-modellens känslotillstånd upprymdhet återfinns inte ett lika starkt resultat som 

vid känslofaktorn glädje. Detta kan bero på enkätens utformning då statistikprogrammet SPSS 

visar att tre av de frågor som ställdes i enkäten inte mäter upprymdhet tillräckligt bra för att 

vara med i analysen. Studien har därför utgått från de tre frågor som mäter känslofaktorn 

upprymdhet bäst och bygger resultatet utifrån det. Eftersom konstruktet upprymdhet inte 

uppnår ett alfavärde på 0,7 så kan den interna konsistensen ifrågasättas. P-A-D-modellens två 

konstrukt mäter således liknande känslotillstånd vilket försvårar en särskiljning och kan vara 

en förklaring till att konstruktet upprymdhet inte uppnår en tillräckligt hög signifikansnivå. Om 

studien haft fler antal respondenter hade sannolikheten ökat för ett lägre p-värde. Eftersom 

studien haft begränsat antal besökande kunder på bostadsvisningar under den utvalda perioden 

antar vi att ett större urval i en mer omfattande studie lett till en starkare signifikans. 
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5.5 Sinnesmarknadsföring 
Sammanfattningsvis uppmuntrar studien mäklarfirmor till att använda designad musik på 

bostadsvisningar för att framkalla känslor av glädje hos besökande kunder. Eftersom 

varumärkesupplevelsen hos kunder till stor del bygger på kundens egna känslor är det relevant 

(Hultén, 2011). Designad musik påverkar mottagaren i hög grad och det är därmed viktigt ta 

kontroll över ljudupplevelsen på en bostadsvisning där omgivningens ljud kan vara avgörande 

för att upplevelsen ska leda till köp eller inte. Marknadsföring som engagerar kundens sinnen 

och påverkar beteendet skapar undermedvetna uppfattningar av bostaden som objekt (Krishna, 

2012). Denna studie har fokuserat på att undersöka sambandet mellan designad musik och 

kundupplevelse. Studien visar att glädjenivån höjs när designad musik spelas, däremot uppnås 

inte upprymdhet. Därmed menar vi att dessa två konstrukt, glädje och upprymdhet, med fördel 

hade kunnats särskiljas mer för att fånga in fler känslor hos besökande kunder och på så sätt nå 

fram ett tydligare resultat.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt återgår vi till uppsatsens syfte och forskningsfråga för att sedan kortfattat 

sammanfatta studiens resultat i ett försök att besvara dessa. Därtill presenteras ett antal 

praktiska implikationer av resultaten, vilket sedan leder till en diskussion kring studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning.  

 
6.1 Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats har gått ut på att genom fältexperiment på bostadsvisningar 

undersöka hur designad musik påverkar kundupplevelesen, kundernas känslotillstånd samt 

hur de uppfattar musiken. Detta beroende på om designad musik eller ingen musik spelas.  

Ur detta kom följande forskningsfråga:  

 

Hur påverkas kundupplevelsen av designad musik på bostadsvisningar?  

     
Av uppsatsens två hypoteser accepteras den första medan den andra hypotesen förkastas. 

Resultatet tyder på att det finns en skillnad på kundernas känslotillstånd när designad musik 

spelas under bostadsvisning jämfört med när ingen musik spelas. Experimentgruppen som har 

utsatts för designad musik upplever en högre nivå av glädje jämfört med kontrollgruppen. Det 

faktum att designad musik leder till ökad glädje dementerar S-O-R-modellens ansats och anses 

därmed korrekt. Designad musik påverkar kundernas känslotillstånd och därmed även 

responsen. De kunder som exponeras för designad musik upplevde högre glädje vilket i sin tur 

leder till ett närmande beteende. Önskan om att stanna kvar längre eller att återvända till 

bostaden förhöjs vilket blir primärt vid köp av lägenhet. Gällande kontrollgruppen går det inte 

att finna en tillräcklig hög signifikansnivå som tyder på att även upprymdheten hos kunderna 

påverkas av designad musik. Detta kan delvis bero på enkätens utformning då den genomförda 

faktoranalysen visar att tre av de frågor som mäter kundernas upprymdhet inte var tillräckligt 

tydliga för att särskilja det från känslofaktorn glädje.  

 

En övervägande majoritet i experimentgruppen uppgav att de föredrar att gå på en 

bostadsvisning där designad musik spelas. Det tyder på att individer som exponeras för 

designad musik föredrar detta. Individer som inte utsätts för musik  upplever heller ingen 

önskan om att gå på en bostadsvisning med designad musik. Därmed måste kunderna 

exponeras för designad musik för att uppskatta dess påverkan.  
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6.2 Implikationer 
Undersökningens mest intressanta resultat ur ett praktiskt perspektiv är slutsatsen att designad 

musik påverkar kundernas glädjenivå i positiv bemärkelse. Samtidigt påverkas inte kunderna 

så mycket att de uppnår tillräckligt hög signifikansnivå gällande känslofaktorn upprymdhet. 

Detta innebär att kunderna uppskattar musiken, men antagligen inte kommer att genomföra ett 

impulsköp på grund av att designad musik spelas. Anledningen bakom kan bero på att köp av 

bostad är ett genomtänkt beslut och att kundernas köpvilja alltså inte är lika enkel att påverka 

genom utomstående faktorer som exempelvis designad musik. Däremot kan fastighetermäklare 

och säljare genom att spela designad musik på bostadsvisningar skapa försprång hos sina 

kunder genom musikens positiva aspekter. Därmed kan fastighetsmäklare skapa en 

kundupplevelse som präglas av glädje på sina bostadsvisningar genom att spela designad 

musik. Bostäderna där det spelades designad musik i studien var små i storleken och besökande 

kunder spenderade generellt en kort stund på varje bostadsvisning. Majoriteten av besökare 

uppskattade sitt besök till under 10 minuter. Hade studien fokuserat på villor eller bostäder som 

är större till ytan finns det anledning att tro att kunderna hade stannat längre. Vidare stärkte 

studien tidigare forskning rörande musikens positiva påverkan på kundernas känslotillstånd. 

Resultatet av denna studie bekräftar bilden av designad musik som ett starkt verktyg att skapa 

en god kundupplevelse i flera olika miljöer. Detta bör uppmuntra fler fastighetsmäklare inom 

bostadsbranchen att använda muisk som är speciellt designad för deras bostadsvisningar. För 

att få fler kunder som är nöjda med sin upplevese av mötet med fastighetsmäklaren 

rekommenderar denna studie att musiken utformas i samklang med företagets målgrupp.  

 
6.3 Begränsningar och framtida forskning 

Att studien genomfördes på plats i bostäder under visningar som hade ojämt antal besökare i 

perioder är en av studiens begränsningar. En del i studien har varit att följa fastighetsmäklare i 

arbetet. För att helt isolera faktorn designad musik och mäta där ett flöde av besökare befinner 

sig kan detta ske i exempelvis ett showroom för fastigheter. Eftersom ett köp av bostad relativt 

ofta är ett genomtänkt köp som är beroende av kundens privatekonomi och bostadsmarknaden 

kan kundens känslotillstånd och upplevelse påverkas. Däremot kan denna studie inte visa att 

kunden som tittat på en bostad med designad musik därför kommer att vara mer benägen att 

köpa eller lägga ett högre bud på en bostad. Denna begränsning öppnar upp för vidare studier 

kring musikens påverkan i andra typer av miljöer och alternativt koppla det till köpprocessen 

för bostadsaffärer. En annan begränsning i studien är relaterat till dess omfång. Då endast tio 

bostadsvisningar undersöktes under en period av totalt 14 dagar är underlaget för studien 
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relativt svagt. Rekommendationer för framtida forskning är därmed ett mer omfattande 

experiment både på fler bostadsvisningar och under en längre tidsperiod för att vidare eliminera 

influenser av externa effekter. Detta skulle kunna generera ett mer gediget dataunderlag och 

därmed stärka studiens resultat. Eftersom en av kundernas känslovariabler, upprymdhet, fick 

ett något lägre alfavärde rekommenderar vi inför framtida forskningsstudier att se över hur 

mätningen av denna känslovariabel utformas. Därmed kan studien konstatera att det sannolikt 

fanns brister i utformningen och att det krävs fler, mer noggranna studier för att säkerställa att 

upprymdhet är en faktor som kan komplettera glädje. Detta öppnar upp för möljligheter att nå 

djupare studier av musikens påverkan på individers känslotillstånd. Resultaten av denna studie 

ledde fram till slutsatsen att designad musik på bostadsvisning har en betydande påverkan på 

kunders emotioner. Vi spekulerade därefter att detta resultat till viss del kan ha berott på att 

kunderna uppvisade en mer positiv attityd när designad musik spelades. Därmed skulle vidare 

forskning kunna bidra till att förklara hur attityden till musiken påverkar kunderna, dvs. hur 

köpbeteende vid bostadsaffärer eventuellt förändras beroende på hur väl kunderna föredrar 

upplevelsen av bostadsvisningen.  
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8. Bilagor                                                              
      
 
 
 

Enkätundersökning  
 
Vi är två studenter som för närvarande skriver vår kandidatuppsats vid Uppsala Universitet. 
Vi skulle bli tacksamma om du kunde ta dig tid och besvara följande frågor angående hur ni 
upplevde denna bostadsvisning. Enkäten är helt anonym. Tack! 
      
Ålder: ___________	 (ange din ålder i siffror) 
 
Kön: � Man    � Kvinna    � Annat   
 
Hur länge har du varit på bostadsvisningen?  
 
(Uppskatta tid i minuter) ___________		
	
Varför besöker du bostadsvisningen? 
 
� Titta spekulativt   � Titta åt någon annan 
      
    
Känslor 
Vilka känslor upplever du nu? (Gradera) 
Markera med ett kryss det alternativ som stämmer bäst med ditt nuvarande känslotillstånd.  

      



 
                                                                               

 33 

Med designad musik 
       
Hur upplevde du bostadsvisningen i sin helhet? (Gradera 1 – 7) 
Ringa in ett alternativ. 
 
Mycket dåligt    1     2     3     4     5     6     7    Mycket bra 
 
Lade du märke till musiken som spelades under bostadsvisningen? 
       
� Ja � Nej 
      
   
Vad tyckte du om musiken som spelades under bostadsvisningen? (Gradera 1 – 7) 
Ringa in ett alternativ. 
 
Mycket dåligt    1     2     3     4     5     6     7    Mycket bra 
      
Upplevde du att musiken bidrog till en bättre upplevelse? (Gradera 1 – 7) 
Ringa in ett alternativ. 
 
Mycket dåligt    1     2     3     4     5     6     7    Mycket bra 
      
Hade du hellre velat gå på en bostadsvisning utan musik?  
 
� Ja � Nej 
 
 
Tack för att du tagit dig tid att bidra till vår uppsats. 
 
Ha det fint,  
Andrea och Victoria      
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Ingen musik 
       
Hur upplevde du bostadsvisningen i sin helhet? (Gradera 1 – 7) 
Ringa in ett alternativ. 
 
Mycket dåligt    1     2     3     4     5     6     7    Mycket bra 
 
Lade du märke till omgivningens ljud under bostadsvisningen? 
       
� Ja � Nej 
 
Om du svarat Ja, hur upplevde du ljuden som du hörde? (Gradera 1 – 7) 
Om du svarat Nej, gå vidare till nästa fråga. 
Ringa in ett alternativ. 
 
Mycket dåligt    1     2     3     4     5     6     7    Mycket bra 
      
3. Hade du hellre velat gå på en bostadsvisning där det spelades bakgrundsmusik?  
 
� Ja � Nej 
 
Tack för att du tagit dig tid att bidra till vår uppsats. 
 
Ha det fint,  
Andrea och Victoria   
 
 
 
 
 




