
 

 

 

 

Institutionen för ekonomi och IT 
Avdelningen för medier och design 
 

 

 

Ljud och musik som marknadsföringsverktyg 
 

Marcus Blomgren 

Victoria Johansson 
 

 

 

 

 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Examensarbete i medieinformatik 

Vårterminen 2015 

 

Handledare: Sara Willermark 

Examinator: Margareta Borg  

 

 



DEGREE PROJECT 

Audio and music as marketing tools 
Marcus Blomgren 

Victoria Johansson 

Abstract 
The aim of our thesis is to examine how audio and music can be used for marketing 

purposes. To answer our purpose, we have conducted interviews with six respondents with 

experience and knowledge of using audio and music in marketing. The respondents came 

from three different specializations within the industry; producer, bureau and company. We 

have also analysed the respondents answers through theories such as content marketing, 

sensory marketing, musical fit and sonic branding. Our results show that knowledge of how 

audio and music affects us is of great importance to successfully use it in marketing. 

Further, our study indicates that audio and music tends to be used as a compliment rather 

than being in focus, which could risk that it instead becomes a deficient, rather than a 

winning concept. 
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Ljud och musik som marknadsföringsverktyg 
Marcus Blomgren 

Victoria Johansson 

Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur ljud och musik kan användas i 

marknadsföringssyfte. För att kunna besvara vårt syfte har vi intervjuat sex respondenter 

som har erfarenhet och kunskap relaterat till att använda ljud och musik i marknadsföring. 

Respondenterna representerar tre olika inriktningar inom branschen; producent, byrå och 

företag. Vi har analyserat respondenternas svar utifrån bl.a. teorier och begrepp som 

involverar content marketing, sinnesmarknadsföring, musical fit och sonic branding. Vårt 

resultat visar att kunskap om hur ljud och musik påverkar oss är av stor vikt för att lyckas 

använda det effektivt i marknadsföring. Vidare indikerar vår studie att ljud och musik 

tenderar att användas som ett komplement i marknadsföring snarare än att vara i fokus, 

vilket riskerar till att det istället blir bristande än ett vinnande koncept. 
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1.    Inledning och Bakgrund 
Trots en 30 000 år lång historia av att bedriva handel och viljan att få andra människor att 

köpa ens varor, är marknadsföring ett relativt nytt begrepp. Marknadsföring som begrepp 

introducerades genom att konkurrensen blev allt mer exponerad och mer påtaglig på 

marknaden, vilket enligt Hultén (2014, s. 13-16) innebar att det blev allt viktigare att 

producera rätt varor och tjänster till konsumenter. I dagens samhälle har konkurrensen 

blivit allt hårdare, vilket betyder att vi konsumenter har ett större urval och får allt mer 

information att ta in, bearbeta och sålla bort. Därför är det viktigt för företag att på ett 

distinkt sätt positionera sig i konsumenters medvetande, genom att skapa tydliga och 

trovärdiga associationer om företaget eller varumärket som stämmer överens med 

konsumentens bild (Gezelius & Wildenstam, 2011, s 124, 137). Gezelius & Wildenstam 

(2011, s. 119-121) framhåller också att man med fördel kan kombinera flera olika typer av 

strategier i syfte att nå ut till olika typer av målgrupper, för att få mer exponering och 

utveckla hållbarhet. Man ska även vara observant på förändring av konsumtionsbeteende 

för att kunna sticka ut bland konkurrenter samt bevara sin varumärkesposition (Gezelius & 

Wildenstam, 2011, s. 136-137).  

 

I och med att konkurrenskraften har ökat har också marknadsföring i sig utvecklats vad 

gäller att hitta nya möjligheter för att nå ut till konsumenten. Exempelvis har utnyttjandet 

av människans alla sinnen utvecklats till en egen gren i marknadsföring - livsmedelsbutiker 

har bl.a. ofta en bakavdelningen i butiken för att påverka kundens köpbeteende genom 

lukten av nybakta bullar. Det dominerande sinnet i marknadsföring har dock alltid varit 

synen och det visuella, skriver Jackson, Jankovich & Sheinkop (2013, s. 20). Dessa 

författare menar även att det har funnits en okunskap vad gäller effekten av ljud och musik, 

samt dess potentiella påverkan inom marknadsföringssammanhang. Samtidigt har man ända 

sedan radions födelse för lite mer än 100 år sedan använt musik som marknadsförings-

verktyg, då främst i form av simpla jinglar (Lusensky, 2010, s. 37). När man pratar om 

hörsel och marknadsföring går tankarna snabbt till musik. Idag är användandet av musik i 

marknadsföring mer varierat och nyanserat än tidigare och man använder även ljud som 

marknadsföringsverktyg, exempelvis fågelkvitter i vissa lokaler för att få det att kännas 

öppnare. 
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Idag finns det forskning som visar att ljud och musik har en väldigt stark, känslomässig 

samt direkt påverkan på oss människor, då bl.a. Hultén (2014, s. 199) och Lusensky (2010, 

s. 28) berättar att hörselsinnet är ett av de mest intima sinnena vi har och att det är ett av de 

sinnen som utvecklas redan i livmodern. Kunskapen om att ljud och musik påverkar oss är 

dock inte ny. Sokrates ansåg för över 2000 år sedan att staten skulle förbjuda musik, då 

musik sågs som farligt på så sätt att man kunde kommuniceras direkt till människors inre 

(Lusensky, 2010, s. 28). Det finns alltså en tydlig relation mellan ljud, musik och 

marknadsföring, som mer och mer har fått stöd inom forskningen. En studie från Zander 

(2006) visar att ljud och musik kan påverka hur vi uppfattar ett varumärke och en studie 

från Yeoh & North (2009) framhåller hur ljud och musik kan leda till ökad försäljning samt 

val av produkt.  

 

Denna upptäckt börjar sakta och modest att spegla sig allt mer i dagens marknadsföring, 

inte minst med aktuella framgångar som exempelvis Volvos musiksatsningar i sina 

reklamer (Hadzimahovic, 2014). I Sverige är ljud och musik som marknadsföringsverktyg 

fortfarande ett relativt nytt begrepp, och traditionell, visuell marknadsföring är och 

fortsätter vara den vanligaste strategin för företag och varumärken att använda sig av i 

marknadsföring- och profileringssyften (Hultén, 2014, s. 198). I denna uppsats vill vi därför 

utforska ljud och musik som en ny och aktuell möjlighet för intressenter att jobba med.  

 

2.    Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur ljud och musik kan användas i 

marknadsföringssyfte. Vi anser att det är av stort intresse att bidra med ökad förståelse för 

musikens samt ljudets roll och användning i marknadsföringssyfte. Särskilt mot bakgrund 

av att det är en förhållandevis ny företeelse. Målet med vårt examensarbete är att ta fram 

allmänna riktlinjer för hur intressenter ska kunna utveckla strategier – dvs. metoder att 

genomföra marknadsföring - via ljud och musik. Vi adresserar följande frågeställningar:  

• Vilka motiv och utmaningar finns för att använda ljud och musik i 

marknadsföringssyfte?  
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• Vilka strategier tillämpas inom marknadsföring via ljud och musik, och hur 

använder man dem? 

 

3.    Avgränsningar  
Vårt arbete begränsas till Sverige, detta för att kunna ge ett så detaljerat och användbart 

resultat som möjligt. Vi kommer inte heller att inkludera ett mottagarperspektiv, dvs. ett 

konsument-perspektiv och mottagarens subjektiva uppfattning, då vårt intresse grundar sig i 

hur man arbetar med ljud och musik som strategi. Avslutningsvis kommer vi inte att 

diskutera eller analysera ljudets fysikaliska egenskaper, ljudets byggstenar eller musikteori, 

då vi vill fokusera på hur man kan använda ljud och musik, och inte hur man skapar 

det.         

 

4.    Teori och tidigare forskning 
Tidigare forskning har visat att ljud och musik påverkar oss på ett tydligt sätt, och man har 

bland annat kunnat fastslå att ljud och musik påverkar vårt köpbeteende. Exempel på detta 

är hur romantisk musik ökar försäljning i en floristbutik (Jacob m.fl., 2009), hur valet av 

vin påverkas av nationell musik (North, Hargreaves & Mckendrick, 1999), samt hur etnisk 

musik leder till specifika val av produkter (Yeoh & North, 2009). Detta kan också omfattas 

under begreppet sinnesmarknadsföring, som innebär att man ger konsumenten en 

upplevelse via de fem sinnena som påverkar konsumentens lojalitet, köpvanor samt 

tillfredställelse på ett mer positivare samt djupgående vis, då de fem sinnena syn, känsel, 

lukt, smak och hörsel leder till en mer personlig förankring hos konsumenten (Hultén, 

2014, s. 107). Ett annat sätt att använda sig av ljud och musik via bl.a. upplevelser och en 

mer personlig koppling i marknadsföring är genom content marketing. Content Marketing 

som begrepp innebär att man skapar något som ger mervärde för konsumenten, menar 

Barregren & Tegborg (2013, s. 29, 37, 71). Det innebär i detta sammanhang att när man 

använder ljud och musik i sin marknadsföring ska det ske på ett trovärdigt och autentiskt 

sätt, så att det inte ska framstå som att man vill sälja någonting eller att det är 

marknadsföring man gör.  
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Hur man använder ljud och musik är dock helt avgörande. Anisimova, Müllern & 

Plachkova (2014), Chou & Lien (2014) samt Zander (2006) diskuterar begreppet musical 

fit, hur man måste anpassa ljud och musik efter det syfte man skall använda det till. 

Exempelvis menar Anisimova, Müllern & Plachkova (2014) att val av rätt låttext har 

avgörande roll för hur konsumenten ska ta in rätt associationer från reklamens budskap och 

avsändare. Chou & Lien (2014) presenterar om ett liknande exempel, fast med fokus på 

nostalgiska låtar istället för låttexter, medan Zander (2006) beskriver om hur val av ljud och 

musik kan påverka hur konsumenter uppfattar ett varumärke.  

På samma sätt som exempelvis Zander (2006) förklarar samspelet mellan musical fit och 

varumärken, kan man också relatera detta till sonic branding, som också är ett centralt 

begrepp inom ljud/musik och marknadsföring. Sonic branding är den audiella 

representationen av en grafisk profil och logotyp, och som ska uttrycka företagets eller 

varumärkets värderingar, och i sin tur väcka rätt typer av associationer för konsumenten 

(Treasure, 2011, s. 172).  

 

Begreppen sonic branding och musical fit har vi kunnat se är beroende av varandra när man 

ska utveckla och tillämpa marknadsföringsstrategier med ljud och musik. Lantos & Craton 

(2011) nämner att när man väljer att marknadsföra sig via ljud och musik måste man både 

involvera varumärkets värderingar och anpassa värderingarna i samband med val av 

strategi, association, budskap om både varumärket, dess organisation, med innehållet man 

vill förmedla till konsumenten, och i sin tur involvera detta med konsumentens egen 

uppfattning om innehåll och dess avsändare. Om man inte gör det nämner författarna att 

konsumenten kan skapa negativa associationer genom att konsumenten inte kommer ihåg 

avsändare eller innehållet som förmedlas, eller att konsumenten uppfattar avsändaren som 

icke trovärdig, då ljudet eller musiken är förknippat med andra associationer som inte 

stämmer överens med konsumentens bild.  

 

4.1    Aakers principer 
David A. Aaker, som är professor i marknadsföring, beskriver 10 principer företag att följa 

för att bygga upp eller stärka ett varumärke som ska vara hållbart och starkt över tid. Dessa 
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10 principer är; 1) Brand identity, 2) Value proposition, 3) Brand position, 4) Execution, 5) 

Consistency over time, 6) Brand system, 7) Brand leverage, 8) Tracking brand equity, 9) 

Brand responsibility, och slutligen 10) Invest in brands. Vi kommer använda oss av ett 

urval av dessa tio principer, som vi anser är mest relevanta att applicera inom vårt arbete. 

Principernas syfte är att ge en tydligare koppling till marknadsföring av ett varumärke 

genom varumärkesuppbyggnad och dess hållbarhet över tid, då detta inte täcks detaljerat i 

föregående begrepp som tidigare har nämnts. Vi anser att syftet med principerna är viktiga 

att involvera till detta arbete för att besvara vårt syfte och mål om ökad förståelse, samt 

framtagandet av allmänna riktlinjer för intressenter att tänka på vid utveckling av 

marknadsföringsstrategier, involverade ljud och musik. 

De principer vi har valt är följande; 

4.1.1    Brand Identity 

Med brand identity, eller varumärkesidentitet, skriver Aaker (1996, s. 78-85, 118-119, 142, 

150, 382) att varje varumärke ska ha en identitet och samtidigt vara medveten om dess 

kärnpunkt. Man ska ha insikt i vad identiteten kan innebära för associationer till 

varumärket, vilka värderingar som är kopplade till varumärket, dess organisation och 

konsumentens uppfattning samt relation till varumärket. Aaker (1996, s. 78) menar att det 

är viktigt att kunna ha denna förståelse för att kommunicera en tydlig bild om 

företaget/varumärket till konsumenten. Kärnpunkt, skriver Aaker (1996, s. 85-87), är själva 

grunden för varumärkets identitet, och som kommer alltid finnas med oavsett om 

varumärket byter marknad, segment eller produkter/tjänster, och på såvis kan kärnpunkten 

bli tidlös, samt vara en extra viktig aspekt att tänka över vid utformning av varumärkets 

identitet.  

4.1.2    Brand Position 

En positionering förmedlar riktlinjer till hur man bör implementera samt välja 

kommunikationsstrategi för varumärket. Detta för att positionen är en del av identiteten och 

det rätta värdet för ett varumärke, och därför är det viktigt att veta om sin position, då man 

bland annat behöver veta hur man ska kommunicera för att kunna sticka ut bland 

konkurrenter (Aaker, 1996, s. 176). 
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4.1.3    Execution 

Med denna princip menar Aaker (1996, s. 186) att en bra idé eller produkt inte har något 

värde utan en strategi att lansera och marknadsföra den. Han menar att man många gånger 

tar fram strategier som ser och känns bra, men att majoriteten inte bryter ut ur reklambruset 

och får exponering. För att lyckas med det, menar Aaker (1996, s. 186-187), ska man tänka 

långsiktigt och tålmodigt, och kan bl.a. engagera, underhålla eller chockera konsumenterna. 

Ytterligare nämner Aaker (1996, s. 382) att det nödvändigtvis inte behöver vara 

annonsering i media.  

4.1.4    Brand Leverage 

Denna princip fokuserar bl.a. på samarbeten mellan olika företag/varumärken, och hur båda 

kan vinna på det. En utmaning i det här, menar Aaker (s. 300), är att hitta matchande 

organisationer och värdering, alltså saker man har gemensamt med varandra, och om det 

görs rätt kan det skapa värde för kunden, samt nå ut till nya marknader. Ett exempel är när 

varumärket Daim frontas som huvudingrediens i efterrätter hos varumärket McDonalds, där 

båda varumärken vinner på att Daim syns i kontexten McDonalds.  

4.1.5    Brand Responsiblity 

Brand responsiblity eller varumärkes ansvar, är en princip handlar om att det är viktigt att 

vara konsekvent och eftertänksam i sitt handlande när varumärket ska ingå inom en annan 

typ av verksamhet som inte delar samma grundläggande principer som finns för ditt 

varumärke (Aaker, 1996, s. 383).  

 

5.    Metod 

5.1    Planerat angreppssätt 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar genomför vi intervjuer med personer 

som i branschen besitter en unik kunskap och position, baserat på urvalskriterier för 

nyckelpersoner angivna av Denscombe (2003, s. 172). 
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5.1.1     Val av metod 

Denscombe ställer två huvudsakligafrågor man bör ställa sig själv innan man använder 

intervjuer som metod till sitt kommande arbete (2003, s. 164). Den första frågan är om 

arbetet behöver den detaljerade informationen som bara kan förskaffas via intervjuobjekten. 

Vi anser att arbetet kräver så pass detaljerad men samtidigt övergripande information att 

intervjuer är den bäst lämpade metoden för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den andra frågan är att man behöver kunna dra slutsatsen om det är 

rättvist att ett litet antal intervjuobjekt kan representera ett helt ämnesområde eller 

exempelvis bransch. Vi har även haft som fokus att se till att våra intervjuobjekt kommer 

från tre distinkta delar av branschen, vilket vi anser motiverar och rättfärdiggör antalet, och 

ger ett mer brett samt rättvist resultat för vårt syfte.  

 

Tanken med intervjuer som metod är att ta fram allmänna riktlinjer för hur företag ska 

kunna utveckla strategier via musik och ljud, men att samtidigt får en djupare förståelse 

över dess innebörd i marknadsföringssyften. Vi vill också få fram fylligare och mer 

detaljerade svar än exempelvis det man kan få via enkäter, då enkät som metod är mer 

ämnade för att få korta och framför allt många svar, enligt Denscombe (2003, s. 6). 

 

Vi använde inte fallstudie som metod av två huvudsakliga anledningar. Dels hade vi inte 

fått den bredd som är möjligt genom de olika intervjuerna, eftersom det inte finns någon 

mall för hur ett företag ska jobba med musik, då det är väldigt individuellt beroende på vem 

man är och vilket syfte man har. Detta är i linje med vad Denscombe (2003, s. 39) säger är 

vanligt förekommande vid fallstudier, alltså att det är svårt att göra generaliseringar då det 

är svårt att hitta ett representativt urval. 

 

5.2    Intervjuobjekt 
Utifrån krav på erfarenhet och kunskap har vi intervjuat sex respondenter. För att få en 

bredd i perspektiven har vi valt att intervjua personer från tre olika inriktningar inom 

branschen, a) producent, b) byråer och c) företag med erfarenhet av att använda ljud och 

musik i marknadsföring. Tanken är att man får ta del av perspektiv från skaparen, 
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förmedlaren och användaren av strategier som rör vårt ämne, och kan bidra till mer 

utvecklande svar till våra frågeställningar.  

 

Fördelen med att intervjua dessa respondenter är att vi kan få en djup inblick i vad gäller att 

använda denna marknadsföringsstrategi, utifrån tre olika perspektiv. En risk är dock att 

respondenterna talar i egen sak. Det vill säga, beroende på vilken roll intervjuobjekten har 

kan deras svar färgas av deras intressen att framställa metoden som effektiv, vilket kan leda 

till onyanserade svar. 

5.2.1    Etiska avväganden 

Vi har tillgodosett kraven som framställs i de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (1990), dvs. informations-, samtyckes- konfidentalitets-, och 

nyttjandekravet. Informationskravet är tillfredsställt genom att syftet med arbetet har 

kommunicerats tydligt till deltagarna och det har inte varit några tvetydigheter på vad 

arbetet kommer att handla om, och då deltagarna tydligt har gett sitt samtycke till intervju 

har även samtyckeskravet tillgodosetts. Vi har vidare tagit hänsyn till konfidentalitetskravet 

på så sätt att de känsligaste uppgifterna vi avslöjar är namn och yrke. Vidare har vi bl.a. 

tänkt igenom de eventuella negativa konsekvenserna för intervjuobjektens deltagande mot 

de potentiella kunskapstillskotten, och slagit fast att de inte står i paritet mot varandra. Vår 

bedömning är att de eventuellt negativa konsekvenser är relativt långsökta. I det här fallet 

har vi bedömt att våra deltagare är erfarna och medvetna nog för vi ska kunna lita på deras 

godkännande till att medverka och vara synliga i text. Med denna motivation som grund har 

vi också tagit beslutet att namnge vår intervjuobjekt, då vi väger den trovärdighet och vikt 

det tillför arbetet mot eventuella risker. De insamlade uppgifterna har använts strikt för 

forskningssyften, kommer inte säljas vidare i efterhand, och står därmed i linje med 

nyttjandekravet. Sammanfattningsvis anser vi, med grund i sagd forskningsetik, att vårt 

arbete och det vi skriver har goda etiska underlag. 

5.2.2    Respondenter 
Vi har valt att intervjua följande personer; 

Detta är våra producenter: 
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• Martin Ljungdahl, som jobbar som sonic brander där han bl.a. tar fram 

ljudstrategier för företag. Förutom rollen som sonic brander jobbar Ljungdahl som 

en musical supervisor och är delaktig i ett forskningsprojekt på Högskolan Väst i 

Trollhättan, som handlar om att arbeta med ljud i olika typer av kontorsmiljöer och 

landskap. Förövrigt jobbar Ljungdahl också med ljudsättning av väntrum och 

liknande lokaler, samt driver företaget Soundmark. 
 

• Linus Lundberg, som arbetar med musik och kommunikation av olika dess slag 

via sitt eget företag Made by Linus, som han har drivit i 4 års tid. Lundberg är 

låtskrivare, och musikproducent, men framförallt har han en roll som musical 

supervisor. Lundberg har varit delaktig inom skapandet av Stayhards musikprofil 

via den specialskrivna låten “No Matter Where We Are”. 

Som företag har vi valt att intervjua: 

 

• Martin Lindegaard, sälj- och marknadschef för Stayhard AB, ett företag som 

säljer herrkläder online och har i nuvarande skede över 150 varumärken som deras 

kunder kan välja bland. Företaget startades år 2005 av Joakim Naumburg och 

Daniel Möller. 
 

• Stefan Santos, marknadschef och innovationsansvarig på Spendrups Bryggeri AB, 

med fokus på de alkoholfria dryckerna samt cider och blanddrycker. Varumärken 

som ingår i de alkoholfria dryckerna samt cider och blanddrycker, för att nämna ett 

fåtal, är Loka, Nygårda, Schweppes och Briska. 
 

• Stefan Garvander, produktchef för varumärket Norrlands Guld som också ägs av 

Spendrups Bryggeri AB. Spendrups Bryggeri AB är ett företag som grundades år 

1897 och är idag en av de största dryckesleverantörerna på marknaden.  
 

Slutligen har vi även en representant för byråerna:  
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• Lasse Forsberg, som jobbar med creative sales på retialbyrån Today, arbetar med 

strategisk försäljning samt marknadsföring. Byrån fokuserar sig på att göra 

övergripande modeller till fungerande koncept samt kampanjer utifrån strategier 

som företagsklienter önskar till sin marknadsföring eller för att kunna stärka sitt 

varumärke inom olika målgrupper i olika miljöer. 
 

Vi hade som avsikt att intervjua cirka tio respondenter, men då många avböjde eller inte 

svarade på vår förfrågan fick vi endast utgå från de sex respondenter som besvarade vår 

intervjuförfrågan. 

5.2.3    Genomförandebeskrivning 

Vi hade velat genomföra alla intervjuer på plats, för att få mer utvecklade svar då det hade 

varit lättare att komma på följdfrågor som kändes naturliga då man delvis hade kunnat läsa 

av kroppsspråk och invänta en eventuell tystnad. Men detta var inte möjligt att genomföra 

till alla intervjuer, då det handlade om allt för stora geografiska avstånd samt att respondent 

inte kunde avvara tid för intervju. Två intervjuer skedde muntligt, och dessa respondenter 

var Linus Lundberg och Martin Ljungdahl. Tre intervjuer skedde via telefon, och dessa 

respondenter var Martin Lindegaard, Stefan Santos och Lasse Forsberg. En intervju skedde 

skriftligt via mail då respondenten meddelade att han var tyvärr upptagen, och detta var 

Stefan Garvander.   

 

Telefonintervjuerna och svaret via mail blev inte lika utvecklade som de muntliga, då man 

missar viktiga kommunikationssignaler som bl.a. kroppsspråk kan tillföra, eller att man inte 

kunde komma på följdfrågor för stunden som var naturligt samt invänta en tystnad, vilket 

enligt Denscombe (2003, s. 181) kan leda till förlust av djupare information i 

kommunikationen.   

 

Längden på intervjuerna varierade från som kortast 20 minuter, till 90 minuter som längst, 

och utfördes enligt semistrukturerat format, d.v.s. att vi hade planerade frågor, men var 

öppna för följdfrågor och diskussion (Denscombe 2003, s. 167). Vi började med att utforma 

våra intervjufrågor utifrån våra frågeställningar, samt ett antal unika frågor som bara den 

enskilda individen hade insikt inom. Vi hänvisar läsaren till Bilaga 1: Intervjuguide, för att 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 11 

veta vad det var för frågor som ställdes. Alla intervjuer transkriberades för att kunna 

analyseras på ett djupare sätt i efterhand och utifrån detta utformade vi vårt resultat. 
 

6.    Resultat och Analys 

6.1     Motiv till att arbeta med musik och ljud i marknadsföring 
Anledningen till att man använder ljud och musik i sin marknadsföring är alla respondenter 

överens om: det är ett väldigt starkt sätt för att kunna bygga upp tydliga varumärkes-

associationer i form av känslor till mottagaren. Exempelvis berättar Ljungdahl att ljud och 

musik är en väldigt stark påverkande faktor, och gör en jämförelse med att läsa en bok. 

Ljungdahl menar att när man läser en bok kan det ta ett tag innan man förstår vad det är 

boken handlar om, men med musik och ljud kan man förstå konceptet nästan direkt då man 

hör det. 

 
”Ljud är sjukt viktigt, det påverkar oss enormt. // En bok är fantastisk men det tar flera dagar 
eller flera timmar, en låt är en, två, tre pang och du har en känsla direkt. Du får den här 
gåshudseffekten av att höra en låt. Du applicerar till känslor så snabbt, och det är därför jag 
jobbar med det här.” 

 

Att ljud och musik påverkar finner man även belägg för i tidigare forskning. Rentfrow & 

Gosling (2003) tog fram en studie som kopplar musik direkt till personlighetstyper och 

social identitet; de visar bl.a. att människor som lyssnar på mer komplex musik tenderar att 

vara mer kreativa och ha en livligare fantasi, och anser sig själva vara smartare än de som 

lyssnar på mindre komplex musik. Treasure (TEDGlobal, 2009) i sin tur beskriver i en 

föreläsning fyra huvudsakliga sätt ljud som påverkar oss, bl.a. fysiologiska aspekter med 

adrenalintillskott, och psykologiska, med känslor av lugn och trygghet till ljuden av fåglar, 

havsbrus, vind och liknande.  

 

Lundberg ger en liknande jämförelse som Ljungdahl, genom att han beskriver när man ur 

ett dramaturgiskt perspektiv ska berätta något, och han drar jämförelsen med om hur lång 

tid det kan ta för att skapa bilder som ska berätta någonting som händer jämfört med om 

man gör det via ljud. 
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“Rädsla går att skapa jättelätt med ljud; du behöver inte lägga två dagar på att göra en 
animation där någon ser rädd ut, om det är rädslaljud som är med. Ett annat exempel är att 
man skulle stänga en bildörr. Det tar ju två minuter att lägga in en bildörr som stängs igen i 
bakgrunden, då fattar man ju att det stängs igen en dörr - man behöver inte visa allting och 
animera att dörren stängs.” 

 

Företagen berättar att deras motivation till att använda ljud och musik i sin marknadsföring 

är för att tydligare kunna positionera sig bland konkurrenter på marknaden. De säger att 

man bygger upp en stark värdeskapande stämning via ljud och musik hos mottagaren på ett 

sådant sätt som gör att mottagaren lättare kan komma ihåg avsändaren via både sitt 

medvetande och undermedvetande vid situationer, som delvis handlar om val av varumärke 

vid köp, och för att kunna bygga starka kundrelationer via varumärkeslojalitet. Detta är i 

linje med vad Lusensky citerar från en studie av North & Hargreaves (North & Hargreaves 

1999 se Lusensky 2010, s. 83) som visar att detta görs med grund i vetenskap: den visar att 

företag och varumärken med passande musik har 96 % större chans att bli ihågkomna än de 

utan. Företagen beskrev deras motiv bakom att använda ljud och musik på följande vis.  

 

Garvander:  
“Musik är ett bra sätt att tränga igenom i bruset från all annan kommunikation. Musik sätter 
snabbt en stämning hos mottagaren och det är därför ett starkt verktyg för att bygga 
associationer.” 
 

 

Lindegaard: 
“Musiken kom in i samband med att man skulle gå på TV för första gången och man kände 
att man ville att någonting skulle bidra till att bygga varumärkes associationer. På TV-reklam 
använder man sig inte av tyst kommunikation och liknande, utan går mer på att öka 
varumärkeskännedomen och förknippa tydliga associationer med varumärket.” 

 

Santos: 
“Loka är ju ett varumärke som är starkt kopplat till skogen. Skogen i sig är starkt kopplat med 
musik och kanske ibland något sagolikt med en positiv kraft. Någonstans så vill man ju 
koppla dem värdena, och vi leker mycket med vårt ursprung där vi kommer från Bergslagen 
och skogen är ju då naturligt element såklart. Vi vill ju att musiken ska spegla och lyfta fram 
dem värdena som Loka står för. Olika delar är olika saker i ett varumärkesarbete där jag 
upplever det att musiken kanske bidrar just med musiken och i mån av lekfullheten för Loka. 
Det är så jag upplever Loka slingan och det jobb vi gör.” 
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Forsberg tycker att alla företag bör använda sig av ljud och musik i sin marknadsföring då 

han anser att det ska vara lika självklart som att man har en grafisk logga. Något som både 

Ljungdahl och Lundberg håller med om. Vi frågade Forsberg om varför han tror att alla 

företag kan använda musik.  

 
“Därför ljud, det är en del av en upplevelse av ett varumärke. Om man kan ha en grafisk 
identitet kan man också skapa en ljudmässig identitet på varumärket.” 

 

Lundberg menar att fördelen med att profilera sig via ljud och musik är att man kan 

åstadkomma väldigt starka känsloanknytningar som hade varit svårare att skapa med bara 

visuella medel, och nämner låten “När Vi Gräver Guld i USA” som exempel: 

 
“Hör jag “När vi gräver guld i USA” så får jag upp 2000 bilder i min hjärna. Det skulle ta 
femton minuter att spela upp 2000 bilder för mig för att skulle få den känslan som jag skulle 
få på tio sekunder av att höra melodin i låten. Vi har sådant ljudminne att när vi hör något 
som vi förknippar med något speciellt så har vi redan bilderna där, och kan man anamma 
det som företag, att hitta var våra kunder har sina ljudminnen någonstans, så har man 
otroligt mycket vunnet.” 

 

Även Ljungdahl är inne på samma spår och lägger störst vikt vid att man ska använda ljud 

och musik därför att det skapar en väldigt stark och direkt koppling till kunden när vi frågar 

vad han tycker är viktigast.  
 

“Att koppla ett varumärke till en känsla är ju musik och ljud. För att det är så enkelt för oss. 
Vi får det bara så här, [knäpper med fingrarna] och sedan sitter det hos oss.” 
 
 

6.2     Strategier för musik och ljud i marknadsföring 
Marknadsföring med musik och ljud kan ta sig i många olika uttryck. Via intervjuer av 

respondenterna framkommer en rad olika strategier så som sponsring, artistsynkning, 

ljudexponering, skapande av musikprofil, jingel, ljudlogga och redan etablerade låtar. De 

olika strategierna behandlas nedan.  

6.2.1    Sponsring och Artistsynkning 

Artistsynkning, eller artistallianser, innebär att man som företag eller varumärke gör ett 

samarbete med en artist eller ett band. Ljungdahl berättar om ett av de mer kända exemplet 
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på artistsynkning under tidigt 80-tal, när Michael Jackson kom till Coca-Cola med låten 

“The Coca-Cola Generation”, men blev refuserad av Coca-Cola, men blev mottagen av 

Pepsi: 
 

“Då gick Michael Jackson till Pepsi och sa ’Jag har en låt som heter The Pepsi generation’. 
Det som hände var att Coca-Cola tappade nästan 40 marknadsandelar i 20 år på grund av att 
de kopplade ihop en sådan sjukt snygg kampanj med en sådan känd person.” 

 

Motivet till att man använder artistsynkning som strategi är för att man vill nå ut med rätt 

associationer som artisten eller bandet exponerar via sitt egna varumärke till sina fans, som 

man i egenskap av företag/varumärke i fråga ser som en möjlig målgrupp. På så sätt kan 

man säga att det sker ett utbyte av fans och konsumenter mellan företaget och artisten 

(Lusensky, 2010, s. 71).  
 

Som vi har sett via Ljungdahls exempel om Michael Jackson, så kan artistsynkning vara en 

effektfull strategi att genomföra. Dock var denna trenden som störst fram till slutet av 90-

talet och tidigt 2000-tal, menar Ljungdahl. Detta kan vi delvis tänka oss beror på det som 

Forsberg, Ljungdahl och Lundberg nämner, nämligen att artistsynkning är väldigt riskabelt 

att använda som strategi, och framförallt göra samarbeten med stora artister/band som 

redan är starka, etablerade varumärken. Det exempelvis Forsberg nämner om är gällande 

trovärdighet, att det lätt kan bildas en uppfattning om att det bara handlar om pengar. 
 

“Det blir nästan alltid totalkabalik; artister som varumärken går inte ihop, utan resultatet blir 
att det är någon som har betalt pengar för att alliera sig, och då finns ingen trovärdighet.”  
 

Ett annat exempel på att det inte kan uppfattas som trovärdigt från båda parter i samarbetet 

är Ljungdahls exempel gällande artisten Beyonces samarbete med varumärket Pepsi, och att 

man såg offentligt att Beyonce drack istället Coca-Cola för Pepsi. Det Ljungdahl menar är 

att med kända artister/band är att de redan är starkt förknippade med andra associationer, 

eller att om de gör någonting “dumt” kan det företag/varumärke som de samarbetar med 

också förknippas med “dumheten”.  

 
“Det kan ju vara intressant men det finns ju antal problem med det. 1) Om du är en känd artist 
som redan är förknippad med andra saker. 2) Om det är så att artisten gör något dumt. 3) Om 
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det är så att artisten kanske inte alls stämmer överens med vad varumärket är. Och det gör 
man, men man gör det inte jättebra, tycker jag.” 

 

Resonemanget är i linje med Lusensky (2010, s. 170), genom att han ser att delvis har 

varumärket mycket att förlora, men att man får inte heller glömma att artister också kan 

skadas som varumärke då de många gånger framstår som ”sell-outs” i situationer som 

exempelvis handlar om bristande trovärdighet, som har nämnts från både Forsberg och 

Ljungdahl. Men vi kan också tänka utifrån det Lusensky presenterar, att artister kan ta 

skada om företaget/varumärket gör något som anses som oanständigt. Att man vänder på 

det som Ljungdahl nämner som citat i föregående stycke till att artisten tas till skada då 

artisten också är ett varumärke.  

 

Ljungdahl menar att det kan istället vara effektivare att samarbeta med mindre eller okända 

artister, då man mer bygger upp varumärkena tillsammans.  

 
“Man ska helst koppla ihop sig med mindre artister, som inte är kända för då kan ni som 
företag göra resan tillsammans med artisten, och bygga upp varumärket, bådas varumärken.-
Gaina av det.” 

 
Exempel på detta skriver Lusensky (2010, s. 171) gällande SAABs lyckade samarbete med 

bandet Oh Laura med låten “Release Me”. I en intervju av Fristorp (2007) i Kristansbladet 

säger en av bandets medlemmar att låten blev något folk pratade om utan att reflektera över 

att det var en reklamlåt, och att låten klättrade till topplacering på bl.a. P3 Tracklistan.  

Denna strategi har som utgångspunkt att man som företag/varumärke måste anknyta med 

något som förmedlar dess identitet, och att man som Ljungdahl nämner måste kopplas till 

något som är starkt förknippat med varumärkesidentitet och dess rätta associationer.  

 
“Du skapar ett content, dvs. att du skapar ett innehåll som du kopplar till varumärket och 
artisten. Man kan man t.ex. jobba med spons, och att du som företag kopplar ihop dig med 
festivaler, det gör ganska många. Det är ett sätt och det kan funka. Det är ju inte direkt att du 
gör det med musik, men du gör det kopplat till musik, eftersom musik, festival, ölföretag- det 
hör ihop lite grann på något sätt. Eller dryck.”  

 

Vi kan se att det som tidigare har nämnts inom denna typ av strategi är kopplade till två av 

Aakers principer; brand identity och brand leverage. Med dessa principer tänker vi oss att 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 16 

utmaningen med att använda artistsynkning som strategi är att man ska kombinera två 

varumärkesidentiteter till en ny gemensam identitet, vilket Aaker (1996, s. 81, 88, 298-301) 

menar kan vara svårt att tillämpa då respektive identitet kan ha starka associationer sen 

tidigare att det blir svårt att kunna skapa gemensamma värderingar eller en gemensam 

identitet i varumärkessamarbetet. Detta kan i sin tur bli bristande genom att man förmedlar 

inte en trovärdig bild till den tilltänkta målgruppen, eller att varumärkets identitet blir 

skadat och kan därför förlora de kundsegment/ relationer som fanns från början.  

 

Om man ska samarbeta med en artist eller band, ska man helst göra det med mindre eller 

okända artister/band, då det är bättre att man kan göra varumärkes uppbyggande 

tillsammans på ett sätt som man inte kan göra med redan väletablerade artister/band.  Men 

också kan man ha i åtanke att man kanske inte alltid behöver gå ut med samarbetet. 

Exempel på detta förklarar Ljungdahl genom att då sätter man istället ett varumärke i fokus 

just för att minimera riskerna att varumärket via samarbete blir skadat eller att varumärket 

som man har gjort en låt för sätts istället i fokus så det blir varumärkets låt.  

 
”Ett sätt är att koppla sig till en artist som spelar på den festivalen t.ex., eller att du har en 
artist som gör en låt med eller åt företaget. Fast helst inte alltid gå ut med det. Det kan vara 
mycket smidigare att inte alltid va så öppen med att du har gjort den här låten till varumärket, 
utan att det är varumärkets låt, men att dem sedan kan plötsligt använda den här, eller att dem 
använder den hela tiden.” 

 

Men om man väljer att gå ut med samarbetet nämner Lusensky (2010, s. 169) att 

nyckelregeln för dessa partnerskap ska fungera utåt är att det ska kännas som 

bandet/artisten kan vara “vänner“ i verkliga livet. Ett exempel han ger är U2, som 2004 

tackade nej till samarbete med Jeep, men ja till Apple för en mindre summa, eftersom 

bandets värderingar inte stämde överens med Jeep.  

 

En relaterad strategi till artistsynkning är sponsring, som man exempelvis kan utföra genom 

att företaget/varumärket i fråga samarbetar med musikfestivaler eller artister som ska spela 

på en festival, där artisten sedan innan gjort en låt tillsammans med eller åt företaget och 

dess varumärke. Ljungdahl berättar om ett exempel där bandet Like Swimming gjorde en 

låt för Coca-Cola, vilket resulterade i att bandet kunde försörja sig i tre år och samtidigt ha 
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betalt under alla turnéer de gjorde, och att exponeringen av bandet ökade genom att de 

spelade på bl.a. showcases för Coca-Cola. 
 

“Tre år kunde de åka på alla turnéer och alla showcase i världen, och det var väldigt dyrt. 
Samtidigt kunde de äta och leva, för att dem gjorde en sådan låt till Coca-Cola, som inte var 
en av deras större varumärkeskampanjer, utan bara en av deras låtar.” 

 

Detta är ett sätt att kunna stärka sitt varumärke då man kopplar varumärket till en fysisk 

identitet och samtidigt stärker det ännu mer via att man bygger upp varumärken 

tillsammans som har en anknytning till varandra. Aaker (1996, s. 298-300) påpekar detta 

under principen brand leverage, där han menar att två varumärken, i det här fallet Coca-

Cola och bandet Like Swimming, drog nytta av varandras varumärken för att skapa positiva 

associationer och värderingar av varandra. 

 

Lindegaard berättar om att Stayhard har planer på att utföra denna strategi via sponsring av 

musikfestival och liknande då de är ett företag som gärna vill förknippas med musik. 

 
“Vi känner att musik är någonting som vi gärna förknippas med, och vi har kollat runt och 
sett om vi kan hitta exempelvis musikfestivaler och events, så vi har dialogen igång där.” 
 

6.2.2    Ljudexponering 

Ljudexponering kan vara en effektiv långsiktig strategi att jobba med, och kan bl.a. 

innefatta så kallad ljudduschar, som är ljudinstallationer där man blir utsatt för riktat ljud på 

vissa avgränsade platser. Ett exempel på vad en ljuddusch är kan man utgå från det Santos 

berättar om hur de har använt ljudexponering i butiker. 

 
“Vi har haft som ljudinstallationer i butik vid lansering i enskilda butiker, där om du närmar 
dig dryckeshyllan så aktiveras en sensor och du hör musiken.” 

 

Ett annat sätt att jobba med ljudexponering är för att skapa ljudlandskap, som exempelvis 

kan användas inom företagets lokaler eller på mässor. Forsberg berättar att dom har använt 

sig av ljudexponering i större varuhus som exempelvis Elgiganten, där ljudnivån ofta är 

rörig; människor pratar och produkter låter.  
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“Elgiganten eller Media Markt har ju en rörig ljudnivå generellt. Det är mycket som låter, det 
är människor som pratar, det låter kort sagt mycket. Det finns inget självändamål i att bräcka 
det där med hjälp av volym, för då kommer personalen dessutom att avlida, utan här handlar 
det om att hitta olika typer av tekniska lösningar där ljudet bli väldigt specifikt, alltså riktat, 
kopplat till hur produkter exponeras, rent fysiskt och visuellt. Där är bland annat då 
ljudduschar ett alldeles lysande tekniskt hjälpmedel. “ 

 

Tidigare forskning stödjer behovet av brusreducering via ljudexponering. Treasure (2011, s. 

107) menar att oljud på arbetsplats kostar i produktivitet och välmående. Han förklarar att 

ljudlandskap och ljudduschar kan användas för att kunna ta kontroll över ljudet, och att det 

kan utöver att öka välmående också påverka köpbeteenden. Med köpbeteende kan man 

koppla till studier som har med försäljning att göra. Exempelvis Ljungdahl nämner en 

studie där de studerade om hur ljud kunde kopplas till produkter och i sin tur påverka 

köpbeteende i en livsmedelsbutik. De installerade ljuddusch ovanför den delen man sålde 

Coca-Cola. 

 
“Då tog dem ju ljudet av en skidlift, ingenting med drycken att göra, ljudet av ingenting, 
alltså tyst, och sedan då förstås ljudet av dryck som hälls upp, somrig musik och isbitar i ett 
glas. Det som hände var att när dem hade musik som passade till produkten ökade 
försäljningen med 80 %.” 

 

Det finns fler studier som visar hur köpbeteende påverkas av ljud och musik. En studie av 

North, Hargreaves & Mckendrick (1999) visade att musik har en direkt påverkan på vilket 

vin man bestämmer sig för att köpa. Experimentet visade att det köptes mer franskt vin när 

det spelades fransk musik i bakgrunden, och mer tyskt vin när tysk musik spelades. En 

annan studie från Jacob m.fl. (2009) visade liknande exempel fast i en floristbutik, där 

försäljningen ökade när romantisk musik spelades.  

 

Det som studierna förmedlar kan gå under teorin musical fit, som handlar om att man ska 

matcha musik till rätt innehåll. Om vi tar studien med floristbutiken exempelvis, så bidrog 

den romantiska musiken till ökad försäljning i den kontexten, som många associerar till 

romantisk miljö, då man köper blommor till någon man tycker om. Popmusik visade sig 

inte ha samma påverkan i den kontexten på försäljningen, vilket innebär att man inte bara 

ska ha musik, utan använda sig av musik som passar i sammanhanget.  
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Ljungdahl berättar hur han tänkte när han utformade Volvos ljud- och musikstrategi, och att 

de använder ett varumärkessound som ska kännas nära den svenska naturen. Detta 

implementeras hos utvalda showrooms och återförsäljare som uppfyller kriterier som 

tillåter ljudexponering att nå sin fulla potential, bl.a. via kriterier som omfattar utformning 

av lokal och typ av högtalare, för att nämna ett fåtal.  

 
“Det vi gjorde där var att ta fram just dem här ljudlandskapen för att koppla just till svensk 
natur, men vad är det som är så speciellt med svensk natur. Jo, det är att vi det otroligt tyst i 
skogen t.ex. Fast det är ju inte tyst; det är mycket ljud när man tänker på alla fåglar och 
allting sådant, men om man jämför det med en statsmiljö, då har vi liksom försökt koppla det 
här, och när du kommer in till Volvo så hör du inte ljud först. Det tar ganska lång tid, och det 
är inte säkert att alla märker det heller, utan att det handlar bara om att jobba väldigt, väldigt 
långt ner, och jobba med det undermedvetna för att liksom koppla till det här är Volvo, det 
här är vad vi vill säga.” 

 

Avslutningsvis kan man konstatera att ljudexponering kan användas främst för två olika 

syften. Dels kan man, som Forsberg förklarar, använda ljud som ett sätt att minska eller 

maskera oljud och buller, och påverka trivseln på ett positivt sätt. Vidare kan man på ett 

direkt och effektivt sätt påverka köpbeteende, som bl.a. tidigare forskning påvisar.  

Dock bör man fundera på de etiska aspekterna med ljudexponering. Är det för att vilseleda 

eller för att göra det mer trivsamt? T.ex. säger Ljungdahl att ljudexponering kanske inte är 

en lämplig strategi att tillämpa i miljöer som har väldigt många olika typer av ljud, som 

exempelvis i en stadsmiljö. Han menar att i miljöer som stadsmiljöer, kan det istället få en 

effekt av att man inte visar hänsyn, då ännu mer information ska bearbetas samtidigt. Men 

om man ändå väljer att tillämpa denna strategi är det viktigt att man väljer ljud och musik 

som kan göra det intressant för andra att vilja ta del av.  

 
“Hur kan man snarare tänka hur kan jag vidga folks vyer, hur kan jag bygga upp ett ljudrum 
som är intressant, och kanske inte bara intressant utan snarare också vettigt, klokt och bra 
ljud.../../.. Så att det finns, absolut, och jag har sett det, men jag tycker inte att man gör det 
tillräckligt bra. Jag tycker inte att man gör det tillräckligt respektfullt heller. Därför att det kan 
också hända att du aldrig kommer ifrån ljud. Du kan stänga ögonen men du kan aldrig stänga 
öronen. Ja, du kan väl hålla för öronen, men du kan inte stänga ute ljudet helt.” 
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6.2.3    Musikprofil 

Musikprofil kan vara att man skapar ett sound som är specifikt associerat till varumärket. 

Exempelvis berättar Lindegaard om hur han tycker att Stayhard låter. 

 
“Det får väl bli någonting med äventyrslusten, maskulint, bra självförtroende, orädd, 
uppdaterat, om man kan använda ett sådant ord. Något i den stilen.” 

 

Lundberg har varit delaktig med att skapa en musikprofil till varumärket Stayhard, ett 

samarbete som började när han fick uppdraget att göra musiken till en reklamfilm för 

varumärket, men såg möjligheten att ta det längre och skapa en låt som skulle representera 

varumärket som helhet samt skulle hjälpa Stayhard att exponeras bättre på marknaden.  
 

“Då såg jag ju chansen att ställa fråga varför man inte ska göra något mer eller större av det 
här. Det är ju ett varumärke som attraherar väldigt mycket unga, och så såg jag att den förra 
reklamfilmen de hade släppt hade fått 10 000 visningar bara. Sen var det ju ett ganska nytt 
bolag, men det fanns relativt mycket att säga och spela på, och att lyfta fram hela det här 
tankesättet, vilket dom ju gick igång på då.” 

 

Tanken var att skapa en låt man vill ta del av utanför Stayhards reklamfilmer, och att man 

på sätt skapa ett intressant och underhållande innehåll till konsumenterna, i enighet med 

vad Barregren & Tegborg (s. 29-30) skriver om content marketing. Lindegaard berättar att 

detta var något som Stayhard ville göra då man skulle sända sin första reklamfilm i TV, och 

att de var medvetna om vad musik i allmänhet kunde få för effekt. 

 
“Musiken kom in i samband med att man skulle gå på TV för första gången, och man kände 
att man ville att någonting skulle bidra till att bygga varumärkesassociationer.“ 

 

Lundberg och hans team arbetade tillsammans med marknadsavdelningen för Stayhard 

under hela processen med att skapa musikprofilen. Själva grundbudskapet till den 

kommande musikprofilen var att man utgick från delvis vad företaget tyckte de 

representerade, hur man hade utformat sin grafiska profil utifrån det, vad kunderna tyckte 

företaget representerade samt associerades med. Kunderna fick dessutom bidra till att skapa 

en gemensam spellista som skulle representera vad de tycker representerar Stayhard via 

musik. Även personer som inte handlar via Stayhard fick vara med i marknadsunder-

sökningen, bidra med låtar till spellistan. Efter att man hade analyserat allting kom man 
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fram till att 70-tals rock var den centrala musikstilen att utgå ifrån, men att samtidigt blev 

det bristande då det inte är en musikstil som är förknippat med den målgrupp Stayhard ville 

nå ut till menar Lundberg.  

 
“Då blev det ganska naturlig, eftersom dom i grunden är ett rockigt företag, som har sin grund 
väldigt mycket i mer Zeppelin och Bon Jovi, men de vill nå den moderna unga målgruppen 
mer, och när vi analyserade materialet kom vi fram att vi ska ha en rocklåt, men den ska 
känslan och storheten av en houselåt, alltså en riktig stor ‘Whos Gonna Save the World’-
känsla i sig.” 

 

Utifrån analysen av framförallt låtarna från spellistan, kom man fram till följande budskap 

eller snarare berättelse; att man skulle utgå från tre olika killar, men att alla hade en 

gemensam dröm, att göra en roadtrip i USA, förklarar Lundberg.  

 
“Vad är målgruppen drömresa? Jo, men det är att åka med en amerikanare längs Route 66, 
från kust till kust i USA liksom, tre grabbar med öl i handen, sommar, sol - det finns inget 
bättre som målgruppen skulle vilja göra än det. De kan vara 21, kille och vilja göra det, och 
man kan vara 36 och ha barn och egentligen vara förbi det, fast man har ändå den drömmen 
kvar, att någon gång göra det där.” 

 

I och med denna berättelse har även texten till låten som skapades tänkts igenom i minsta 

detalj. Som exempel beskriver Lundberg om hur texten passar ihop med berättelsen de ville 

utgå ifrån, samt hur musikprofilen som helhet skulle användas i exponeringssammanhang. 

 
“’We had a dream when we were young’ börjar den, ’To hit the somewhere highway til’ the 
end of dawn’. Det är en lite nostalgisk känsla i hela uttrycket i låten, och det är otroligt väl 
valt exakt hur det ska låta, och det passar ju fruktansvärt bra ihop med bilden på grund av det, 
att dom tänker likadant gällande bilden. ’../../..No Matter Where We Are’ är liksom budskapet 
som hela låten bygger på, och det är också medvetet, för de har fysiska butiker och 
onlinebutiker. Så att allting är ju extremt noga avvägt, och man kan ju tro att musik skapas så 
här bara på en ren känsla, så. Det kan det ju göras i vissa fall, men ska man veta att det 
fungerar så måste det vara extremt genomtänkt alla steg och det är där jag tycker att många 
missar i sin ljudkommunikation.” 

 

År 2013 gjorde man i sin tur en house version av låten då Stayhard ville ta in mer vanliga 

kläder till sitt sortiment och locka fler av den yngre målgruppen, men att man samtidigt 

använder sig av samma varumärkessound och berättelse, menar Lundberg. 
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“Sen året efter då så ville de lansera att de är bredare än bara rockkläder, att de även har 
casual kläder och lite finare kostymer också. Så då klädde de på de tre killarna som i första 
versionen, som var ganska rockiga alla tre. Nu klädde de en person var, en som var rockig, en 
som var casual och en som uppklädd, där de ville nå en yngre målgrupp. Då blev det rätt 
naturligt att om de ska nå en yngre målgrupp, då vet vi ju vad dom lyssnar på för musik, och 
då blev det väldigt naturligt att vi gjorde en houseverison av samma låt. Men känslan är ändå 
samma i dem, även om sounden är olika, och det är samma melodi,” 

 

Effekten som har blivit efteråt, förklarar Lindegaard, har varit mer än vad man kunde 

förutse från början, och hjälpt Stayhard att marknadsföra sig i många olika kanaler och 

marknader. 
 

“Jag tycker att den hör bra ihop med hur vi själva har uppfattat vårt varumärke, hur vi vill att 
folk ska uppfatta det. Det har varit en bra hjälp, vi har ju använt den i marknadsföring på 
Acast, Spotify och i röstmeddelande, vår telefonsvarare och sådär. Så låten är ju intrigerad i 
olika kanaler utöver det rörliga om man säger så. Så att ja absolut vi har haft en stor fördel 
med det.” 

 

Utifrån Lindegaards beskrivning kan man säga att det stämmer överens med Aaker (1996, 

s. 178) som skriver om core identity, som menar att man ska ha en konsekvent kärnidentitet 

i alla kanaler och sätt man marknadsför sig på.  
 

En studie av Anisimova, Müllern & Plachkova (2014) visar på låttexters betydelse i 

reklam-sammanhang, och att väl vald text kan hjälpa ett varumärke att kommunicera ett 

budskap och rätt associationer. De nämner ett flertal olika exempel där låttexter i 

reklamlåtar kan förekomma, och nämner storytelling som en grundkategori att utgå ifrån 

vid val av text, ett exempel som Lundberg berättade att de utgick från när låttexten till No 

Matter Where We Are skrevs.  

 

Ett annat exempel på musikprofil är Norrlands Guld. När Garvander berättar om processen 

märker man att den skiljer sig från Stayhard, bl.a. med att de inte har en konsekvent låt, 

utan kan byta stil. 

 
“Det finns en stark känsla för hur Norrlands Guld kan låta hos både reklambyrån och hos oss 
på Spendrups, eftersom vi jobbat så länge med varumärket. Utifrån det tar vi fram ett par 
olika spår och väljer det som passar den film vi jobbar med. Norrlands Guld behöver inte låta 
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likadant hela tiden, precis som de flesta personer idag kan lyssna på olika musikstilar vid 
olika tillfällen kan Norrlands låta på olika sätt vid olika tillfällen.” 

 

Dock säger Ljungdahl att detta är fel sätt att tänka över tid, eftersom det blir svårt för 

konsumenten att ta in som något positivt, då det blir svårt att veta vad varumärket 

egentligen står för. 

 
“Man kan ha samma typ av låtar, men man kan också ha samma typ av ljud och känsla, och 
det måste ligga i samma stil. Det funkar liksom inte om McDonalds plötsligt skulle komma 
och slänga in Black Metal. Det har ingenting med McDonalds att göra.” 

 

Detta menar också Zander (2006), och skriver att musikstilen har ett stort inflytande på hur 

man uppfattar ett varumärken. I studien förklarar han hur en försöksgrupp fick höra och 

utvärdera tre versioner av en radioreklam för mineralvatten, med lugn, upptempo, samt 

ingen musik. Valet av musik visade sig när grupperna sedan skulle beskriva varumärket. De 

som hörde den lugna musik beskrev det som ett fridfullt varumärke, medan de som hörde 

reklamen med upptempomusik uppfattade varumärket mer stressande och skakigare. När 

det inte var någon musik utgick gruppen från speakern när de beskrev varumärket, och 

upplevde inte den versionen som öppen eller välkomnande. Om vi ska utgå från denna 

studie kan det bli förvirrande för konsumenten att förstå vad exempelvis Norrlands Guld 

vill sända ut som budskap samt vad deras värderingar är som avsändare om de byter mellan 

olika musikstilar. Samtidigt så vet vi ju inte, då det inte framgår i svaret från Garvander om 

de har ett “varumärkessound” att utgå ifrån när de väl byter musikstil. 

6.2.4    Jinglar och ljudlogotyper 

Även om dessa strategier är lika varandra skiljer det sig mellan jinglar och ljudlogotyper. 

Exempel på företag som har jinglar är Bauhaus, McDonalds, Loka och Flygresor.se. Dom 

använder sig av korta låtar och sånger som handlar om varumärket och dess värderingar. 

Man behöver inte ha en låttext/sång för att man ska få fram en jingel, det kan vara 

exempelvis som i Lokas fall att man bara använder en enkel melodi som ska uttrycka 

varumärkets budskap, associationer, värderingar i ett menar Lusensky (2010, s. 116). 

 

En ljudlogotyp - exempelvis Intel, Jysk eller Samsung - är ett kort stycke, cirka tre till fem 

sekunder, och består nästan alltid av en melodi, och visas alltid tillsammans med den 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 24 

grafiska loggan i syftet att främst representera avsändaren (Lusensky, 2010, s. 112). En 

jingel kan även användas som en ljudlogotyp; något som bl.a. McDonalds har gjort i flera 

år, nämner både Ljungdahl och Lundberg. När vi frågar Lundberg om vad han anser om 

jinglar tycker han dock att det är underligt att det fortfarande diskuteras i företagssamman-

hang när man planerar en ljudstrategi: 

 
“Jag förstår att folk gör det, det är ju det enda man vet att musik: ’okej, vi ska ha en jingel.’ 
Men musik är ju så himla mycket mer; du sitter inte hemma och lyssnar på jinglar. Varför ska 
man då tänka jinglar? Du vill ju nå dina kunder, jag tycker det är så konstigt.”  

 

Tankesättet Lundberg presenterar grundar sig i content marketing; att kunden ska få ett 

mervärde utöver budskapet. Detta, menar Lundberg, är jinglar i sin natur inte skapta för, 

och är enligt Barregren & Tegborgs (2013, s. 29) definition inte är mervärde för kunden. 

Ljungdahl, delar samma åsikt som Lundberg, och berättar att det sällan representerar 

varumärket på ett bra sätt: 

 
“Dem är inte kopplade till varumärkets värderingar, till varumärkets front, till vad de vill 
säga, och framförallt inte till hur dem ser ut heller, alltså logotyper och liknande, vilket gör att 
jag tycker att jinglar borde ha dött ut för 10 år sedan. Snarare i så fall att jobba med att man 
tar ett helhetsgrepp på det, hur låter Volvo t.ex.” 

 

Ljungdahl menar här att man kan jobba med jingel som ett komplement och del av sin 

helhetsstrategi, och sätter stort värde på hur varumärket ska speglas. Men våra producenter 

är alltså överens om att jinglar inte bör vara ett varumärkes enda huvudstrategi. Ett 

varumärke som har en välkänd jingel är Loka, och Santos berättar att dom använder låten 

både som ljudlogga för när en produkt visas, och som jingel. 

 
“Vi kopplar alltid på musiken eller slingan dem sista 2-3 och en halv sekunderna när 
förpackningen och nyheten signerar avslutet på reklamfilmen exempelvis. Men under själva 
den kreativa delen, alltså från start till dess att du ser själva flaskan och skogen, alltså 
bakgrunden, kan man ibland då höra Loka slingan i olika versioner. Så att det rent 
dramaturgiskt då kan liksom förstärka det kreativa i filmen, men ändå få in Loka som 
avsändare.” 

 

Motivering från Santos fokuserar på att det ska förstärka tydligheten i vem som är 

avsändaren. Lusensky (2010, s. 116) beskriver också Lokas temalåt, och säger att den 
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förmedlar en mystik som går ihop med känslan i deras reklamfilmer. Santos själv berättar 

att varumärket, som skogen den är kopplad till, ska förmedla en sagolik, positiv kraft. 
 

“Det finns en mystik med Hälsokällan i Bergslagen som mångt och mycket förklaras av den 
magi som en skog förmedlar. En inneboende kraft helt enkelt – just detta tycker jag slingan 
förmedlar.../../.. Någonstans så vill man ju koppla dem värdena, och vi leker mycket med vårt 
ursprung där vi kommer från, Bergslagen och skogen är ju då ett naturligt element så klart. Vi 
vill ju att musiken ska spegla och lyfta fram dem värdena som Loka står för.” 

 

Just värdena är ledordet här; en jingel eller temalåt ska på ett tydligt sätt kommunicera vad 

varumärket har för värderingar, och vilka associationer man vill skapa, fortsätter Lusensky 

(2010, s. 117). Men det känslomässiga värdet är också viktigt, menar Hultén (2014, s. 257), 

och säger att ljudsinnet är tätt kopplat till känslor, och att människor ofta fattar 

köprelaterade beslut på ett emotionellt plan snarare än ett rationellt och logiskt.  

 

Sammanfattningsvis kan man summera jinglar och ljudlogotyper som en strategi ämnad för 

att mottagaren ska komma ihåg avsändaren av budskap. Men, som våra experter påpekar, är 

det många som använder den strategin fel, och att resultatet då kan bli det motsatta än vad 

har tänkt sig. Viktigt att också ha i åtanke är att en bra, trallvänlig eller catchy jingel inte är 

hela jobbet, utan att det är av största vikt att den också speglar varumärket, vad det står för, 

dess värderingar och vad man ska arbeta med över tid, menar Santos. 
 

“Jag tror att det någonstans är självklart att det är viktigt att se helheten i det man försöker 
kommunicera om man pratar i ett marknadsföringsperspektiv. Det kanske inte är så att en 
musikslinga gör jobbet för alla, utan det gäller liksom att hitta någonting som passar in, som i 
Loka-fallet, där du har en roll i att förstärka och förtydliga vad varumärket står för, och att det 
känns som en naturlig. Också hur man verkligen gör musiken som en del av DNA:t för 
varumärket och jobbar med, och jobbar i tid och är också konsekvent med det så kan vi göra 
det rätt och agera, och få liksom en stark mekanik i sin roll som marknadsförare att få ut ett 
budskap och göra sin röst hörd.”   
 

6.2.5    Användning av etablerade låtar 

En annan strategi man kan använda sig av är att använda etablerade låtar i reklam. Med 

etablerade låtar menar vi låtar som tidigare blivit släppta kommersiellt. Motivet till att 

använda etablerade låtar är för att skapa positiva associationer med hjälp av nostalgi menar 

Chou & Lien (2014). Man skapar nostalgi genom att man tar exempelvis en låt som är 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 26 

starkt förknippad med ett visst sammanhang under vald målgrupps livstid, eller som i 

helhet representerar ett årtionde då låten blev släppt eller var populär för vald målgrupp 

under sin ungdom (Schindler & Holbrook, 2003). Exempel på detta kan man se i nuvarande 

reklamkampanj för varumärket Coca-Cola Life (The Coca-Cola Company, 2015) där låten 

Kiss Me av Sixpence None the Richer spelas i samband med reklambudskapet “Kommer du 

ihåg din första kyss?, Den förändrade allt, introducerar nya Coca-Cola Life.../../..Den 

väntar på din första kyss” (Coca-Cola, 2014). Låten Kiss Me släpptes vid slutet av 90-talet 

och var en världshit samt den officiella låten för filmen She´s all that (Wikipedia, 2015).  

 

Via sin studie har Chou & Lien (2014) kunnat visa att då man använder etablerade låtar för 

att skapa nostalgi, uppfattar många av testpersonerna i studien att det inte är relaterat till 

marknadsföring eller att man försöker sälja en produkt, vilket vi kan koppla till ett content 

marketing perspektiv. Inom ett content marketing perspektiv ska exempelvis innehållet ha 

ett värde för konsumenten, bl.a. genom att man inte framstår som man försöker sälja 

någonting (Barregren & Tegborg, 2013, s. 29, 37, 71) och att använda etablerade låtar, 

tänker vi att det kan vara ett sätt att för att skapa den uppfattningen hos konsumenten. En 

annan aspekt, för att återgå till exemplet från Coca-Cola Life, så menar Chou & Lien 

(2014) att i samband med nostalgin och att man använder budskap som är associerat till 

produkten så leder detta till att konsumenten får positiva associationer av 

varumärket/företaget.  
 

Trots att användning av etablerade låtar kan leda till starka, positiva associationer så säger 

Ljungdahl att det kan finnas en problematik med att använda denna strategi, då risken finns 

att en låt kan ha negativa konnotationer för någon.  

 
“Många använder gamla låtar, vilket jag tycker är ganska dumt, därför att använder du en låt 
som du har ett tidigare minne av…jag menar jag kanske skilde mig från min fru till den här 
låten för 10 år sedan. Vilket kanske inte är jättebra om jag ska köpa den här bilen, den här 
produkten.” 

 

Även om Ljungdahls resonemang poängterar en legitim svårighet blir hans argument 

problematiskt, då potentiellt alla låtar i världen kan ha negativa kopplingar för enskilda 

individer, även om låtarna i allmänhet associeras med något positivt. Det Ljungdahl snarare 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 27 

vill förmedla är att när konsumenten hör en låt ska hen få direkta kopplingar till företaget 

eller varumärket än själva låten och minnet den förknippas med. Han menar att man kan nå 

det målet genom att skapa nya låtar som etableras via företaget.  

 
“Däremot om man gör det tvärtom, att man använder sig av okända artister och en låt som är 
kopplat till bara det företaget, så att du alltid tänker på det företaget när du hör den låten. Då 
har du lyckats.” 

 

6.3    Utmaningar med att arbeta med musik och ljud i marknadsföring 
Utmaningar med att arbeta med musik och ljud i marknadsföring är att det måste ske utifrån 

en medvetenhet samt välgenomtänkta strategier, eftersom det annars kan detta leda till 

negativa konsekvenser för företaget/varumärket. Oftast saknas dock medvetenhet och 

planering genom att det görs utan en tanke bakom, eller att man inte tänker på det ur ett 

konsekvent perspektiv över tid som bl.a. Ljungdahl, Lundberg och Forsberg nämner. 

Ljungdahl menar att det delvis beror på att man inte har tanke med vad man vill förmedla 

det man vill säga som budskap, eller varför man ska förmedla budskapet via en viss typ av 

strategi, som ska i sin tur stämma överens med företaget och dess målgrupp - Man vet helt 

enkelt inte vad man gör, eller varför man gör det, och därför blir det fel.   

 
“Du måste ha en plan. På samma sätt som att folk inte bara slänger fram vilken logga som 
helst. Då kan man inte bara välja vilken låt som helst. Låten måste stämma och passa 
överens med företaget. Men det måste också stämma med så mycket mer. Vilken är 
målgruppen?” 

 

Som exempel på när det inte finns en tanke bakom berättar Lundberg när företag har 

musikstycken i sina reklamfilmer, där musikstycken eller “loopar” som det kallas, finns 

tillgängliga för vem som helst att använda. När vem som helst med tillgång till webbsidor, 

eller programvaror som har det musikstycket som företaget har valt, kan någon annan lätt 

kopiera varumärkessoundet, och då blir det inte trovärdigt eller hållbart.  

 
“Men gör du ditt eget varumärkessound ska det ju väldigt mycket till för att någon råkar 
kopiera det utan flit, men tar du loopar som finns i ett inspelningsprogram som alla som håller 
på med det här har naturligt… det är ju samma sak som att köpa på populära sidor, att man 
köper Summer Tunes 1 liksom - någon annan kommer garanterat ha samma nästa gång.” 
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Aaker (1996, s. 178 - 181) förstärker detta argument när han skriver om hur viktigt det är 

att positionera sig på ett unikt sätt, för att inte konkurrenterna ska kunna efterhärma det du 

uttrycker med din identitet.  

 

Forsberg menar att den främsta anledningen till varför företag inte använder ljud och musik 

inom sin marknadsföring är att det delvis beror på bristande kunskap, då denna typ av 

marknadsföring inte är en prioritet hos företagen då de hellre vill satsa på att “synas” än 

“höras”. Detta argument kan stärkas via bl.a. Jackson, Jankovich & Sheinkop (2013, s. 20) 

då de säger att synen är det dominerande sinnet i marknadsföringssammanhang. En annan 

anledning att det är svårt att jobba med det, för om man gör det fel kan man istället få 

effekten att varumärket/företaget tar allvarlig skada, menar Ljungdahl. Man får även svårt 

att förutse eventuella effekter då det är relativt nytt begrepp att diskutera om, menar 

Forsberg.   

 
“Idag lägger man ju mycket på sin grafiska identitet, på den visuella, mycket på rörligt. De 
flesta vill, men vet inte riktigt hur man ska arbeta med ljud och musik, i och med att allt 
handlar ju om pengar.  
../../..det är skitsvårt, det är relativt nytt område så att det är väldigt svårt att veta vad vi ska 
förvänta oss, vad är rimliga förväntningar på resultat.”  
 

Ett exempel från det som Forsberg beskriver, kan vi se i ett exempel som Lundberg berättar 

om, där han och en till person jobbade med personalgrupper, som gick ut på att se hur 

musik kunde påverka gruppdynamiker och samarbetsvilja. Personalen skulle bilda band, 

spela instrument och sedan framföra en låt de hade komponerat tillsammans. Det var då 

som Lundberg fick en inblick om hur stark musik kan vara, men framförallt hur företag och 

dess personal ser på musik och ljud generellt i sin profilering, och att det är väldigt 

bristande överlag. Vi tolkar det som att Lundberg tycker att det är konstigt, då han berättar 

att det är inget som de flesta företag vet om. 

 
“Det tyckte jag var skithäftigt, så då lärde jag mig om hur företag och personalgrupper ser 
på sina ljudloggar och ljudprofil, och det var inga av de vi hade som hade en ljudprofil. För 
det var det jag tänkte från början, att man spelar sin ljudlogga, men jag har ju kommit på att 
det är ingen som har det. Då växte det ju fram det där “hur låter företag?”. Då är det oftast 
tyst, bokstavligt talat.” 
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Men för att veta hur man låter som företag, kanske man ska följa exemplet som Santos 

beskriver, gällande hur Spendrups gör innan de ska lansera reklamfilmer för varumärket 

Loka. Han berättar att när de har tagit fram ljud eller musik till Loka har de använt 

fokusgrupper och enskilda djupintervjuer för varje deltagare, som får lyssna och berätta om 

vad de associerade till när de delvis fick se på reklamfilmen, men framförallt över hur 

personerna kunde anknyta ljudet och musiken till något de kom att tänka på när de hörde 

ljudet/musiken individuellt. Via dessa tillfällen brukar man också se hur individen påverkas 

av reklamfilmen utan ljud respektive med ljud. Santos säger att utan deras ljud och musik, 

har man sett att effekten inte blir den samma som med ljud.  

 
“Ja, det vet jag och det får vi bekräftat. Ibland så gör vi tester till våra reklamfilmer innan vi 
lanserar dem. Inte alltid, och vi vet att konsumenten starkt kopplar ljudslingan till Loka. Loka 
är ett av de få varumärken där du kan befinna dig i köket och ha Tv:n på och höra reklamen 
och förstå att det är Loka som är i rutan, så stark är den slingan. Och andra sidan är detta en 
mer personlig reflektion. Men å andra sidan har vi empiri som visar det också, och vi vet ju 
det.” 
 

Dock får man ha i åtanke, precis som Santos nämner, att Loka som varumärke har jobbat 

med musik och ljud under väldigt lång tid, så han och hans team har fått ärva de strategier 

och medel som gör att Loka som varumärke fortfarande använder ljud och musik i sin 

marknadsföring, och att det är en framgångsrik metod som fungerar, och gör dem unika på 

marknaden. Men Santos säger att trots att man har fått ärva så gäller det att alltid arbeta och 

vidareutveckla sitt arv så att det stämmer överens med det som är aktuellt i nuvarande 

situation, och att det i sin tur blir hållbart för kommande framtid.  

 
“Det är svårt att bygga upp en sådan, och man brukar prata om varumärkesledtrådar, som är 
tydliga och starka. Det kräver egentligen att det är ett gediget och konsekvent arbete över tid. 
Nu har vi haft förmånen att få med oss det, eller jag har haft den förmånen att förmedla i ett 
av mina varumärken, och då gäller det att förvalta det på det bästa möjliga sätt så att säga.”  

 

Baserat på det Santos nämner om att man måste anpassa och utveckla kan vi koppla till 

Aaker’s princip brand position. Men brand position menar Aaker (1996, s. 176) att en 

varumärkesposition delvis förmedlar riktlinjer till hur man kan välja strategier för att sticka 

ut bland konkurrenterna. Då identiteten är en del av positionen menar Aaker (1996, s. 176) 

måste man vara beredd på att ändra den efter rådande marknad, utveckling och val av 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 30 

kundsegment. Gezelius & Wildenstam (2011, s. 136-137) instämmer, då författarna nämner 

att det är viktigt att ha i åtanke, då det annars kan bli att du förlorar positionen i 

konsumentens medvetande, som man har sen tidigare byggt upp en kundrelation till.  

6.3.1     Budget 

Om vi ska återgå till det som Forsberg beskriver som citat i tidigare stycke:  

 
“Idag lägger man ju mycket på sin grafiska identitet, på den visuella, mycket på rörligt. Dom 
flesta vill men vet inte riktigt hur man ska arbeta med ljud och musik, i med att allt som här 
handlar ju om pengar. “ 

 

Pengar och resursfördelning är något som har blivit nämnt främst från de intervjuobjekt 

som skapar/jobbar med strategier än från dem som representerar företagen. Ljungdahl och 

Lundberg tycker att mycket av den omedvetna handlingen och planeringen kring strategier 

involverade ljud och musik beror på att det är en del som får lägst resursmängd både 

ekonomiskt, i utförande, samt tidsmässigt inom budget. Därför blir det lätt bristande genom 

att eventuella strategier man väljer inom ljud och musik som ämnesområde, inte kan nå sitt 

fulla potential att stärka samt marknadsföra företaget/varumärket. Forsbergs svar gällande 

denna vinkling har vi tolkat som att han har ett liknande svar som både Ljungdahl och 

Lundberg förmedlar, dock är det svaret gällande resursmängd som skiljer de alla åt.  

 

Forsberg: 
“Jag tycker det skulle vara en jämn fördelning, om man skulle titta på deras varumärkes-
arbete. Idag lägger man ju mycket på sin grafiska identitet, på den visuella, mycket på rörligt. 
20 % tycker jag det skulle vara väldigt trevligt om man kunde lägga på den här delen.” 

 

Lundberg: 
“Om man lägger 15 % av sin budget på marknadsföring - ganska standard. Med musik… jag 
tror att man lägger kanske absolut max en procent av den totala budgeten. Av 
marknadsföringsbudget lägger man kanske fem procent, fem - tio kanske. Men om en 
reklamfilm kostar femtiotusen att göra lägger dom nog femtusen på ljud kanske. ”  

 

Ljungdahl: 
“Jag skulle säga såhär att det är ganska standard när det gäller film t.ex. reklamfilm att du 
lägger aldrig mer än 20 procent av den totala budgeten på ljudet. Vilket enligt mig är totalt 
vansinnigt, och det är oftast mindre. Många gånger kommer företag och vill ha en bra 
reklamfilm, och så vill dem ha bra ljud för absolut ingenting.” 



LJUD OCH MUSIK SOM MARKNADSFÖRINGSVERKTYG 

 31 

Lundberg och Ljungdahls svar om resursmängd är relativt lika, ändå skiljer sig dessa svar 

från varandra. Anledningen till att svaren kan skiljas åt i detta fall tänker vi beror nog 

mycket på vad dessa intervjuobjekt har jobbat med för typ av företag/varumärken sen 

tidigare. Aaker (1996, s. 78) nämner att då ett företag eller varumärke bygger upp 

identiteter förankrat med det man vill stå för, bör man implementera strategier som fungerar 

anpassat till företaget/varumärket som helhet. Vi tänker oss att detta kan också 

implementeras inom ett resursperspektiv, då det handlar om hur man fördelar resurser 

gentemot hur företaget/varumärket vill få som effekt av att arbeta med strategin. 

 

En förklaring till varför det kan skilja sig åt mellan svaren som Forsberg och de andra två 

nämner är för att Forsberg utgår från varumärket som helhet, medan Ljungdahl och 

Lundberg utgår från exempel som kan visa hur mycket man lägger som resursmängd inom 

just reklamfilm. Dock får man ha i åtanke att både Ljungdahl och Lundberg nämner många 

gånger under respektive intervjutillfälle att ljud och musik överlag är något som man 

generellt inte lägger alls mycket resurser på. Se följande exempel: 

 

Lundberg: 
“Jag träffade många som jobbade med reklam och musik, som gjorde radio och Tv-reklam 
och sådant. Också många gånger musiker, och de kunde sitta och svära över att ’vi får aldrig 
några riktiga betalningar, och man kommer alltid sist i ledet’ och så vidare. 

 
Om du bara förlitar dig på ett sinne, som många gör, alltså att man fokuserar hela sin budget 
på det visuella… varför det liksom? Alla sinnen hjälps ju åt att påverka hur du känner, 1+1 
blir ju 3 eller 4 helt plötsligt. ../../..Det är klart att det är svårt att fokusera på ljud och musik 
när man har lagt allt krut på att allt ska förklaras med bild. Då finns det ju inget utrymme kvar 
att man ska förgylla bilden med musiken och ljud.” 

 

Ljungdahl: 
”För det första så är det själva byrån som väljer vilken musik det ska vara. De har ingen som 
helst koll på vad dem ska använda, för de förstår inte hur de kopplar ihop det, för de är inte 
musiker utan är alltid den här: ’Ja men vi har ju Johan, han är ju bra på musik. Han spelar ju 
gitarr.’ och man bara [gör gest för suckande]. I och för sig gör han det, men han kanske ska 
ha lite koll på det, för jag sätter mig inte och gör din deklarering, jag sitter inte heller och gör 
din grafiska design. Men vem som helst kan göra det i huvudet, det är problemet. 

 
../../..Och om du ska räkna på all marknadsföring i hela världen, om du skulle säga att det är 
ungefär, fantasisumma nu, men säg 8000 miljarder dollar, kan vi säga all marknadsföring helt 
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enkelt i hela världen. Då kan vi räkna med att av dem så kanske 10-15 procent är det som 
läggs på ljud och musik av all marknadsföring.” 

 

Dock kan vi ändå visa i detta examensarbetet att runt 1-20 procent är rimliga siffror att 

tänka sig som företag kan lägga på ljud och musik för reklamfilm, om man ska exempelvis 

följa det som Garvander berättar gällande resursmängd som man på Norrlands Guld lägger 

på ljud och musik inom sina reklamfilmer: 

 
“Varierar beroende på reklamfilm, i snitt kanske 10%” 

 

Vi vet inte om vad det är som exakt utgör de 10 procenten i reklamfilm för Norrlands Guld 

- är det licenser av låtar, skapandet av låtar/jingel, kostnad av experter/producenter eller 

andra liknande utgifter som har med ljud och musik att göra? Sedan vet vi inte hur mycket 

av resterande budget som man lägger på andra sinnen som exempelvis synen, det visuella. 

En annan aspekt som också hade varit intressant är att veta om hur mycket de lägger på ljud 

och musik i helhet som varumärke och inte bara via reklamfilmer, samt hur fördelningen 

bland de fem sinnena överlag ser ut för varumärkesarbetet.  

 

Det hade varit väldigt intressant att veta det som vi nämner som exempel, men vi förstår 

också att detta är en känslig fråga för företag att kunna besvara kring då det kan handla om 

att inte avslöja något ur ett konkurrensperspektiv. Exempel på detta kan vi se hos de företag 

som svarade gällande resurser, då dessa personer svarade ganska kort och mer allmänt än 

djupgående. Som exempelvis med Norrlands Guld, att Garvander bara nämnde om vad de 

lägger i resursmängd på reklamfilmer, och inte vad de lägger på ljud och musik i helhet 

som varumärke, trots att vi ställde en fråga som syftade på Norrlands Guld som helhet.  

 

Lindegaard däremot berättade för oss mer djupgående än vad vi kunde förvänta oss. Han sa 

att Stayhard inte lägger just nu några resurser på ljud och musik, men detta tänker vi beror 

nog på att man har redan en färdig musikprofil för varumärket och att de för tillfället inte 

har någon pågående kampanj/strategi involverade ljud och musik, något som Lindegaard 

bekräftar. 
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“Som ni kanske har upptäckt i vår Stayhard Magazine, så känner vi att musik är någonting 
som vi gärna förknippas med, och vi har kollat runt och sett om vi kan hitta exempelvis 
musikfestivaler och events, så vi har dialogen igång där. Med det sagt så har vi ingen peng 
dedikerat för det nu, i och med det att det är ingen som är avtalad. Sedan när det gäller 
produktion så är den ju redan producerad, och vi har inga planer om att göra en ny version, så 
där finns inga pengar dedikerade heller. Så i nuläget är det väl egentligen 0. Sedan använder 
vi såklart låten på Spotify, och när vi marknadsför oss i Acast, där man kan lyssna på 
podcasts, och då använder vi ju låten, men det är ju inte för att främja låten utan för att 
marknadsföra oss med materialet.” 

 

Den enda som inte svarade gällande resurser bland representanterna från företagen var 

Santos. Däremot berättade Santos att han tycker precis som Lundberg m.fl. att det är väldigt 

viktigt att man försöker se helheten i sitt varumärkesarbete, genom att man försöker få alla 

sinnena att samspela med varandra, och framförallt lyfta fram andra sinnen lika mycket 

som de redan väletablerade.  
 

“Att se helheten och förstå hur de olika sinnena samspelar är viktigt .../../..Alla sinnena är 
viktiga, och inte bara det man ser och smakar, utan det man också hör är ju väldigt viktigt.” 

 

Sammanfattningsvis kan vi se utifrån de svar vi har fått från våra intervjuobjekt att mycket 

av utmaningar som finns med att använda ljud och musik i marknadsföringssyfte är delvis 

beroende av hur mycket pengar och resurser man väljer att lägga på just ljud och musik och 

hur man väljer att fördela resursmängden överlag mellan de olika sinnena. Vi har också 

kunnat dra slutsatsen om att mycket det som är grunden till att utmaningen med dess 

nackdelar kan uppstå, är just för att det är bristande kunskap om detta ämnesområde 

överlag. Vi kan tänka oss att varför man exempelvis lägger mindre pengar på just ljud och 

musik är för att man inte vet om hur det fungerar, eller att man fortfarande har ett tänk om 

att det är viktigare att synas än att höras. En annan teori är att då det finns forskning som 

visar hur ljud och musik kan påverka oss starkt och snabbt, kanske många tror att det ska 

vara enkelt att kunna genomföra, och därför lägger man inte tillräckligt med resurs som 

egentligen behövs för att kunna veta hur man ska kunna göra det till sitt rätta potential.  
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7.    Sammanfattande Diskussion och Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur ljud och musik kan användas i 

marknadsföringssyfte, med en bakgrund om att det är en förhållandevis ny företeelse, och 

därmed vill vi kunna bidra till en ökad förståelse för ljud och musik som roll samt 

användning i marknadsföringssyfte. För att kunna besvara vårt syfte via de frågeställningar 

vi har angett, har vi via intervjuer fått ta del av svar från sex respondenter från tre olika 

inriktningar inom branschen. Det vi har kunnat se är att vi har fått många liknande svar från 

de olika respondenterna, men kanske mer djupgående svar från de som utvecklar strategier 

än från de som endast förmedlar eller tillämpar dem. Detta kan bero på rollen som de olika 

respondenterna har. Att man som producent och byrå kanske mer vill upplysa metoden som 

effektiv, då det kan exempelvis leda till fler jobb för dem, medan företagen inte kanske vill 

framställa ämnet lika effektivt som de andra, då de inte vill riskera att tappa sin position på 

marknaden om fler skulle tillämpa dessa marknadsföringsverktyg till sin fulla potential. Ett 

annat perspektiv över rollerna och deras svar kan också handla om kunskapsnivå och 

erfarenhet beroende på vilken roll respektive respondent har. Men genom att redovisa och 

backa upp med tidigare forskning och övriga källor genom respondenternas svar, tycker vi 

att vårt arbete är av god validitet, då den tidigare forskningen samt övriga källor minimerar 

risken att respondenternas svar får vårt arbete att framställas på ett onyanserat sätt.  

  

Med hjälp av respondenternas svar har vi kunnat kartlägga olika typer av strategier för att 

använda ljud och musik, bl.a. artistsynkning, ljudexponering, och jinglar. Vi har även 

undersökt motiv och utmaningar som kommer med att använda ljud och musik, och har 

därmed adresserat våra frågeställningar. Vårt arbete visar att ljud och musik kan fungera 

som ett kraftfullt medel för att skapa tydliga och trovärdiga associationer till konsumentens 

medvetande genom att man kan skapa mervärde för konsumenten och samtidigt kan ge en 

mer personlig upplevelse för konsumenten att ta del av- och på så sätt sticka ut på 

marknaden.  

Detta resonemang knöt vi till content marketing, som i helhet handlar om att skapa 

mervärde för konsumenten för att väcka ett intresse (Barregren & Tegborg, 2013, s. 29, 51-

55), och sinnesmarknadsföring, som handlar om att man ska påverka konsumenten mer 

personligt via sinnesbaserade upplevelser (Hultén, 2014, s. 107). Ett sätt att skapa mervärde 
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är att det inte nödvändigtvis behöver handla om annonsering i media, som Aaker (1996, s. 

186-187, 382 ) nämner under principen execution, då man många gånger tar fram strategier 

som känns bra, men att majoriteten inte får tillräckligt med exponering för att kunna sticka 

ut bland konkurrenterna. På så sätt kan ljud och musik vara en effektiv metod att kunna 

tillämpa i detta fall, då konsumenten kan ta del av sinnesbaserade upplevelser som 

exempelvis ljudexponering kan tillföra. 

 

Hur man tillämpar ljud och musik är dock helt avgörande. Vårt arbete visar att alla 

företag/varumärken kan använda ljud och musik i marknadsföringssammanhang, men det 

är mycket viktigt att man väljer och tillämpar strategier som är förknippat med företagets 

identitet, värderingar, associationer samt position, och samtidigt stämma överens med vald 

målgrupps identitet, förväntningar, behov och uppfattning av dig som företag/varumärke 

(Aaker, 1996, s. 78-85, 118-119, 142, 150, 176, 300, 383). Detta framkommer i intervjuer 

såväl som i forskningslitteraturen, och vi finner belägg inom teorier som musical fit, där 

man ska anpassa musik och ljud till det innehåll man vill förmedla, samt begreppet sonic 

branding, som är ett centralt begrepp där bl.a. företagets värderingar uttrycks via en audiell 

logotyp eller identitet. Studier från bl.a. Zander (2006) och Lantos & Craton (2011), visar 

att det är viktigt att matcha musik och ljud med företagets värderingar, reklambudskap, 

associationer osv, då båda menar att det är viktigt att allt detta överensstämmer med 

konsumentens perspektiv för att skapa positiva effekter. Risken finns annars att 

konsumenten kan få negativa associationer av dig som företag/varumärke, eftersom 

konsumenten uppfattar dig som delvis inte trovärdig eller att du inte bryr dig om 

konsumenten, och väljer därmed något annat företag/varumärke. Via våra respondenter har 

vi kunnat se denna typ av konsekvens för dagens marknadsföring när det gäller användning 

av ljud och musik.  

 

7.1    Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vi rekommenderar andra att intervjua, men att göra det på plats och både att man gör det 

individuellt och sedan i fokusgrupper. Vi fick en känsla i efterhand av att det hade varit 

väldigt intressant att låta respondenterna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 

till varandra, vilket kunde ha resulterat till intressanta samtal och insikter, både för 
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respondenterna och oss. En annan möjlighet är att specificera sig i en strategi, och djupdyka 

i exempelvis ljudexponering, och gå in mer detaljerat snarare än övergripande. Ytterligare 

ett potentiellt arbete vore att fokusera mer på att sammanställa ett flertal studier och 

artiklar, och analysera dem. Även om mängden artiklar och studier inte är stor i relation till 

många andra ämnen finns det ändå ett så pass stort antal att en exempelvis dokumentanalys 

eventuellt kunnat ge en mer omfattande bild av vilken forskning som finns och saknas eller 

behöver utvecklas.  
 

Mottagarperspektivet, en avgränsning vi gjorde för detta arbete, är inte på något sett 

ointressant eller irrelevant, och har potential att belysa många viktiga punkter vi inte kunde 

ta upp här. Man skulle exempelvis kunna studera hur konsumenter uppfattar artistallianser, 

vad mottagaren tycker om jinglar, eller liknande information som berör parten som tar emot 

marknadsföring med ljud och musik.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Tema: Introduktionsfrågor 
Producenter 

• Vem är du och vad jobbar du med? 

• Varför blev du X? 

 

Företagen 

• Vem är du och vad jobbar du med? 

• Hur ser er marknadsavdelningen ut? 

o Antal anställda, positioner, etc.  

 

Byrå 

• Vem är du och vad jobbar du med? 

• Kan du berätta om byrån där du jobbar? 

o Klienter, positioner, etc.  

o Någon som jobbar med ljud och musik? 

 

 

Tema: Syn på ljud och musik i marknadsföring 
Producenter 

• Varför/hur ska man använda sig av ljud och musik i marknadsföring? 

o Ge bra/dåliga exempel? 

o Strategier? 

o Hur ser branschen ut idag gällande användning av ljud och musik i 

marknadsföring? 

• Hur mycket tid/resurser upplever du företag lägger på ljud och musik? 

o Rimligt? Tillräckligt? 

• Kan du beskriva hur processen X såg ut? 

• Hur tror du framtiden för ljud och musik inom marknadsföring kommer att se ut? 
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Företagen 

• Vad inspirerade er, varför och när började ni att jobba med ljud och musik? 

o Har ert användande utvecklats?  

• Kan du beskriva hur ditt företag/varumärke låter? 

• Kan ni beskriva hur processen X såg ut? 

• Har ljud och musik hjälpt er stärka företagets/varumärkets identitet, profil och 

image? 

o På vilket sätt tycker ni att ljudet/musiken har gjort det och varför?  

• Hur stor del av er budget lägger ni på ljud och musik? 

• Kunde ni förutse effekten av användandet av ljud och musik i marknadsföring?  

o Eventuella överraskningar? Positiva/ negativa? 

• Har ni använt ljud och musik i andra sammanhang än X? 

o Butiker, Spotify, etc. ? 

• Vad borde andra företag tänka på när dom ska arbeta med ljud och musik? 

o Intressanta lärdomar/insikter? 

• Kommer ni fortsätta att använda ljud och musik i framtida syften vad gäller 

marknadsföring? 

 

Byrå 

• Hur länge har ni jobbat med ljud och musik? 

• Kan du göra någon uppskattning om hur många av er klienter använder ljud och 

musik?  

o Hur ser du på den andelen? Borde det vara fler eller verkar det här rimligt? 

• Hur mycket resurser tycker du företag ska lägga på ljud och musik i sin budget?  

• Kan du beskriva hur processen X såg ut? 

o Effekter? Resultat? 

• Hur ska man som företag/varumärke jobba med ljud och musik på bra respektive 

dåliga sätt? 

o Tips? Viktigt att tänka på? 

o Kan vem som helst jobba med ljud och musik? 

• Har du sett någon trend i ljud/musikmarknadsföring under de senaste åren? 
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• Har ni fått några lärdomar av att jobba med ljud och musik? 

• Hur tror du framtiden ser ut för ljud och musik i marknadsföring?  

o Kommer det audiella och visuella vara jämställt?  
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