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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis was to examine the relationship between brands and 

music in TV-commercials. We investigated why companies use music in 

TV-commercials to affect their brands and how music affects the brand’s image. We 

also investigated how companies choose music genres for their TV-commercials. A case 

study based on interviews was conducted with four informants from SAAB, Lowe 

Brindfors, Riviera and Catt & Co. Our study has shown that music can be used to 

communicate the brand’s values and message to the target group and strengthen 

the brand’s image. Furthermore, music genres can be used to attract target groups 

to the brand and affect their attitude towards the brand. Music contributes 

values and attributes which the brand cannot achieve in any other way. 
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1 INLEDNING 
   

          det inledande kapitlet belyser vi bakgrunden kring vårt ämnesval, därefter följer en   

          problemdiskussion som berör musikens påverkan i TV-reklam samt dess koppling till 

företagets varumärke. Detta leder sedan fram till syftet med uppsatsen som mynnar ut i våra 

forskningsfrågor.     

1.1 Bakgrund  

Varumärken har förekommit i över 1 000 år, men har inte tidigare haft den makt som de anses 

besitta i det samhälle som nu råder enligt Fan (2005). Kotler, Wong, Saunders och Armstrong 

(2005, s 549) definierar varumärke som ett namn, tecken, term, symbol eller design, eller en 

kombination av dessa, med avsikten att identifiera ett företags produkt samt differentiera 

denna från dess konkurrenter. Vidare menar författarna att ett varumärke kan tillföra värde, 

garantier, pålitlighet och kvalitet till en produkt. Varumärken har en betydande roll i 

marknadsföring och innebär mer än ett namn åt en produkt (Fan, 2005). Murphy (1987) 

belyser att varumärken är en bestående tillgång, förutsatt att företag bevarar dem i gott skick 

och fortsätter att erbjuda kunder det värde som efterfrågas. Fan (2005) menar att varumärken 

inte enbart handlar om att tillföra värde till en produkt, utan snarare att representera och 

främja livsstilar och varumärket blir därav en form av kultur.  Varumärken har stor utbredning 

i flera områden i människors liv, såsom mat och kläder, personlighet och livsstil samt från 

populärkultur till politik (ibid).  

 

Ett varumärke har olika betydelser beroende på vilken roll varumärket spelar, värdet det har 

och vem det är riktat till (Fan, 2005). Nilsson (1999, s 18) tydliggör att varumärket utgör ett 

förtroende, vilket är nödvändigt vid skapande av ett framgångsrikt varumärke, både ur 

leverantörens samt ur konsumentens perspektiv. Om den image som är skapad kring 

produkten inte överensstämmer med konsumenternas förväntningar minskas risken för 

besvikelse om konsumenterna har förtroende för varumärket (Knox, 2004). Vidare är även 

företagets värderingar viktiga enligt Urde (2003) då de är integrerade med varumärkets image.  

Simões och Dibb (2001) lyfter fram att varumärken kan tydliggöra uppfattningen kring 

företagets värderingar. Detta är av stor betydelse eftersom likheterna mellan olika produkter 

på marknaden bidrar till att kundernas intresse av att veta vem som ligger bakom varumärket 

ökar (ibid). Murphy (1987) framhäver att varumärken måste differentieras från 

konkurrenternas varumärken, för att ge konsumenten en anledning att välja ett varumärke 

framför konkurrenternas. 

 

Då det finns ett överflöd av produkter leder detta till svårigheter för konsumenten att 

klassificera och identifiera alla de produkter som erbjuds på marknaden (Nilsson, 1999, s 20). 

Det krävs även en större ansträngning för företagen att differentiera sin produkt och detta ökar 

betydelsen av varumärket och dess budskap (ibid). Nilsson (1999, s 19) menar även att det är 

viktigt att bygga ett starkt varumärke på grund av att antalet kommersiella budskap har ökat. 

Vårt problemområde kommer därför att beröra komplexiteten kring hur varumärken på ett 

effektivt sätt kommuniceras till sin målgrupp.  
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1.2 Problemdiskussion 

Aitchison (1999, s 42) nämner att den tekniska utvecklingen bidragit till att produkter tenderar 

att bli mer lika varandra och att det finns färre konkreta skillnader mellan marknadens olika 

produkter. Vidare menar Melin (1999, s 38) att varumärken används som effektiva 

positioneringsverktyg, med utgångspunkt i målgruppens behov och med hänsyn tagen till 

konkurrenternas positioner på marknaden. Positionering definieras enligt Ries och Trout 

(1986, s 3) som ett sätt för företag att försöka skapa en position för varumärket i 

konsumentens medvetande. Melin (1999, s 97) menar att detta bidrar till märkeslojalitet som 

skapar en plats för varumärket på marknaden.  På den överkommunicerade och 

produktmättade konsumentmarknaden kan effektiv positionering bli avgörande för 

varumärkes succé (Marsden, 2002). Att manipulera konsumentens känslor är enligt Fan 

(2005) ett effektivt sätt att positionera varumärket. Enligt Chernatony och McDonald (1998, s 

40) kan varumärken användas som symboliska redskap då varumärken ofta köps och används 

på grund av varumärkets förmåga att hjälpa konsumenten att uttrycka något om sig själv. 

Författarna får medhåll av Rooney (1995) som menar att företag utvecklar varumärken för att 

attrahera och behålla kunder genom att främja värderingar, livsstil, prestige och image. 

Aitchison (1999, s 42) instämmer och menar att det blivit allt viktigare att koppla varumärket 

till kunden på ett emotionellt plan. Murphy (1987) menar att varumärken är en förening av 

fysiska, estetiska, rationella och emotionella faktorer.   

 

För att skapa ett starkt band mellan varumärket och köparen menar Alreck och Settle (1999) 

att företaget bör bygga en varaktig relation mellan ett specifikt varumärke och en speciell 

kundgrupp. Denna relationsprocess inkluderar faserna introduktion, hängivenhet samt 

bildande av preferenser
1
, om dessa faser uppnås blir nästa steg lojalitet för varumärket. 

Företaget kan hjälpa sina kunder att bygga den sortens preferenser, som säkrar en större 

målgrupp och lojalitet om företaget vet hur deras framtida konsumenter utvecklar sina 

preferenser för varumärket. Konsumentens preferenser för ett varumärke kan bland annat bero 

på den sinnesstämning som är kopplad till varumärket genom repeterad association
2
. Reklam

3
 

är ett sätt att repetera association till varumärket och är även ett viktigt påverkansmedel under 

de två första faserna introduktion och hängivenhet (ibid). Doyle (1989) anser att reklam även 

är ett väsentligt verktyg vid positionering av varumärket.  

 

Reklam används enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005, s 762) för att stimulera 

en respons från målmarknaden. Rooney (1995) menar att reklam bör ses som en investering 

för att främja varumärket, vars framgång är beroende av reklam. Vidare menar författaren att 

det krävs att företag lägger ner stora resurser inom reklam för att en produkt och dess 

varumärke ska bli framgångsrikt. Meenaghan (1995) belyser reklamens huvudfunktion på en 

mer emotionell och symbolisk nivå, han menar att reklam bör skapa en bestämd personlighet 

och karaktär åt varumärket för mottagarna på marknaden. Detta uppnås genom att genomsyra 

varumärket med specifika associationer och värderingar. På alla nivåer av imageskapande är 

reklam identifierat som en av de viktigaste komponenterna som framhäver varumärkets 

budskap (ibid). 

 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 26) menar att varumärkets budskap med fördel 

kommuniceras genom TV-reklam då både syn- och hörselsinnet registrerar budskapet. Jefkins 

                                                 
1
 Preferens är något som en person föredrar (Preferens, 1996). 

2
 Association är en spontant uppkommande idémässig förbindelse mellan olika föreställningar (Association, 

1995) 
3
 Reklam är ett konkurrensmedel som främjar försäljningen av en vara eller tjänst via betalt utrymme i olika 

medier, där budskapet förmedlas till målgruppen (Reklam, 1996). 
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och Yadin (2000, s 99) framhåller att TV-reklam har resurser andra medium saknar, då färger, 

ljud och rörelser kombineras i en underhållande miljö i hemmet.  Park och Young (1986) 

belyser att TV-reklam använder bildspråket för att skapa och visualisera en specifik image 

som reklamfilmen förmedlar. Hur varumärket uppfattas i TV-reklam beror dels på 

engagemanget från tittaren, dels på reklamfilmens design (ibid). Även om TV-reklam inte är 

riktad till individuella konsumenter kan den enligt Jefkins och Yadin (2000, s 348) fånga 

intresse, önskningar, behov samt känslor hos väldefinierade målgrupper utan några större 

geografiska begränsningar. TV-reklam är enligt Gorn och Goldberg (1978) effektivt för att 

skapa positiva attityder och ett positivt beteende mot de produkter som visas i reklamfilmen. 

 

För att förbättra reklamens effektivitet ytterligare menar Hahn och Hwang (1999) att TV-

reklam i stor utsträckning använder sig av musik
4
. Morris och Boone (1998) anser att musik 

är en viktig bakgrundsfaktor i TV-reklam på grund av dess breda användningsområde samt 

förmåga att påverka tittaren. De flesta reklaminslag på TV består av noga utvald musik som 

ska synkronisera med reklamfilmen (Oaks, 2007). Bjurström och Lilliestam (1993, s 10) är 

även de av åsikten att musik är en viktig komponent som förmedlar budskapet i TV-reklam 

och som bidragit till att musik har fått en större betydelse och genomslag i reklamen än 

tidigare.  

 

Rotfeld (2006) menar att utrymmet för TV-reklam har blivit längre samtidigt som 

reklamfilmerna har blivit kortare, eftersom fler reklamfilmer än tidigare visas krävs 

reklamfilmer som sticker ut från mängden. Brown och Volgsten (2006, s 114) anser att musik 

är en av de komponenter som kan stimulera en reklam och ofta används för att stärka 

budskapet. Vidare nämner McInnis och Park (1991) att musik kan bidra till en positiv attityd 

gentemot reklamen och sedan överföra den positiva attityden till varumärket. Författarna har 

kommit fram till att positiv känslomässig respons och attityd till reklamen påverkas starkt av 

hur musiken är kopplad till reklamfilmen. 

 

Enligt Alpert, Alpert och Maltz (2003) ökar musik kommunikationens effektivitet i TV-

reklam. Vidare anser författarna att företaget bör undersöka demografiska fakta om sin 

målmarknad för att på detta sätt kunna fastställa deras musikpreferenser. Det finns ytterligare 

forskning som berör hur skillnader hos konsumenter bidrar till att musik i TV-reklam får olika 

betydelse. MacInnis och Park (1991) gör skillnad mellan lågt och högt engagerade 

konsumenter. Lågt engagerade konsumenters attityd mot ett varumärke påverkas starkt av 

musik medan högt engagerade konsumenter ignorerar faktorer som musik när de skapar sig en 

attityd mot varumärket, då de i stället fokuserar på reklamens budskap (ibid). 

 

Det finns olika teorier kring hur musikens beståndsdelar i TV-reklam påverkar tittarna. De 

faktorer i musiken som anses vara av betydelse är enligt Areni (2003) tempo, volym samt 

genre
5
.  Hahn och Hwang (1999) tar upp att kunskap om effekten av tempo och hängivenhet 

till musiken i reklam underlättar valet av musik som ökar tittarens mottagande av budskapet. 

Sullivan (2002) ställer sig kritiskt mot Hahn och Hwangs teori om att tempot är av betydelse, 

han anser istället att volymen har en betydelsefull effekt. Oaks (2000) berör att val av genre är 

viktigt då olika demografiska segment har olika preferenser gällande musikgenre. Skiftande 

musikgenrer förekommer inte slumpmässigt enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 73) utan 

i speciella sammanhang med exempelvis starka kopplingar till produkter och varumärken. 

Oaks (2007) menar att företag eftertraktar att bli associerade med populära och framgångsrika 

                                                 
4
 Musik är en konstnärlig ordnad mängd toner av olika höjder och klanger som är melodisk uppbyggda efter 

rytmik, harmoni och melodi (Musik, 2004).  
5
 Genre är en beteckning på olika stilar och former inom musik (Bjurström & Lilliestam,  1993, s 102) 
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artister, som reflekterar varumärkets fördelar av att välja musik med passande text och 

bildspråk. Vidare nämner Ostroff (refererad i Taylor, 2007) att upptäcka nya artister genom 

TV-reklam är en trend som knyter skivbolag och reklam till varandra. Författaren anser att 

detta bidragit till att företag har blivit intresserade av att upptäcka nya artister och hjälpa dem 

att slå igenom eftersom det ger uppmärksamhet och positiv attityd till företagets varumärke.  

 

En positiv attityd mot en produkt kan utvecklas genom att använda musik som målgruppen 

anser vara tilltalande i TV-reklam anser Gorn (1982). Detta forskningsresultat har motbevisats 

av bland annat Kellaris och Cox (1989) som hävdar att det inte finns bevis för att 

produktpreferenser kan förutsättas genom exponering av tilltalande musik. Zander (2006) är 

av uppfattningen att musik kan skapa skillnader gällande målgruppens uppfattning av 

varumärket, utan att påverka den generella bedömningen av produkten. 

 

Musik är ett redskap som kan förhöja reklamens effekt och kan bidra till skapandet av en 

positiv attityd till varumärket (MacInnis & Park, 1991). Brown och Volgsten (2006, s 216) 

indikerar att majoriteten av reklamfilm använder musik och att reklamindustrin har höga 

förväntningar på musikens effektivitet; dock har vetenskaplig forskning bara börjat analysera 

dess betydelse. Musik i reklam är enligt Zander (2006) ett beprövat verktyg som påverkar 

uppfattningar på många olika sätt, men han menar att dess effekter inte undersökts tillräckligt. 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 31) framhåller att den forskning som bedrivits om TV-

reklam endast i förbigående tagit upp musik och inte givit den någon betydelse i reklamens 

budskap. I stället har musiken uppmärksammats som en ram för de bilder, tal och texter som 

förmedlar budskapet i reklamen (ibid). Vidare föreslår Oaks (2007) att valet av kreativ och 

meningsfull musik i reklam är ett ämne det bör genomföras ytterligare forskning kring.  

 

I problemdiskussionens inledning redogjorde vi för hur ett varumärke kan positioneras på 

marknaden genom att man skapar en relation till konsumenterna. Enligt Fan (2005) handlar 

varumärken om att skapa och leda relationen mellan företag och deras målgrupper. 

Meenaghan (1995) menar att denna relation med fördel skapas med hjälp av företagets 

identitet och image för att på detta sätt medföra att varumärket får en plats i konsumentens 

medvetande. Även Alreck och Settle (1999) lägger betydelse vid att skapa ett starkt band 

mellan varumärket och det kundsegment företaget vill attrahera. För att locka ett visst 

kundsegment anser Meenaghan (1995) att företag bör eftersträva att skapa personlighet och 

karaktär åt varumärket. Detta kan med fördel skapas med hjälp av TV-reklam för att prägla 

varumärket med utmärkande associationer och värderingar som framhäver varumärkets 

budskap (ibid). Vi finner det relevant för vår studie att lyfta fram teorier kring varumärkets 

uppbyggnad då det utgör en grund för de resonemang som vi kommer att belysa kring TV-

reklam och musik i vårt teorikapitel. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Eftersom det finns begränsad forskning kring musikens påverkan i TV-reklam samt dess 

betydelse för varumärket finner vi det intressant att studera detta samband. Syftet med vår 

studie är således att skapa ökad förståelse för relationen mellan varumärken och musik i TV-

reklam. För att åskådliggöra detta kommer vi att fokusera på företags motiv bakom 

användningen och valet av musik i TV-reklam samt dess tillämpning på varumärket. Våra 

forskningsfrågor är: 

 

 Varför använder företag musik i TV-reklam för att påverka sitt varumärke? 

 Hur används musik i TV-reklam för att framhäva varumärkets image? 

 Hur väljer företag musikgenre i TV-reklam? 
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2 TEORI 
  

        vårt teorikapitel kommer vi att beröra musikens betydelse i TV-reklam och dess inverkan  

        på varumärket samt hur imagen kan framhävas med detta påverkansmedel. Vidare 

belyser vi hur företag väljer musik till TV-reklam. Därmed redogör vi för de teorier som är 

betydelsefulla för våra forskningsfrågor.  

2.1 Musikens påverkan på varumärket i TV-reklam 

Intresset för musikens betydelse i reklam ökade parallellt med forskning som fokuserade på 

attityder mot TV-reklam i början på 80-talet (Brown & Volgsten, 2006, s 112). Denna 

forskning framhävde hur tittarnas beteende influerades av de känslotillstånd som uppkom när 

TV-reklam visades. En pionjär inom forskning kring musikens roll i TV-reklam är Gorn, som 

använt sig av klassisk betingning för att undersöka sambandet mellan produktpreferenser och 

musikval (Gorn, 1982). Gorn kom fram till att om tittaren får lyssna på tilltalande musik i 

reklamfilmen är sannolikheten större att tittaren utvecklar positiva känslor för produkten än 

om musik som ligger utanför tittarens preferensram används. Gorn kom även fram till att 

attityd mot produkten i större utsträckning påverkas av musiken i TV-reklam än av relevant 

information om produkten (ibid). Om tittarna försöker ta till sig informationen i TV-reklam 

kan musik ha en distraherande effekt enligt Brown och Volgsten (2006, s 114) som vidare 

menar att budskapet kan ha en positiv effekt om musiken passar produkten. Zander (2006) är 

av uppfattningen att om musiken som är vald till TV-reklam inte enbart är passande utan även 

speciellt utformad för produkten blir reklamen mer effektiv. 

 

Att påverka humör, känslor och beteende är enligt Alreck och Settle (1999) viktigt när ett 

företag försöker påverka konsumenterna att utveckla preferenser för deras varumärke. Barone, 

Miniard och Romeo (2000) anser att musik i TV-reklam kan framkalla ett positivt humör hos 

den som ser reklamfilmen. Zander (2006) framhäver att musik i TV-reklam har kapacitet att 

användas till mer än att göra tittaren på bra humör, musik kan kommunicera information om 

varumärket som ord inte kan göra på 30 sekunder. Till skillnad från ord kan musik skapa en 

helhet för konsumenten som talet inte har förmåga att göra, på grund av detta kan musik ses 

som en utmärkt och ovillkorlig stimuli som identifierar varumärket (ibid).  

2.1.1 Varumärkets uppbyggnad  

Melin (1999, s 124) har i sin modell ”Den strategiska varumärkesplattformen” integrerat sex 

komponenter vilka är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation samt intern lojalitet som alla ingår i den varumärkesuppbyggande 

processen. Varje komponent i modellen är en delprocess som är av betydelse för att skapa ett 

framgångsrikt varumärke (Melin, 1999, s 128). I viss utsträckning överlappar dessa 

komponenter varandra men de visar varumärkesplattformens struktur och ordningsföljd 

genom vilken ett starkt varumärke kan byggas upp (ibid).  

 

I 
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Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen. 

Efter ”Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken” av F. Melin, 1999, s 125. 

 

 

Produktattribut är enligt Melin (1999, 125) konkreta kännetecken hos en produkt som har i 

uppgift att förmedla ett mervärde till konsumenterna. Melin (1999, s 126) anser att det 

viktigaste attributet är en konsistent produkt, vidare menar författaren att märkesidentitet är 

det som ett varumärke står för, dess syfte och vad som gör det unikt. Aaker (1996, s 68) 

framlägger att en märkesidentitet ska etablera en relation mellan varumärket och konsumenten 

genom att tillföra funktionella och emotionella fördelar. Urde (2003) anser att kärnvärdet är 

en summering av varumärkets identitet. Kärnvärdet påverkar företaget på alla nivåer vid alla 

tillfällen och reflekterar även varumärkets personlighet. Vidare påverkas företagets 

kontinuitet, tillförlitlighet och stadga vid varumärkets uppbyggnad (ibid). Vidare i modellen 

anser Melin (1999, s 127) att kärnvärdet företräder produktens huvudsakliga 

konkurrensfördelar som utgör den grund som positioneringen och marknadskommunikationen 

kretsar kring.  

 

Positioneringen bör enligt Melin (1999, s 127) skapa märkeskännedom, märkesassociationer 

samt märkeslojalitet. Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005, s 31) belyser att om ett 

varumärke inte skiljer sig från konkurrenterna på marknaden finns det ingen anledning för 

konsumenterna att välja just det varumärket. En genomtänkt positionering kan vara lösningen 

på detta problem och leda till framgång för företaget (ibid). Lyckad positionering handlar inte 

enbart om att hitta rätt uttryck för varumärket enligt Nilsson (1999, s 144) utan även att kunna 

förena uttrycket på ett relevant sätt för konsumenterna som leder till att varumärket blir 

ledande på marknaden. Vidare menar Nilsson (1999, s 146) att positionering, under 

förutsättning att företaget har gjort rätt, är livslång. En välformulerad och implementerad 

varumärkesidentitet och position är en viktig tillgång för ett företag då det leder till fördelar 

och blir ett verktyg som hjälper till att upprätthålla varumärkets status i förhållande till 

konkurrenterna (Aaker, 1996, s 201).  

 

Marknadskommunikationen används för att implementera den valda positioneringen enligt 

Sujan och Bettman (1989). Kommunikationens uppgift är enligt Urde (2003) att uttrycka och 

översätta kärnvärdet till ett budskap som intresserar och attraherar målmarknaden. Melin 

(1999, s 128) anser att marknadskommunikation i form av reklam har en stor betydelse för 
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framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Reklamens syfte är att informera, övertyga och 

påminna konsumenterna om ett varumärkes konkurrensfördelar (ibid). Reklam förmedlar 

varumärkesidentiteten genom att positionera varumärket och se till att dess kärnvärde blir 

attraktivt för målmarknaden (Meenaghan, 1995). Den sista komponenten i Melins modell är 

intern lojalitet inom företaget, vilket är en förutsättning för att konsumenterna ska bli lojala 

(Melin, 1999, s 128). Syftet med den interna lojaliteten är att upprätthålla varumärkets 

juridiska och kommersiella status (ibid). 

2.1.2 Musik som kommunikationsmedel 

Melin (1999, s 74) presenterar även en modell som kallas varumärkespyramiden som är en 

kommunikationsmodell vars syfte är att beskriva de förutsättningar som krävs för att etablera 

ett varumärke på marknaden. Modellen redogör för byggstenarna som är produkt, varumärke, 

positionering och målgrupp, vidare analyserar den komponenternas relationer till varandra 

(ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Varumärkespyramiden – märkesproduktens struktur 
Efter ”Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken” av F. Melin, 1999, s 75. 

 

Melin (1999, s 74) belyser att varumärket ofta väljs med hänsyn till produkten och att 

positioneringen grundar sig i produkten och varumärket, vilket gör att dessa tre byggstenar är 

starkt kopplade till varandra och utgör en grundenhet. Tyngdpunkten i grundenheten kan 

variera beroende på produktens karaktär och de förutsättningar som råder på marknaden 

(ibid). Positioneringen avser att skapa en effektiv marknadskommunikation till målgruppen 

och dess uppgift är att skapa intresse, märkeskännedom samt lojalitet (Melin, 1999, s 75). De 

vertikala bindningarna stärks genom att företaget skapar associationer mellan grundenheten 

och målgruppen, dessa associationer kan skapas genom olika former av 

marknadskommunikation (Melin, 1999, s 76). Reklam utgör ett betydande instrument enligt 

Melin (1999, s 77) då reklam stärker kopplingen mellan produkten och varumärket. 
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Kopplingen mellan varumärket och målgruppen kan stärkas genom att reklamen påverkar 

konsumenterna att associera till varumärket i stället för produkten i deras beslutsprocess 

(ibid). Urde (2003) belyser att det är viktigt att kommunikation som TV-reklam uttrycker och 

översätter varumärkets identitet och värderingar till ett budskap som intresserar och attraherar 

målgruppen.    

 

Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005, s 728 f) menar att det budskap som 

kommuniceras är en kombination av ord, bilder eller symboler som sändaren överför till 

mottagaren genom en utvald kanal. I en kanal som TV-reklam kan musik öka 

kommunikationens effektivitet enligt Alpert, Alpert och Maltz (2003). Scott (1990) har 

kommit fram till att respons på musik inte bygger på det biologiska arvet utan är inlärt vilket 

leder till att kommunikation genom musik bygger på kulturella sammankomster och att 

tolkningen av musiken inte är individuellt utan delas av många. Vidare menar författaren att 

musik som kommunikation är inramad av konsumentens tidigare erfarenheter till musiken. 

TV förmedlar sitt budskap med hjälp av både auditiva och visuella kanaler och musik 

uppträder alltid i kombination eller samspel med andra uttrycksformer som talspråk, 

skriftspråk, rörliga bilder eller stillbilder menar Bjurström och Lilliestam (1993, s 42). Vidare 

menar författarna att det inte är självklart att sändaren och mottagaren tillskriver musiken eller 

budskapet samma betydelse (ibid). Vidare framhåller Hahn och Hwang (1999) att musik kan 

användas i TV-reklam för att förmedla ytterligare information än vad budskapet i TV-reklam 

gör samt att musik kan påverka effekten i budskapsprocessen. Oaks (2007) anser att 

varumärkets ställning kan förstärkas genom en hög nivå av harmoni mellan låttexten som 

används i reklamfilmen och budskapet. Låttexten är en väsentlig del av kompositionen 

eftersom den integrerar information om varumärket och musiken i reklamfilmen (ibid).   

 
 
Figur 3. The Social Enhancement Model of Music  
Efter ”Music and Manipulation – On the Social Uses and Social Control of Music” av S. Brown & U. Volgsten, 

2006, s 7. 

 

Brown och Volgstens (2006, s 6 f) beskriver musikens roll i den sociala kommunikationen 

som leder till kontroll över mottagarens beteende i sin modell ”The Social Enhancement 

Model of Music” som återspeglas i figur 3. Vidare visar modellen den organisatoriska sidan 

av musik som kommunikation och fokuserar på musikens sociala och ekonomiska funktioner 

samt hur dessa används som kontrollmekanismer (Brown & Volgsten, 2006, s 8 ff). 

Budskapet som kommuniceras beror dels på hur stimulerad mottagaren blir av musiken, dels 

på vilka associationer som mottagaren får (ibid). Bjurström och Lilliestam (1993, s 96) menar 

att musik används för att varumärken ska associeras med betydelser som musiken förknippas 
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med. Om företag är medvetna om att musik i TV-reklam kan påverka mottagaren kan de 

använda sig av musik som medvetet tagits fram för att styra målgruppens associationer och 

stimuli. På detta sätt kan företag övertyga och manipulera sin målgrupp och därmed få 

kontroll över konsumenternas beteende. Slutligen återkopplas denna kontroll till det sociala 

och ekonomiska funktionerna av musik och därmed är cirkeln sluten (ibid).       

 

Informationens kvalitet kan enligt Hahn och Hwang (1999) påverkas av målgruppens 

entusiasm inför musiken och tempot i musiken kan bestämma den mängd information som 

kommuniceras till mottagaren. Kunskap kring effekten av tempot och hängivenheten till 

musiken i TV-reklam kan bidra till att företag lättare kan välja musik som maximerar tittarens 

mottagande av budskapet (ibid). Holbrook (1981) belyser att snabbt tempo bidrar till att 

budskapet upplevs som svårare att bearbeta, eftersom snabbt tempo i musiken kräver större 

mentala resurser för bearbetning än lågt tempo i musik. Detta beror på att mängden 

information ökar när en konsument ser TV-reklam med snabbt tempo i musiken (ibid). Hahn 

och Hwang (1999) har kommit fram till samma resultat som Holbrook och förtydligar att om 

budskapet i TV-reklam är lättförståeligt är snabbare tempo i musiken att föredra och om syftet 

med TV-reklam är ett igenkännande av budskapet bör företaget även här använda sig av 

snabbt tempo i musiken. 

2.1.3 Effekten av musik i TV-reklam 

Enligt Brown och Volgsten (2006, s 213) kan musik förstärka målgruppens motivation att 

bearbeta TV-reklam och dess budskap. Vidare nämner författarna att musik kan öka 

möjligheten för målgruppen att ta till sig information om varumärket. Musik kan även öka 

målgruppens förmåga att inhämta kunskap om produkten och varumärket (ibid). Brown och 

Volgsten (2006, s 214) redogör i sin modell ”A Model of the Effects of Advertising Music” 

för den effekt som musik har i TV-reklam, vilket redovisas i figur 4 nedan. Modellen bygger 

på tre nivåer som innefattar såväl musik- som konsumentvariabler och dess effekter. De 

effekter som uppstår genom musiken beror på konsumentens personlighet, erfarenhet, 

preferenser, anlag samt demografiska och sociala faktorer (ibid). Brown och Volgsten (2006, 

s 216) menar att respons till TV-reklam uteblir om en konsumentens uppmärksamhet inte 

stimuleras och att musik är ett redskap som kan användas för att fånga konsumentens 

uppmärksamhet. 
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Figur 4. A Model of the Effects of Advertising Music  
Efter ”Music and Manipulation – On the Social Uses and Social Control of Music” av S. Brown & U. Volgsten, 

2006, s 214. 
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MacInnis och Park (1991) anser att musiken har olika betydelser beroende på konsumentens 

engagemang för TV-reklam. Musik kan stödja och förstärka budskapet om den passar till 

reklamfilmen. Högt och lågt engagerade konsumenter kan vara olika känsliga för hur musiken 

passar eller inte passar till reklamfilmen, därför kan skillnader uppstå angående 

konsumenternas emotionella respons. Musik kan framhäva behagliga känslor hos tittaren om 

den är väl anpassad till reklamfilmen och därmed skapar en positiv attityd till varumärket 

(ibid).  

 

Brown och Volgsten (2006, s 218) går vidare i modellen genom att tydliggöra att TV-reklam 

sällan förser konsumenten med objektiv produktinformation utan i stället fokuserar på att 

framkalla känslor som blir associerade med produkten. Tittarnas associationer till 

reklamfilmen kan enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 68) påverkas av musik då bilderna 

blir laddade med betydelser eller associationer av musiken. Vidare kan musiken påverka 

upplevelsen av bildspråket och budskapet i reklamfilmen samt förmedla känslor, stämningar 

och sociala innebörder till tittaren (Bjurström & Lilliestam, 1993, s 97). Bruner (1990) har i 

sin forskning kommit fram till att känslomässiga intryck som associeras med en särskild 

musik kan förutbestämmas och på detta sätt användas i TV-reklam för att framkalla ett önskat 

känslomässigt tillstånd hos tittaren. Detta tillstånd kan även påverkas av tidigare upplevelser 

som för tittaren är kopplad till musiken (ibid). Även om musik som är känd för konsumenten 

ger möjlighet till uppmärksamhet och andra positiva effekter menar MacInnis och Park (1991) 

att minnen som är associerade till musiken kan vara positiva men även negativa. Då 

konsumenter är medvetna om att företag försöker medföra positiva attityder till sitt varumärke 

kan musik som väcker negativa minnen leda till associationsstridigheter (Oaks, 2007). Vidare 

har Morris och Boone (1998) kommit fram till att musik inte alltid ändrar det känslomässiga 

tillståndet samt attityden mot varumärket, dock kan musik förändra hur tittaren känner när den 

ser reklamen.   

 

Enligt Brown och Volgsten (2006, s 219) har musik en positiv inverkan på memorerandet av 

varumärkesnamnet. Genom att jämföra musik som skapats åt TV-reklam med originalmusik 

samt omgjorda versioner av originalmusik har Tom (1990) kommit fram till att den musik 

som är mest effektiv för att få tittaren att minnas varumärkets namn är specialskriven musik. 

För att effekten av reklamfilmen ska bibehållas över en längre period krävs det enligt Brown 

och Volgsten (2006, s 224) att en positiv attityd skapas. Musiken påverkar tittarens attityd 

mot varumärket genom att förmedla varumärkets värderingar i reklamfilmen. Den extra 

information som musiken bidrar med kan stärka produkten om musiken ligger inom 

målgruppens preferensram (ibid). Brown och Volgsten (2006, s 225) menar även att om en 

tittare redan har utvecklat en stark attityd mot en produkt i en reklamfilm kan musik inte 

förändra denna attityd. Däremot kan musik hjälpa tittaren att utveckla en attityd mot en 

produkt om tittaren inte redan har skapat sig en uppfattning om produkten. Om tittaren har en 

negativ attityd mot varumärket men gillar musiken i reklamfilmen utvecklas en konflikt 

mellan dessa attityder. Denna konflikt kan lösas genom att förändra attityden mot varumärket 

eller förändra attityden mot musiken (ibid). 

 

Hahn och Hwang (1999) framhåller att den musik som används i TV-reklam påverkar 

preferenser, positiv uppmärksamhet och känslomässig respons vilket beror på hur engagerad 

målgruppen är inför musiken som används. Syftet som musiken har måste enligt Zander 

(2006) noga övervägas eftersom den drar till sig uppmärksamhet, transporterar budskap, 

framkallar känslor och hjälper konsumenten att ta till sig information. Scott (1990) ger 

musiken fler egenskaper då hon framhåller att musik i TV-reklam är ett element med minst 

lika mycket föränderlighet som språk, musik kan även vara informativ och känslosam, 

strukturera tid, simulera rörelser och förstärka repetition. Slutligen nämner Brown och 



Teori 

 12 

Volgsten (2006, s 227) att om konsumenten saknar engagemang för ett varumärke kan musik 

fungera som en påverkande faktor som förser konsumenten med positiv respons mot 

varumärket.      

2.2 Att framhäva varumärkets image med hjälp av musik i TV-reklam  

Rooney (1995) menar att första steget för att driva ett företag med vinst och bibehålla 

kundlojalitet är att bygga en positiv varumärkesimage. Vidare nämner Berry, Lefkowith och 

Clark (1988) att image grundas på det totala produktkonceptet som inkluderar färger, 

symboler, ord och slogans med ett tydligt budskap och inte enbart ett namn. Fan (2005) 

belyser att företag strävar efter att skapa en image till sitt varumärke som är positiv och 

varaktig. Men i verkligheten har ett varumärke mer än en image, de kan vara externa eller 

interna, avsedda eller upplevda samt positiva, neutrala eller negativa, beroende på vem som 

tolkar imagen (ibid). Imagestrategin involverar enligt Meenaghan (1995) att bygga en 

personlighet för varumärket och dess produkt samt skapa en image till konsumenten. 

Författaren menar att företag bör fokusera på det element som de kan kontrollera, nämligen 

sin identitet, när de utvecklar varumärkets image. Melin (1999, s 85) anser att identitet är en 

begreppsmässig motsvarighet till image, skillnaden mellan dessa begrepp är att identitet avser 

vad företaget vill att varumärket ska stå för medan image syftar på hur konsumenten uppfattar 

varumärket. Meenaghan (1995) är av samma uppfattning då han förtydligar att i kontrast till 

identiteten, som sänds ut av företaget, är image något som skapas av mottagaren. Författaren 

menar vidare att företaget genom sin identitet och image skapar en relation mellan varumärket 

och konsumenten genom att involvera varumärket i konsumentens sfär och livsstil. Att omge 

den fysiska produkten med en aura eller personlighet ger konsumenten större förtroende att 

använda ett varumärke enligt Chernatony och McDonald (1998, s 114). 

2.2.1 Symboliska attityder kring varumärkets image 

Meenaghan (1995) menar att det förutom praktiska attityder finns symboliska attityder hos 

konsumenten som köper ett varumärke, vilket framgår i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Practical and symbolic attitudes to buying brands 
Efter ” Comparison between the UK and US: the qualitative dimension.” Av P, Cooper, 1989, s 515 

Refererad i T, Meenaghan, 1995, s 31 
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Meenaghan (1995) anser att konsumenten skapar en relation med varumärket på dessa två 

nivåer samtidigt. De symboliska attityderna påverkar konsumentens värderingar om 

varumärket på en emotionell nivå och reklam kan användas för att påverka dessa värderingar. 

Det som avgör vilken attityd konsumenten skapar mot varumärket är dels hur stark koppling 

det finns till konsumentens livsstil samt hur väl varumärket hjälper konsumenten att uttrycka 

sin identitet och hur varumärket influerar konsumentens livsstil. Slutligen är konsumentens 

gillande och ogillande av varumärket en självklar faktor som avgör hur den känslomässiga 

attityden mot ett varumärke skapas i det undermedvetna (ibid). 

 

Aaker (1996, s 142) menar att samma vokabulär som används för att beskriva en person kan 

användas för att beskriva ett varumärkes personlighet. Författaren framhåller att ett varumärke 

kan beskrivas genom demografi (ålder, kön eller social klass), livsstil (aktiviteter, intressen 

eller åsikter) samt mänskliga personlighetsdrag (utåtriktad, villighet eller tillförlitlighet) 

(ibid). Precis som en människas personlighet påverkas av allt i dess närhet som exempelvis 

vänner, familj och omgivning påverkas även varumärkets personlighet av detta (Aaker, 1996, 

s 145). För att vara effektiv bör varumärkets personlighet enligt Aaker (1996, s 158) vara 

åtråvärd och tillräckligt viktig för personen som använder varumärket och personen ska känna 

sig bättre på grund av associationen till varumärket.  

 

Urde (2003) anser att varumärkets personlighet tar hänsyn till det som är trendigt och populärt 

samt hur utvecklingen på marknaden ser ut. Klein (2000, s 94) framhäver att produktbaserade 

företag eftersträvar att hitta den perfekta identiteten som stämmer överens med den kultur som 

anses vara inne på marknaden för att lyfta sina varumärken och göra dem imagebaserade 

(Klein, 2000, s 70). 

 

Effekten av varumärkets image och personlighet är enligt Aaker (1996, s 159) större för 

synliga produkter som bilar och kläder. Ett varumärkes personlighet kan vara förknippad med 

känslor, varumärken kan vara aggressiva och framfusiga som Harley-Davidson medan andra 

kan vara varma och empatiska som Kodak (Aaker, 1996, s 155). Varumärken kan förmedla 

dessa känslor hos konsumenten och uttrycka dess självkänsla (ibid). Enligt Alpert, Alpert och 

Maltz (2003) kan musik som framkallar en image till varumärket påverka humör, känslor och 

beteende hos konsumenterna. Vidare menar Meenaghan (1995) att valet av varumärke 

grundar sig på konsumentens emotionella och omedelbara känslor för varumärket, dess image 

och betydelse för konsumenten samt hur varumärket tillfredställer kundens behov och passar i 

konsumentens relation med sin omgivning.  

 

Taylor (2007) understryker att den nutida generationen inte enbart är konsumenter av 

produkter med värderingar som passar deras image, utan även medverkar till att påverka 

andra konsumenter. De som tittar på TV-reklam blir inte enbart informerade om produkter 

och exponerade för en livsstil de kan identifiera sig med, författaren menar att de även blir 

inbjudna till att delta i en gemenskap. Reklamfilmer visar scener som konsumenten kan 

föreställa sig själv i, vidare kan varje enskild konsument influera den sociala grupp som den 

är förenlig med genom att främja sin egen musiksmak och image. På detta sätt kan musiken 

och dess image spridas till massan genom att konsumenter manipulerar andras musiksmak 

(ibid). Aaker (1996, s 156) belyser att social identitet är mycket viktigt för individen och att 

användandet av ett varumärke kan bidra till att konsumenten får respekt av andra. Vidare 

menar författaren att det ultimata personlighetsuttrycket inträffar när varumärket blir en 

förlängning eller en integrerad del av konsumenten (ibid). Chernatony och McDonald (1998, s 

114) vidareutvecklar dessa tankar då de menar att en image runt ett varumärke gör det möjligt 

för konsumenten att skapa en mental vision av det som varumärket står för.  
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Aaker (1996, s 170) anser att skillnaden mellan varumärkets personlighet och den användare 

som associeras som den typiska konsumenten av varumärket kan vara liten. I många fall 

skapas en specifik användarprofil till varumärket, och den välutvecklade profilen är det som 

skapar varumärkets personlighet (ibid). Aaker (1996, s 146) menar även att produktattribut 

påverkar varumärkets personlighet, om ett varumärke är exklusivt betraktas varumärket som 

högfärdigt och sofistikerat på samma sätt som ett varumärke som är förknippat med 

lättprodukter associeras som hälsosamt. Varumärken kan även skapa ett värde genom att 

fokusera på en speciell referensgrupp med relation till den typiska användarprofilen (Aaker, 

1996, s 172). Möjligheten att tillhöra en användargrupp eller bli accepterad av en grupp kan 

tillföra ett emotionellt värde för konsumenten (ibid). Ett varumärkes personlighet kan stärka 

varumärket genom att förse kunden med ett verktyg att uttrycka sin egen identitet (Aaker, 

1996, s 173). Vidare kan varumärkets personlighet förstärka relationen kunden har till 

varumärket samt representera funktionella fördelar och produktattribut effektivt (ibid).      

 

Aaker (1996, s 159) anser att när varumärkets personlighet passar konsumentens personlighet 

och behov underlättas uttrycket för varumärkets identitet. Författaren anser vidare att 

varumärkets image reflekterar konsumenternas uppfattningar av varumärket (Aaker, 1996, s 

180 f). Denna image stämmer inte alltid överens med den identitet som företaget eftersträvar 

att varumärket ska sända ut. Författaren menar att det finns tre sätt att lösa detta problem. För 

det första (1) kan varumärkets image utvidgas genom att stärka acceptansen hos 

referensgruppen. Detta kan ske på två sätt (a) tillföra associationer till imagen eller (b) att 

minska de restriktiva uppfattningarna kring varumärket. Detta bör ske när varumärkets image 

är allt för inskränkande och anpassad efter ett segment medan identiteten går åt motsatt håll. 

För det andra (2) kan imagen förstärkas genom att tydligare kopplas till varumärkets identitet 

och personlighet. Varumärkets image bör inte vara för auktoritär men ska heller inte 

ignoreras. Författaren belyser vikten av att varumärket förstärker sin image styrka, att skapa 

en position på marknaden som inte bygger på varumärkets styrkor är svårt och riskfyllt. Den 

tredje (3) lösningen är av motsatt effekt och används då imagen inte stämmer överens med 

varumärkets identitet. Ibland kan det vara minst lika viktigt att specificera vad ett varumärkes 

image inte står för (ibid). 

 

Att skapa en image genom reklam handlar om att förbättra kunskapen och förståelsen för 

företaget och dess varumärke (Jefkins & Yadin, 2000, s 266). Varumärken väljs med fördel 

när den image som framställs i reklam matchar konsumentens behov, värderingar och livsstil 

(Chernatony & McDonald, 1998, s 114). Varumärkets image har en symbolisk betydelse och 

detta visas i TV-reklam, företag försöker ofta skapa en koppling mellan personlighet och 

varumärke i sin reklam enligt Melin (1999, s 41). Chernatony och McDonald (1998, s 114) 

menar att TV-reklam kan tillföra värden till varumärket som tillfredställer konsumentens 

sociala och psykologiska behov. Reklamfilmens funktion är enligt Meenaghan (1995) att 

skapa symbolism och bildspråk kring produkten som resulterar i en relation mellan 

varumärket och konsumenten. Gällande marknadsföring är bildspråk i reklam identifierat som 

en av de huvudsakliga komponenterna vid skapandet av image enligt Meenaghan (1995). 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 67) framhåller att bildspråket försvagas utan musik i TV-

reklam. Coloma och Kleiner (2005) understryker att musik med fördel kan användas i 

reklamfilmer för att förstärka en produkt eller ett varumärkes image, då musik påverkar 

tittarens undermedvetna. Även Bjurström och Lilliestam (1993, s 70) är av åsikten att musik 

är en viktig komponent i den image som skapas kring produkten och varumärket, då musiken 

förmedlar den känsla som reklamen vill att produkten ska förknippas med och förmedlar detta 

till målgruppen.   

 

Enligt Fan (2005) kan det uppstå en lucka mellan varumärkets image som produkten 

kommunicerar och den reklam som företaget använder sig av. Ett varumärke som positionerar 
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sig mot en specifik målgrupp kan missuppfattas och ej vara uppskattade av andra 

konsumenter. Det är omöjligt för ett varumärke att behaga alla med sin image. Om ett 

varumärke attraherar en grupp av konsumenter elimineras samtidigt andra kundgrupper (ibid). 

Starka varumärken skapar en stark image och konsumenter väljer dem inte enbart på grund av 

kvaliteten, utan för den image som de sänder ut via TV-reklam (Chernatony & McDonald, 

1998, s 115). Om ett varumärke associeras med särskilda värderingar, som att vara ärlig och 

pålitlig, kan dessa värderingar ha en större chans att bestå då de är mer personliga och bidrar 

till att försäkra en lång livslängd för varumärket (ibid). 

 

En konsument baserar dock inte sitt val av varumärke enbart på rationella grunder, utan väger 

in om varumärket passar i den sociala kretsen konsumenten rör sig i och om varumärket tillför 

en mening till konsumentens tillvaro och väger in vad varumärket symboliserar (Chernatony 

& McDonald, 1998, s 115). Konsumenter ifrågasätter om varumärket passar in i deras livsstil, 

om varumärket hjälper dem att uttrycka sin personlighet samt om det känns rätt att använda 

varumärket (ibid). Chernatony och McDonald (1998, s 83) menar att företag använder sig av 

varumärkets personlighet i sin reklam och att målgruppen upplever denna personlighet som 

något att relatera till den livsstil som de eftersträvar att ha. 

 

Brown och Volgsten (2006, s 68) anser att musik används av unga människor för att skapa 

och bibehålla sin identitet. Denna identitet bidrar dels med psykologisk säkerhet samt 

tillhörighet i samhället (Brown & Volgsten, 2006, s 70 f). Den aktiva processen av 

identitetsskapande associeras med moderna mönster av hur konsumenter använder 

populärmusik i relation till valet av sin livsstil (ibid). 

2.3 Valet av musikgenre i TV-reklam 

Scott (1990) anser att tittaren kan ha en skeptisk inställning till reklamfilmer och att det därför 

är musikens uppgift att göra reklamfilmen mer övertygande. Musik som används i TV-reklam 

kan stödja argument, bygga en grund för förtroende, fånga och bibehålla uppmärksamhet samt 

ge tittaren repetition och därmed förstärka minnet av reklamfilmen (ibid). Att företaget 

använder sig av rätt sorts musik för att nå ut till sin målmarknad kan enligt Klein (2000, s 70) 

vara en framgångsfaktor för företaget. Det finns enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 72) 

grundläggande krav på musik som används i TV-reklam, som avser hur stark stilistisk profil 

den får besitta. Bland de musikgenrer som förekommer i reklamfilmerna finns både genrer 

som är starkt respektive svagt profilerade (Bjurström & Lilliestam, 1993, s 73). Vidare 

belyser Bjurström och Lilliestam (1993, s 54) att TV-reklam för exempelvis kläder ofta har 

starkt profilerad musik, medan reklamfilmer för mer neutrala produkter som exempelvis mat 

har en neutral eller svagt profilerad musik. Starkt profilerad musik används för att markera en 

identitet, livsstil eller tillhörigheten till en subkultur
6
(Bjurström & Lilliestam, 1993, s 55). 

Svagt profilerad musik riktar sig till en stor och bred målgrupp och syftet är att attrahera 

denna genom att använda sig av musik som är lättillgänglig (ibid).  

 

Olika musikgenrer förändrar enligt Zander (2006) konsumentens fokus utan att hindra 

positiva reaktioner till reklamfilmen om musiken är passande. Brown och Volgsten (2006, s 

225) framhäver att den extra information som musik förser reklamfilm med präglar produkten 

och varumärket, av denna anledning används ofta musikgenrer i TV-reklam som passar 

målgruppens musikpreferenser. Vidare nämner Bjurström och Lilliestam (1993, s 55) att det 

finns ett antal musikgenrer som mycket sällan förekommer i TV-reklam, exempel på dessa är 

opera, folkmusik, modern jazz (som är komponerad efter 1945), nutida konstmusik samt 

starkt profilerade former av rockmusik som punk, hårdrock, speed, trash eller death metal. 

                                                 
6
 Kännetecknande för en grupp som i något avseende avviker från det dominerande mönstret i ett samhälle 

(Subkultur, 2004).  
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Gemensamt för dessa genrer är att de har en stark profil och därmed också symbolisk 

laddning. Musik med stark symbolisk laddning bör endast användas i mycket bestämda syften 

och för att etablera speciella associationer (ibid). 

 

Musik med stark profil och symbolisk laddning, och som samtidigt är okänd för många, är 

inte lämplig i reklamfilmer enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 74) eftersom det är för få 

som känner till musikens associationer och innehåll för att musiken ska vara effektfull i 

reklamen. Punk och hårdrock är effektfull i vissa fall då det är tydligt att företaget vill 

associera produkten (exempelvis Converse skor) med just den musiken och för att nå ut till sin 

målgrupp använder företag därför musik som ligger inom detta segments preferensram (ibid). 

Musiken markerar då tydligt att reklamen inte vänder sig till en äldre målgrupp och att 

exempelvis Converse skorna inte är tillverkade för dem (Bjurström & Lilliestam, 1993, s 70). 

Scott (1990) menar att äldre tittare inte tolkar musiken på samma sätt som en ung målgrupp 

eller blir påverkade på samma sätt men detta innebär inte att de äldre inte förstår det. De 

förstår att det avsiktliga syftet är att nå ut till en annan målgrupp (ibid).  

 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 79) framhåller att det sannolikt är svårare att marknadsföra 

tvättmedel än sportskor med hjälp av hip-hop, techno eller hardcore. Författarna understryker 

att valet av genre därför bör bestämmas efter vilken målgrupp företaget vill attrahera 

(Bjurström & Lilliestam, 1993, s 95). Modernitet i reklammusik uttrycks enligt Bjurström och 

Lilliestam (1993, s 85) med fördel genom användningen av musikgenrer som house
7
, hip-hop 

och techno då dessa genrer riktar sig mot en ung målgrupp. För att attrahera en äldre 

målgrupp kan företag använda sig av äldre populärmusik, visor och klassisk musik som enligt 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 88 f) är laddad med speciella associationer och förknippas 

med gamla tider och allt vad det står för som tradition, pålitlighet, trygghet och 

oföränderlighet. Klassisk musik har enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 83) förmågan att 

lyfta fram att produkten i reklamfilmen är dyr eller exklusiv. Vidare menar författarna att 

klassisk musik står för kvalitet, tidlöshet eller god smak (ibid). 

 

Baker (refererad i Zander, 2006) menar att olika genrer förser olika information för samma 

produkt, exempelvis kan både en rocklåt eller en klassisk komposition användas i exempelvis 

en bilreklam. Rocklåten kan enligt Zander (2006) förstärka bilens kraft och hastighet medan 

den klassiska musiken förmedlar bilens elegans, interiör och smidighet. Oaks (2007) 

framhåller att medan en rocklåt som används i TV-reklam är riktad mot en ung målgrupp och 

är omtyckt av yngre respondenter, kan musikens genre även associeras med en tidigare 

generations kultur. Det finns dock en risk med detta då alternativa genrer kan ha en skadlig 

inverkan på attityden mot varumärket som inte hade inträffat om företaget valt att använda sig 

av en populär poplåt (ibid). Bjurström och Lilliestam (1993, s 95) framhåller att det återfinns 

klichéer med förutsägbara innebörder med musik som används i TV-reklam. Användningen 

av musik från tidigare decennier syftar exempelvis till att skapa en koppling mellan ett 

varumärke och en speciell låt genom att reklamen använder sig av de symboliska laddningar, 

betydelser och känslor som låten förmedlar och överför dessa till varumärket (ibid). 

 

Reklamfilmens musik är enligt Bjurström och Lilliestam (1993, s 94) tidsbunden och 

förändras snabbt. Den speglar sin samtid genom användning av musik som är populär för 

tillfället samt reflekterar synen på äldre musik. Reklamfilmens längd begränsar musikens 

uttrycksmöjligheter och måste därför förmedla sitt budskap på ett koncist sätt. En lösning på 

detta problem kan vara att använda sig av musik som förmedlar associationer eller betydelser. 

Musiken bör dock undvika att vara alltför komplex för att inte riskera att stöta bort de 

                                                 
7
 House är en sorts experimentell dansmusik som är sparsamt arrangerad och med starkt markerade basrytmer 

(House, No Date) 
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målgrupper som TV-reklam vänder sig till (ibid). Som vi tidigare belyst nämner Tom (1990) 

att välkänd populärmusik inte är lika effektiv som specialkomponerad musik som är 

producerad åt en reklamkampanj när det gäller att genera igenkännande av varumärket. Oaks 

(2007) menar att om företag använder en specialproducerad låt till en reklamfilm ökar graden 

av kontroll som företaget har eftersom företaget kan ställa kommunikationskrav och låten kan 

anpassas för att tillfredställa en specifik målgrupp. En specialproducerad låt kan även bli 

designad för att försäkra företaget om att känslan musiken förmedlar passar varumärket och 

produkten samt dess image. Vidare menar författaren att det är en stor kostnad för företag att 

använda en populär låt i sin reklamfilm (ibid). Steinberg (2007) styrker Oaks resonemang och 

menar att populära låtar kan kosta flera miljoner dollar. Oaks (2007) framhäver dock att det 

kan vara värt flera miljarder dollar för ett företag att använda en framgångsrik låt i sin 

reklamfilm. Denna summa indikerar hur viktigt företag anser det är att deras produkter 

associeras med framgångsrika låtar och reflekterar varumärkets fördelar med att välja en 

passande låt (ibid).  

 

Bjurström och Lilliestam (1993, s 91) framhåller att det är vanligt att etablerade artister 

medverkar i reklamfilmer. Etablerade artister som Eric Clapton har gjort reklamlåtar för öl, 

Beatles har använts i Nikes reklaminslag och George Michael, David Bowie, Madonna, Run-

DMC och Ray Charles har gjort reklamlåtar för antingen Pepsi eller Coca-Cola (Klein, 2000, 

s 71). Taylor (2007) menar däremot att företag har insett att om de använder en okänd artist 

och gör den framgångsrik i sin reklamfilm kommer valet av musik göra att företaget ser bra ut 

i de potentiella kundernas ögon. Vidare framhåller författaren att reklamfilm har blivit en 

attraktiv plats för ny musik att synas och höras i, vilket har bidragit till att reklambranschen 

försöker förändra TV-reklam till ett nytt forum för konsumenten att upptäcka och lyssna på ny 

musik. TV-reklam har blivit intressantare och mer artistiska då reklamstrategier numera 

bygger på att sälja livsstilar framför produkter, detta har bidragit till att musiker inte har något 

emot att deras musik används i TV-reklam (ibid). Brown och Volgsten (2006, s 301) belyser 

att detta bidragit till att samarbeten mellan skivbolag och produktionsbolag som är 

verksamma inom TV-industrin är allt vanligare då efterfrågan ökat på specialskriven musik 

till reklamfilmer. 

 

En positiv attityd mot varumärket kan enligt Oaks (2007) skapas om företagets val av genre 

överensstämmer med reklamfilmen. För att skapa en behagligare repetition av de budskap 

som förmedlas i reklamfilmen kan variationer av rytmer och toner användas för att förbättra 

attityden till varumärket. Vidare menar författaren att oavsett om musiken som används i TV-

reklam är omtyckt eller ej, är det möjligt att kulturella attityder till en musikgenre kan påverka 

attityden mot varumärket (ibid). Bjurström och Lilliestam (1993, s 96) anser att genrer även 

kan användas för att ladda varumärket med innebörder och känslor. Gränserna mellan olika 

musikgenrer markeras både musikaliskt och socialt då musiken inte enbart förmedlar melodier 

och rytmer utan även sociala innebörder eftersom musiken alltid ingår i ett socialt 

sammanhang (Bjurström & Lilliestam, 1993, s 56). Musiken förmedlar alltså sociala 

betydelser, något som TV-reklam förmedlar i sitt budskap till sina tittare (ibid). 
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3 METODISKA ÖVERVÄGANDEN 
  

           etodkapitlet tar upp de tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att besvara  

           våra forskningsfrågor. Vi redogör för hur vår litteratursökning genomförts samt våra 

val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Vidare diskuteras de metodproblem som 

uppstått i samband med vår forskning kring ämnet.    

3.1 Litteratursökning 

För att fastställa den existerande kunskapen inom problemområdet genomförde vi en 

litteratursökning vars syfte var att bygga en teoretisk referensram kring vårt problemområde. 

Avsikten med vår litteratursökning var även att undvika upprepning av tidigare forskning 

kring ämnet. Den litteratur som vi ansåg oss behöva var litteratur som berörde 

varumärkesbyggnad samt strategier kring detta, hur ett varumärke kan positioneras med hjälp 

av påverkansmedel som reklam och TV samt musikens betydelse kring dessa områden. Med 

detta i åtanke påbörjade vi vår litteratursökning i databaserna Emerald och Ebsco som Luleå 

tekniska universitet tillhandahåller samt sökmotorn Google Scholar, för att hitta vetenskapliga 

artiklar som berörde vårt ämne. Vidare sökte vi litteratur i form av böcker genom Skeribis 

sökmotor Lucia samt Libris. Då vi ansåg att vi behövde en bred kunskap om varumärken 

letade vi efter relevant litteratur på Skeribis avdelning för detta område. Vi kompletterade 

även litteraturen med kurslitteratur inom ämnesområdet. De sökord och kombinationer som vi 

har använt oss av är branding, what is branding, branding + advertising, branding + 

positioning, positioning + advertising, branding + TV, branding + music + marketing, music + 

positioning, advertising + music, reklam + musik samt bakgrundsmusik.  

 

Flertalet av de artiklar som behandlar musikens betydelse i TV-reklam refererar till Gorn som 

är en pionjär inom detta ämne, därför har vi valt att använda oss av hans forskning även om 

den gjordes för över 25 år sedan. Vi har även använt oss av äldre litteratur av Bjurström och 

Lilliestam samt MacInnis och Park, då vi anser att deras studier kring problemområdet är av 

stor vikt. För att väga upp detta har vi varit noggranna med att även använda oss av aktuell 

litteratur. Vår teori grundar sig till stor del på Aaker och Melins litteratur kring 

varumärkesbyggande eftersom vi anser att deras teori är grundläggande för vårt 

problemområde. Vidare har Brown och Volgsten varit av betydelse för vår forskning i teorin 

kring musikens påverkan i TV-reklam. 

3.2 Val av forskningsstrategi 

Eftersom de flesta av de vetenskapliga artiklar som vi behandlat bygger på 

surveyundersökningar anser vi att forskningen inom detta ämne bör kompletteras med en 

fallstudie som vi har valt att använda oss av. Då vi med vår forskning ville gå in på djupet och 

göra en detaljerad undersökning för att få möjlighet att synliggöra samband som de mer ytliga 

surveyundersökningarna inte har beaktat, stödjer detta val av forskningsstrategi. Enligt Yin 

(1994, s 6) är vårt val av forskningsstrategi lämpligt då våra forskningsfrågor börjar med 

”hur” och ”varför”. Vidare vill vi med vår forskning belysa komplexiteten i vårt 

problemområde, vilket Denscombe (2000, s 42) menar att en fallstudie gör bättre än en 

surveyundersökning då den erbjuder fler möjligheter att gå djupare in på ämnet. Vi finner det 

lämpligt att använda oss av fallstudie som forskningsstrategi då vi i vår studie fokuserar på 

relationen mellan varumärken och musik i TV-reklam ur ett holistiskt synsätt.  

M 
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3.3 Val av undersökningsobjekt 

Eftersom syftet med vår studie var att undersöka relationen mellan varumärken och musik i 

TV-reklam har vi valt att undersöka två fall för att kunna jämföra likheter och skillnader. Våra 

undersökningsobjekt är SAAB:s reklamfilm för SAAB 9-3 BioPower samt MQ:s 

reklamkampanj ”MQ – Big fan of Varumärken”. SAAB är ett varumärke för personbilar som 

ingår i den amerikanska koncernen General Motors Corporation. Anledningen till att vi valt 

reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower som undersökningsobjekt är att den uppmärksammats 

för användningen av musik då gruppen Oh Laura fått genomslag med sin låt ”Release Me” 

som specialskrevs för reklamfilmen. MQ är en svensk butikskedja med 95 butiker över hela 

landet med passion för varumärken vars aktiemajoritet ägs av CapMan. Big fan of 

Varumärken är en reklamkampanj som bestått av flera reklamfilmer där såväl etablerade som 

oetablerade artister har medverkat med både originallåtar och specialskrivna låtar. Valet av 

MQ:s reklamkampanj som undersökningsobjekt motiveras genom att de använt sig av en stor 

variationsbredd i utformningen av reklamfilmerna, där musik är en viktig komponent och på 

detta sätt lyckats stärka sitt varumärke med hjälp av sin reklamkampanj.  

 

Vi valde dessa undersökningsobjekt på grund av att de både besitter likheter och skillnader 

genom användningen av musik i reklamfilmerna. Musiken i reklamfilmen till SAAB 9-3 

BioPower var en specialskriven låt som framfördes av ett då oetablerat band, medan 

reklamkampanjen Big fan of Varumärken använt musik som både är specialskriven och musik 

som är färdigproducerad. MQ har även valt att använda sig av både etablerade och 

oetablerade artister i reklamkampanjen, vilket vi finner intressant då vi kan jämföra såväl 

likheter som olikheter mellan de båda undersökningsobjekten. Om vi valt att använda oss av 

två undersökningsobjekt av mer liknande karaktär är vi av åsikten att det hade funnits en 

överhängande risk för att resultatet av vår studie blivit alltför ensidig. Hade vi valt två helt 

olika undersökningsobjekt hade det istället funnits en risk för ett alltför spritt resultat som 

kunnat bidra till svårigheter kring generalisering. Därför anser vi att valet av våra 

undersökningsobjekt minskat dessa risker eftersom de har likheter och olikheter med 

varandra.  För att ge djup åt vår empiri har vi valt att använda flera källor för att undersöka de 

relationer och processer som föreligger inom problemområdet samt fånga olika synvinklar 

som kan finnas.  

3.4 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som vi har använt oss av är intervju. Intervju är enligt Denscombe 

(2000, s 162) ett bra sätt att samla in data där informanterna kan redogöra för sina åsikter, 

utveckla sina idéer samt identifiera vad de anser vara betydande faktorer kring 

problemområdet vilket leder till värdefulla insikter för forskningen. Då vi ville undvika att 

låsa informanten genom att använda en allt för stram och kontrollerad intervju valde vi att 

använda oss av den typ av forskningsintervju som Denscombe (2000, s 135) kallar för 

semistrukturerad intervju. Genom den semistrukturerade intervjun får informanten utveckla 

sina idéer och tala mer utförligt om ämnet, denna friare intervjuform ansåg vi därför vara 

lämplig (ibid). Denscombe (2000, s 144 f) menar att det mänskliga minnet kan vara opålitligt 

samt ofullständigt, därför bör forskare använda sig av ljudupptagningar under intervjuerna. 

Därför valde vi att spela in våra intervjuer för att skapa en varaktig dokumentation som enkelt 

kan kontrolleras av andra forskare. Dock menar Denscombe (2000, 145 f) att 

bandinspelningar utelämnar den ickeverbala kommunikationen, på grund av detta har vi 

komplettera relevant information med fältanteckningar.   

 

De informanter vi intervjuat är Lena Olander som är projektledare för reklam och Internet på 

SAAB samt Pelle Holm på reklambyrån Lowe Brindfors som är projektledare för den 
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nordiska marknaden och Markus Bergqvist på ljudproduktionsbolaget Riviera som 

producerade musiken i TV-reklam för SAAB 9-3 BioPower. Vi anser att dessa tre personer 

kommer att komplettera varandra och lyfta in perspektiv från såväl företaget som 

reklambyrån. Vidare har vi intervjuat Catt Olsson som driver reklambyrån Catt & Co som har 

utformat MQ:s reklamkampanjer och som kunnat belysa problemområdet. Dock har vi ej fått 

möjlighet att intervju någon från MQ då de inte har haft tid. Vi har varit i kontakt med 

Camilla Olofsson som är kampanjansvarig på MQ och hon ställer sig bakom de svar vi fått av 

Olsson. För att försäkra oss om att informanterna kunde svara på de frågor som vi skulle ställa 

beskrev vi kortfattat vilka områden intervjun skulle beröra för att på detta sätt undvika 

intervjuer med mindre lämpliga personer. 

 

Intervjuguiden (se Bilaga A) som vi utarbetade till våra intervjuer grundades på teorikapitlet 

och dess struktur. Först utarbetade vi ett stort antal detaljerade frågor som vi sedan bearbetade 

till färre frågor av mer övergripande karaktär för att intervjuguiden skulle vara mer flexibel 

vid intervjutillfällena och ge informanterna möjlighet att utveckla sina åsikter. Vi valde även 

att sortera våra frågor i intervjuguiden efter våra forskningsfrågor för att på detta sätt 

underlätta sammanställningen av intervjuerna. Eftersom informanterna besitter olika 

kunskaper inom problemområdet valde vi att utforma tre olika intervjuguider, informanten 

från SAAB fick således frågor med tyngdpunkt på forskningsfråga 1 och 2 medan 

informanterna från Catt & Co, Lowe Brindfors samt Riviera fick frågor som i större 

utsträckning berörde forskningsfråga 3. Vi lät samtliga informanter ta del av det första 

utkastet till intervjuguiden, för att på detta sätt ge dem möjlighet att förbereda sina svar. 

 

Denscombe (2000, s 15) anser att kontakt ansikte mot ansikte ger möjlighet att forskaren får 

mer detaljerade och fylligare data samt omedelbara möjligheter att bekräfta dem. Därför valde 

vi att åka till Stockholm för att göra personliga intervjuer med Olsson, Holm samt Bergqvist, 

vidare gjorde vi en intervju via mail med Olander då det saknades andra möjligheter. Den 8 

maj ägde intervjun med Holm och Bergqvist rum i Lowe Brindfors lokaler i Stockholm, 

intervjun varade cirka en timme. Intervjun med Olsson genomfördes den 9 maj i Catt & Co:s 

lokaler i Stockholm och varade även den i drygt en timme. Mailintervjun med Olander ägde 

rum den 16 maj. Efter de personliga intervjuerna sammanställde vi ljudupptagningarna och 

fältanteckningarna för att jämföra dessa med varandra och teorin. Vi bad även informanterna 

att se över det sammanställda materialet för att försäkra oss om att vi ej missuppfattat deras 

svar.  

3.5 Analysmetod 

Vi har samlat in empiriskt material för att kunna redogöra för likheter och olikheter med de 

teorier kring musikens betydelse i TV-reklam samt dess påverkan på varumärken som vi 

berört i teorikapitlet. Teorin var således utgångspunkten för det empiriska materialet som 

samlades in för att på detta sätt besvara våra forskningsfrågor. För att presentera det empiriska 

materialet på ett överskådligt sätt har vi valt att följa den struktur vi använt oss av i 

teorikapitlet, således kommer empirikapitlet att delas upp efter våra tre forskningsfrågor och 

de respektive fallen kommer att behandlas under varje forskningsfråga. För att skapa en röd 

tråd i empirin har vi valt att inte beröra våra fall var för sig utan koppla dessa till varandra och 

följa den teoretiska strukturen.   
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3.6 Metodproblem  

3.6.1 Validitet 

För att besvara våra forskningsfrågor utformade vi en intervjuguide som grundade sig på den 

teori som vi belyst i teorikapitlet. De informanter vi valde att intervjua är kunniga och väl 

insatta i vårt problemområde. Vidare intervjuade vi informanter från såväl SAAB som 

reklambyrån som utformat reklamfilmen samt musikproducenten bakom låten som användes i 

reklamfilmen. Vi anser att detta kan ha stärkt vår validitet eftersom vi på detta sätt fångar 

olika infallsvinklar och perspektiv i vår empiri. Gällande vårt andra undersökningsobjekt MQ 

har vi intervjuat en informant från reklambyrån som utformat reklamkampanjen, dock har MQ 

valt att inte delta i någon intervju på grund av tidsbrist vilket har en negativ effekt på vår 

validitet. MQ har däremot understrukit att de ställer sig bakom alla svar vi fått av 

reklambyrån, vilket kan bidra till att denna negativa effekt mildras något. Innan intervjuerna 

ägde rum valde vi att skicka ut det första utkastet till intervjuguiden via mail till 

informanterna, vilket kan ha resulterat till en negativ validitet men även haft en positiv effekt. 

Den negativa påverkan kan vara att informanterna fått möjlighet att förutbestämma sina svar. 

Vi använde oss dock av en reviderad intervjuguide vid intervjutillfället, vilket kan ha 

resulterat till att svaren blivit av en mer spontan karaktär. Det positiva med att låta 

informanterna ta del av utkastet till intervjuguiden i förväg kan vara att de fått möjlighet att 

förbereda sina svar då det är ett komplext problemområde. Dock kan validiteten ha påverkats 

negativt då olika intervjuguider använts eftersom vi anpassat frågorna efter respektive 

informants kunskapsområde.  

 

Då det saknades andra möjligheter genomfördes en av intervjuerna via mail, vi är medvetna 

om att detta kan bidra till en negativ validitet då vi går miste om den direkta kontakten och de 

fördelar som den innebär. För att höja validiteten har vi genomfört två personliga intervjuer 

som underlättar såväl den verbala som den icke-verbala kommunikationen. En faktor som kan 

ha haft en negativ effekt på validiteten är att vi intervjuade två informanter under ett av 

intervjutillfällena, vilket kan ha bidragit till att alla åsikter inte kommit fram. En positiv effekt 

av detta är dock att vi kan ha fått fylligare svar då informanterna fått bemöta varandras åsikter 

vilket resulterat till en bredare diskussion. Efter att vi sammanställt intervjuerna bad vi 

informanterna att se över materialet och komma med synpunkter, på detta sätt bör validiteten 

ha blivit positiv.  Ytterligare ett validitetsproblem som vi är medvetna om är att vi har valt två 

undersökningsobjekt som skiljer sig åt både när det gäller storlek och målgrupp, detta kan ha 

bidragit till att de generaliseringar vi gjort inte stämmer överens med musikens påverkan på 

andra reklamfilmer och varumärken. 

3.6.2 Reliabilitet 

Innan vi intervjuade våra informanter såg vi till att vi fick deras godkännande att göra 

ljudupptagning under intervjun. Vi är medvetna att detta kan ha haft en negativ effekt på 

informanterna men utifrån vår observation verkade inte informanterna påverkas av 

inspelningen. Vidare valde vi att föra noggranna fältanteckningar under intervjuerna. För att 

stärka reliabiliteten deltog vi båda under samtliga intervjuer för att på detta sätt undvika att gå 

miste om värdefulla data. 



Empiri 

 22 

4 EMPIRI 
 

         vårt empiriska kapitel lägger vi fram resultatet av våra intervjuer med informanter från                                                                          

         SAAB och reklambyråerna Catt & Co och Lowe Brindfors samt ljudproduktionsbolaget 

Riviera. Resultatet som framkommit genom våra intervjuer är uppdelat efter våra 

forskningsfrågor och den struktur som användes i teorikapitlet.   
 

MQ – Big fan of Varumärken 

Olsson som är art director på reklambyrån Catt & Co har arbetat med MQ:s reklamkampanjer 

sedan 2002 då hon utvecklade MQ:s utomhuskampanj ”MQ of Sweden” där kända och 

okända svenskar fick vara modeller. För att framhäva att MQ säljer varumärken till skillnad 

från flera av konkurrenterna skapades TV-reklamkampanjen ”Big fan of Varumärken”. 

Kampanjen startade 2006 och musik har använts som ett starkt stimuli i reklamfilmerna med 

både kända och okända artister.  

 

SAAB – 9-3 BioPower   

Reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower gjordes av reklambyrån Lowe Brindfors, där Holm är 

projektledare för den nordiska marknaden, som tog hjälp av Bergqvist på Riviera för att sätta 

musiken till reklamfilmen. Även Olander som är projektledare för reklam och Internet på 

SAAB var med i arbetet kring reklamfilmen. Resultatet blev låten ”Release Me” som 

framfördes av bandet Oh Laura som fick sitt genomslag i denna reklamfilm. Reklamfilmen 

har vunnit Guldägget
8
 samt 100 wattaren

9
.   

4.1 Musikens påverkan på varumärket i TV-reklam 

4.1.1 Varumärkets uppbyggnad 

Olsson menar att Big fan of Varumärken grundar sig på en varumärkesplattform. Denna 

varumärkesplattform redogör för vad varumärket MQ står för, dess kärnvärden och hur MQ 

ska uppfattas hos konsumenterna såväl som internt inom företaget. Enligt Olsson ska MQ 

förknippas med mode med kvalitet, vilket är deras kärnvärde. MQ har valt att samarbeta med 

starka utvalda varumärken som både är interna och externa för att förmedla hög kvalitet och 

prisvärda kläder. För att förmedla ett mervärde till konsumenterna ger MQ en god service i 

tilltalande butiker, vilket är MQ:s produktattribut. MQ:s märkesidentitet uttrycks enligt 

Olsson genom att MQ erbjuder något som passar varje individ och personlighet då kläderna 

uttrycker mer än grupptillhörighet. ”Big fan of Varumärken” är MQ:s reklamkoncept och att 

vara Sveriges ledande varumärkessäljande modekedja utgör grunden för MQ:s positionering 

enligt Olsson.  

 

Holm identifierar varumärkets kärnvärden som ett sätt att komma fram till hur varumärket ska 

se ut, hur det ska uttryckas samt upplevas av målgruppen. Ett framgångsrikt varumärke har 

enligt Olander en tydlig position på marknaden som är unik i jämförelse med konkurrenterna. 

En viktig faktor är att företaget har kunskap om den valda målgruppen och det segment 

företaget valt att positionera sig mot. Detta kan enligt Olander vara till stor hjälp vid 

produktutvecklingen för att kunna skapa erbjudanden som är relevanta för de potentiella 

                                                 
8
 Guldägget är ett reklampris som delas ut av Sveriges Reklamförbund i syfte att lyfta fram Sveriges bästa 

reklam (Sveriges Reklamförbund, 2008) 
9
 100 wattaren delas ut av Sveriges Annonsörer och Dagens Industri som belönar kreativa kampanjer som gett 

effekt (100W, 2008) 

I 
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kunderna. Vidare anser Olander att en betydelsefull komponent är att det finns en samhörighet 

mellan varumärket och dess produkter. Produkterna bör även stämma överens med kundens 

förväntningar för att på detta sätt skapa förtroende. Olander nämner även att 

kommunikationen kring varumärket och dess produkter bör ske på ett relevant och 

konsekvent sätt för att skapa kännedom och att ladda varumärket med värden som genererar 

varumärkets image. Ett bra namn och logotype är även grundläggande för att skapa ett 

framgångsrikt varumärke. Dessa komponenter tillsammans med en långsiktig 

varumärkesstrategi har enligt Olander bidragit till SAAB:s framgångar med sitt varumärke.  

Olander menar vidare att reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower hade som uppgift att dels 

stärka varumärket SAAB och dels informera om BioPower. BioPower och Etanol är ett 

aktuellt och relevant ämne då miljöfrågor ständigt är i omlopp, det är även ett ämne som 

skapar mycket känslor kring livet i stort. Med detta i åtanke valde SAAB att göra en 

reklamfilm som visade produkten på ett känslomässigt sätt och genom detta föra samman 

varumärket med produkten enligt Olander. Då en av SAAB:s varumärkes byggstenar är 

innovation ville SAAB få fram sina konkurrensfördelar som är att SAAB:s miljöbilar har 

ytterligare hästkrafter än konkurrenterna. Genom detta menar Olander att reklamfilmen för 

SAAB 9-3 BioPower förstärkte varumärket SAAB:s unikhet.       

4.1.2 Musiken som kommunikationsmedel 

Efter att varumärkesplattformen är utformad nämner Olsson att en kommunikationsplattform 

tas fram vilken visar vad som ska kommuniceras. MQ:s målgrupp, som är modeintresserade 

mellan 18-35 år, är uppdelad i mindre målgrupper då MQ:s kläder är varierade och attraherar 

olika kundgrupper. Kommunikationsplattformen bestämmer vilka kläder som ska 

kommuniceras till vilka målgrupper, på detta sätt arbetas olika koncept fram för de olika 

spridningarna som MQ arbetar konsekvent med. Olsson menar vidare att varje reklamfilm i 

kampanjen Big fan of Varumärken byggs upp kring en sortimentstrategi som avgör vilken 

målgrupp som kläderna ska rikta sig till och att musik används i kommunikationen till denna 

målgrupp. För att attrahera en mer nischad målgrupp används smalare musik som passar de 

värden som varumärket MQ vill kommunicera. Men om målgruppen är bred som exempelvis 

vid julkampanjen för Big fan of Varumärken används en folkligare musikstil som attraherar 

en bredare målgrupp. Genom att förena bild med ljud förstärker det ena det andra, vilket i 

MQ:s fall bidrar till att musiken förstärker varumärket i reklamfilmerna enligt Olsson.    

 

Kommunikationsplattformen för SAAB 9-3 BioPower kretsar kring renare kraft enligt Holm. 

I slutet av reklamfilmen är slutraden ”släpp loss naturens krafter” vilket kommunicerar det 

SAAB har som andra etanolbilar saknar. Budskapet som reklamfilmen för SAAB 9-3 

BioPower skulle kommunicera var enligt Olander dels att SAAB tänker annorlunda och bryr 

sig om miljön dels att SAAB har den bästa etanolbilen som ger 25 extra hästkrafter. SAAB:s 

kommunikativa målgrupp är normalt män mellan 35-55 år, då 75 % av de bilar som säljs i 

Sverige är tjänstebilar och det är oftast män över 30 år som har tjänstebil vilket är SAAB:s 

primära målgrupp nämner Bergqvist. Reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower är dock 

annorlunda eftersom den visar otroligt lite bil och är riktad mot en kvinnlig målgrupp med ett 

tilltalande miljöbudskap. Mätningar visar att reklamfilmen träffade starkt i åldersgruppen 

mellan 19-25 år. Vidare nämner Bergqvist att reklamfilmens budskap till stor del bestod av 

mjuka värden med ett mjukt miljöbudskap vilket är anledningen till att en mjuk, försiktig och 

spröd låt har fungerat väl i detta sammanhang. Bergqvist belyser att detta är en kontrast till 

den tidigare reklamfilmen för SAAB som utspelade sig i en mörk skog, musiken i den 

reklamfilmen var mörk, hård och tydligt riktad mot en manlig målgrupp. Även Olsson arbetar 

med kontraster mellan de olika reklamfilmerna i Big fan of Varumärken för att skapa en 

spänst åt varumärket.  
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Bergqvist anser att reklammusik har en otroligt stark genomslagskraft och att musikens mål är 

att göra kommunikationen och reklamfilmen så bra som möjligt. Vidare menar Bergqvist att 

låten ”Release Me” inte kommunicerar någonting i sig, men tillsammans med reklamfilmen 

laddas varumärket SAAB vilket bidragit till att framgångsrik kommunikation skapats och 

genom konsekvent användande blir musiken bärare av SAAB:s budskap. Att vara konsekvent 

i de olika reklamfilmerna är något som Olsson arbetat med då musiken varit skiftande. I 

kampanjen Big fan of Varumärken har ”of” ständigt förekommit, ibland genom titlarna på 

reklamfilmerna som ”Party of The Ark” och ”MQ of Veronica Maggio” men ibland har 

Olsson valt att inte skriva ut det utan låtit musiken föra fram det. Vidare menar Olsson att 

låttexter är användbart för att kommunicera budskapet i TV-reklam. Även Holm lyfter fram 

att låttexter kan användas i kommunikationen och menar att kraften i kommunikationen och 

budskapsöverförelsen i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower blev bra på grund av att 

bilderna och textens budskap uttryckte samma saker. Texten behövde inte handla om att en 

val hoppar upp ur vattnet, synkroniseringen gjorde att det inte fanns någon tvekan om vad 

reklamfilmen kommunicerade. Holm anser vidare att låten ”Release Me” förstärkte idén och 

budskapet i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower som skapades med detta i åtanke. De 

associationer som SAAB försökte skapa menar Olander var att SAAB ska uppfattas som ett 

varumärke som tänker annorlunda med ledorden ”move your mind” samt att det är en svensk 

bil som är säker och rolig att köra. SAAB har medvetet försökt styra målgruppens 

associationer i reklamfilmen men Olander understryker att det inte går att kontrollera 

konsumenten. Anledningen är att människor är pålästa, mycket tack vare Internet, och ser 

igenom budskap som saknar relevans. I reklamfilmen kommunicerar SAAB därför på ett 

känslomässigt sätt om ett ämne som är högst relevant för att enligt Olander framkalla positiva 

associationer med SAAB och ge konsumenten möjlighet att få tycka och tänka som den vill.   

 

Holm menar att en faktor som bidragit till reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower:s framgång 

är att den skiljer sig från andra reklamfilmer för bilar, som ofta är uppbyggda på liknade sätt 

där tittaren får se bilen köra på en snygg kurvig väg. I reklamfilmen visas bilen först i slutet 

då SAAB enligt Bergqvist varit en modig kund som vågat köpa idén där reklamfilmen istället 

kommunicerar budskapet genom att visa valar, skällande hundar som sitter fastkedjade, 

fjärilar och små växter i stället för att zooma in bilen i en snygg vinkel. Till dessa bilder spelas 

en lugn låt med ett långsamt tempo för att förstärka de mjuka värden som reklamfilmen 

kommunicerar till skillnad från andra reklamfilmer för bilar som ofta använder sig av ett 

snabbare tempo i musiken för att framhäva bilens krafter framhåller Bergqvist. Olsson har 

valt att använda sig av olika tempon i Big fan of Varumärken för att kommunicera olika 

kläder till olika målgrupper. För att exempelvis kommunicera en look som var 70-tals 

romantik i en av reklamfilmerna valde Olsson ett tempo som var långsamt, mjukt och mysigt 

för att sätta känslan i kläderna och stilen.    

4.1.3 Effekten av musik i TV-reklam 

Musik används i reklamfilm för att skapa värden som varumärket inte kan komma åt på andra 

sätt enligt Bergqvist. Holm belyser att mötet mellan reklamfilmen och musiken handlar om att 

det måste finnas någon form av relevans till varumärket och dess värderingar för att skapa en 

trovärdighet. Vidare menar Holm att om trovärdighet saknas spelar det ingen roll vilken sorts 

musik som används, målgruppen kommer inte att ta till sig budskapet då samhörigheten 

mellan musiken och varumärket saknas. Olander framhåller att de medvetet försökte påverka 

målgruppens känslomässiga associationer med hjälp av musiken i reklamfilmen för SAAB 9-

3 BioPower för att på detta sätt överföra de känslomässiga associationerna till varumärket.    
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Olsson anser att musiken som använts i Big fan of Varumärken skapar associationer till MQ 

hos målgruppen, vilket har bidragit till att varumärket MQ lyckats nå ut otroligt långt. 

Exempelvis använde sig Olsson av Mariah Careys låt ”All I want for Christmas” som 

framfördes av Måns Zemmerlöv och Agnes Karlsson i kampanjen med jultema för att 

understryka att allt konsumenten ville ge bort i julklapp eller önskade sig själv fanns på MQ. 

För att förstärka associationerna mellan låten och MQ skapades både reklamfilm samt 

utomhusannonser och Olsson arbetade otroligt mycket för att få ut musiken på radio. Detta 

gjordes för att konsumenterna skulle associera till låten när de såg annonserna och bilderna 

med stark koppling till varumärket, och för att skapa associationer till bilderna och 

varumärket när konsumenterna hörde låten menar Olsson. Att använda sig av en känd låt kan 

dock vara en nackdel understryker Bergqvist då människor kan ha dåliga associationer till en 

låt eller en artist som används i en reklamfilm, vilket kan leda till negativa effekter. Holm 

framhåller att detta kan skada varumärket vilket kostar företaget mycket pengar. I fallet med 

reklamfilmen SAAB 9-3 BioPower har associationer mellan musiken och varumärket haft en 

betydande roll enligt Bergqvist. Vidare menar Bergqvist att eftersom ”Release Me” snabbt 

fick ett starkt bemötande gjordes en fullängds version för att få ut låten och därmed 

undermedvetet varumärket SAAB. Detta gjordes genom att lägga upp låten på SAAB:s 

hemsida för gratis nedladdning. Då låten fick stort genomslag på YouTube, Myspace och Oh 

Lauras hemsida bidrog detta till att SAAB fick publicitet, detta trots att SAAB valt att backa 

undan och låta Oh Laura stå i centrum för att undvika att låten skulle kännas köpt och 

konstlad. Att ”Release Me” fick stor uppmärksamhet och spelades flitigt på radio gav effekten 

att reklamfilmen repeterades mentalt hos målgruppen varje gång de hörde låten vilket bidrog 

till positiv respons till varumärket menar Bergqvist.  

4.2 Att framhäva varumärkets image med hjälp av musik i TV-reklam 

4.2.1 Symboliska attityder kring varumärkets image 

För att attrahera rätt målgrupp menar Olander att SAAB skapat en image som bygger på 

kunskap om målgruppen och vad som är relevant för dem samt vad SAAB vill kommunicera 

om sitt varumärke och sina produkter. När detta stämmer överens uppnås en tydlig och rak 

kommunikation som kan förstärka företagets image. Bergqvist belyser att musik används hela 

tiden för att kommunicera saker om varumärket som exempelvis dess image. Bilderna kan på 

ett enkelt och tydligt sätt visa produkten och dess budskap men kan exempelvis inte uttrycka 

en modernitet vilket musiken kan skapa. Vidare menar Bergqvist att musiken är den starkaste 

kraften för att skapa ett sammanhang för det som visas i reklamfilmen. Det är ofta musiken 

som skapar en image och får ett varumärke att vara modernt, coolt eller unikt. Om 

bildmaterialet sticker ut och vågar vara modernt, coolt eller unikt kan musiken enligt 

Bergqvist användas på ett mindre framträdande sätt för att säkra upp varumärkets popularitet. 

Även Olsson menar att varumärkets image kan skapas med musik och att musiken som 

används beror på hur coolt eller folkligt varumärket vill vara. Vidare kan även musiken 

förstärka och intensifiera varumärkets befintliga image. MQ försöker medvetet välja musik 

som målgruppen redan har någon sorts association till. Det är sällan som de använder sig av 

helt nyskrivet material på grund av att det är lättare och går snabbare att slå igenom med redan 

känd musik. Musiken måste snabbt bygga igenkänning, oavsett om konsumenten står i köket 

eller sitter framför TV:n ska MQ kännas igen menar Olsson.        

 

En tydlig ljudbild kan enligt Holm förstärka budskapet och varumärkets image i TV-reklam. 

Ljudbilden är precis som den grafiska identiteten en betydande komponent och Holm menar 

att de använder sig av en ljudbild som är ”Saabisch”, som stämmer överens med SAAB:s 

varumärkesidentitet. SAAB:s varumärkesidentitet påverkar målgruppen genom att den tillför 
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ett känslomässigt mervärde för målgruppen och Olander menar att varumärkesidentiteten 

även kan vara en bekräftelse på att konsumenten tillhör rätt varumärke. Vidare anser Olander 

att varumärket uttrycker hur konsumenterna är som personer precis som alla de val som de 

gör varje dag. SAAB eftersträvar att de som valt att köpa en SAAB bil får en bekräftelse på 

det val de gjort och får en positiv känsla när de ser reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower, 

som enligt Olander förstärker den positiva känslan det är att köra en SAAB bil samt ett bevis 

på ett bra köp och tillhörighet. 

 

Vidare nämner Bergqvist att SAAB och många andra företag försöker hitta en tydligare 

identitet och en musikalisk profil som stämmer överens varumärkets värderingar då musikens 

roll i varumärkesdefinitionen blivit allt viktigare och accelereras hela tiden.  I kampanjen Big 

fan of Varumärken har Olsson valt att använda sig av en skiftande musikalisk profil då MQ:s 

byggstenar är tydliga, vilket bidrar till att musiken kan varieras såväl som modeller och allt 

som rör de olika reklamfilmerna, det ser ändå ut som MQ. Om samma musik används 

konstant i en reklamfilm bidrar det till en stark igenkänning, dock är risken att målgruppen 

upplever varumärket som uttjatat. Denna typ av reklamfilmer bygger i större utsträckning på 

utbud än image. Olsson anser även att målgruppen kan tröttna på den image som byggts upp 

kring varumärket. Big fan of Varumärken visar kläderna samtidigt som den bygger MQ:s 

image genom att sakta men säkert göra olika saker hela vägen. Kommunikationsenheten och 

reklamfilmen måste enligt Bergqvist kunna ha vilken musik som helst beroende på filmidén 

och budskapet till skillnad från mässor och butiker där den musikaliska profilen ofta är 

smalare. 

 

Den musikaliska identiteten utformas enligt Holm av en kombination mellan vad varumärket 

står för samt målgruppens identitet. Bergqvist belyser dock att det finns en skillnad på den 

musik som kommunicerar vad målgruppen är och den musik som kommunicerar hur 

målgruppen ska känna sig. För att undvika att SAAB ska upplevas som ett stelt och trist 

varumärke används musik som är riktad till en yngre målgrupp än den genomsnittliga SAAB 

konsumenten som är mellan 35-55 år. På detta sätt flyttas varumärket och upplevs som 

coolare än vad det faktiskt är menar Bergqvist. I MQ:s fall gäller det enligt Olsson att 

kombinera vad MQ vill vara och vad målgruppen vill att MQ ska vara, sedan utformas 

reklamfilmerna ett steg längre och görs lite vassare än vad målgruppen vill vara för att skapa 

någonting de kan se upp till. Sambandet mellan målgruppen och varumärkets personlighet 

avspeglas i de användarprofiler som i MQ:s fall utgörs av ett ”familjeporträtt” som tagits fram 

för att identifiera de olika konsumentgrupperna som ligger till grund för placeringen av 

varumärket framhåller Olsson.   

 

Olsson och Holm menar att sambandet mellan attityden som målgruppen skapar mot 

varumärket och konsumentens livsstil inte är något som MQ och SAAB arbetat medvetet med 

i reklamfilmerna. Reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower säljer enligt Holm snarare 

produkten framför en livsstil även om reklamfilmen inte fokuserar på produkten. Bergqvist 

framhåller dock att det är mycket livsstil i reklamfilmen även om det inte varit 

utgångspunkten. Olsson anser att livsstil inte är något som framhävs i kampanjen Big fan of 

Varumärken då den inte bygger på ett ursprung. Det är dock viktigt att musiken som används 

passar den livsstil som är kopplad till kollektionen i reklamfilmerna som exempelvis kan vara 

romantiskt och kvinnligt eller rock n’ roll och manligt.  

 

Musiken som förstärker MQ:s image i reklamfilmerna är enligt Olsson inte den absolut 

trendigaste, det som är populärt under våren fungerar bra att kommersialisera på hösten då det 

blivit folkligt. Med MQ:s image och målgrupp går det bra att ligga steget efter det som är 
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populärt på musikmarknaden, det gäller dock att inte hamna i en sorts ”svensktoppsfälla”. 

Olsson har därför valt att använda sig av folkliga och breda artister som sätts in i ett helt nytt 

sammanhang för att skapa en image som stämmer överens med MQ:s identitet. Holm belyser 

att musiken som användes i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower inte har skapat någon 

musiktrend, däremot kan den möjligen ha avspeglat rådande trender vilket kan ha förlängt 

reklamfilmen och gjort den större. Även Olsson anser att musik kan förlänga kampanjer och 

göra dem större genom att växa i media.  Vidare nämner Bergqvist att musik i TV-reklam inte 

skapar några trender och nästan alltid ligger tre år efter. Singer-songwriter genren
10

 som låten 

”Release Me” tillhör var som störst för tre till fyra år sedan men är nu vanligt förekommande i 

reklamfilmer.  

4.3 Valet av musikgenre i TV-reklam 

Låten ”Release Me” som användes i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower specialskrevs 

enligt Olander för att ingen befintlig låt passade till filmmanuset. Syftet med musiken var att 

den skulle förstärka reklamfilmen och lyfta fram det känslomässiga inslaget i reklamfilmen 

samt den extra kraft som BioPower tillför. Musikprocessen tog tre till fyra månader och 

Bergqvist menar att anledningen var att det rörde sig om en stor kampanj och det var viktigt 

att musiken skulle matcha reklamfilmen och dramatisera dess budskap. Holm framhäver att 

musiken var med redan på idéstadiet, till skillnad från många reklamfilmer där musiken läggs 

på i slutet av arbetsprocessen, vilket i detta fall är en av anledningarna till att resultatet blev 

lyckat. 

 

Även Olsson menar att musiken mer och mer fått sätta temat i MQ:s reklamfilmer. 

Julkampanjen för MQ med Marie Serneholt och Andreas Wilson var första gången som 

Olsson hade möjlighet att arbeta med musik i TV-reklam. Olsson valde att använda sig av 

olika musikstycken som tog sig fram genom en historia. Nästa reklamfilm var för MQ:s nya 

varumärke 365 Sunshine där Veronica Maggio var modell och sjöng reklamlåten ”Let the 

Sunshine in” för att få ut varumärket 365 Sunshine menar Olsson. Veronica Maggio hade 

nyligen haft en hitlåt och stämde utseendemässigt överens med målgruppen, hon gjorde en 

egen version av Hairs ”Let the Sunshine in” som var romantisk och luftig för att passa 

kläderna och varumärket. Låten fick ligga till grund för reklamfilmen som sedan gjordes 

Eftersom Veronica Maggio skildrade det söta och var riktad till tjejer valde Olsson att 

använda sig av The Ark i nästa reklamfilm som skildrade fest och glamour med en rockigare 

attityd. Låtvalet blev The Arks vinnarlåt i melodifestivalen som var ”The Worrying Kind”. 

Huvudtemat i reklamfilmen var fest vilket är väl förknippat med melodifestivalen och passade 

The Arks glammiga stil bra. Då låten spelades flitigt på radio förlängdes kampanjen då 

målgruppen förknippade låten med MQ. Eftersom The Ark stod på toppen i popularitet och 

svåra att överträffa var Olsson tvungen att hitta en motsats, därför letade hon efter osignade 

artister och hittade fyra helt skilda artister med olika musikgenrer för att uttrycka olika stilar 

till olika målgrupper. Olsson ville att musiken som användes i Big fan of Varumärken skulle 

variera sig för att avspegla att musiken skildrar att konsumenten via MQ, som har många 

olika varumärken, kunde gå sin egen väg och uttrycka sin egen look genom att kombinera de 

olika varumärkena på sitt eget sätt. De fyra artisterna fick göra vars en egen version av 

Fleetwood Macs låt ”Go your own way”. The Autopilot Society gjorde rockigare version av 

låten för att attrahera killar med en tuffare stil medan Ana Diaz valde att skildra låten från ett 

singer-songwriter perspektiv som riktade sig till tjejer som vill vara coola och trendiga. 

                                                 
10

 En musikgenre som syftar på en artist som framför musik denne själv skrivit, ofta med akustisk gitarr eller 

piano som instrument med inspiration från amerikansk folkmusik och country (Singer-songwriter, 2008).   
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Artisten Kooky gjorde en house version för att fånga en manlig målgrupp med en cool klädstil 

i kontrast till Fanny Hamlin som gjorde en modern 50-tals tolkning då modet som 

reklamfilmen visade var inspirerat av 50-talet. Olsson belyser att musikvalet inte handlat om 

att köpa de kändaste kändisarna utan att hitta personligheter och musikgenrer som är MQ och 

bygger vidare på MQ:s stil och modet som är riktat till målgruppen. Bergqvist anser att valet 

av genre kan påverka varumärket beroende på syftet med reklamfilmen. Om varumärket ska 

framställas som kontemporärt kan samtida genrer som hip-hop, pop eller modern rock med 

fördel användas. Men det kan även vara helt rätt att använda 60-tals rock, punk eller klassisk 

musik menar Bergqvist, beroende på vilken målgrupp varumärket ska attrahera. För ett 

bilmärke är modernitet ett viktigt element och det är ingen slump att valet till SAAB 9-3 

BioPower blev singer-songwriter-genren som är modern i reklamsammanhang.  

 

Bergqvist menar vidare att en välkänd låt kan göra fantastisk nytta för varumärket men 

poängterar att det handlar om hur lyckat mötet mellan musiken och reklamfilmen blir. Att 

köpa en framgångsrik låt till sin reklamfilm är det på inget sätt en garanti för att det kommer 

att bli en succé. Vidare nämner Bergqvist att även om företaget väljer att exempelvis använda 

sig av cool musik behöver inte det leda till att varumärket uppfattas som coolt. Genom att 

använda sig av kända låtar sätts budskapet och kommunikationen in i ett sammanhang 

snabbare än om en okänd låt används. Bergqvist anser att den kända musiken kan användas på 

ett ärligt sätt, den kan användas ironiskt, den kan användas kontrastfullt och på flera andra 

sätt, men varumärket har stor användning av de värden som kommer på köpet med låten. 

Holm belyser att som i SAAB:s fall använda en specialproducerad låt och ett oetablerat band 

innebar att musiken var neutral och att målgruppen sedan kunde bygga sina egna associationer 

och koppla dem till varumärket och reklamfilmen. Vidare menar Holm att artister tidigare 

blev förknippade med negativa associationer och ofta fick dålig publicitet om de medverkade 

i reklamfilmer vilket även skadade varumärket, detta har dock ändrats och artister får numera 

positiv publicitet när de medverkar i reklamfilmer. Samarbetsmöjligheterna mellan företag 

och artister är goda enligt Bergqvist förutsatt att interaktionen mellan varumärket och 

artisterna sker på ett bra sätt. Det är lättare för varumärken med produkter som kläder och 

bilar att använda sig av kommersiell köpt musik än för bulkvarumärken som exempelvis 

tvättmedel. Vidare menar Bergqvist att TV-reklam är effektivt för artisters genomslag då 

utbudet i radiokanaler blir allt mer likriktat. Det är genom TV-reklam och TV-serier som 

tittare hittar ny och spännande musik, men för att det ska lyckas måste det vara bra 

kommunikation med en god ambition bakom.  

 

Bergqvist menar vidare att för att skapa en lyckad reklamfilm där varumärket samt bilder och 

musik synkroniseras gäller det att välja musik som passar reklamfilmen och dess budskap, 

utan att tänka på vilken musikgenre som ligger inom målgruppens preferenser. Olsson 

framhäver dock att i MQ:s fall har musikvalet utgått från kläderna och sedan kopplats 

samman med målgruppens musikpreferenser för att nå ut med varumärket MQ på ett effektivt 

sätt. I fallet SAAB 9-3 BioPower nämner Bergqvist att det handlat om kärlek, tid och pengar 

samt magiska möten och att de speciella tillfällena och tidpunkterna gjort att de lyckats riktigt 

bra. Musikvalsprocessen i TV-reklam är något ytterst oförutsägbart, vad som helst kan hända 

när som helst, en idé i klipprummet kan göra att allting kastas omkull. Låten ”Release Me” 

hade dock inte fått den stora genomslagskraft och stärkt varumärket SAAB om det inte 

funnits resurser bakom som bidragit till att reklamfilmen fått det stora utrymmet i TV och 

kommunicerat budskapet menar Bergqvist. Olsson belyser att hur lämpligt valet av 

musikgenre blir, ofta handlar om omedveten skicklighet om vad som ligger rätt i tiden, dessa 

komponenter kan vara betydelsefull för hur lyckat resultatet blir.    
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 5 DISKUSSION AV FALLEN 
    n analys av våra undersökningsobjekt kommer att redogöras i detta analyskapitel. Vi  

        kommer att ställa det empiriska materialet mot den framlagda teorin för att på detta sätt 

skildra de likheter och skillnader som kommit fram.  
 

5.1 Musikens påverkan på varumärket i TV-reklam 

5.1.1 Varumärkets uppbyggnad 

Den strategiska varumärkesplattformen visar vilka komponenter som bygger ett starkt 

varumärke. Big fan of Varumärken grundar sig på denna varumärkesplattform och Olsson 

belyser att varje komponent är viktig för att redogöra vad varumärket MQ står för, vad deras 

unika position är samt hur varumärket ska uppfattas såväl av konsumenterna som internt inom 

MQ. För SAAB är en tydlig och unik position på marknaden viktig för att skapa ett 

framgångsrikt varumärke. Något som teorin inte redogör för men som Olander belyser som en 

viktig faktor kring varumärkets uppbyggnad är kunskap om målgruppen samt att varumärket 

inger ett förtroende genom att erbjuda produkter som stämmer överens med målgruppens 

förväntningar. I likhet med teorin (jfr, s 6) menar Olander att marknadskommunikationen är 

viktig då den skapar kännedom och laddar varumärket med värden. Kommunikationens 

uppgift är enligt Melin att informera, övertyga och påminna målgruppen om varumärkets 

konkurrensfördelar. Detta är något som SAAB gjort i sin reklamfilm för SAAB 9-3 BioPower 

där konkurrensfördelarna lyfts fram och därmed stärkt varumärket SAAB:s unikhet.  

5.1.2 Musiken som kommunikationsmedel 

Melins kommunikationsmodell som kallas varumärkespyramiden redogör för de tre 

byggstenarna positionering, produkt och varumärke. Utifrån dessa byggstenar skapas 

marknadskommunikationen till målgruppen. I MQ:s fall menar Olsson att kommunikations- 

plattformen visar vilka produkter som ska kommuniceras till vilken målgrupp för att på detta 

sätt arbeta fram olika koncept. Kommunikationsplattformen för SAAB 9-3 BioPower byggdes 

på kommunikation av SAAB:s konkurrensfördelar, således ligger tyngdpunkten i SAAB:s 

marknadskommunikation på positioneringen och produkten enligt Olander till skillnad från 

MQ:s marknadskommunikation som enligt Olsson bygger på produkten och målgruppen. 

Dessa skillnader är dock befogade i teorin då tyngdpunkten i Melins kommunikationsmodell 

kan variera från företag till företag. 

 

Bergqvist menar att reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower inte var riktad mot SAAB:s 

primära målgrupp som är män mellan 35-55 år utan istället riktade sig mot kvinnor mellan 19-

25 år med ett tilltalande miljöbudskap som förstärktes av en lugn och spröd låt. I detta fall 

påverkade musiken effekten i budskapsprocessen vilket stämmer överens med Hahn och 

Hwangs resonemang. I kampanjen Big fan of Varumärken utgick Olsson från kläderna för att 

avgöra till vilken målgrupp kommunikationen skulle riktas och musiken anpassades därefter 

för att på detta sätt öka kommunikationens effektivitet i enlighet med teorin (jfr, s 8). Empirin 

bekräftar även att musik kan förmedla ytterligare information än vad budskapet i 

reklamfilmen gör. Olsson anser att föreningen av bild och ljud i Big fan of Varumärken 

förstärkt varumärket MQ och dess budskap. Vidare framgår det enligt Oaks att varumärket 

effektivt kan förstärkas genom samhörighet mellan låttexten som används i reklamfilmen och 

det kommunicerade budskapet, då låttexten integrerar information om varumärket och 

E 
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musiken i reklamfilmen. Empirin förhåller sig väl till teorin i detta fall då Holm menar att 

budskapsöverförelsen i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower blev bra på grund av att 

låttextens budskap stämde överens med bilderna. Även Olsson anser att låttexten är ett bra 

verktyg för att kommunicera budskapet i MQ:s reklamfilmer. 

 

Vidare belyser Bergqvist att musiken i reklamfilmen SAAB 9-3 BioPower inte kommunicerar 

någonting i sig men att den laddar varumärket och blir bärare av budskapet. Holm framhåller 

att låten ”Release Me” skapades för att förstärka idén och budskapet i reklamfilmen. 

Bjurström och Lilliestam menar att om företag är medvetna om musikens egenskaper i TV-

reklam kan de använda sig av musik som medvetet tagits fram för att styra målgruppens 

associationer och stimuli. På detta sätt kan målgruppen övertygas och manipuleras vilket 

bidrar till att målgruppens beteende kan kontrolleras. Olander nämner att de försökte 

framkalla associationer till SAAB med hjälp av musiken i reklamfilmen men även ge 

konsumenten möjlighet att tycka och tänka som den vill. Vidare menar Olander att SAAB 

medvetet försökte skapa och styra målgruppens associationer men hon nämner vidare att det 

inte går att kontrollera konsumenten på detta sätt. Här finns det således nyansskillnader 

mellan empirin och teorin då Olander inte framhåller att konsumentens fria vilja och tankar 

kan manipuleras eller kontrolleras, såsom Bjurström och Lilliestam anser.  

 

Hahn och Hwang samt Holbrook redogör att kunskap kring effekten av tempot i musiken som 

används i TV-reklam kan underlätta för företag att använda musik som maximerar tittarens 

mottagande av budskapet. Om budskapet i reklamfilmen är lättförståeligt är ett snabbare 

tempo i musiken att föredra. Vidare upplevs budskapet som svårare att bearbeta då snabbt 

tempo i musiken används då detta tempo kräver större resurser för bearbetning än ett långsamt 

tempo. Holm menar att de valt att använda sig av ett långsamt tempo i reklamfilmen för 

SAAB 9-3 BioPower för att förstärka de mjuka värden som reklamfilmen kommunicerar, till 

skillnad från andra reklamfilmer för bilar som ofta använder sig av ett snabbare tempo i 

musiken för att framhäva bilens snabbhet. Olsson har valt att använda sig av olika tempon i 

Big fan of Varumärken för att kommunicera MQ:s variation och på detta sätt skapa spänst åt 

varumärket. Härigenom tar empirin ett visst avstånd från teorin då informanterna inte tagit 

hänsyn eller lagt någon vikt vid att tempot påverkar bearbetningen av budskapet. De 

framhåller istället att det är reklamfilmen och dess tema som avgör vilket tempo som är 

lämpligt. 

5.1.3 Effekten av musik i TV-reklam 

Musik kan framkalla behagliga känslor hos målgruppen om den är väl synkroniserad med 

reklamfilmen, på detta sätt skapas även en positiv attityd till varumärket. Olander menar att 

SAAB medvetet försökte påverka målgruppens känslor med hjälp av musiken i reklamfilmen 

för SAAB 9-3 BioPower för att överföra dessa känslor till varumärket SAAB. Bjurström och 

Lilliestam belyser att musiken i reklamfilm kan påverka målgruppens associationer samt 

ladda varumärket med betydelser. Detta är något som Bergqvist håller med om då han menar 

att musik används i reklamfilm för att skapa värden som varumärket inte kan komma åt på 

andra sätt. Vidare nämner Holm att det måste finnas en trovärdighet i mötet mellan musiken 

och varumärket, utan trovärdighet kommer inte målgruppen att ta till sig budskapet.  

 

Känd musik kan skapa positiva men även negativa associationer då den används i TV-reklam. 

Denna teori får medhåll av Bergqvist som anser att en känd låt kan vara till företagets nackdel 

då människor kan ha negativa associationer till låten eller artisten som används i 

reklamfilmen. Effekten av detta kan enligt Holm leda till att varumärket skadas vilket blir 

kostsamt för företaget. Brown och Volgsten menar att effekten av reklamfilmen bibehålls över 



Diskussion av fallen 

 31 

en längre period om en positiv attityd mot varumärket skapas. Båda undersökningsobjekten 

har lyckats skapa positiva associationer till musiken som använts i reklamfilmerna. Låten 

”Release Me” fick stor uppmärksamhet i media vilket enligt Bergqvist gav effekten att 

reklamfilmen repeterades mentalt hos målgruppen då de hörde låten vilket har genererat 

positiva associationer till varumärket. Samma effekt inträffade i MQ:s julkampanj med låten 

”All I want for Christmas” som framfördes av Måns Zemmerlöv och Agnes Karlsson nämner 

Olsson.  

 

5.2 Att framhäva varumärkets image med hjälp av musik i TV-reklam 

5.2.1 Symboliska attityder kring varumärkets image 

Den image som SAAB har skapat bygger på kunskap om målgruppen för att på detta sätt 

kunna attrahera dessa menar Olander. Vidare kopplas denna kunskap samman med det som 

SAAB vill kommunicera om sitt varumärke, Olander anser att detta är ett sätt för företaget att 

skapa en tydlig och rak kommunikation. Detta är något som även framgår i teorin som 

framhåller att varumärkets image bör grunda sig på kopplingen mellan konsumenten och 

varumärkets identitet. Varumärket SAAB uttrycker enligt Olander hur konsumenterna är som 

personer vilket bekräftas av teorin som lyfter fram att varumärket bör eftersträva att bli en 

förlängning eller en integrerad del av konsumenten. Vidare nämner Olander att SAAB strävar 

efter att de som valt att köpa en SAAB bil ska få en bekräftelse på valet de gjort och få en 

positiv känsla när de ser reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower. Taylor redogör för ett 

liknande resonemang då han förklarar TV-reklam som ett verktyg för varumärket och dess 

image som kan skapa gemenskap för målgruppen.  

 

Musik är enligt Holm en betydande komponent som kan förstärka varumärkets image i TV-

reklam. Vidare menar Holm att de använt sig av musik som stämmer överens med SAAB:s 

varumärkesidentitet. Bergqvist belyser att det ofta är musiken som skapar varumärkets image 

och får det att vara modernt, coolt och unikt eller andra attribut som musiken avspeglar. 

Olsson är av samma åsikt och menar att musiken som används beror på vilken image 

varumärket vill sända ut. Coloma och Kleiner framhåller att musik med fördel kan användas i 

reklamfilmer för att förstärka varumärkets image. Musiken kan även förmedla den känsla som 

reklamfilmen vill att varumärket ska förknippas med. Denna teori får medhåll av Olsson som 

anser att musik kan förstärka varumärkets befintliga image snarare än att skapa en image.         

 

Något som empirin däremot inte stödjer är konsumenternas inflytande på varandra och hur 

detta påverkar varumärkets image i TV-reklam. Teorin belyser att ett varumärkes image kan 

förstärkas med hjälp av musik i TV-reklam genom att konsumenter kan manipulera varandras 

musiksmak och på detta sätt sprida musiken som används i TV-reklam, vilket kan leda till att 

varumärket främjas. Den attityd som konsumenten skapar mot varumärket beror enligt teorin 

på hur stark koppling det finns till konsumentens livsstil i reklamfilmen. Detta samband (jfr, s 

12) är något som varken MQ eller SAAB medvetet arbetat med i reklamfilmerna. Olsson 

belyser dock att det är viktigt att musiken som används passar den livsstil som lyfts fram i 

reklamfilmerna i kampanjen Big fan of Varumärken. 

 

Fan berör att om ett varumärke positionerar sig med en image mot en specifik målgrupp kan 

det bidra till att andra målgrupper inte uppskattar varumärket. För att undvika detta och att 

målgruppen upplever varumärket som uttjatat har Olsson valt att använda sig av en skiftande 

musikalisk profil i de olika reklamfilmerna som avspeglar MQ:s image och identitet. Genom 

att skapa en stark image som avspeglar varumärkets identitet belyser teorin att varumärkets 
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livslängd kan försäkras. Vidare menar Bergqvist att musikens roll i varumärkesdefinitionen 

blivit allt viktigare och att SAAB därför försöker hitta en tydligare identitet och en musikalisk 

profil. Dessa resonemang stödjer varandra och skapar ett samband mellan teorin och empirin 

(jfr, s 14).     

 

Brown och Volgsten anser att musik används av människor för att skapa och uttrycka sin 

identitet som bidrar till psykologisk säkerhet samt tillhörighet i samhället. Av empirin framgår 

det att det finns skillnader mellan den musik som uttrycker vad målgruppen är och den musik 

som uttrycker hur målgruppen ska känna sig. Holm menar att SAAB:s musikaliska identitet 

skapats genom att kombinera målgruppens identitet med SAAB:s värderingar. Musiken som 

använts har medvetet riktats till en yngre målgrupp för att undvika att SAAB ska upplevas 

som ett stelt och trist varumärke, på detta sätt upplevs SAAB som coolare än vad varumärket 

faktiskt är. Olsson har arbetat på ett liknande sätt med MQ och framhåller att det gäller att 

kombinera vad MQ vill vara och vad målgruppen vill att MQ ska vara samt skapa en image de 

kan se upp till. Vidare redogör teorin för sambandet mellan varumärkets personlighet och 

målgruppens personlighet. Aaker menar att en specifik användarprofil ofta skapas och Olsson 

bekräftar att MQ använt sig av olika användarprofiler när varumärkets personlighet skapats. 

   

Varumärkets personlighet bör ta hänsyn till det som är trendigt på marknaden för att på detta 

sätt lyfta varumärkets image enligt Urde. Holm stärker detta resonemang och menar att 

musiken som användes i reklamfilmen för SAAB 9-3 BioPower har avspeglat de trender som 

fanns på musikmarknaden vid den tidpunkten. Bergqvist nämner dock att musik som används 

i TV-reklam nästan alltid avspeglar musiktrender som är 3-4 år gamla, vilket även var fallet 

för SAAB. Även Olsson menar att den absolut trendigaste musiken inte används i TV-reklam, 

i MQ:s fall har musik som är cirka ett halvår gammal använts då den fungerat bra att 

kommersialisera och blivit folklig. Detta hänger ihop med MQ:s image och målgrupp som är 

förknippad med folkliga och breda artister. Något som teorin utelämnar men som empirin 

framhåller är att effekten av att använda populär musik som går hand i hand med varumärkets 

image är att reklamfilmerna kan förlängas och växa genom media. Bjurström och Lilliestam 

tar dock upp att musik som används i TV-reklam är en viktig komponent i den image som 

skapas kring varumärket då den förmedlar känslor till målgruppen som kan överföras på 

varumärket. Detta berörs inte i empirin då informanterna istället anser att musikens syfte i 

TV-reklam är att tillföra värden som varumärket inte kan komma åt på andra sätt för att 

framhäva sin image. 

5.3 Valet av musikgenre i TV-reklam  

Bjurström och Lilliestam skiljer på starkt och svagt profilerad musik där starkt profilerad 

musik används i syfte att utmärka målgruppens identitet och personlighet medan svagt 

profilerad musik används för att attrahera en stor och bred målgrupp. MQ har valt att använda 

sig av både starkt och svagt profilerad musik beroende på vilka kläder som visas i 

reklamfilmen och vilken målgrupp som ska attraheras. Exempelvis användes musik med 

Veronica Maggio, The Ark samt Måns Zemmerlöv och Agnes Karlsson för att rikta sig till en 

bred målgrupp då denna musik är lättillgänglig. Teorin berör dock att musik som används i 

TV-reklam för kläder ofta är starkt profilerad musik (jfr, s 14) och Olsson har valt att använda 

sig av denna typ av musik för att attrahera mer nischade målgrupper, exempelvis användes 

The Autopilot Society för att nå ut till killar med en rockig stil.           

 

Vidare belyser Brown och Volgsten att musikgenrer används för att prägla varumärket i 

reklamfilmer och att valet av genre bör utgå från den målgrupp som varumärket riktar sig till. 

Bergqvist menar att valet av genre beror på reklamfilmens syfte och bekräftar att målgruppen 
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har en betydande roll för musikvalet, men belyser till skillnad från teorin att en lyckad 

reklamfilm skapas när varumärket samt bilder och musik synkroniseras. Det gäller även att 

matcha musiken med reklamfilmen och dess budskap utan att utgå från den musikgenre som 

passar målgruppens preferenser enligt Bergqvist. Olsson menar dock att musiken till 

reklamfilmerna i Big fan of Varumärken valts med utgångspunkt i kläderna men att den 

kopplats samman med målgruppens musikpreferenser för att på detta sätt nå ut med 

varumärket MQ. Bjurström och Lilliestam tar även upp att modernitet i reklammusik med 

fördel uttrycks genom musikgenrer som riktar sig till en ung målgrupp. Modernitet är viktigt 

att förmedla i bilreklam enligt Bergqvist och SAAB använde sig av genren singer-songwriter 

som attraherade en ung målgrupp för att avspegla varumärkets modernitet.   

 

Enligt Bjurström och Lilliestam begränsar reklamfilmens längd musikens uttrycksmöjligheter 

och bör därför förmedla varumärkets budskap på ett effektivt sätt. Ett effektivt sätt att 

förmedla varumärkets budskap på är enligt författarna att använda sig av musik som 

förmedlar associationer eller betydelser. Holm menar att en välkänd låt kan frambringa både 

positiva och negativa associationer och Bergqvist belyser att välkända låtar gör att budskapet 

och kommunikationen snabbare sätts in i ett sammanhang. Bergqvist poängterar vidare att 

varumärket kan dra nytta av en välkänd låt förutsatt att mötet mellan musiken och 

reklamfilmen blir lyckat, dock är en framgångsrik låt ingen garanti för att reklamfilmen blir 

lika framgångsrik. Enligt Olsson handlar musikvalet till MQ:s reklamfilmer inte om att köpa 

de framgångsrikaste artisterna utan att hitta personligheter och musikgenrer som bygger 

vidare på MQ:s varumärke. 

 

SAAB valde att använda sig av en specialskriven låt med ett oetablerat band vilket innebar att 

musiken var neutral och att målgruppen kunde skapa egna associationer och koppla dessa till 

varumärket. I teorin lyfter Taylor fram att företag har insett att om de använder en oetablerad 

artist och lyckas göra den framgångsrik genom sin reklamfilm kommer detta leda till att 

företaget får positiv uppmärksamhet och publicitet. SAAB grundade dock enligt Olander sitt 

val av att använda sig av en specialskriven låt för att ingen befintlig låt passade till 

filmmanuset och hade inte för avsikt att göra låten ”Release Me” framgångsrik. Att låten blev 

en succé var inte beräknat och det var enligt Bergqvist många pusselbitar som trillade på rätt 

plats vilket bidrog till att SAAB fick ett stort genomslag med reklamfilmen och därmed 

framhävde sitt varumärke. Denna empiri överrensstämmer med teorin då Oaks belyser att en 

specialproducerad låt till en reklamfilm ökar företagets kontroll av kommunikationen och den 

kan även designas för att försäkra att känslan som musiken förmedlar passar varumärket och 

dess image. Även Olsson har använt sig av specialproducerad musik och oetablerade artister 

från olika genrer i Big fan of Varumärken för att på detta sätt avspegla att MQ uttrycker olika 

stilar till olika målgrupper. En annan anledning till att Olsson valde att använda sig av 

oetablerade artister från olika genrer var att skapa kontraster för att få MQ att uppfattas som 

ett varierande varumärke. 

 

Teorin berör att kända artister inte längre har något emot att deras musik används i TV-reklam 

(jfr s 16) och Holm bekräftar detta då han menar att artister ofta får positiv respons genom att 

medverka i reklamfilmer. Bergqvist menar att varumärken bakom exempelvis kläder och bilar 

har lättare att använda sig av kommersiell köpt musik då det är produkter som artister vill 

förknippas med till skillnad från bulkvarumärken som tvättmedel. Här finns likheter med 

teorin (jfr s 15) som belyser att moderna genrer har större genomslagskraft då musiken 

används för att marknadsföra produkter som sportskor framför tvättmedel. Vidare anser 

Taylor att TV-reklam är en attraktiv kanal för artister att synas och höras i och att 

reklambranschen ser reklamfilm som ett forum där konsumenten kan upptäcka och lyssna på 
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ny musik. Denna teori får stöd av Bergqvist som menar att TV-reklam är en effektiv plats för 

artister att synas och höras genom då utbudet i andra medier blivit allt mer likriktat. Bergqvist 

undertrycker dock att interaktionen mellan varumärket och musiken måste ske på ett bra sätt 

med en god kommunikation och ambition bakom.  

 

Valet av musikgenre och låt kan enligt både teorin och empirin vara avgörande för hur 

reklamfilmen och varumärket uppfattas av målgruppen. Teorin framhåller att musikgenrer 

används för att ladda varumärket med känslor och innebörder och att kulturella attityder till en 

musikgenre kan påverka attityden mot varumärket. Vidare förmedlar musikgenrer även 

sociala betydelser som blir en del av det budskap som reklamfilmen förmedlar till målgruppen 

(jfr, s 16). Av empirin framgår det att musikvalsprocessen är oförutsägbar och att det är de 

speciella mötena och tidpunkterna som tillsammans med kärlek, tid och pengar avgör var 

valet av genre hamnar. Vidare handlar valet av musikgenre till reklamfilmer ofta om 

omedveten skicklighet och vad som ligger rätt i tiden och detta avgör om resultatet blir lyckat.         
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6 SLUTDISKUSSION 
 

             etta avslutande kapitel kommer att besvara våra forskningsfrågor för att sedan  

            återkoppla resultatet till vårt syfte. Vidare kommer vi att presentera det praktiska och 

teoretiska bidraget som vi anser att uppsatsen lett fram till. Slutligen ger vi förslag till fortsatt 

forskning inom problemområdet.   

6.1 Svar på forskningsfrågor 

6.1.1 Varför använder företag musik i TV-reklam för att påverka sitt 
varumärke? 

Med utgångspunkt från den teori och empiri vi presenterat finner vi att företag använder sig 

av musik för att påverka sitt varumärke av flertalet olika anledningar. Det är påvisat att musik 

kan öka effektiviteten i den kommunikation som reklamfilmen sänder ut till målgruppen samt 

att effektiviteten i kommunikationen ökar om musiken som används tar hänsyn till 

målgruppen och varumärkets värderingar. Vidare kan musik påverka effekten i 

budskapsprocessen och tillföra ytterligare information än vad varumärkets budskap i 

reklamfilmen gör. En annan anledning till varför företag använder sig av musik i TV-reklam 

är att musiken laddar varumärket med betydelser och blir bärare av budskapet, som musiken 

även kan förstärka. Företag kan maximera tittarens mottagande av budskapet genom att 

använda musik samt skapa spänst åt varumärket. Företag kan även använda sig av musik i 

TV-reklam för att styra målgruppens associationer och stimuli samt påverka målgruppens 

känslor för varumärket. Slutligen kan musiken skapa en positiv attityd mot varumärket och 

företag använder sig av detta för att förlänga effekten av reklamfilmen.   

6.1.2 Hur används musik i TV-reklam för att framhäva varumärkets 
image? 

Vår studie visar att musiken som används i TV-reklam förstärker varumärkets image om den 

stämmer överens med varumärkets identitet. Musiken kan avspegla attribut som exempelvis 

modernitet, coolhet och unikhet och på detta sätt framhäva varumärkets image. Om musiken i 

TV-reklam har ett samband med den livsstil som varumärket vill förknippas med eller med 

den livsstil som passar målgruppen kan den framhäva varumärkets image. Vidare kan musik 

som avspeglar varumärkets identitet förstärka den image som företaget vill sända ut. Med en 

tydlig musikalisk profil kan företaget även förtydliga sin image och genom att medvetet 

använda sig av musik med ett starkare uttryck kan varumärkets image nå ett högre värde hos 

målgruppen. Musik kan även avspegla trender som har ett samband med varumärkets image 

och som stämmer överens med målgruppens image. För att komma åt värden som varumärket 

inte kan komma åt på andra sätt kan musik enligt vår studie användas i TV-reklam för att 

framhäva varumärkets image.       

6.1.3 Hur väljer företag musikgenre i TV-reklam? 

I enlighet med vår teori och empiri väljer företag musikgenre i TV-reklam beroende på hur 

stark eller svag profil varumärket eftersträvar att sända ut. Vidare berörs valet av musikgenre 

av vilken målgrupp som ska attraheras, nischade målgrupper tilltalas av nischade musikgenrer 

i kontrast till breda målgrupper som lättare nås genom folklig musik. En annan betydande 

faktor för valet av musikgenre är hur väl den passar reklamfilmen och dess budskap samt 

produkterna bakom varumärket. Det är även viktigt att musikgenren som företaget väljer 

förmedlar rätt känsla som passar varumärket och dess image. Företag kan även välja 

D 
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musikgenre för att skapa kontraster och avspegla hur de vill att varumärket ska uppfattas. 

Vidare väljer företag musikgenre för att skapa känslor och innebörder till varumärket samt för 

att påverka attityden mot varumärket. Musikgenrer förmedlar även sociala betydelser vilket 

företag kan ha i åtanke när de väljer musikgenre till sin TV-reklam. Avslutningsvis är valet av 

musikgenrer högt oförutsägbart och handlar ofta om speciella möten och tidpunkter samt en 

omedveten skicklighet om vad som ligger rätt i tiden.    

6.2 Återkoppling till syfte 

Syftet med vår studie var att skapa ökad förståelse för relationen mellan varumärken och 

musik i TV-reklam. 

 

Vår fallstudie visade att den grundläggande teorin inom varumärkesbyggande är något som 

stämmer väl överens med verkligheten. Vi är dock medvetna om att våra undersökningsobjekt 

är stora företag med resurser som mindre företag kan sakna och därför inte har möjlighet att 

arbeta med sitt varumärke på liknande sätt. Studien visar att musik är en ytterst betydande 

komponent i kommunikation som kan öka effektiviteten i TV-reklam. Vidare stödjer studien 

att ett sätt för företag att försäkra sig om att musiken ska passa reklamfilmen, dess syfte och 

budskap är att arbeta med musiken i reklamfilmer redan vid idéstadiet. Detta är något som är 

relativt ovanligt då de flesta företag inte prioriterar musiken och väljer att lägga på den när 

reklamfilmen är färdig. Resultaten av vår studie påverkas dock inte av detta, konsekvensen 

blir istället att det är ett fåtal företag som är medvetna och utnyttjar detta.  

 

Musik kan enligt vår studie förstärka varumärkets image i TV-reklam om den passar 

varumärkets identitet och reklamfilmen, medan tidigare forskning framhåller att musiken bör 

matchas med målgruppens musikpreferenser. Vi anser att utgångspunkten varierar och hur 

lyckat resultatet blir beror på hur trovärdigt varumärket framställs, om musikens image 

kommunicerar värden som varumärket inte besitter blir det svårt att nå ut till målgruppen och 

varumärket kan ta skada.  

 

Valet av musikgenre är av stor betydelse för hur varumärket uppfattas av målgruppen och vår 

studie visar att valet kan grunda sig på målgruppen, budskapet, imagen och för att påverka 

attityden mot varumärket. Företag kan även använda sig av musik för att skapa kontraster; 

exempelvis genom att ständigt variera musikgenrer eller genom att använda sig av en ovanlig 

musikgenre. Vi anser att varje reklamfilm är unik och att valet av musik därför bör grunda sig 

på vad varumärket ska kommunicera till målgruppen.               

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Den forskning som gjorts tidigare inom problemområdet har inte haft någon tydlig koppling 

till varumärken och hur de påverkas av musiken som används i TV-reklam.  Den befintliga 

forskningen om musik som påverkansmedel rör främst butikers användning av 

bakgrundsmusik och den forskning som berör TV-reklam redogör främst för konsumenternas 

beteende. Tidigare forskning har även fokuserat på musikens beståndsdelar som tempo och 

genre medan vår studie påvisar att det snarare är musiken i sin helhet och sitt sammanhang 

som kommunicerar vad varumärket och dess budskap står för till målgruppen. Vår studie tar 

även upp hur viktigt det är att företag är väl medvetna om vilken målgrupp som musiken ska 

attrahera då olika målgrupper tilltalas av olika musikgenrer, något som tidigare forskning 

utelämnat. Därför anser vi att vår studie tillför ytterligare kunskap inom ämnesområdet då den 

belyser hur musik kan användas som kommunikationsmedel och påverkansmedel för att 

stärka varumärket ur företagets perspektiv.  
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Vi är dock medvetna om att våra undersökningsobjekt har starkt profilerade produkter och 

starka varumärken vilket kan bidra till generaliseringssvårigheter. Men vi anser att en viss 

generalisering är genomförbar då båda våra undersökningsobjekt visar att företag ofta går på 

känsla vid val av musik och att det inte alltid är musikens egenskaper som är avgörande, utan 

snarare andra faktorer som resurser, timing och omedveten skicklighet som spelar en viktig 

roll. Vidare visar vår fallstudie att musik med fördel kan användas för att ladda varumärket 

genom att tillföra värden och attribut som företag inte kan komma åt på andra sätt genom TV-

reklam. Därför kan vår studie bidra till att företag får en ökad medvetenhet om musikens 

egenskaper och dess inverkan på varumärket, vilket kan vara av betydelse vid arbetet kring 

reklamfilmens ljudsättning.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vår studie fokuserat på musikens betydelse för varumärket i TV-reklam anser vi att det 

skulle vara intressant att studera det omvända förhållandet, det vill säga hur artister kan 

använda sig av TV-reklam och välkända varumärken för att nå ut med sin musik. Då 

musikbranschen har förändrats har skivbolagen och artister funnit nya distributionskanaler för 

att få ut sin musik, varav TV-reklam är en effektiv kanal. Det saknas dock forskning kring hur 

samarbetet mellan företag och artister fungerar och hur båda parter kan dra nytta av varandras 

framgång. Forskning kring detta ämne skulle kunna leda till ökad förståelse som kan bidra till 

att fler samarbeten mellan artister och företag inleds då konsekvenserna och fördelarna förs 

fram. Vidare har vi i vår studie belyst hur ett varumärke kan påverkas genom användningen 

av oetablerade artister och specialskriven musik i TV-reklam. Därför skulle det vara intressant 

att undersöka hur användningen av etablerade artister och välkänd musik kan påverka ett 

oetablerat och nytt varumärke för att på detta sätt skapa en image i stället för att förstärka än 

redan befintlig image.     
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 
 

LOWE BRINDFORS 

 

Forskningsfråga 1 

 

1. Hur använde ni er av låten "Release Me" för att nå ut till SAAB:s målgrupp? 

2. Hur anser ni att låten i reklamfilmen kommunicerar SAAB:s budskap? 

3. Försökte ni framkalla associationer hos målgruppen med hjälp av musiken i 

reklamfilmen och hur gjorde ni detta? 

4. Vad var anledningen till att ni valde en långsamt tempo i låten? 

 

Forskningsfråga 2 

 

5. Hur anser ni att musik kan användas i Tv-reklam för att påverka ett varumärkes 

image? 

6. Hur skapade ni en image för att attrahera rätt målgrupp med hjälp av musiken i 

reklamfilmen? 

7. Eftersträvade ni att framhäva en livsstil framför produkten i reklamfilmen, hur 

kan musik användas i detta sammanhang? 

8. Försökte ni matcha målgruppens musikpreferenser i reklamfilmen eller utgick ni 

från SAAB:s identitet när ni valde musiken? 

 

Forskningsfråga 3 

 

9. Hur tog ni fram låten och vad hade ni i åtanke kring låtvalet?  

10. Hur anser ni att en välkänd låt respektive okänd låt i Tv-reklam påverkar 

varumärket? 

11. Vad anser ni vara fördelarna och nackdelarna med att ni använde er av ett 

oetablerat band framför ett välkänt band i reklamfilmen? 

12. Hur anser ni att ert val av genre påverkade varumärket SAAB? 

13. Vad anser ni att låttexten hade för påverkan på varumärket i reklamfilmen? 

 

14. Finns det några övriga synpunkter ni vill ta upp gällande musikens användning i 

Tv-reklam och dess påverkan på varumärket SAAB? 
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CATT & CO 
 

Forskningsfråga 1 
 

1. På vilket sätt avspeglar musiken i reklamfilmerna varumärket MQ? 

2. Hur anser ni att musiken i reklamfilmerna kommunicerar MQ:s budskap? 

3. Hur använder ni er av musiken för att nå ut till MQ:s målgrupp? 

4. Försökte ni framkalla associationer hos målgruppen med hjälp av musiken och hur 

gjorde ni detta? 

5. Försökte ni framkalla känslor med hjälp av musiken, hur gjordes detta? 

6. Har ni några synpunkter på tempots roll i musiken som användes i reklamfilmerna? 

 

Forskningsfråga 2 
 

7. Hur skapade ni en image med hjälp av musik för att attrahera rätt målgrupp? 

8. Hur anser ni att musiken i reklamfilmerna påverkade MQ:s image? 

9. Eftersträvade ni att framhäva en livsstil i reklamfilmerna och hur använde ni i 

så fall musik i detta sammanhang?  

10. Försökte ni matcha målgruppens musikpreferenser i reklamfilmerna eller utgick ni 

enbart från MQ:s identitet i musik valet? 

 

Forskningsfråga 3 
 

11. Hur valde ni artister till reklamfilmerna? 

12. Varför har ni valt att använda er av etablerade artister i reklamfilmerna och 

hur tror ni att effekten av kända artister skiljer sig ifrån oetablerade artister?  

13. Ser ni någon risk eller fördel med att konsumenterna redan har associationer 

till musiken då den är välkänd? 

14. Hur anser ni att de olika musikgenrerna påverkat varumärket MQ? 

15. Vad anser ni att låttexten haft för påverkan på varumärket MQ i reklamfilmerna? 

 

16. Finns det några övriga synpunkter ni vill ta upp gällande musikens användning i 

Tv-reklam och dess påverkan på varumärket MQ? 
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SAAB 

 

Forskningsfråga 1 

 

1. Vilka komponenter anser ni vara betydelsefulla för att skapa ett framgångsrikt 

varumärke? 

2. Hur har reklamfilmen med låten ”Release Me” stärkt varumärket SAAB?  

3. Vilket budskap ville ni att ”Release Me” skulle kommunicera? 

4. Vad vill ni att SAAB ska associeras med? Använder ni musik för att skapa dessa 

associationer  

5. Försökte ni medvetet styra målgruppens associationer i reklamfilmen? Anser ni att 

detta bidrar till kontroll över konsumenternas beteende? På vilket sätt i så fall? 

6. Försökte ni framkalla känslor som associeras med SAAB? Vilket känslomässigt 

tillstånd hos konsumenten försökte ni eftersträva och varför? 

 
Forskningsfråga 2 

 

7. Hur skapar ni en image som ska fånga rätt målgrupp? 

8. Har ni en utstakad identitet och hur ser denna i så fall ut? Går den hand i hand med 

målgruppens livsstil och personlighet?   

9. Hur anser ni att SAAB:s varumärkes identitet påverkar målgruppen? Anser ni att den 

tillför ett känslomässigt mervärde för målgruppen?  

10. Tror ni att det är viktigt att kunden kan använda varumärket som ett verktyg att 

uttrycka sin egen identitet med? Hur ser ni på detta? 

11. Har ni upplevt skillnader mellan konsumenternas uppfattningar av varumärket SAAB 

och den image som ni eftersträvar att varumärket ska sända ut med reklamfilmen? Hur 

har ni i så fall hanterat detta problem? 

 
Forskningsfråga 3 

 

12. Varför valde ni låten ”Release Me” och vad hade ni i åtanke kring låtvalet? 

13. Vad grundade ni valet på att använda er av en specialskriven låt framför en redan 

välkänd låt? 

 

14. Avslutningsvis finns det några övriga synpunkter ni vill ta upp gällande musikens 

användning i TV-reklam och dess påverkan på varumärket SAAB? 


