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Bakgrund                 
Idag lever vi en i värld där utbudet av produkter är långt större än efterfrågan och där kunderna är mer krävande. En 
produkts fysiska attribut räcker inte längre till för att skapa uppmärksamhet och det har blivit allt viktigare för företag 
att differentiera sina varumärken genom att skapa en djupare känslomässig relation till sin målgrupp. Emotionellt 
varumärkesbyggande och sinnesmarknadsföring – där fokus ligger på människans fem sinnen – har fått allt mer 
uppmärksamhet. Däremot är det först på senare år som hörseln och ljudet har fått större fokus, och ur denna fokus 
har sonic branding vuxit fram. Sonic branding; att stärka ett varumärke genom strategisk implementering av musik 
och ljud i marknadsföringen.  
 
Syfte                        
Syftet med denna studie är att undersöka om sonic branding kan stärka ett varumärke, och detta med utgångspunkt i 
teorier om brand equity, emotionellt varumärkesbyggande och konsumentbeteende samt intervjuer med företag som 
implementerat sonic branding i sitt varumärkesbyggande. 
 
Metodiska ansatser 
Denna studie baseras på en kvalitativ undersökningsmetod. Författarna har gjort fem intervjuer; en intervju med en 
specialist inom området samt fyra intervjuer med personer som arbetar med sonic branding på fyra stora företag. 
 
Teoretiska perspektiv   
Det teoretiska ramverket börjar med en förklaring till vad varumärken är och varför de är värdefulla. Förståelse för 
vad ett starkt varumärke bygger på, och därmed även förståelse för hur det skapas, presenteras genom en redogörelse 
av begreppet brand equity. Brand equity kan baseras på olika perspektiv och författarna väljer att förutom att 
presentera Aakers definition av brand equity, även redogöra för Kellers kundbaserade modell för brand equity (The 
Customer-Based Brand Equity Model). Vidare redogörs för teori om konsumentbeteende och kognitiv psykologi, 
sinnesmarknadsföring och emotionellt varumärkesbyggande, då dessa teorier kan kopplas till hur sonic branding har 
vuxit fram. Slutligen förklaras begreppet och teorin om sonic branding djupgående. 
 
Empirisk grund 
Den empiriska grunden bygger på fem halv-strukturerade intervjuer som gjorts med Jakob Lusensky (Heartbeatss 
International), Johan Åhlén (Scandinavian Airlines), Frida Hyséus (Absolut Vodka), Anders Forssten (Max 
Hamburgerrestaurang AB) och Tess Mattisson (Clarion Hotel Stockholm). 
 
Slutsats 
Konkurrensen på dagens marknad har bidragit till att företag tvingas bredda sin syn på hur de ska attrahera, skapa 
starkare band till sina kunder och stärka sina varumärken. Den subjektiva och känslomässiga relationen mellan 
varumärke och kund har blivit mycket viktig och då sonic branding har förmågan att bidra till detta emotionella band 
utgör sonic branding även ett viktigt verktyg i den varumärkesbyggande processen. För att sonic branding ska vara 
effektivt krävs dock att varumärket i fråga har en tydlig identitet och att sättet på vilket företaget använder sig av 
musik och ljud sker genomtänkt, långsiktigt och konsekvent över alla relevanta kommunikationsplattformar. 
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Background 
We are living in a world with an enormous amount of supply of products but the markets demand of products is 
much lower. Today’s customers are more demanding and the attributes of the products is no longer enough to create 
attraction. Therefore it has become important for today’s companies to differentiate themselves and their brand by 
creating emotional bonds to their consumers. Emotional branding and sensory marketing, which focuses on our five 
senses, has in this new market place got a lot of attention by brand managers and marketers. Although, it is not until 
recent years as companies have started focusing more on what we hear than what we see. The result of this is sonic 
branding.  
 
Purpose 
The purpose of this study is to examine if sonic branding can strengthen a brand. To be able to do so, the authors 
have studied theories within brand equity, emotional branding, sensory marketing and cognitive psychology as well as 
conducted interviews with companies which have implemented sonic branding strategies.  
 
Methodology 
This study is based on a qualitative research method. The authors have conducted five interviews; one interview with 
specialist within the field of sonic branding as well as interviews with four persons from four different companies 
working with activities within sonic branding.  
 
Theoretical perspectives 
The theoretical framework starts with an explanation of what brands are and why they are valuable. The authors aim 
to create an understanding for what constitutes a strong brand and how it is built by explaining the concept of brand 
equity. There are various perspectives of brand equity - except from Aaker’s definition brand equity, Keller’s 
Customer-Based Brand Equity Model is also presented. Furthermore, consumer behavior and cognitive psychology, 
sensory marketing and emotional branding are other theories presented in this study that can be related to how sonic 
branding has developed.  
 
Empirical Foundation 
The empirical foundation is based on five semi-structured interviews carried out with Jakob Lusensky (Heartbeats 
International), Johan Åhlén (Scandinavian Airlines), Frida Hyséus (Absolut Vodka), Anders Forssten (Max 
Hamburgerrestaurang AB) and Tess Mattisson (Clarion Hotel).  
  
Conclusion 
The competition on today's market has forced companies to broaden their views on how they should attract 
customers, strengthen customer relationships and increase the value of their brands. The intangible and emotional 
relationship between brand and customer has become very important and sonic branding, which has the ability to 
contribute to this emotional bond, is hence an important tool in the branding building process. However, in order 
for sonic branding to be efficient, the brand needs to have a strong brand identity and that the use of music and 
sound is well thought through, focuses on the long-term and is communicated consistently across all relevant 
communications platforms.  
 
 
 

3 
 



SONIC BRANDING     Charlotte Lundell & Catherine Turek 
 

4 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

”We are loyal to music because of 
how it makes us feel – a brand has 

the same ambition.” 
 

‐ Ruth Simmons (2005) 
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Förord 
  
Varumärkesbyggande är ett ämne som ligger i vårt stora intresse och något vi skulle tycka vara 
intressant att arbeta med i framtiden! Vi valde att utforska ämnet redan i vår kandidatuppsats och 
det var självklart att vi i denna magisteruppsats skulle fortsätta på samma spår. Från att ha studerat 
varumärken inom mode går vi nu vidare till att utforska varumärkesbyggande inom ytterligare ett 
område som för oss utgör en viktig inspirationskälla, nämligen musik. Vi söker få svar på hur 
musikens kraft kan utnyttjas i varumärkesbyggandet och närmare bestämt utreda huruvida Sonic 
Branding kan stärka ett varumärke. 
  
Under skrivandets gång har vi berikats med ny kunskap och inspirerats av spännande möten med 
personer med stor kunskap inom området. Dessa personer har varit till stor hjälp och bidragit mycket 
till vår studie - och det är vi oerhört tacksamma för! Först och främst vill vi härmed tacka Jakob 
Lusensky, Johan Åhlén, Frida Hyséus, Anders Forssten och Tess Mattisson, som alla har tagit sig 
tid att bli intervjuade för att dela med sig av sin kunskap. Vi vill även tacka våra familjer och 
vänner för att de alltid har ställt upp och givit oss stöd under denna långa men lärorika resa vid 
Uppsala universitet. Slutligen vill vi ge ett särskilt tack till vår handledare, Nazeem Seyed-
Mohamed, som under hela uppsatstiden har givit oss goda råd, uppmuntrat till vår kreativitet och 
varit ett stort stöd i vårt skrivande!  
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………………………………                   ……………………………… 
 
                                                                                
Charlotte Lundell                     Catherine Turek 
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1. Inledning ‐ Musikens nya betydelse 

Är du en Volvo eller en BMW? Är du en Mac eller en PC? Vi lever i en värld där varumärken har 

blivit en del av vårt identitetsskapande, där de varumärken vi köper fungerar som sociala 

markörer och berättar för omvärlden vilka vi är. Ett varumärke är en personlighet som uppfattas 

och tolkas på en emotionell nivå och har en förmåga att förmedla värderingar som vi kan 

identifiera oss med. Men takt med att de blir allt fler, och att kunderna blir allt mer kräsna, har det 

blivit svårare för företag att fånga kundernas uppmärksamhet. Det har blivit allt viktigare att 

differentiera sitt varumärke men framför allt att skapa en särskild relation till sina kunder för att 

kunna behålla dem. I skapandet av dessa emotionella band räcker den traditionella reklamen dock 

inte längre till för nå ut till kunderna. Varumärket i sig har blivit företagens starkaste 

konkurrensmedel och nya strategier för att stärka och kommunicera dess värderingar har börjat 

växa fram. (Arnold, 1993, s.14; Lusensky, 2010, s.18; Lindström, 2005, s.8) 

  

I århundraden har ljud haft en stor betydelse i vårt samhälle. De flesta människor kan relatera till 

ljud och formar även sin identitet med hjälp av musik som inspirationskälla. Blickar man bakåt i 

tiden kan man se en tydlig länk mellan musik och identitet, människan identifierar sig med musik 

som hon känner en samhörighet med. Se bara till de olika subkulturerna såsom 70-talets mods 

och punkare, 80-talets hårdrockare och 90-talets grunge och indie – musik har i alla tider spelat 

en stor roll i människans liv. Detta faktum är dock inte så konstigt, för hörseln är människans 

näst starkaste sinne och ljud och musik kan beröra och engagera – känslomässigt och på ett mer 

sublimt plan – på ett sätt som det visuella inte kan göra. (Lusensky, 2010, s. 3-16) 

  

De mänskliga sinnena har länge åsidosatts i marknadsföringsstrategier och detta trots att de flesta 

företag är medvetna om sinnenas betydelse för hur produkter och varumärken uppfattas. Dagens 

konkurrensutsatta marknadsklimat har skapat mer krävande konsumenter vilkas uppmärksamhet 

dessutom inte längre kan köpas för pengar. SIFO:s undersökning ”Reklamundvikande i Sverige” 

som gjordes år 2008, visar att 75 procent av alla svenskar undviker reklam i TV, radio och på 

Internet. Därmed tvingas företag nu finna nya sätt att tränga igenom det mediala bruset och för 

att nå sin målgrupp, och det är här som musiken kommer in i bilden igen. Konsumenterna gör 

allt för att undvika reklam men de söker sig till musik(!) och en ny trend har därmed vuxit fram. 

Företag har börjat inse musikens förmåga att skapa band till människor och använder sig därmed 

av musik för att stärka sina varumärken. Företeelsen kallas sonic branding. (Lusensky, 2010, s.18; 

Lindström, 2005, s.8) 
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Sonic branding, även benämnt music branding eller audio branding, kan på svenska närmast 

översättas till varumärkesbyggande genom musik och ljud. Daniel Jacksson, författare till boken 

Sonic Branding, definierar begreppet som "a brand's relationship with its audiences through their 

ears". Det handlar om att skapa uppmärksamhet, positiva associationer och att bygga 

känslomässiga relationer till sina kunder. Det rör sig inte om vad vi ser utan istället om det vi hör. 

Musik och ljud har länge använts i reklam och kommunikation men sonic branding tar steget 

längre. Det handlar om hur företag på ett långsiktigt, noga utstuderat och planerat sätt använder 

musik och ljud för att skapa starka associationer, värderingar och relationer till kunderna. Sonic 

branding är ett nytt förhållningssätt till användandet av musik och ljud i reklam och 

kommunikation och även det ämne som författarna till denna studie ämnar undersöka. 

(http://sonicbrand.blogspot.com; Lusensky, 2010, s. 23; Jackson, 2003, s. 10-20) Hur kan företag 

påverka kunder genom musik? Hur kan musikens kraft bidra till att stärka dagens varumärken? 

 
1.1 Uppsatsens disposition 

|I detta avsnitt ges en kortare redogörelse för uppsatsens upplägg och hur de olika avsnitten kommer att 
presenteras.|  

Uppsatsens inleds med problemdiskussion, syfte och frågeställning, likaså redogörs för studiens 

avgränsningar samt för vem studien kan tänkas vara relevant. Vidare presenteras valet av 

forskningsmetod och hur den kvalitativa undersökningen har gått tillväga, följt av en presentation 

av de teorier vilka tillsammans utgör studiens teoretiska ramverk.  Teori avsnittet följs av en 

presentation av de empiriska data som framkommit under intervjutillfällena. I studiens avslutande 

avsnitt sker en analys där författarna jämför teori och insamlad empirisk data. Avslutningsvis drar 

författarna slutsatser samt ger förslag till framtida forskningsmöjligheter. 

 

 Introduktion

Metodiska ansatser

Teoretiskt ramverk

Empirisk grund

 

 

 Analys och slutsats

Figur 1. Uppsatsen disposition 

http://sonicbrand.blogspot.com/
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1.2 Bakgrund & Problemdiskussion 

|Nedan följer en beskrivning till bakgrunden av valet av ämnet varumärkesbyggande och vidare till det mer 
specifika ämnesområdet; sonic branding. Utifrån att problematisera konceptet sonic branding diskuteras syftet med 
studien och detta leder fram till studiens frågeställningar samt gjorda avgränsningar.| 

Konkurrensen på dagens marknader blir allt större och att det enligt IXP Marketing Group 

registrerades hela 21 000 nya varumärken år 2009 är en tydlig indikation på detta. Dagens ständigt 

ökande mediala brus har gjort det allt svårare för företag att nå ut till nya konsumenter men även 

att behålla befintliga kunder. Konsumenter överöses med kommersiella budskap och till skillnad 

från för 50 år sedan – då vi mindes cirka en tredjedel av all reklam vi exponerats för – kommer vi 

idag endast ihåg en tiondel av alla de reklambudskap som når oss. Numera gör vi människor allt 

för att undvika reklam – vi ser på film och TV via Internet och vi lyssnar på musik via tjänster 

som Spotify – allt för att undkomma oönskade kommersiella budskap (Lusensky 2010, s.17-18; 

Alpert, Alpert & Maltz, 2005, s.369). Detta faktum har lett företag till att inse att traditionell 

marknadsföring inte är tillräckligt för att tränga igenom varumärkesbruset (Lindström, 2005, s.8). 

Företag har börjat utforska nya metoder för att attrahera kundernas uppmärksamhet och för att 

skapa relationer som stärker dess varumärke. Två av de senaste trenderna som vuxit fram är 

emotionellt varumärkesbyggande och sinnesmarknadsföring, en tredje och den allra nyaste är 

sonic branding. (Lusensky, 2010, s. 10-15; Mortimer, 2005, s.28) 

 

Sonic branding handlar om varumärkesbyggande genom användning av musik och ljud. Det är 

ett varumärkesbyggande verktyg som har förmågan att skapa de emotionella band till kunderna 

som idag är så viktiga för att differentiera varumärket från sina konkurrenter. Kunder relaterar till 

produkter med hjärnan men till varumärken med hjärtat, och med grund i det är sonic branding 

och dess förmåga att skapa känslor ett intressant ämne att utreda. (Lusensky, 2010, s. 10-22; 

Arnold, 1993, s.14) Författarna till denna studie ämnar således utreda hur företag har arbetat med 

sonic branding för att stärka sina varumärken och om sonic branding är ett effektivt 

varumärkesbyggande verktyg med hänsyn till den konkurrens som råder på marknaden idag.  

 

1.3 Syfte & Problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag som idag använder sig av sonic branding 

resonerar kring verktygets förmåga att stärka ett varumärke. Med utgångspunkt i teori om brand 

equity, emotionellt varumärkesbyggande och konsumentbeteende samt fem intervjuer med 

företag som har kunskap om sonic branding i varumärkesbyggande syfte, ämnar denna studie 
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utreda om och hur sonic branding kan stärka ett varumärke. Detta leder författarna till 

frågeställningen; 

 

Hur ser företag som använder sig av sonic branding på dess förmåga 
att stärka ett varumärke? 

 
En studie som utgår från hur SAS, Absolut Vodka, Clarion Hotel och Max 

Hamburgare ser på sonic branding som ett varumärkesbyggande verktyg. 
 

 
1.4 Avgränsningar 

Hur sonic branding kan stärka ett varumärke kommer enbart att analyseras utifrån att jämföra 

teori om varumärkesbyggande med den information som författarna tagit fram genom kvalitativa 

intervjuer med fem olika företag (Heartbeats International, SAS, Max Hamburgare, Clarion Hotel 

och Absolut Vodka). Denna information handlar om hur dessa företag har arbetat med sonic 

branding samt består av företagens kunskaper, åsikter och erfarenheter inom området.  Studien 

ämnar enbart undersöka hur sonic branding kan stärka varumärken ur ett management perspektiv. 

Författarna kommer således enbart dra slutsatser om hur sonic branding kan stärka varumärken 

utifrån en analys av vad de intervjuade företagen konstaterar och inte analysera finansiella 

resultat. 

1.5 Uppsatsens relevans 

Som nämnts tidigare präglas dagens marknadsklimat av större konkurrens, ett överflöd av 

produkter och mer krävande kunder. Detta klimat kräver nya och mer effektiva 

marknadsföringsstrategier och kommunikationslösningar för att skapa starka varumärken samt 

för att nå ut till både nya och befintliga kunder. Sonic branding är just en sådan ny 

marknadsföringsstrategi. Det är ett nytt, trendigt marknadsförings- och varumärkesbyggande 

verktyg, som implementeras av företag i allt större utsträckning men som hittills ändå akademiskt 

sett är relativt outforskat, särskilt i Sverige. Författarna till denna studie finner det därmed 

intressant att undersöka detta nya verktyg med hopp om att öka förståelsen för det. Vidare anser 

författarna - då traditionell reklam inte längre är tillräckligt för att skapa lojala kunder och 

intresset för sonic branding därmed troligtvis kommer öka – det vara viktigt att förbättra 

kunskapen om hur företag kan använda sig av verktyget för att stärka sina varumärken.  
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2. Metodiska ansatser 

|I följande avsnitt behandlas och motiveras de undersökningsmetoder som har använts i denna studie.  Vad gäller 

insamlad primärdata redogör författarna för intervjuernas tillvägagångssätt, upplägg och urval. Vidare presenteras 

sekundärdata, uppsatsens validitet och reliabilitet och även hur den insamlade data kommer att analyseras.|  

2.1 Val av metod  

Författarna närmar sig frågeställningen med öppenhet för ny kunskap och utan en förbestämd 

hypotes, de ämnar skapa förståelse för fenomenet sonic branding och har således valt att tillämpa 

en induktiv metod. Precis som en induktiv metod innebär använder författarna sig av en 

kvalitativ ansats och data samlas in via intervjuer. Författarna ämnas således inte bekräfta en 

hypotes eller använda en kvantitativ ansats vilket kännetecknar en deduktiv metod. (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009, s.127; Jacobsen, 2002, s.34, 43-44) 

Gemensamt för både kvalitativa och kvantitativa metoder är att de används för att skapa en 

förståelse för det som undersöks. Vad som skiljer dem åt är att kvantitativa metoder används för 

att omvandla information till siffror utifrån vilka statistiska analyser görs, medan kvalitativa 

metoder styrs av forskarens egna uppfattningar och tolkningar av informationen och där 

informationen inte omvandlas till siffror. Med grund i detta passar en kvalitativ metod bättre i 

vissa situationer och en kvantitativ metod bättre i andra. En kvalitativ metod är att föredra när 

studien söker förstå meningen med ett fenomen snarare än frekvensen av ett fenomen. Författarna 

ämnar inte undersöka faktiska resultat eller att analysera siffror. Istället vill de få en djupare och 

mer fullständig förståelse för fenomenet sonic branding och om det kan stärka ett varumärke, 

således är en kvalitativ metod att föredra. En kvalitativ ansats (till skillnad från en kvantitativ 

ansats) utmärks av att den är följsam (möjliggör bästa möjliga återgivning av den kvalitativa 

variationen), ger mycket information om få undersökningsenheter (ger en djup förståelse) samt 

att den undersöker sammanhang och strukturer istället för att enbart studera åtskilda variabler. 

En kvalitativ metod ger en helhetsbild och en ökad förståelse för processer och sammanhang 

(även kallat systemperspektivet). Det och att den nära kontakten som en kvalitativ metod innebär 

leder till en bättre uppfattning av enskilda fall är vad författarna har tagit hänsyn till vid valet av 

metod. Författarna vill kunna se helheten av fenomenet och därmed utreda kopplingen mellan de 

variabler som påverkar effekten av sonic branding (Holme & Solvang, 1997, s. 75-105). 
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2.2 Insamling av data 

2.2.1 Intervjuernas tillvägagångssätt och utformning 

Studien baseras på individuella intervjuer som enligt Jacobsen (2002, s. 161) är den vanligaste 

metoden för datainsamling inom det som kallas kvalitativ metod. Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009, s.320) kan intervjuer delas in i tre olika kategorier; strukturerade, halv-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer, varav de två senaste karaktäriserar en kvalitativ 

metod. En halv-strukturerad intervju tenderar att följa en förbestämd ordning, med undantaget 

att ordningen i vilken frågorna ställs, kan skilja sig åt beroende på hur den intervjuade svarar. 

Metoden är med andra ord flexibel och låter intervjuns upplägg ändras efter den intervjuades 

erfarenheter som uppkommer under intervjuns gång (Saunders et al., 2009, s.318-325).  

Författarna kunde inte innan intervjuerna veta exakt hur stor kunskap och vad för slags kunskap 

respondenterna hade inom ämnet sonic branding. Då de ändå ville ha en viss struktur i frågorna 

så att alla viktiga ämnesområden täcktes genomförde de halv-strukturerade intervjuer och i 

enlighet med ovanstående beskrivning har respondenterna i viss mån tillåtits påverka både frågor 

och ordningen i vilken de har ställts (Churchill, 1999, s. 287-310). Författarna hade en föraning 

om vilka variabler och faktorer som var viktiga att mäta och skrev en handledning om hur 

intervjuerna skulle gå till väga (handledningens struktur har dock varierat beroende på vem som 

intervjuades). Författarna har därmed kombinerat flexibiliteten i frågorna och upplägget med 

noggrannhet så att alla intervjuer ska täcka handledningens viktigaste områden (Saunders et al., 

2009, s.318-325; Holme & Solvang, 1997, s.75-83).  

Den största fördelen med en kvalitativ metod är just flexibiliteten; att intervjuer är djupgående 

och att de tillåter respondenten att få utveckla sina svar på ett mer utförligt sätt. Författarna lät 

respondenterna att tala fritt om hur de arbetar med och hur de ser på sonic branding (Jacobsen, 

2002, s.163-165). Flexibiliteten ger en ständigt bättre och mer grundläggande förståelse av 

fenomenet (Holme & Solvang, 1997, s. 75-83). Vidare har författarna, i enlighet med vad Gillham 



SONIC BRANDING     Charlotte Lundell & Catherine Turek 
 

(2000, s.19-24) förespråkar, väglett respondenten då original frågan inte kunde besvarats 

tillfredsställande eller då den inte förstods, genom att klargöra frågan ytterligare eller genom att 

modifiera den för att passa respondentens förutsättningar att svara mer ingående. 

Innan författarna genomförde intervjuerna inhämtade de en bred kunskap inom området sonic 

branding samt övriga väsentliga teorier och på så sätt var de tillräckligt insatta för att få ut 

maximalt med information (både bred och specifik kunskap) från intervjuerna (Saunders et al., 

2009). Alla fem intervjutillfällen spelades in för att garantera en hög validitet av studien samt för 

att underlätta för författarna då intervjuerna skulle skrivas ned (Saunders et al., 2009; Holme & 

Solvang, 1997, s. 75-83). 

Intervjuerna med Absolut Vodka, SAS, Max Hamburgare och Clarion Hotel, grundade sig på 

samma intervjufrågor, medan frågorna till Heartbeats International var något annorlunda. Detta 

beror på den enkla anledningen att Heartbeats International är ett företag som arbetar och hjälper 

andra företag med utformningen och implementeringen av sonic branding.   

2.2.2 Intervjuurval 

Speciellt för kvalitativa intervjuer är att det är omöjligt att undersöka allt vad alla gör och därmed 

måste ett urval göras (Jacobsen, 2002, s.194-195). Urvalet av respondenter har skett utifrån 

medvetna definierade kriterier. Författarna söker få ett så stort informationsinnehåll som möjligt 

och försäkrar sig om detta genom stor variationsbredd i urvalet; de intervjuade företagen driver 

verksamhet inom olika områden och de arbetar med sonic branding på olika sätt i sitt 

varumärkesbyggande. Författarna har varit noga med att intervjua personer som de antog haft 

omfattande kunskap inom området sonic branding, men har varit medvetna om att ett sådant 

urval kan vara svårt att göra då vetskap om respondentens kunskap inte kan säkerställas innan 

intervjun har ägt rum. Vidare har samtliga intervjuer varit respondentintervjuer (respondenterna har 

själva varit delaktiga i det som undersöks) och intervjuer genomfördes med den person som 

arbetade med sonic branding strategierna i respektive företag. Vidare för att få information om 

själva fenomenet sonic branding och hur företag generellt arbetar med strategin intervjuades även 

Jacob Lusensky som professionellt arbetar med implementeringen - och utformandet av sonic 

branding för många olika företag (Jacobsen, 2002, S. 196-199; Holme & Solvang, 1997, s. 99-

105).  

Vad författarna har haft i åtanke och tagit hänsyn till vid tolkningen av informationen är att det 

finns en risk att mycket insatta personer kan ge en skev bild av verkligheten och förvränga sin 
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beskrivning för att vara övertygande (Holme & Solvang, 1997, s. 104-105; Jacobsen, 2002, s. 196-

199). Vad författarna vidare har tagit hänsyn till i urvalet av respondenter är hur intresserade de 

tillfrågade har varit av att ställa upp på en intervju. Exempelvis hade författarna kontakt med 

både Nordic Light Hotel och Svenska Spel men då de tillfrågade personerna var tveksamma till 

hur mycket de kunde bidra med samt var relativt negativa till att ställa upp, ansåg författarna att 

intervjuerna inte skulle ge tillräckligt djup information för att vara giltiga och beslutet togs att inte 

genomföra dessa intervjuer (Holme & Solvang, 1997, s. 104).  

Som ovan nämnts är det omöjligt att undersöka alla relevanta enheter. Detta beror på att en 

intervju tar lång tid (cirka två timmar per intervjutillfälle), är resurskrävande samt att de data som 

insamlas är mycket rik på upplysningar vilket gör det omöjligt att analysera alltför stora mängder 

på ett rimligt sätt. I och med att kvalitativa studier är begränsade vad gäller antalet undersökta 

enheter strävar inte en kvalitativ metod efter ett representativt urval, och söker därmed inte att 

studera det generella utan snarare det unika och speciella med ett fenomen – i detta fall sonic 

branding (Holme, Solvang, 1997, s. 92; Jacobsen, 2002, S. 196). Författarna har således begränsat 

undersökningen till fem intervjuer. Personliga intervjuer genomfördes med majoriteten av de 

intervjuade; Jakob Lusensky (Heartbeats International), Frida Hyséus (Absolut Vodka), Johan 

Åhlén (SAS) och Tess Mattisson (Clarion Hotel Stockholm) och endast en intervju genomfördes 

via telefon; Anders Forssten (Max Hamburgare). Varför denna intervju skedde via telefon var på 

grund av att ett personligt möte inte gick att ordna, Max Hamburgares huvudkontor ligger i Luleå 

och på grund av begränsat med tid och finansiella medel var det inte möjligt för författarna att 

anordna ett personligt möte. Trots risken för lägre kvalitet i svaren via en telefonintervju ansåg 

författarna, i linje med vad Gillham förespråkar (2000, s.11), att det trots allt var ett bra alternativ. 

Möjlighet till kompletterande frågor eller frågor angående oklarheter har funnits via e-post och 

telefon med alla intervjuade personer.  

2.3 Sekundärdata 

Med sekundär data menas den information som tidigare skrivits eller insamlats inom 

ämnesområdet. Det är viktigt som utredare att ha i åtanke att sekundärdata kommit till i ett annat 

syfte och därmed inte kan tillämpas direkt och okritiskt på frågeställningen (Blumberg, Cooper & 

Schindler, 2005, s.342; Jacobsen, 2002, s.153). Vidare att ta i beaktning är att sekundärdata kan 

vara partisk (Ghauri & Gronhaug, 2005, 97-99). Trots dessa nackdelar kan det ändå konstateras 

att användandet av sekundärdata är desto mer tidseffektivt, underlättar arbetet för författarna och 

ger en bred förståelse för en viss situation eller fenomen (Smith & Albaum, 2005, s.123-155). 
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Både primär – och sekundärdata har använts i denna studie; primär data har insamlats genom 

intervjuer med företag för att kunna kopplas till teorier som inhämtats genom studier av 

sekundärdata. Kombinationen utgör ett bra ramverk utifrån vilket analysen bygger på.  

Sonic branding kan inte förstås utifrån enbart en teori utan för att förstå fenomenet fullt ut har 

författarna använt en kombination av olika teorier och perspektiv. För att utreda om sonic 

branding kan stärka ett varumärke börjar författarna med att studera Aakers modell för brand 

equity som utgör kärnan till starka varumärken. Genom att förstå hur starka varumärken byggs, 

kan författarna dra paralleller till hur sonic branding bidrar till att bygga starka varumärken. För 

att få en bättre grund, utifrån vilken författarna kan analysera uppsatsens frågeställning, väljer de 

även att studera ett annat perspektiv på brand equity, nämligen Kellers Customer-Based Brand Equity 

Model. Modellen är kundbaserad och skapades för att bistå företagsledningar i byggandet av starka 

varumärken och omfattar viktiga varumärkesbyggande frågor, såväl som upplysningar och råd i 

varumärkesrelaterade och strategiska beslut (Keller, 2001). Författarna anser att då sonic branding 

handlar om att påverka kundernas uppfattningar, associationer och relationer till varumärket (et 

cetera) är denna teori viktig att ta med i det teoretiska ramverket. Författarna har också valt att 

grunda sin utredning i teorier om sinnesmarknadsföring och emotionellt varumärkesbyggande, då 

sonic branding genom att kommunicera till kunden via hörseln utgör en del inom just dessa två 

teorier. Teorierna är intressanta att se närmare på eftersom ett företags kommunikation med 

konsumenten, via alla dess sinnen, har blivit allt viktigare för att som varumärke kunna 

differentiera sig, uppmärksammas och skapa ett starkare band till målgruppen. Vidare, för att få 

en djupare förståelse för vad som påverkar oss människor och således hur sonic branding kan 

påverka kunderna och stärka ett varumärke, väljer författarna att utgå ifrån ett flertal olika 

akademiska artiklar vilka ger en grundlig förståelse för konsumentbeteende. Ytterligare studeras 

hörseln som sinne och musikens förmåga att beröra, då detta kan ge belägg och förståelse för 

effekten av sonic branding. I avsnittet om sonic branding har författarna valt att använda en bok 

skriven av Daniel Jackson som sin huvudkälla då denna bok är en av de mest omtalade inom 

ämnet. Författarna har självfallet även studerat ett stort antal artiklar, fallexempel och hemsidor 

om sonic branding för att få en mer ingående förståelse för vad begreppet handlar om. 

Vad gäller detta avsnitt – metodiska ansatser – har författarna granskat en rad olika metodböcker 

för att kunna säkerställa att studiens tillvägagångssätt är korrekt och tillförlitligt. De tre 

huvudsakliga metodböckerna för denna studie är Saunders et al. (2009) som rekommenderats av 

företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet, Jacobsen (2002) som är en metodbok 

som särskilt har bearbetats för att användas vid forskning i företagsekonomi men även andra 
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samhällsvetenskapliga ämnen och Holme & Solvang (1997) som är en metodbok som i första 

hand vänder sig till samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och 

högskolor. Tillsammans utgör dessa tre huvudkällor en komplett guide till hur metoden för 

studien bör gå till väga.  

2.4 Operationalisering, validitet och reliabilitet 

2.4.1 Operationalisering 

Operationalisering handlar om hur studerade teorier och koncept omvandlas till variabler som 

kan mäta hur verkligheten ser ut (Saunders et. al., 2009, s. 124-126). Denna studie ämnar svara på 

hur de fem utvalda företagen som arbetar med sonic branding ser på verktygets förmåga att 

stärka ett varumärke och att operationalisera denna frågeställning sker genom att se om det finns 

någon korrelation mellan hur sonic branding har använts för att bygga upp dessa varumärken och 

1. modeller för varumärkesbyggande (brand equity och Customer-Based Brand Equity Model), 2. 

modeller för att positionera sitt varumärke (De fyra E:na) och 3. teori om musiken och hörselns 

kraft att påverka konsumenten (psykologi, konsumentbeteende och fysiologi). Författarna har 

försökt uppnå största möjliga validitet (vilket syftar till om den metod som använts för att samla 

in information på ett korrekt sätt kan besvara forskningsfrågan) samt reliabilitet (vilket handlar 

om i fall undersökningen skulle medföra ett liknande resultat vid ett annat tillfälle/studie) 

(Saunders et al., 2009, pp.156-57). Författarna samlat in information om hur företagen 

implementerar sonic branding i sitt varumärkesbyggande, jämfört denna information med de 

utvalda teorierna och utifrån detta diskuterat och analyserat frågeställningen.  

Författarna har sökt utreda frågeställningen med så stor giltighet som möjligt genom att, så som 

Jacobsen förespråkar (2002, s. 421-424), vara kritiska och noggranna i operationaliseringen. Detta 

även fast att det är omöjligt att uppnå en perfekt operationalisering av ett så pass komplext 

begrepp som denna studie utreder (Jacobsen, 2002, s.421-424). Komplexa och svårmätbara 

fenomen bör inte mätas med bara en fråga utan ju mer komplext fenomenet är desto fler 

operationella definitioner (frågor) bör användas. Logiken bakom denna tankegång är simpel; 

komplexa fenomen består av många olika delelement vilka endast kan fångas upp genom att ställa 

fler frågor. Frågeställningen i denna studie är komplex på det sättet att det berör många olika 

koncept och teorier, och att det räcker med enbart en teori för att göra en heltäckande analys. 

Författarna har därmed valt att mäta hur sonic branding kan stärka ett varumärke genom att utgå 

från ett flertal olika frågor vad gäller flera olika koncept och teorier. Operationaliseringen har sin 

utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk. Genom att ställa frågor som relaterar till de två 
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huvudsakliga teoretiska begreppen – brand equity och de fyra E:na – kan författarna se om det 

finns någon korrelation mellan teori och verklighet och därmed mäta om sonic branding kan 

stärka ett varumärke. Vidare för att förstå och kunna koppla teori till empiri, behövs en förståelse 

för psykologi, konsumentbeteende, sinnesmarknadsföring och emotionellt varumärkesbyggande, 

då dessa begrepp hänger samman med sonic branding och även hur ett varumärke kan byggas 

starkare. Dessa teorier är även viktiga för att utreda huruvida sonic branding kan bidra till att 

stärka ett varumärke på ett emotionellt plan, något som är centralt för varumärken med tanke på 

den konkurrens som råder på marknaden idag.  Nedan följer de frågor som ska mäta om sonic 

branding kan stärka ett varumärke. 

1. Kan sonic branding hjälpa ett företag att bli mer framträdande i kundernas medvetande? 

Kan sonic branding kan öka medvetenheten om varumärkets identitet, vad det kan 

erbjuda kunden? 

2. Kan sonic branding ge varumärket mening och få kunden att skapa en bild av de värden 

som varumärket står för (varumärkes image)? Kan sonic branding påverka i vilken grad 

särskilda associationer kopplas till varumärket, skapa associationer som är betydelsefulla 

för konsumenterna och skapa associationer som är unika för varumärket? 

3. Vad för slags reaktioner skapar sonic branding? Är de positiva? 

4. Påverkar sonic branding bandet mellan varumärke och kund? Kan sonic branding 

påverka relationen och således även kundernas lojalitet? 

5. Kan sonic branding skapa känslor, engagemang, upplevelser, exklusivitet? 

Frågan som nu uppstår är hur tillförlitliga dessa frågor är vad gäller att mäta fenomenet sonic 

branding och om de faktiskt mäter samma fenomen? Hänger frågorna relativt nära samman, 

vilket dessa frågor gör, kan det antas att de mäter samma fenomen. Vidare då frågorna hänger 

nära samman bör det kunna antas att korrelationen mellan dem är mycket hög. Finns det en klar 

och stark korrelation mellan frågorna kan man återigen till viss grad säga att samma fenomen 

undersöks (Jacobsen, 2002, s.421-424; Holme & Solvang, 1997, s.159-160). Reliabilitet, eller 

tillförlitlighet som det även kallas, är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för en 

korrekt operationalisering. Förutom att vara tillförlitlig måste informationen också ha en 

definitionsmässig validitet. Detta innebär att operationaliseringen av de teoretiska variablerna 

måste göras på ett sådant sätt att den teoretiskt definierade variabeln och den operationaliserade 
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variabeln sammanfaller i så stor utsträckning som möjligt. Frågorna som utformats inför 

intervjuerna är den slutgiltiga operationaliseringen av studiens teoretiska frågeställning och därför 

är det viktigt att frågorna, strukturen och innehållet stämmer överens så bra som möjligt med de 

teoretiska förutsättningarna (Holme & Solvang, 1997, s.167). 

2.4.2 Intervjuernas validitet och reliabilitet  

Centralt för validitet är att det är ett mått på hur väl man mäter det man ämnar mäta medan 

reliabiliteten syftar till stabiliteten eller överensstämmelsen med vilket vi mäter något (Robson 

2002, s.101). Trots att dessa två begrepp, validitet och reliabilitet, är nära förenade menar Reuman 

(1982) att ett högt reliabilitetsmått inte är någon garanti för en hög validitet vilket författarna är 

medvetna om.  

På det sätt som författarna har strukturerat intervjuerna och anpassat frågorna efter respondenten 

bidrar till trovärdigheten i den insamlade informationen. Den flexibilitet och den nära kontakt 

med informationskällan som en kvalitativ metod innebär, ger författarna goda förutsättningar att 

göra en relevant analys. Däremot kan flexibiliteten i den kvalitativa metoden leda till att 

informationen kanske inte är så entydig och därmed blir svår att jämföra. Svårigheten att jämföra 

resultaten skulle kunna lösas genom att använda en kvantitativ metod. Författarna är medvetna 

om att en kvantitativ metod, med sitt mer standardiserade upplägg, skulle kunna ge information 

som går att generalisera och således enklare säkerställa validiteten. Å andra sidan skulle 

informationens relevans inte kunna säkerställas på samma sätt som vid kvalitativa intervjuer och 

därför anser författarna att en kvalitativ metod ändå är att föredra. Författarna har försökt att 

hålla en jämn balans vad gäller ändringar i upplägget under intervjuernas gång (för att få så pålitlig 

information som möjligt om de enskilda fallen) och att inte ändra upplägget för mycket (för att 

säkerställa enhetligheten i svaren så att en jämförelse blir möjlig) för att intervjuerna ska vara både 

giltiga och pålitliga. Att undersökningen är pålitlig är dock enligt Holme & Solvang (1997, s. 75-

105) inte lika viktigt i en kvalitativ som en kvantitativ metod. Det går helt enkelt inte att förena 

förståelse med statistisk representativitet och i enlighet med vad metodteorier förespråkar har 

författarna lagt fokus på att välja att intervjua personer som de tror kan ge en nyanserad bild av 

fenomenet. För att få största möjliga giltighet har författarna varit medvetna om hur de fungerar i 

intervjusituationen och hur aktiva respektive passiva de bör vara i intervjuerna. Författarna 

undvek att ställa några ledande frågor utan lät frågorna vara relativt öppna. Vidare har de även 

haft i åtanke och tagit hänsyn till vid tolkningen av insamlad data att respondenterna har tolkat 

och svarat på frågorna utifrån sina egna erfarenheter vilket enligt Holme & Solvang (1997, s. 99-
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108) kan hota objektiviteten i svaren. Majoriteten av intervjuerna har skett genom personliga 

möten och det har också bidragit till ökad giltighet exempelvis genom att missförstånd enklare 

kan redas ut (Holme & Solvang, 1997, s. 75-105). Vidare är fördelen med personliga möten att de 

som intervjuar får en möjlighet att läsa kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket ökar trovärdigheten 

för att resultaten ska tolkas korrekt. Författarna har haft ovanstående i åtanke vid intervjun som 

skedde via telefon och varit särskilt lyhörda för vad respondenten uttryckt för att även här 

säkerställa en korrekt tolkning. Alla fem intervjuer spelades in men för säkerhets skull antecknade 

båda författarna under intervjuns gång för att informationen inte skulle gå förlorad i fall att det 

skulle uppstå tekniska problem (Holme & Solvang, 1997, s. 99-108).  

2.5 Analys av data 

Alvesson et al. (1994, s.314) anger fyra centrala riktlinjer vid en analys av data från en 

undersökning, och dessa har författarna tagit hänsyn till i analysen i denna studie. Först och 

främst är det viktigt att forskaren vid insamlandet av det empiriska materialet ifrågasätter 

informationen kritiskt. Informationen ska kunna granskas och logiskt kopplas till det teoretiska 

ramverket. För det andra är det viktigt att kvalitativt analysera resultaten vilket betyder att 

författarna bör ta hänsyn till flera olika perspektiv och tolkningar samt vara medvetna om att 

förutfattade meningar kan påverka resultatet. För det tredje ska forskaren ha i åtanke att faktorer 

som makt, politik och sociala omständigheter kan påverka undersökningen. Författarna till denna 

studie anser inte att några sådana faktorer har varit särskilt framträdande men har aktivt varit 

medvetna om risken och även vägt in möjligheten att personliga intressen kan influera svaren i 

intervjuerna. Slutligen har författarna, som Alvesson et al,. (1994) föreslår, kontinuerligt under 

studiens gång kritisk ifrågasatt resultat och information. Det har för författarna varit viktigt att 

ständigt reflektera, analysera och se över de utfall som framkommit eftersom detta ökar 

validiteten. 
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3. Teori 

| Det teoretiska ramverket börjar med en förklaring till vad varumärken är och vad det är som gör dem 
värdefulla. Brand equity och Customer-Based Brand Equity Model presenterar vad ett starkt varumärke bygger 
på och detta ska ge en bra grund för att senare analysera om varumärken kan byggas starkare genom sonic 
branding. Vidare redogörs för teori om konsumentbeteende, kognitiv psykologi, sinnesmarknadsföring och 
emotionellt varumärkesbyggande, då dessa teorier kan kopplas till hur sonic branding har vuxit fram. Slutligen 
förklaras begreppet och teorin om sonic branding.| 

3.1 Ett varumärkes grund 

Brand equity är varumärkets grund och begreppet har fått mycket uppmärksamhet samt analyserats 

utifrån flera perspektiv. Oberoende av hur konceptet definieras kan konstateras att det är viktigt 

att förstå hur brand equity är uppbyggt då det rätt hanterat leder till starka varumärken (Apéria, 

2001, s. 42-47; Arnold, 1993, s.27-28; Kapferer, 2004, s.24; Hansen et al., 2003, s.14). För denna 

uppsats väljer författarna att ta upp Aakers perspektiv på Brand Equity samt Kellers Customer-Based 

Brand Equity Model. 

3.1.1 Brand equity ‐ enligt David Aaker 

Aaker (1996, s. 8) förklarar att brand equity är uppbyggt av fyra huvudsakliga kategorier; 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, kundupplevd kvalitet och associationer till 

varumärket. Samtliga dessa fyra kategorier bygger på varandra och skapar tillsammans ett starkt 

varumärke. Varumärkeskännedom handlar om att kunden är medveten om varumärket – och det 

av rätt anledning – och att varumärket är starkt närvarande i kundens tankar (Aaker, 1996, s.10-

17). Vidare bygger kundernas associationer till varumärket på denna medvetenhet om 

varumärkets identitet. Dessa associationer kan vara medvetna eller omedvetna, och grundas i 

materiella såväl som icke materiella attribut (Arnold, 1993, s.19). Aaker (1996, s.25) betonar 

vikten av att se till lika mycket till icke materiella och emotionella attribut, som fysiska 

produktattribut, när varumärket söker skapa associationer. Vidare är associationerna tätt 

sammankopplade med varumärkets image och måste kommuniceras på ett differentierat och 

konsekvent sätt för att skapa enhetlighet (Apéria, 2001, s.56-58; Keller, 1993, s.8). Genom att 

positionera varumärket med rätt image och associationer skapas intresse hos kunderna. För att 

detta intresse ska kvarstå måste varumärket dock stå för en viss kvalitet (Apéria, 2001, s. 52) 

vilken får kunderna att vilja köpa en produkt igen vilket i sig skapar lojala kunder (Aaker, 1996, 

s.21-22; Apéria et al., 2004, s.51-52). Vad som vidare påverkar kundernas lojalitet är kundernas 

relation till varumärket, en stark relation ökar lojaliteten (Aaker, 1996, s. 23).  

21 
 



SONIC BRANDING     Charlotte Lundell & Catherine Turek 
 

 

 

Varumärkes-
kännedom

Kvalitets-
uppfattning

BRAND
EQUITY

Varumärkes-
lojalitet

Varumärkes-
associationer

Figur 3. Brand Equity Model enligt Aaker 

 
3.1.2  Brand  equity  utifrån  ett  kundperspektiv  ‐  The  Customer‐Based 

Brand Equity Model 

The Customer-Based Brand Equity Model beskriver fyra olika steg i processen mot ett starkt 

varumärke: 1. Etablera varumärkets identitet genom att skapa bredd och djup i kundernas 

medvetenhet och kunskap om varumärkets identitet, 2. Ge varumärket mening genom starka, 

fördelaktiga och unika associationer, 3. Framkalla positiva och tillgängliga reaktioner till 

varumärket, och 4. Skapa kundrelationer som utmärks av en intensiv och aktiv lojalitet. Vidare 

förklarar modellen att dessa fyra steg etableras genom sex olika brand-building blocks (på svenska 

varumärkesbyggande block); brand salience (varumärkets utmärkande), brand performance 

(varumärkets utförande), brand imagery (varumärket bildligt sett), brand judgements (varumärkets 

omdöme), brand feelings (känslor till varumärket), och brand resonance (varumärkets resonans).  

Den varumärkesbyggande processen kan ses som en pyramid och som ovan nämnts består denna 

pyramid av fyra sekventiella steg som bygger på varandra. 
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Figur 4. Customer-Based Brand Equity Model 

 

Brand identity ‐ Vem är varumärket?  

Det första steget handlar om varumärkets identitet och hur kunderna relaterar till den. Att uppnå 

rätt identitet handlar om skapandet av brand salience (att som varumärke vara framträdande) vilket 

relaterar till kundernas brand awareness (medvetenhet om varumärket) och har att göra med hur 

och när ett varumärke väcker uppmärksamhet samt vad det är som påminner kunderna om 

varumärket. Det handlar även om vad som triggar associationer till varumärket och vilka 

associationer som kopplas till det. Brand salience ligger till grund för brand equity och ett starkt 

varumärke. 

Brand meaning – Vad är varumärket? 

Det andra steget ämnar skapa mening och ge varumärket en image. Denna brand image är vad 

varumärket karaktäriseras för, de associationer det kopplas till och vad det står för hos kunderna. 

Dessa associationer kan kategoriseras enligt två olika dimensioner; brand performance och brand 

imagery (prestationsförmåga och bildlig mening).  

Det första syftar till förmågan att uppfylla kundernas funktionella behov och är ett måste för att 

kunna skapa gensvar och lojalitet. Det senare handlar om varumärkets mer intangible (opåtagliga) 
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karaktär, hur kunderna tänker på varumärket och mindre om vad det egentligen gör. Det handlar 

om att uppfylla sociala och psykologiska behov. 

 

Brand response ‐ Vad tycker eller känner jag om varumärket?  

Det tredje steget behandlar kundernas respons till varumärket och dess aktiviteter, och hur 

positiva reaktioner med grund i varumärkets identitet och innebörd kan skapas.   

En kunds reaktioner kan antingen karaktäriseras brand judgements (tankar) eller brand feelings 

(känslor), det vill säga komma från hjärtat eller hjärnan. Känslor kan väckas av exempelvis 

marknadsföringsaktiviteter och kunden kan få känslor som rör kunden själv såväl som sin 

omgivning. Vad gäller kundens tankar så grundas de i tidigare etablerade associationer till 

varumärket, det kan handla om kvalitet, trovärdighet, konsideration av varumärket och 

varumärkets överlägsenhet. Oavsett om kundens respons är att tänka eller känna, så är det 

viktigaste att denna respons är positiv, samt att den är lättillgänglig. Enbart då är den till fördel 

för varumärket. 

Brand relationship ‐ Vad gäller mellan mig och varumärket?  

Det fjärde steget i denna modell för varumärkesbyggande handlar brand resonance; om kundens 

relation till varumärket och till vilken grad kunden identifierar sig med varumärket. Relationen 

gäller det psykologiska bandet mellan varumärke och kund, samt vad detta band leder till för 

handlingar. Brand resonance (relationen mellan kund och varumärke) kan delas upp i fyra 

kategorier; lojalt beteende, attityder fästa till varumärket, känsla av samhörighet och aktivt 

engagemang (starkaste beviset på att kunden är lojal mot varumärket).  

3.2 Varumärken i relation till psykologi och fysiologi 

Vad har varumärken för relation till teorier om psykologi och fysiologi? Kan kunskap inom dessa 

områden påverka effektiviteten i skapandet av starka varumärken? Det ökade intresset för 

varumärkesbyggande har exempelvis lett till att allt fler företag har insett vikten av att fokusera på 

upplevelsen av varumärket och hur denna påverkar kundens minne. Konsumentbeteende har fått 

allt mer fokus i strävan efter att förstå hur kunden lär sig om varumärket, samt hur denna 

kunskap skapas och förändras med vad varumärket associeras till (Supphellen, 2000; Shu-pei Tsai, 

2005; Keller, 2003).   
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3.2.1 Kognitivt psykologi och konsumentbeteende 

Ovan nämnd teori om varumärkesbyggande - brand equity och The Customer-Based Brand Equity 

Model - tar båda upp vikten av kundernas associationer till varumärket. Dessa teorier har sin 

grund i teorier om konsumentbeteende och kognitiv psykologi (Tülin & Joffre, 1998). 

Marknadskommunikation och strategier för att påverka köpprocessen grundas exempelvis båda i 

kognitiva perspektiv (Huang, 2001).  

Kognitiv psykologi har sin grund i att studera hur vi upplever världen, med andra ord människans 

inre tolkning av externa stimuli – som att se och höra (Kellogg, 1997). Det är nödvändigt för 

dagens brand managers att ha en bra förståelse för vilka varumärkesassociationer kunderna har. 

Majoriteten av en kunds alla associationer är undermedvetna och icke verbala. Vidare erhålls 

en stor del av en kundens perceptioner vid lågt engagemang. Dessa fakta gör det svårt för brand 

managers att förstå kundernas associationer och således också påverka dem - men här kommer 

den kognitiva psykologin och teorier konsumentbeteende in och kan förklara många frågetecken.  

Den kognitiva psykologin förklarar att människan förutom att lagra verbala och visuella intryck, 

även kan forma associationer via sinnesintryck, som ljud, musik och emotionella intryck. Då 

många associationer därmed formas vid lågt engagemang hos kunden blir de emotionella och 

sinnliga associationerna (som ovan nämnt) ofta avgörande vid valet av en produkt. Att skapa 

upplevelser som relaterar till dessa sinnen, blir därmed också allt viktigare enligt den kognitiva 

psykologin. (Supphellen, 2000; Zambardino & Goodfellow, 2007) 

3.2.2 Fysiologiska krafter ‐ relationen mellan hörsel, ljud och 

musik 

"Smart marketers are using music clips, beeps, and other sound bites to make consumers salivate in seconds." 

(Mucha, T. 2005:1) 

Ljud har många olika kvaliteter vilka vi förstår bäst genom att utreda hur ljudet påverkar och 

relaterar till oss människor (Jackson, 2003, s. 23-30). Människans hörsel utvecklas redan i 

fosterstadiet och så tidigt som i artonde graviditetsveckan kan ett foster uppfatta mammans 

hjärtslag. Hörseln är ett av våra starkaste sinnen och (Lusensky, 2010, s. 16) och Hultén förklarar 

att "vi begränsar oss inte till att endast uppleva ljud och tystnader, utan vi ger också ljuden 

mening genom att tolka, meddela och uttrycka oss med dem" (Hultén et al., 2008, s. 77). Gobé 

(2001, s. 71) menar att ljud genom att framkalla känslor har förmågan att försätta oss i olika 

sinnestämningar. Ljudet framkallar känslor på ett omedelbart och många gånger undermedvetet 
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sätt. Vidare menar Gobé (2001 s. 71) att ljud kan användas för att frambringa önskade 

associationer och skapa en emotionell koppling till ett varumärke.  

Relationen mellan musik, hjärna och kropp är komplex. Vi kan stänga ögonen men inte stänga av 

hörseln. För de flesta har musik en unik och nästan störande makt över oss. Musik kan förflytta 

oss från en sinnesstämning till en annan, utan att vi ens vet hur eller märker av det ver huvud 

taget. Ljud påverkar oss psykologiskt såväl som fysiskt såsom att skapa känslor eller få oss att 

omedvetet klappa i takt med musiken. Ljud har den unika förmågan att fånga vår uppmärksamhet 

och få oss att lyssna när vi inte gör det, och det är vad som gör ljud – musik och sonic branding – 

så effektfullt (Jackson, 2003, s.1-32; Bruner, 1990). 

3.3 Nyare strategier för framgång på nollnolltalet 

3.3.1 Sinnesmarknadsföring ‐ nyckeln till djupare emotionell 
påverkan 

Sinnesmarknadsföring syftar till att skapa känslomässiga band mellan kund och varumärke genom 

att påverka människans alla fem sinnen; både syn, ljud, smak, lukt och känsel. Känslor har 

förmågan att skapa upplevelser, och företag kan genom att påverka samtliga sinnen, engagera sina 

kunder på ett djupare plan, de kan väcka starka associationer som gör varumärket mer minnesvärt 

och följaktligen kan de påverka varumärkets image (Schmitt & Simonson, 1997; Hultén et al., 

2008, s.19; Bagozzi, Gopinath & Nyer., 1999, s.184). Att integrera fler sinnen i marknadsföringen 

främjar en långsiktig emotionell relation och detta påverkar i sin tur kundernas lojalitet gentemot 

varumärket (Lindström, 2005, s.67-137).  

Trots att företag länge har varit medvetna om vikten av att använda sig utav samtliga fem sinnen i 

sin marknadsföring, är det inte först på senare år som sinnena anses vara avgörande komponenter 

inom strategisk marknadsföring. En ökad kunskap om hur sinnena kan användas i ett varumärkes 

marknadsföring ökar chansen för framgång. Genom att använda sig av sinnesmarknadsföring kan 

företaget tydligare kommunicera varumärkets identitet och värderingar (Hultén et al., 2008, s.44; 

Gobé, 2008, s.xiii-xxxi). 

Rätt hanterat är sinnesmarknadsföring mycket effektivt, det gäller att skapa unika upplevelser och 

kontinuerligt arbeta med varumärkets igenkännande. Genom att addera emotionellt värde hos 

varumärket kan företag uppnå och upprätthålla en långsiktig konkurrensfördel gentemot sina 

konkurrenter. Att stimulera kundernas sinnen på ett sätt som är svårt att imitera, skiljer 

varumärket från konkurrenterna och leder i sin tur till lojala kunder (Lindström, 2005, s.102-138). 
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3.3.2 Hur de fyra P:n blev till de fyra E:n 

Ett av de mest kända begreppen inom marknadsföring är de Fyra P:na – produkt, pris, plats och 

promotion. Denna marknadsföringsmix har flitigt använts som ett ramverk för att strategiskt 

positionera produkter på marknaden (Lusensky, 2010, s. 77; Kotler, 2008, s.49).  

I dagens marknadsklimat räcker de fyra P:na dock inte längre till. Företag måste fokusera på 

konsumenterna utifrån ett psykologiskt perspektiv, med andra ord hur de tänker och fungerar, 

för att kunna skapa engagemang och en minnesvärd sinnesupplevelse (Lindström, 2001; Hultén 

et al,. 2008, s.15; Gobé, 2008). De Fyra P:na måste nu kompletteras med Fyra E:n - Emotions 

(känslor), Experiences (upplevelser), Engagement (engagemang) och Exclusivity (exklusivitet) 

(Lusensky, 2010, s. 79). Från att ha fokuserat positioneringen på sin position på marknaden 

handlar det nu snarare om att positionera sig i kundernas medvetande (Lusensky, 2010, s.74-89). 

Nedan följer en kort beskrivning av de fyra E:n (Lusensky, 2010, s.79-85). 

Emotions   

Med grund i att tillgången på produkter är betydligt större än efterfrågan har känslor till 

varumärket eller produkten kommit att blir allt mer väsentligt. Det går inte att konkurrera enbart 

på produktfördelar och företagen försöker skapa känslomässiga band till sina kunder för att 

stärka relationen till dem. 

Engagement   

Vi lever i värld där dagens teknik gör det möjligt att välja bort reklam, därför blir det viktigt för 

företagen att skapa ett engagemang hos sina konsumenter eftersom konsumenternas 

uppmärksamhet inte längre är till salu. 

Experience  

Genom att erbjuda kunden en varumärkesupplevelse och genom att skapa en positiv sådan, kommer 

denna kund förmodligen att komma tillbaka. Det handlar om att förstärka den upplevelse kring 

ett varumärke som gör att varumärket hamnar i kundernas medvetande.   

Exclusivity  
Idag skriker företagen efter konsumenternas uppmärksamhet och att särskilja sig från sina 

konkurrenter har blivit allt svårare. Därför måste företagen idag skapa en varumärkesidentitet 

som är exklusiv och skiljer dem från mängden. 
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3.4 Sonic branding 

"Hearing is one of our most powerful senses, and this phenomenon harnesses music's unique capacity to trigger an 

emotional response. Brands delivered “sonically” reach a place within the human minds that visual branding alone 

cannot — and does not — approach.” (Arnold, 2003) 

Historiskt sett har varumärken länge använt musik och ljud i sin kommunikation men det visuella 

sinnet har dock tidigare stått i fokus och det är först på senare år som ljud – och det mer 

sofistikerade fenomenet sonic branding - har fått mer uppmärksamhet (Jackson, D. 2003: s.1). 

Sonic branding är inte en tillfällig trend utan en utveckling av olika redan befintliga teorier, och 

akademiker inom bland annat psykologi, har länge studerat ljudets och musikens effekt på sin 

omgivning. Bevis har funnits för att musik påverkar oss både medvetet och omedvetet, samt har 

stor inverkan på vårt beteende och vidare har företag blivit allt mer medvetna om den positiva 

effekt musik kan ha på deras varumärkes image (Jackson, 2003, s.1; Altshuler, 2007, s.1; 

www.soundslikebranding.com).    

 Den nya teknologin har frambringat nya mediala plattformar där budskap kan levereras till 

kunderna på ett mer kreativt sätt. Med alla dessa nya kanaler för kommunikation, där ljud och 

musik enkelt kan integreras, ökar behovet av att strategiskt fundera över hur varumärken kan 

utnyttja detta. Det finns stora anledningar till att investera i undersökningar om hur musik kan 

användas i dessa kanaler och sonic branding är högst aktuellt (Jackson, 2003, s.5). 

Framgångshistorier såsom Intel, Starbucks och BMW har påvisat den positiva effekten av sonic 

branding och hur varumärken kan dra nytta av musikens och ljudets kraft. Exempelvis så är Intel 

det kanske mest kända exemplet av sonic branding med den kanske mest citerade tre-sekunders-

musiken – ljudlogtypen – i världen. Intel har en logotyp i ljud som är minst lika viktig som dess 

grafiska logotyp. Trots flera påtagligt framgångsrika exempel är det dock inte många företag som 

har vågat sig på sonic branding eller givit det någon mer ingående eftertanke. Enligt Daniel 

Jackson (2003, s.2) utgör sonic branding en av dagens största kommunikationsmöjligheter 

(Jackson,  2003, s.xviii-xix och 2). 

Musik i reklam har hittills använts inkonsekvent och saknat grund i långsiktigt planering. Det 

grundläggande kravet för varumärkesbyggande – konsekvens och differentiering – har i stort sett 

ignorerats, och det är här som sonic branding kommer in i bilden (Jackson, 2003, s.xvi). 

Skillnaden mellan sonic branding och tidigare implementering av musik inom kommunikation 

och marknadsföring är att sonic branding hanterar musiken på ett mer strategiskt sätt (Jackson, 
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2003, s.9). Sonic branding handlar om att kommunicera sitt varumärkes personlighet och identitet 

utan ord, konsekvent över alla varumärkets plattformar. Ljud, och speciellt musik, har förmågan 

att kommunicera en identitet mer övertygande än ett meddelande eller en logotyp någonsin skulle 

kunna göra. Musik är ett universellt språk, som förstås av alla (Capps, 2007, s.1). Svårt med 

musik, och varumärken, är dock deras subjektiva karaktär och hur den ska hanteras (Jackson, 

2003, s.xviii). 

Det som talar för att sonic branding är den mest effektfulla strategin för varumärkesbyggande är 

dess förmåga att påverka våra känslor samt påkalla uppmärksamhet, eller ”call-to-action”( 

Jackson, 2003, s.32). Att kommunicera utanför de visuella och grafiska ramarna kan anses vara 

kontroversiellt men är bevisat ha en snabbare och djupare effekt på oss. Musik kan starkt kopplas 

till våra känslor och vårt minne (Jackson, 2003, s.36). Exempelvis kan en ljudlogotyp utgöra ett 

mycket kraftfullt medel för att identifiera varumärket och skapa ett emotionellt band till kunden 

(Noel, 2009).  

Gränsen mellan lyckad och misslyckad användning av musik är snäv. Sonic branding kan vara för 

uppenbar, för påträngande eller helt enkelt irriterande och detta kan skapa en negativ uppfattning 

om varumärket. Däremot kan strategier som utförs på ett korrekt sätt förmedla varumärkets alla 

värden enbart på några sekunder. Daniel Jackson, författare till Sonic Branding, förklarar att sonic 

branding är en viktig varumärkesbyggande strategi. (Jackson, 2003, s.förord, 8).”If you care about 

how your brand looks like then you should most certainly care what it sounds like” (Jackson, 2003)  

 
Figur 5. Uppsatsens teoretiska ramvek 
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4. Empiri 

|Detta avsnitt presenterar studiens empiriska data vilken har samlats in via fem intervjuer. Se appendix I-V för 
intervjuunderlag.| 
 

4.1 Intervju # 1 Jakob Lusensky, VD, Heartbeats 
International 

Jakob Lusensky börjar med att klargöra en del begrepp som han vill koppla till musik i 

marknadsföring, han talar bland annat om varumärkens identiteter. Han förklarar att en identitet 

handlar om hur varumärket vill uppfattas av kunderna och vilka associationer det vill skapa. 

Vidare nämner Lusensky något han kallar för varumärkets kapital och vilket får varumärket att 

leverera mervärde. Lusensky beskriver hur detta mervärde bygger starka varumärken. Genom att 

välja ut ljud och musik som speglar företagets identitet och vad det står försöker företag koppla 

starka, unika och fördelaktiga associationer till varumärket. Om varumärkets identitet 

kommuniceras konsekvent och kopplas samman med önskvärda associationer kan företaget 

stärka sitt varumärke. 

Vad gäller hur det kommer sig att sonic branding har blivit alltmer utbrett inom 

varumärkesbyggande går Lusensky vidare och pratar om dagens marknadsklimat. Idag är 

produktutbudet klart större än efterfrågan och våra subjektiva uppfattningar och känslor om en 

produkt påverkar oss många gånger mer än faktiska produktskillnader. Genom musikens förmåga 

att skapa just sådana subjektiva känslor och associationer följer att musik utgör en mycket viktig 

del i ett varumärkes kommunikation ut till målgruppen. Vidare förklarar Lusensky att dagens 

konkurrens kräver att varumärken särskiljer sig från sina konkurrenter och kommunicerar en 

tydlig och konsekvent bild till konsumenterna. Den nya tekniken och de fragmenterade medierna 

betyder att varumärken måste nå ut på fler plattformar. Den grafiska profilen räcker inte längre 

till och för att varumärket ska uppfattas tydligt i alla sammanhang (vad det står för och vem 

avsändaren är) behövs ljud och musik. En ljudidentitet kan användas över alla plattformar och 

genom det kan en konsekvent uppfattning av varumärket säkerställas. Ljud når fram på ett sätt 

som visuell kommunikation inte gör. Sociala medier är ett exempel på där sonic branding 

fungerar bättre än traditionell reklam (till exempel en banner). Musiken kan integreras mer 

naturligt, skapa uppmärksamhet på ett för konsumenterna mer engagerande och aktuellt sätt, och 

leda till diskussion. 
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Lusensky går sedan in på hur företag jobbar med musik i sin marknadsföring och berättar att allt 

fler företag har börjat se potentialen i sonic branding som en strategi för att stärka sitt varumärke, 

det är stor skillnad jämfört med bara några år sedan. Lusensky vill dock påtala att musik i 

marknadsföring inte är något nytt, vad som är nytt är att sonic branding sker på ett mer 

strategiskt och övergripande sätt än tidigare. Lusensky har några exempel på företag som tydligt 

och strategiskt har använt musik i sitt varumärkesbyggande och sin, kommunikation för att 

förhöja upplevelsen av varumärket. 

Starbucks har exempelvis arbetat mycket med sonic branding, och har dessutom implementerat 

det lyckosamt. Vad som gör att Starbucks står ut från andra företag är att företaget tidigt såg 

musiken som ett strategiskt hellre än ett taktiskt redskap i sitt varumärkesbyggande. De använde 

musik som ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra sig, skapa fördelaktiga associationer och 

knyta emotionella band till kunderna. De lyckades erbjuda kunden, genom att spela särskilt utvald 

musik i sina kafélokaler, en unik varumärkesupplevelse som förhöjde kaféupplevelsen. 

McDonalds är också ett bra exempel då de har lyckats koppla ett stycke musik, eller en 

melodi (”Da, da, da, da, dah, I’m loving it”) till sitt varumärke och genom det har de differentierat 

sig och skapat en tydligare och mer konsekvent uppfattning om varumärket hos kunderna. Båda 

dessa företag är exempel på hur musik har skapat känslomässiga band till varumärket. 

Hur kan sonic branding stärka ett varumärke? Att implementera en musikstrategi påbörjas med 

att bygga en bra bas. Lusensky talar om att det är grundläggande att ha kunskap och förståelse för 

företagets identitet, den image de vill kommunicera, hur de tidigare har kommunicerat med 

målgruppen och vidare hur de nu önskar att kommunicera genom sin användning av sonic 

branding. Enkelt sagt; vad står varumärket för? En del företag har en klarare struktur och en 

redan inarbetad identitet, i de samarbetena är denna utgångspunkt klarare och grundarbetet 

behöver där inte göras lika ingående. Men behovet av en grundlig analys av behov och 

målsättningar får inte undervärderas, hur inarbetat varumärket än är. Förståelsen för vad 

varumärket står för och vilka associationer företaget vill koppla till sin identitet är ytterst viktigt. 

Utan denna förståelse är det svårt att genom sonic branding stärka ett varumärke och således 

pågår detta underarbete tills att denna insikt har nåtts. 

Tillsammans med kunden sätter Heartbeats International upp konkreta och mätbara mål över vad 

företaget strävar efter att uppnå genom användningen av musik i sitt varumärkesbyggande. 

Heartbeats International analyserar varför företaget bör arbeta med musik, och hur musik kan 

användas för att stärka företagets identitet. Båda parter ska vara ense om vad som ska uppnås och 
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vilka effekter företaget vill att musiken ska ha på kunden. Musikens funktion huvudsakligen att 

förtydliga varumärkets position på marknaden, och då är en tydlig utgångspunkt uppenbart 

nödvändig.  

Heartbeats International arbetar utifrån olika modeller när de skapar musikstrategier för att stärka 

ett varumärke. Vad som vägs in i dessa modeller skiljer sig åt beroende på vilket företag de jobbar 

med. I grunden kan man dock säga att Heartbeats International utgår från en trestegs analys: 

1. Vilken är målgruppen? Vad har målgruppen för preferenser? 

2. Vilka varumärkesassociationer vill man förmedla? 

3. Vad finns det för konkurrens på marknaden? Hur har konkurrenterna arbetat med 

musik? 

Vad gör sonic branding till ett effektivt varumärkesbyggande medel? Lusensky förklarar att 

människan upplever världen genom sina fem sinnen och att av dem är hörseln ett av våra 

starkaste sinnen. Från att företag tidigare har använt sig av visuell kommunikation för att 

förtydliga sin identitet har de nu även börjat utnyttja musiken och ljudets kraft. Detta är för att 

man genom sonic branding kan förtydliga varumärkesidentiteten på ett mer effektivt sätt - ljudet når 

alltid målgruppen. Vidare varför sonic branding anses vara mer effektivt är för att musiken har 

förmågan att skapa en stark känslomässig relation till kunden samt koppla varumärket till 

kundens enorma minnesbank. Musik gör att kunden lättare känner igen och får direkta 

associationer till varumärket och vad det står för. Genom musik kan en mer konsekvent bild av 

varumärket skapas.   Kommunikation genom ljud påverkar helt enkelt kunden på sätt som visuell 

kommunikation inte kan göra. Lusensky återkommer till McDonalds som ett exempel där 

musiken har givit varumärket en mer konsekvent bild utåt mot kunderna. Företagets ljudlogotyp 

förtydligar imagen och identiteten och så (en logiskt följd) även fördjupar relationen mellan 

företaget och kunderna.  

Målet med användningen av sonic branding skiljer företag emellan. Sonic branding syftar i alla 

sammanhang till att skapa igenkänning, det syftar också till att koppla musiken till särskilda 

associationer och känslor. Vidare kan musiken förmedla en känsla av kvalitet, och Lusensky 

nämner hur lyshotell exempelvis spelar exklusiv musik för att förstärka kundernas upplevelse av 

lyx. Musik kan således, och som nämnt ovan, påverka den subjektiva uppfattningen - det handlar 
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om att förföra kunden. Genom musiken försöker företag utmärka sig i kundens ögon och skapa 

associationer och känslor som gör att företaget uppfattas bättre än konkurrenterna.  

Varför är inte sonic branding större än vad det är? Del i orsaken till att sonic branding inte ännu 

är en självklar del i varumärkesbyggandet ligger i att företag är osäkra på dess resultat och 

effektivitet. Heartbeats International mäter effektiviteten i en musikstrategi dels genom kvalitativa 

dels genom kvantitativa undersökningar. Lusensky påpekar att det dock alltid är svårt att mäta 

effekten av marknadsföring, och att det även i sonic branding beror lite på vilka faktorer företag 

utgår ifrån när de utvärderar resultatet. Vad som återigen måste påpekas är att resultatet av sonic 

branding bygger på att företaget har tagit strategiskt långsiktiga beslut angående hur de ska 

utforma och implementera sin musikstrategi. Arbetet måste vara genomtänkt och bygga på en 

grundlig analys - sonic branding skiljer sig från "vanlig musik i reklam", sonic branding är att 

använda sig av musik på ett djupare och mer målinriktat sätt. Sonic branding är att skapa värde, 

att höja ett varumärke genom musik. 

Lusensky vill vidare tillägga att svenska företags investeringar i sonic branding är blygsamma, och 

att de jämfört med utländska företag inte lika ofta prioriterar musik i sin kommunikation. Sonic 

branding som marknadsförings- och varumärkesbyggande strategi är exempelvis mycket större i 

Japan. Detta grundas enligt Lusensky i att japaner har en mer holistisk syn än vad svenskar har. I 

Japan är produkterna genomtänkta utifrån en helhetssyn, företag söker skapa värde och en 

upplevelse för kunden på samtliga plan. Japanska företag utgår ifrån att vi bedömer produkterna 

inte enbart utifrån vad vi ser utan att vi även tolkar dem utifrån vad vi hör. Ljudet som kopplas 

till en produkt påverkar kunden mer än vad många företag hittills har förstått. Att det ser ut att 

dröja innan sonic branding blir en självklar del i marknadsmixen hos företag världen beror enligt 

Lusensky på att det än så länge är ett relativt nytt fenomen. 

4.2 Intervju #2 Johan Åhlén, Reklamansvarig, SAS Sverige 

Johan Åhlén arbetar med att ta fram vad företaget bör och vill kommunicera ut i media, och detta 

kommer han fram till utifrån att se till SAS behov och varumärke. När det som SAS vill 

kommunicera ut är klargjort vänder sig företaget till en reklam eller mediabyrå eller liknande, som 

tar fram ett förslag på hur budskapet ska kommuniceras ut till kunderna.  

Johan Åhlén förklarar att SAS arbetar med musik i sin marknadsföring på ett relativt traditionellt 

sätt. SAS använder sig bland annat av musik i reklamfilmer, i loungerna på flygplatsen, ombord 

på planet och i telefonsammanhang (bakgrundsmusik). I reklamfilmerna försöker SAS att arbeta 
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på ett strategiskt sätt med musik genom att använda i princip samma musik genomgående i alla 

reklamfilmer, med enbart vissa förändringar. Genom detta söker de skapa en igenkänningsfaktor, 

att inte tappa kopplingen till vem avsändaren är, att med andra ord få kunderna att koppla direkt 

till varumärket när de hör musiken. I denna reklamfilmsmusik har SAS även infört en ljudmässig 

koppling till själva flygverksamheten. Röster från kabinpersonal som talar ombord på planen och 

andra flygverksamhetskopplade ljud har spelats in och mixats ihop med musiken kunderna hör i 

reklamen. Med detta skapas förhoppningsvis omedvetna associationer till SAS hos kunderna. 

Genom att musiken sammanförs med de specifika flygverksamhetsljuden kopplar kunderna 

enklare de associationer och känslor de har till musiken vidare till SAS som varumärke. 

Vidare har företaget undersökt möjligheterna att använda sig av musik ombord, som ett 

kommunikativt medel för att nå ut till kunderna. SAS har här samarbetat med en byrå som bygger 

ljudprofiler, och i detta samarbete har de analyserat frågan – hur låter SAS? Utredningen av detta 

skedde bland annat genom att spela in ljuden ombord på en flygning. Därefter ifrågasattes hur 

ljudupplevelsen av SAS kan förbättras, om den kan göras mer behaglig och på så sätt skapa mer 

positiva känslor kring företaget. Genom att använda olika slags ljud – exempelvis snabb poppig 

musik jämfört med mer lugn harmonisk musik – undrade SAS om det gick att påverka 

passagerarnas beteenden. Åhlén talar om Pavloviansk inlärning eller klassisk betingning som 

begreppet även kallas, där musiken i detta fall syftade till att stimulera en särskild respons, känsla, 

hos passagerarna.  

Förutom den musik SAS har jobbat fram för sin TV-reklam har företaget även jobbat med denna 

ljudprofil i radiosammanhang, exempelvis genom reklam via Spotify. På samma sätt som att SAS:s 

grafiska profil syns på flera olika plattformar för att kommunicera varumärkets budskap och 

identitet avser SAS även utnyttja flera olika kanaler vad gäller ljudprofilen. Åhlén beskriver att syftet 

med att använda ljud över flera olika kanaler är att skapa en helhetsbild. Helhetsbilden är nästan 

viktigare i ljudsammanhang, eftersom ljud kan skapa en känslomässig upplevelse – förmedla 

känslan kring varumärket, dess identitet och dess värden – på ett sätt som det visuella inte kan. 

SAS skapade sin ljudprofil genom att först studera hur konkurrenterna använde ljudet i sin 

kommunikation. De gick vidare med att analysera sitt eget varumärke, vad det har för värderingar 

och vad SAS egentligen vill förmedla till sina kunder. Därefter utvecklade SAS en ljudprofil med 

syfte att differentiera företaget från konkurrenterna. När SAS utvecklade ljudprofilen – oavsett 

genom vilken plattform det kommunicerades – skulle förmedla och koppla värdeorden 

personlighet, charm, folklighet, vänlighet och självförtroende till SAS som varumärke. Som 
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nämnt ovan har SAS idag en ljudprofil som är genomgående och i princip likadan i alla 

sammanhang. Åhlén beskriver här att varumärkesbyråer som jobbar med ljud gärna ser att företag 

använder sig av just samma slags musik, men att denna kan varieras beroende på situation. Åhlén 

exemplifierar med att kort beskriva hur British Airways har arbetat med sin ljudprofil. British 

Airways har haft samma underliggande melodi i många många år men har anpassat denna 

ljudprofil till olika sammanhang. Exempelvis är melodin, som i grund och botten är ett klassiskt 

stycke musik, inriktad åt det orientaliska hållet i länder med en orientalisk musiksmak. På detta 

sätt kan företaget finjustera de associationer som musiken framkallar hos kunden och skapa en 

bättre känslomässig relation. SAS har inte kommit lika långt i nuläget men jobbar på att göra 

ljudidentiteten mer utvecklad. 

Åhlén avslutar med att påtala möjligheterna att med musik stärka ett varumärke: ”Det går att 

stärka sitt varumärke genom att koppla det till rätt känslor och associationer – och detta sker 

lättare genom musik”. Genom musik kan SAS skapa känslor hos kunden och känslor är viktiga 

för att skapa en relation. Musik kan skapa engagemang och få kunden intresserad. Musik kan 

också höja upplevelsen ombord på planet och vidare utmärka och differentiera SAS från 

konkurrenterna. Genom att använda musik på ett genomtänkt sätt kan SAS kommunicera vad 

företaget och varumärket står för. 

4.3 Intervju # 3 Frida Hyséus, Global Assistant Brand 
Manager, Absolut Vodka 

Frida Hyséus börjar med att berätta att Absolut Vodkas stora framgång ligger mycket i deras 

unika marknadsföring och hur de lyckats skapa en stark varumärkesimage. Absolut Vodka har 

länge arbetat med musik i sin marknadsföring och idag tänker företaget mycket på hur de kan 

skapa en unik upplevelse för kunden.  

Företaget arbetar strategiskt med musik på olika sätt. Absolut Icebar ägs av företaget själva och är 

den enda plattformen där företaget kommer i direkt kontakt med sin slutkonsument. Hyséus 

förklarar att isbarerna är ett unikt koncept ur företagets perspektiv då de helt själva kan påverka 

hur de vill att slutkonsumenten ska uppleva varumärket Absolut Vodka. I utformandet av 

isbarerna började företaget med att fundera på hur de kunde skapa den ultimata upplevelsen för 

kunden. Företaget tog fram olika teman som hade göra med allt ifrån dekorationen till musiken 

inne i barerna. Hyséus fortsätter med att berätta att företaget arbetar utifrån människans fem 

sinnen man att de själva kallar detta arbete för Evoke all five senses. Det handlar om att försöka 

påverka kundens alla fem sinnen för att uppnå önskade associationer och upplevelser hos 
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kunden. Till exempel då eld var det tema som arbetades med i isbarerna såg företaget till att 

förutom att dekorera isbarena enligt temat, även skapa en unik spellista med musik som skulle 

passa just tema eld och på så sätt skapa en enhetlig helhetsupplevelse. Genom att arbeta med 

flera sinnen på detta sätt skapas starkare associationer och en mer intensiv upplevelse för 

kunderna.   

Hyséus menar att det är viktigt att man arbetar konsekvent och kontinuerligt med att försöka 

stimulera kundens fem sinnen ur ett varumärkesbyggande perspektiv, varav hörseln är ett av 

människans starkaste sinnen och därför också ett av de viktigaste. Hyséus säger att genom att 

arbeta med sinnena på rätt sätt kan man skapa associationer hos kunden så att denne blir positivt 

inställd till varumärket. Vad gäller isbarerna menar Hyséus att musiken är en viktig komponent 

för att uppnå ett helhetskoncept, utan den skulle den övergripande upplevelsen inte bli 

densamma. (Däremot vill hon ändå påpeka att hur viktig hörseln än må vara så är det i Absolut 

Icebars fall isen som är den dimension av upplevelsen som ligger i fokus.) Målet med den musik 

som tagits fram för respektive tema är att den ska kännas behaglig och rätt i sammanhanget. Det 

är först när musiken känns fel som helhetskonceptet förstörs. Att musiken är rätt i detta fall visar 

Hyséus genom att berätta om kundernas positiva reaktioner till musiken och deras förfrågningar 

om att få köpa just den musiken som spelas i barerna. Det visar på att kunden trivts på isbaren 

och förmodligen ämnar komma tillbaka. Dock finns exempel då musiken inte har väckt positiva 

attityder och då kunderna inte har uppskattat musiken, men i dessa fall har spellistorna snabbt 

korrigerats. Hyséus påtalar att vad som anses vara bra musik är mycket subjektivt, skiljer 

människor emellan och att det därför är svårt att i isbarernas fall välja musik som passar alla. 

Hyséus tillägger att musik är så pass kraftfull om den är rätt att det ändå finns mycket att vinna på 

att använda musik.  

Vad gäller varumärket Absolut Vodka har företaget inte arbetat fram en unik musikidentitet, 

däremot arbetar företaget strategiskt med musik på många olika sätt. Exempelvis gjordes ett 

samarbete med rockgruppen Wolfmother och Danny Clinch (känd rockfotograf) vid lanseringen 

av Absolut Rock flaskan och positiva associationer till artisterna kopplades till Absolut Vodka 

som varumärke. Absolut Vodka har arbetat med flera kända artister och andra profiler. Det är 

inte själva musiken i sig som är det centrala utan det handlar om att artistsamarbetet ska matcha 

företagets profil. Musik har alltid spelat en stor roll i marknadsföringen, det är viktigt för den 

varumärkesupplevelse och image som Absolut Vodka vill förmedla till sina kunder.  
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Vad gäller isbarerna handlar det om att låtarna ska passa in i miljön med det valda temat. Hysén 

talar om att företaget är noga med att inte arbeta med artister eller profiler som har en historik 

som skulle kunna påverka Absolut Vodkas varumärke negativt. Företaget är noga med att deras 

samarbetspartners står för en etisk värdering som överensstämmer med varumärkets värderingar 

och att företaget genom det kan förmedla någon slags kvalitet.  

Hyséus påpekar att det att mäta utfallet av sonic branding generellt brukar uppfattas vara relativt 

svårt. Hon säger att i Absolut Vodkas fall är publicitet (hur mycket som skrivs om varumärket) 

ett viktigt sätt för dem att mäta huruvida en kampanj varit lyckad eller inte. Det är dock svårt att 

mäta hur musiken påverkar gästerna i Absoluts isbar, musik är subjektivt och vad människor 

gillar skiljer sig åt. Vidare är musiken bara ett av alla olika element i marknadsföringen och det 

kan vara svårt att särskilja dess specifika effekt.  

Musikens kommer i framtiden fortsätta ha en stor betydelse för företaget och Absolut Vodka 

kommer att fortsätta med kreativa samarbeten och arbetet med emotionellt varumärkesbyggande 

för att involvera människans fem sinnen. Hyséus avslutar med att förklara att 

marknadsföringsstrategierna ständigt utvecklas och att det idag är viktigt att skapa upplevelser, 

associationer samt att se till att kunderna känner att de är en del av varumärket. Idag måste 

företag jobba tre – eller femdimensionellt och inte tvådimensionellt som man gjort tidigare och 

Hyséus pekar på att de mänskliga sinnena är oerhört viktiga i dagens marknadsföring. Musiken 

skapar känslor hos konsumenten och det gör den oumbärlig för att lyckas. 

4.4 Intervju # 4 Anders Forssten, Max Hamburgerrestaurang 
AB 

Anders Forssten är marknadschef på hamburgarkedjan Max, som idag har 71 restauranger 

runtom i Sverige och som på allvar tagit upp kampen med McDonald’s. Forssten berättar att 

redan år 1968 när Max startades fanns musiken med och att företaget alltid sett musiken som en 

del av helhetsupplevelsen. Genom åren har musiken anpassats utifrån restaurangernas design eller 

kampanjtema, med musik alltifrån amerikansk 50-talsnostalgi till dagens svenskbetonade 

melodier. Anders fortsätter med att förklara att rätt musik stärker upplevelsen av besöket i 

restaurangen och därmed även varumärket. Även om företaget har arbetat med musik länge så är 

det först under de senaste åren som de prioriterat musiken högre. Tidigare var musiken endast 

något de hade i bakgrunden i restaurangen men nu har de tagit ett mer övergripande och 

strategiskt grepp om musiken. De har definierat hur Max låter och tydliggjort vilken roll musiken 

ska spela i företagets kommunikation. (Företaget vet hur man kan dra nytta av musik i 
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varumärkesbyggandet då de bland annat har skapat en egen radiostation, Max Radio. Genom att 

enbart sända musik från svenska artister profilerar sig företaget och vill kopplas samman med 

vissa särskilda associationer.) 

Genom musiken som spelas i restaurangen förstärks medvetenheten hos konsument säger 

Forssten. Målsättningen med användandet av musiken är att den ska ge en positiv upplevelse av 

Max och viljan att komma tillbaka. Genom att använda sig utav musik menar Forssten att 

företaget kan kommunicera att det är ett kvalitetsföretag och därmed även påverka 

konsumenternas attityd mot varumärket och stärka dess image. Vidare genom att välja en musik 

som passar de värden som företaget vill förmedla, kan musiken stärka relationen till gästen och 

skapa rätt associationer till varumärket. Anders påpekar att för att musiken ska kunna stärka ett 

varumärke är det viktigt att arbetet med sonic branding sker på ett strategiskt korrekt sätt.  

Forssten hävdar att en musikidentitet är viktigt eftersom den möjliggör för företaget att särskilja 

sig från konkurrenterna på ytterligare en dimension och således också hjälper företaget att skapa 

en unik position på marknaden.  

Än så länge har Max Hamburgare inte gjort några undersökningar på huruvida musiken faktiskt 

stärker konsumenternas attityder gentemot varumärket. Å andra sidan påstår Forssten att arbeta 

med musik på en strategisk nivå enbart kan vara positivt. Exempelvis skapar artistsamarbeten 

uppmärksamhet och trovärdighet för företaget hos sin målgrupp. Artisterna har en enorm 

dragningskraft och så länge artisten har värderingar som stämmer överens med vad Max 

Hamburgare står för fungerar artistsamarbetet som en "garantistämpel" för företaget. 

Att använda musik i varumärkesbyggandet kommer fortsättningsvis vara viktigt för Max 

Hamburgare - musiken är viktig för att stärka kundernas upplevelse. Musiken väljs noggrant för 

både restaurangerna men självfallet även för reklamfilmerna - musiken anpassas specifikt för varje 

tillfälle och ny idé. 

Forssten tror att sonic branding kommer spela en allt större roll inom marknadsföring och 

kommunikation då det är det nya sättet att jobba med varumärkesbyggande och för att stärka 

kundernas upplevelser. 

4.5 Intervju # 5 Tess Mattisson, Clarion Hotel Stockholm      

Tess Mattisson berättar att Clarion Hotel har som vision att skapa en levande mötesplats genom 

att arbeta med de tre elementen musik, konst och design. Mattisson kallar konceptet för Clarion 
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Livingroom, hon förklarar att idén implementeras på alla Clarions hotell och att det exempelvis 

handlar om konstutställningar, musik och livekonserter.  

Clarion Hotel Stockholm har arbetat med musik sedan dag ett, vilket är för sju år sedan då 

hotellet byggdes. Hur påverkar då musiken hotellets image och profil? Mattisson beskriver hur ett 

första klassigt hotell kräver första klassiga upplevelser – på alla plan – och så även vad gäller 

musik. Det gäller att kommunicera en konsekvent bild av Clarion Hotel som varumärke, att skapa 

en helhetsimage, och att missa musik skulle vara att bortse från en dimension av upplevelsen. 

Hörseln som sinne får inte ignoreras, musik är viktigt och bidrar till att höja livskvaliteten för 

gästerna. Samma musik spelas därför på alla Clarions hotell, det skapar en röd tråd. Mattisson 

säger att det är viktigt att ha klart för sig vad musiken ska uppnå. Sonic branding kräver en 

strategisk handlingsplan och Clarion Hotel jobbar mycket genomtänkt med musiken. Projekten är 

långsiktigt och konsekvent planerade med en tydlig varumärkesprofil i åtanke; musiken ska 

kommunicera kvalitet. 

Clarion Hotel vill skapa en levande mötesplats och musik är i allra hösta grad ett sätt att skapa 

upplevelser för gästerna. Genom att använda rätt musik arbetar hotellet för att skapa positiva 

upplevelser som matchar företagets identitet, och genom det säger Mattisson att varumärket 

stärks. ”Musik kan verkligen stärka ett varumärke”, poängterar hon. Mattisson fortsätter att 

beskriva hur musiken skapar liv och positiva känslor hos gästerna. Hotellet har konserter och 

musik-releasefester, och dessa attraherar inte enbart hotellgäster utan får även ”lokala människor 

från Stockholm” att besöka hotellet för att njuta av musiken. På detta sätt blir hotellgästerna en 

del av folklivet i Stockholm och det skapar kvalitet. Att alltid ha nyheter gällande musik och 

spelningar skapar också kvalitet, och det gör att hotellet kan locka gäster genom att kommunicera 

mervärde. Musiken presenteras som något positivt, ”man ursäktar sig inte om musik spelas högt 

på hotellet”, och det är avgörande för att musiken ska uppfattas positivt. Hotellets gäster väljer 

Clarion Hotel just för att de har en stark musikprofil, och denna profil skapar också lojala kunder.  

Vad gäller hur hotellet mäter resultaten av sonic branding säger Mattisson att det är svårt. 

Kundutvärderingar av hotellupplevelsen genomförs, men mycket mer än så blir det inte. Musik är 

mycket subjektivt, vad som är bra eller inte är svårt att definiera. I arbetet med sonic branding 

krävs mod – mod i kombination med en strategiskt genomtänkt plan. På Clarion Hotel 

Stockholm arbetar man med musik för att skapa en levande miljö, framkalla känslor, skapa en 

helhetsupplevelse och engagera gästerna. Strategin grundar sig i hotellets mål om att förmedla 

kvalitet och en exklusiv helhetsimage.   
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5. En analys av sonic branding  

|I följande avsnitt kommer insamlad empirisk data kopplas till det tidigare presenterade teoretiska ramverket och 
utifrån denna jämförelse kommer författarna analysera huruvida sonic branding bidrar till att stärka ett 
varumärke.| 
  
Med utgångspunkt i hur de undersökta företagen beskriver varför de använder sonic branding, 

kan verktyget vara effektivt vad gäller att kunna konkurrera på marknaden som den ser ut idag. 

Ökad konkurrens och ett utbud som är större än efterfrågan i kombination med att kunder är 

mer kräsna, ställer högre krav på mervärde samt är svårattraherade då de skyr allt vad reklam och 

traditionell marknadsföring heter, har lett till att varumärken måste bredda sin syn på hur de ska 

bygga relationer, kommunicera ut till kunderna och stärka sitt varumärke. Ett företags varumärke 

är dess starkaste konkurrensmedel, och för att byggas starkt måste det kommunicera en 

differentierad och konsekvent bild över alla kommunikationsplattformar. Företagen behöver 

skapa starka och unika band till sin målgrupp för att varumärket ska kunna skapa och behålla 

lojalitet. För att uppnå detta – nå ut till kunder på ett mer effektivt sätt – arbetar allt fler företag 

med det relativt nya fenomenet sonic branding. Sonic branding, och hur det kan stärka ett 

varumärke, är vad som ligger i fokus i denna studie. Med utgångspunkt i varumärkesbyggande 

teorier, sinnesmarknadsföring och hörseln som sinne, nya strategier för vad som är viktigt i 

varumärkesbyggandet idag, teori om psykologi samt empirisk data från företag som arbetar med 

sonic branding, analyserar författarna i följande avsnitt huruvida sonic branding kan stärka ett 

varumärke.  

5.1 Musikens inverkan på subjektiva uppfattningar 

Musik har förmågan att, enligt teorin om hörseln och om psykologi såväl som enligt empirin, 

väcka känslor och försätta människan i olika sinnesstämningar. Att hörseln är ett så pass 

inflytelserikt sinne vad gäller att skapa emotionella reaktioner och således också starka band, har 

fått företagen att inse fördelarna med sonic branding. På en marknad där subjektiva uppfattningar 

och känslor många gånger påverkar oss mer än faktiska produktskillnader i kombination med 

musikens förmåga att skapa just sådana subjektiva associationer, gör sonic branding till en mycket 

intressant del i den varumärkesbyggande processen. Enligt samtliga intervjuade företag har 

musikens - och ljudets kraftfulla påverkan, hjälpt dem att konsekvent över alla medieplattformar 

kommunicera vad de står för, skapa unika associationer och bygga upp kundrelationer som ska 

leda till kundlojalitet, och detta bidrar enligt både Aaker, Keller, Lusensky och Jackson till att 

stärka varumärket. 
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5.2 Sonic branding och de fyra E:na 

De fyra E:na kompletterar tidigare teorier om positionering och beskriver vad varumärken bör ta 

hänsyn till för att växa sig starka på dagens marknad. Företagen i denna studie har samtliga 

påvisat att musiken bidrar positivt till modellens alla aspekter; emotions, experiences, engagement och 

exclusivity, och att sonic branding därav är viktigt i varumärkesbyggandet. Lusenskys exempel om 

Starbucks visar på hur kaféet genom musik skapar associationer och känslor, som bidrar till en 

behaglig kaféupplevelse. Hur Starbucks strategiskt har arbetat med musik i sitt 

varumärksbyggande har lett till att de kunnat differentiera sig från sina konkurrenter samt kunna 

inta en unik position på marknaden. Musiken på kaféerna skapar känslor och engagerar kunderna, 

de får en upplevelse som de inte får någon annanstans och det gör Starbucks unikt och skapar 

därmed lojalitet hos målgruppen. Starbucks är således ett exempel på hur sonic branding kan 

stärka ett varumärke genom att påverka alla dessa fyra delar i positioneringen. För att tydligt 

förklara hur musiken kan länkas till de fyra E:na (och därmed är viktigt vid positionering och i 

den varumärkesbyggande processen) kopplar författarna här nedan respektive komponent till 

informationen från de intervjuade företagen.  

Subjektivitet är ett nyckelord för varumärken idag. Kunder köper en särskild produkt för att han 

eller hon identifierar sig med de värden som han eller hon kopplar till produkten och dess 

varumärke, detta är Lusensky, de övriga intervjuade och teorin ense om. Valet av produkt bygger 

idag i allt större utsträckning på känslomässiga band till konsumenterna och då musiken har 

förmågan att skapa detta förklarar företagen att musik har blivit en essentiell del i deras 

marknadsmix. Genom att strategisk arbeta med artister och särskilt utvald musik hävdar 

företagen att de kan väcka önskade associationer till sina varumärken och förmedla sin identitet. 

Musiken bidrar till helhetsbilden vilken enligt de intervjuade är viktigt, och kan förmedla känslor 

på ett sätt som visuell kommunikation inte kan göra. Följaktligen kan författarna utifrån teorin 

och empirin förstå att det är minst lika viktigt för företagen att höras på valda plattformar som 

det är att synas då ljudet har visat sig ha en starkare effekt på konsumenternas känslomässiga 

band till varumärket samt hur de uppfattar varumärket.  Fördelen med sonic branding är att 

uppfattningar kan framkallas på ett omedvetet sätt genom att kunden tycker om musiken, kopplar 

den till företaget och därmed också uppskattar dess varumärke. SAS nämner exempelvis 

pavloviansk inlärning och hur musiken syftar till att stimulera en särskild känsla eller respons hos 

deras kunder. Vidare använder Clarion Hotel musik för att på ett naturligt sätt skapa en levande 

mötesplats och en känsla av lyx och exklusivitet. Absolut Vodka arbetar med olika artister vid 

lanseringar av produkter för att koppla känslan som artisten förmedlar till varumärket och på så 
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sätt framhäva sin identitet och dra till sig kunder och skapar unika spellistor som ska passa det 

utvalda temat på isbarerna.   

Efter att ha lyckats väcka känslor hos kunderna är, enligt Lusensky, nästa steg att skapa 

engagemang. Musik har en interaktiv egenskap och skapar naturligt engagemang. Exempel på detta 

är Absolut Vodkas framgång med att skapa engagemang genom sitt arbete med musik. Bland 

annat har företaget lyckats engagera kunderna genom en mycket interaktiv hemsida där kunderna 

kan ta del av musiken som spelas i isbarerna, få information om vad som är aktuellt för stunden 

samt om framtida events. Musiken är här ett sätt att få kunden att söka sig till företaget och inte 

tvärtom, musiken skapar frivilligt engagemang och det engagemanget ger företaget möjlighet att 

kommunicera ut viktiga budskap om vem de är. Precis som Absolut Vodka har Max Hamburgare 

arbetat med musik på ett interaktivt sätt för att engagera sina gäster. Deras fokus har legat på 

svenska artister där välkända kampanjer har skapats för att frambringa engagemang. Exempelvis 

utgör Max Radio ett medium där den svenska musiken bidrar till att understryka varumärkets 

ursprung, engagera kunderna till att ”älska svenskt” samt till att relatera till varumärkets identitet. 

När SAS talar om engagemang nämns mycket om musikens förmåga att anpassas efter 

målgruppen och Åhlén exemplifierar med att tala om ett konkurrerande flygbolag som använder 

sig av samma ljudprofil genomgående men med vissa anpassningar utefter var i världen företaget 

befinner sig. På så sätt kan musiken tyckas skapa maximalt engagemang – på ett sätt som ingen 

annan slags kommunikation kan göra så enkelt.  

Att skapa upplevelser är något som alla de intervjuade ansåg vara centralt vid implementeringen av 

sonic branding. Musiken har skapat en fördelaktig upplevelse för respektive företags kunder. 

Musiken kan försätta kunderna i en sinnesstämning som leder till att de uppfattar varumärket på 

önskat sätt. På Clarion Hotel anser man att om man ignorerar musiken skulle det vara som att 

bortse från en oerhört viktig dimension av upplevelsen. På SAS används musiken för att skapa 

rätt stämning i kabinen – lugn musik precis innan start, lite snabbare vid shopping av taxfree 

produkter som förhöjer upplevelsen. Absolut Vodka byter musik när de byter tema i isbarerna för 

att musiken ska förstärka den övriga delen av upplevelsen. Lusensky förklarar att det ljud som 

kopplas till ett varumärke påverkar kunden mer än vad många företag hittills har förstått, men att 

det trots allt, uppenbarligen är fler företag som inser att strategiskt koppla ljud till sitt varumärke 

kan forma upplevelsen på ett mer effektivt sätt.  

Slutligen utgör sonic branding – genom sin förmåga att enligt de intervjuade skapa unika 

associationer, engagemang och upplevelser – ett redskap för att differentiera varumärket, skapa 
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exklusivitet och särskilja det från konkurrenterna. Vad gäller just exklusivitet talar Max 

Hamburgare om hur deras arbete inom sonic branding har stärkt och särpräglat företagets 

position på marknaden då ingen av deras konkurrenter har arbetat lika genomtänkt med musiken 

som dem. Likaså talar Clarion Hotel och Absolut Vodka om hur musiken är ett smart sätt att 

skapa en unik och exklusiv upplevelse i lokalerna. Clarion Hotel beskriver exempelvis att det 

deras musikstrategi fokuserar på kvalitet och en exklusiv helhetsimage, och att det är den unika 

bilden av hotellet som får kunderna att fortsätta vara lojala. En tydlig och konsekvent ljudprofil 

gör att varumärket sticker ut från konkurrenterna och får kunderna att uppleva det vara exklusivt. 

5.3 Sonic branding i relation till psykologi och fysiologi 

I företagens arbete med musik för att skapa känslor, engagemang, upplevelser och exklusivitet 

ligger oundvikligen ett psykologiskt hänsynstagande.  Företagens resonemang om hur och varför 

de använder musik för att stärka sina varumärken kan jämföras med teori om både kognitiv 

psykologi och fysiologi (om hur människan uppfattar och tar till sig ljud). De intervjuade är alla 

överens om att det är nödvändigt att använda sonic branding i varumärkesbyggandet. Detta då 

sonic branding integrerar det inflytelserika sinnet hörseln i kommunikationen ut till målgruppen, 

och genom det främjar en långsiktig (långsiktigheten är enligt Aaker och Lusensky dock avhängig 

på att kommunikationen både är tydlig och konsekvent) emotionell relation till sina kunder samt 

påverkar kundernas lojalitet gentemot varumärket. Att företagen söker påverka samtliga sinnen i 

sin kommunikation, och särskilt hörseln, bidrar enligt både teori om sonic branding och 

Lusensky till att varumärkets identitet och värderingar kommuniceras tydligare till målgruppen. 

De intervjuade påpekar också, men betonar det i olika grad, att hörseln är ett mycket inflytelserikt 

sinne som påverkar människor något oerhört. Förslagsvis bör hörseln, och följaktligen sonic 

branding, därför inte ignoreras i den varumärkesbyggande processen. 

5.4 Hur sonic branding kan stärka ett varumärke 

Genom att utgå från de fyra E:na och vad som ligger till grund för en lyckad positionering i dagens 

hårda marknadsklimat, kan det med hänsyn till den information som framkommit i intervjuerna 

sägas att sonic branding bidrar i alla de fyra stegen till att stärka ett varumärkes position. Även har 

effektiviteten i sonic branding – som metod för att skapa emotionella relationer och för att 

kommunicera en tydlig och konsekvent varumärkesidentitet – styrkts genom att grunda 

argumenten i kognitiv psykologi såväl som teori om hur hörseln fungerar och påverkar 

människan. Att sonic branding har används av företag i syfte att stärka ett varumärke är företagen 
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i denna studie exempel på, men för att tydligare kunna se ett faktiskt samband mellan ett starkt 

varumärke och en implementering av sonic branding går författarna nu vidare genom att studera 

relationen mellan sonic branding och teori om vad som bygger ett starkt varumärke, nämligen 

Customer-Based Brand Equity Model. 

Det första steget i Kellers Customer-Based Brand Equity Model är att förmedla till kunderna vad 

varumärket står för; dess identitet. Vad har då musiken för roll i att förmedla varumärkets 

identitet? Lusensky talar mycket om vikten av ett grundligt förarbete till implementering av sonic 

branding; att företag måste vara fullt medvetna om vilka de är och vad varumärket står för, för att 

kunna implementera sonic branding med framgång. Musik och ljud i marknadsföringen har, 

enligt Lusensky, ingen långsiktig positiv effekt om det inte står i linje med de värden som är 

kopplade till varumärket. Det kan vara effektfullt att skapa brand salience (varumärkets 

utmärkande) genom användandet av musik, men valet av musik måste som sagt ske mycket 

strategiskt. Denna studie visar att företagen har använt musik som en del i marknadsmixen för att 

påverka hur kunderna kommer ihåg varumärket och de har valt särskild musik som de vill ska 

trigga särskilda associationer till varumärket – allt för att förmedla varumärkets identitet och 

skapa brand salience och brand awareness. I Clarion Hotels fall fungerar musiken också som ett medel 

för att kommunicera varumärkets identitet; musiken hjälper företaget att kommunicera kvalitet. 

Vidare får Max Hamburgare genom att spela svensk musik kunderna att uppfatta att varumärket 

är svenskt. Vad gäller SAS och hur de arbetar med musik för att framhäva sin identitet, så väljer 

de musik som ska spegla de värdeord som de driver sin verksamhet utifrån. Samtliga fyra företag 

söker med musiken förmedla vad deras varumärke tillfredsställer för behov. Musiken används 

med syfte att särskilja företagen i sin produktkategori, musiken kan användas över alla 

kommunikationsplattformar och bidrar således till att öka kundernas medvetenhet om 

varumärket på ett mer omfattande sätt. Sammanfattningsvis kan författarna se en tendens till att 

företag kan använda sonic branding för att skapa medvetenhet om sina varumärken. I linje med 

vad som ovan nämnts vara viktigt vid implementeringen av sonic branding, grundar företagen 

arbetet i en analys av varumärkets identitet så att de associationer som den valda musiken skapar 

ska matcha de värderingar som varumärket har. Både teorin om sonic branding och Lusensky 

förslår att detta är vad som krävs för att musik ska kunna skapa medvetenhet på rätt sätt.  

Nästa steg i modellen som beskriver hur ett varumärke stärks är brand meaning; att ge varumärket 

en innebörd. Samtliga fyra företag är kända varumärken och har en relativt stark varumärkes 

image och intressant att veta är hur stor del av denna image – vilken består i de två 

dimensionerna brand performance och brand imagery – som musiken har bidragit till. Författarna kan 
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notera att musiken som företagen använder påverkar båda dessa dimensioner men kanske brand 

imagery något mer. Exempelvis på Clarion Hotel förmedlar musiken att hotellet har förmågan att 

tillgodose ett behov av kvalitet (brand performance). Men lika mycket och om inte mer fungerar 

musiken som ett medel för att skapa subjektiva känslor (brand imagery) som egentligen inte handlar 

om vad hotellet kan prestera utan mer är till för att skapa en levande mötesplats. Även i Absolut 

Vodkas fall kan musiken ses mer som ett sätt att kommunicera brand imagery; samarbetena med 

olika berömda artister förhöjer dess brand performance, men bidrar kanske mer till att påverka hur 

kunderna tänker på varumärket snarare än vad det gör. Musiken bidrar som ovan diskuterat till att 

förmedla varumärkets image och innebörd, och påverkar imagen i större omfattning vad gäller att 

skapa subjektiva känslomässiga associationer än associationer om ren funktionalitet.  

Modellens tredje steg handlar om kundernas respons till varumärket och här kan reaktionerna 

delas in enligt brand judgements eller brand feelings; vad kunderna tänker och känner. Utifrån 

intervjuerna och det teoretiska ramverket, ser det ut som att sonic branding har störst påverkan 

på brand feelings. Att skapa känslor snarare än tankar ligger i musikens natur. Med det sagt menar 

inte författarna att musiken inte triggar fram tankar om vad varumärket står för, men att sonic 

branding i större utsträckning förmedlar känslor. I vilket fall, ingetdera leder till att stärka 

varumärket om de inte är positiva, men huruvida de känslor som företagen i denna studie 

framkallar med hjälp av musik är positiva eller inte utreder inte denna studie. Vad denna studie 

däremot kan ge belägg för (utifrån att se till teorin om musikens/hörselns kraft samt utifrån 

intervjun med Lusensky) är att en genomtänkt och strategiskt planlagd sonic branding strategi 

kan framkalla positiva känslor som fungerar stärkande för varumärket. 

Det fjärde och sista steget i denna modell handlar om kundrelationer och till vilken grad kunden 

identifierar sig med varumärket (brand resonance). Att musiken skapar känslomässiga band till 

kunderna gör att relationen blir starkare och håller längre än vad den hade gjort om den enbart 

hade varit grundad på varumärkets funktionella fördelar. Relationen till kunderna, brand resonance, 

kan analyseras utifrån fyra olika dimensioner; lojalt beteende, attityder fästa till varumärket, känsla 

av samhörighet, och aktivt engagemang. Vad gäller musikens specifika effekt på lojalitet kan sägas 

att då lojalitet bygger på vad varumärket står för (identitet, image, associationer et cetera) och då 

musik har en betydande del i kommunikationen av detta, har musiken också effekt på lojaliteten. 

Vidare, med grund i de intervjuades attesteringar, kan sägas att musik kan skapa associationer och 

fästa särskilda attityder till varumärket, att musik kan förmedla en känsla av samhörighet genom 

att kommunicera vad varumärket står för samt gör det möjligt för kunden att uppleva varumärket 

som en personlighet denne kan relatera till. Vad gäller att skapa aktivt engagemang kan där inte 
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dras några slutsatser till vilken grad kunderna är aktiva annat än att musiken engagerar dem. 

Musiken på Clarion Hotel skapar engagemang på så sätt att de kunder som uppskattar hotellets 

utpräglade musikprofil kommer tillbaka och Absolut Vodka respektive Max Hamburgare kan 

genom att spela rätt musik i isbarerna/resturangerna få gästerna att trivas och engagera sig på så 

sätt att även de gör återbesök. 

6. Diskussion & Slutsats 

|I följande avsnitt diskuterar författarna om sonic branding kan stärka ett varumärke och drar utifrån ovan 
presenterade analys eventuella slutsatser.| 

Författarna vill börja med att fastställa att dagens konkurrens mellan varumärken tvingar företag 

att bredda sin syn på hur de ska attrahera och skapa starkare kundrelationer samt stärka sitt 

varumärke. Vidare kan författarna konstatera att den subjektiva och känslomässiga relationen 

mellan kund och varumärke har fått allt större fokus och att företag börjar implementera sonic 

branding för att kunna skapa detta emotionella band. För att stärka varumärket krävs att det 

kommunicerar en klar och tydlig bild av vad det står för samt att denna bild förmedlas 

konsekvent och över alla relevanta kommunikationsplattformar. Sonic branding kan användas på 

många plattformar och rätt implementerat kan den även skapa denna tydliga och konsekventa 

helhetsbild som är så viktig. Sonic branding har förmågan att förmedla varumärkets identitet och 

skapa känslor och engagemang på ett mer effektivt och naturligt sätt än visuell kommunikation. 

Sonic branding kan genom att skapa upplevelser och försätta människan i en önskad 

sinnestämning vidare påverka processen med att skapa fördelaktiga associationer till varumärket 

och få det att uppfattas på rätt sätt. Med grund i detta kan sonic branding förstärka varumärkets 

image, samt göra det möjligt för kunden att identifiera sig med varumärket som en personlighet 

och därmed även skapa de känslomässiga band som idag är så viktiga.  För att dessa band till 

kunden ska vara starka och hålla länge - för att sonic branding ska stärka ett varumärke - kan 

författarna vidare dra slutsatsen att sonic branding måste grunda sig i en genomarbetad och långsiktig 

strategisk plan, och att de värden som kommuniceras måste stå i linje med varumärkets identitet. Utan 

en genomtänkt strategi, utan att spegla varumärkets identitet och utan en strategi som är tydlig 

och konsekvent över alla kommunikationsplattformar, bidrar inte sonic branding till den 

varumärkesbyggande processen.   

Författarna reflekterar, precis som Lusensky, över varför företag - trots att sonic branding med 

grund i jämförelsen mellan studiens teori och empiriska undersökning tycks kunna stärka ett 

varumärke - inte implementerar strategin i någon större utsträckning. Författarna vill inte påstå att 
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detta är en indikation på att sonic branding inte skulle fungera.  Istället vill de hävda att det beror 

på att få företag använder sig av sonic branding samt att dess effekt hittills är relativt outforskad 

och att det därmed är få företag som vågat sig på strategin. Å andra sidan, även om det inte finns 

tillräckligt mycket bevis för att sonic branding strategier är effektiva finns det ändå en hel del 

företag – liksom företagen i denna studie – anser det vara värt att införa sonic branding i sitt 

varumärkesbyggande. Frågan som författarna därmed ställer sig blir då – är sonic branding mer 

lämpligt för en del varumärken än för andra? Författarna vill säga ja till den frågan och hävdar att 

sonic branding – då det fortfarande ses som en ny och oviss metod för att stärka varumärken, då 

strategin kräver en stark och tydlig varumärkesidentitet samt då den måste implementeras på ett 

strategiskt och långsiktigt sätt – kanske är mer lämplig för vissa företag än andra.  

Avslutningsvis vill författarna dra slutsatsen att sonic branding – då musik och ljud har förmågan 

att skapa de emotionella band mellan varumärke och kund som idag krävs för att skapa ett starkt 

varumärke – fortsättningsvis och i framtiden kommer utgöra ett väsentligt verktyg i den 

varumärkesbyggande processen. Ju fler företag som vågar sig på eller inser möjligheterna med 

sonic branding, desto mer forskning kommer att göras inom ämnet vilket i sin tur förmodligen 

kommer att leda till att fler företag väljer att implementera sonic branding i sitt 

varumärkesbyggande och att fenomenet som sådant kommer att växa.  
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7. Förslag till vidare forskning 

|I detta avsnitt diskuterar författarna sonic branding i framtiden samt ger förslag till framtida forskning inom 

ämnet| 

 

Sonic branding har under de senaste åren fått avsevärd uppmärksamhet av brand managers och 

marknadsförare på företag inom olika marknadssegment, särskilt i USA. Anledningen är, som 

studien påvisat, att företag idag måste ge kunden en upplevelse och skapa en känslomässig relation för 

att differentiera sitt varumärke. Sonic branding öppnar upp för nya möjligheter genom vilka 

företag kan få uppmärksamhet och skapa djupare relationer till sina kunder. Trots att det finns en 

hel del forskning inom ämnet är fenomenet fortfarande relativt främmande för de flesta svenska 

och europeiska företag. Det faktiska resultatet av att använda sonic branding är inte studerat i 

någon större omfattning. Därför skulle det vara intressant att genomföra en studie som utreder 

och mäter det faktiska resultatet av sonic branding utifrån kvalitativa, djupgående intervjuer med 

kunder och potentiella kunder. Att mäta kundernas uppfattning och respons till sonic branding 

skulle ge företagsledningar en grund utifrån vilken beslut huruvida de ska implementera sonic 

branding i sin marknadsmix eller inte lättare skulle kunna göras.  
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9. Appendix  

Appendix I ‐ Presentation av intervjuade personer  

#1. Jakob Lusensky, Heartbeats International 

Jacob Lusensky är VD och medgrundare till företaget Heartbeats International. Företaget är en 

varumärkes- och kommunikationsbyrå som arbetar på en internationell nivå men med 

huvudkontor i Stockholm. Lusensky själv har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och 

kommunikation och Heartbeats International är specialiserade inom sonic branding och 

marknadsföringslösningar som innefattar musik. Förutom att ha undervisat inom ämnet musik 

som marknadsföringsverktyg kan Lusensky, genom sitt jobb på Heartbeats International, sägas vara 

något utav en expert gällande hur företag kan använda sig utav musikens och ljudets kraft i 

varumärkesuppbyggandet. Han har varit med och utvecklat musiklösningar till företag som 

Absolut Vodka, Max Hamburgare och Nordic Light Hotel. Författarna valde att intervjua 

Lusensky med grund i hans expertis inom ämnet samt hans tidigare erfarenheter där han har 

arbetat och hjälpt företag med uppbyggandet av en stark varumärkesidentitet med hjälp av musik.  

 

#2. Johan Åhlén, SAS 

Johan Åhlén är reklamansvarig på SAS:s marknadsavdelning i Sverige vilket innebär att han ger 

uppdrag till reklambyråer och godkänner de förslag som SAS arbetar fram gemensamt med dessa 

reklambyråer. Han ansvarar för att utveckla reklam idéer inom samtliga mediekanaler; både film, 

print, utomhus, Internet, sökmotorer et cetera. 

 

#3. Frida Hyséus, Absolut Vodka  

Frida Hyséus arbetar som Global Assistant Brand Manager på Absolut Vodka (ABSOLUT 

Flavors & Extensions) i Sverige som är ett av världens mest kända spritbolag. Bolaget startades 

redan år 1879 och är idag verksamma i cirka 130 länder världen över. Hyséus har varit på 

företaget i snart tre år och ansvarar sedan två år tillbaka bland annat för Absolut Icebar. Hyséus har 

en magisterexamen i marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm. 
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#4. Anders Forssten, Max Hamburgare  

Anders Forssten är Marknadschef på Max Hamburgerrestauranger AB, som är ett svenskt 

familjeägt företag och Sveriges näst största hamburgerkedja. Forsten har i flera sammanhang 

blivit uppmärksammad över sitt arbete på Max. Redan 2006 vann han priset som årets 

marknadschef inom fast food och senast var år 2009 vann han både priset som årets marknadschef 

och pris för Best Green International Campaign (som han var med och tog fram).  

 

#5. Tess Mattisson, Clarion Hotel Stockholm 

Tess Mattisson arbetar som House Jockey på Clarion Hotel i Stockholm. Clarion Hotel är ett 

affärshotell beläget mitt i centrala Stockholm och är ett av fem varumärken i kedjan Choice 

Hotels, där Clarion Hotel Stockholm är det enda av Choice Hotels varumärken som arbetar med 

sonic branding. I jobbet som House Jockey ansvarar Mattisson för all intern och extern 

kommunikation vad gäller musik, konst och design. Hon är inom dessa tre områden ansvarig för 

urvalsprocessen av samarbetspartners, projektledare och ansvarig på plats vid hotellets olika 

events.  
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Appendix II ‐ Intervju Jakob Lusensky, Heartbeats 
International  

Datum 27.04.2010 Plats Stockholm 
 
Heartbeats International och dess kunder 
 
1. Hur analyseras företags behov av sonic branding? Vilka företag behöver sonic branding? Hur skiljer sig 
behovet från företag till företag? 
 
2. Hur insatta är företag i vad sonic branding kan göra för att stärka ett varumärkes identitet?  
(Har företag en uppfattning om hur de kan använda sig av musik för att strategiskt stärka sitt varumärke? 
Syftet med sonic branding, exempelvis vad ska ljudidentiteten kommunicera? Hur de kan utforma sonic 
branding strategier?) 
 
Syftet med sonic branding 
 
3. Hur kommer Ni fram till syftet med sonic branding för respektive företag? 

Hur ser processen ut; hur värderas olika alternativ och argument? 
Analyseras vad som i tidigare fall har gått bra respektive dåligt? 
Hur skiljer analysen, och syftet denna leder till, från fall till fall? 

 
4. Hur mycket tid och resurser spenderas på analysen av hur företag vill att deras kunder ska uppfatta dess 
ljudidentitet? Hur noggrann är denna analys? Hur viktigt är den för utformningen av en lyckad ljudidentitet?  
 
Utformningen av sonic branding strategier 
 
5. Hur sker utformningen av ett företags sonic branding strategier (på vilket sätt företagets identitet kan ta 
uttryck i musik och ljud)? 

Hur ser processen ut; hur värderas olika alternativ och argument? Testas de och i så fall på 
vilket sätt? 
Analyseras vad som i tidigare fall har gått bra respektive dåligt? 

 Hur skiljer sig utformningen av strategierna från fall till fall?  
 
6. Hur mycket tid och resurser spenderas på planeringen av utformningen av företagets sonic branding strategier? Hur 
noggrann är denna planering? Hur viktigt är den för utformningen av en lyckad ljudidentitet?  
 
Skapandet av aktiviteter och produktionen av ljud 
 
7. Hur skapas aktiviteter inom sonic branding? Hur produceras företagets ljudidentitet? 

Använder Ni Er av redan befintlig musik eller ny, egen skapad musik, vilka är fördelarna 
och nackdelarna med respektive metod? 

 
8. Hur skiljer sig skapandet av en musik identitet mellan företag och vad beror det på?  

Hur påverkas strategierna av varumärkets redan befintliga identitet, och om de har redan 
starka kärnvärderingar som de kommunicerar till kunderna? 
Är starka varumärken med redan befintliga kärnvärderingar lättare att bygga en sonic 
branding strategi för eller är det snarare tvärtom? 

 
Implementeringen av sonic branding  
 
9. Hur bestäms på vilket sätt och vart en utvecklad sonic branding strategi och ljudidentitet ska 
implementeras? 
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10.  Vad anser Ni på Heartbeats International vara de mest effektiva plattformarna/medierna för sonic 
branding?  
 
11.  Hur varierar dessa med typ av företag – storlek, värderingar, igenkännedom? 
 
12.  När en ljudidentitet har utvecklats, vad är nästa steg? Lämnas implementeringen till företaget självt 
eller tar detta företag hjälp av Er eller andra byråer, såsom reklambyråer et cetera? 
  
Sonic branding - utifrån teorier om varumärkesbyggande 
 
Brand equity 
13.  Påverkar sonic branding medvetenheten och kännedomen för ett varumärke? Gör det kunden 
medveten på rätt sätt (strategiskt, inte bara generellt)? 
 
14. Kommunicerar kvalitet? 
 
15. Det sägs att lojalitet hänger samman med stark attityd, kan sonic branding påverka attityder? 
Kan sonic branding skapa associationer som förmedlar varumärkets identitet? Vad för typ av associationer 
handlar det om? Tangible/intangible associationer? Emotionella, självförverkligande associationer? 
Positiva? 

  
Customer-Based Brand Equity Model 
16. Hur kan sonic branding förmedla varumärkets identitet? Och påverka/stärka medvetenheten hos 
konsumenten? Så att denne blir medveten på rätt sätt?  
 
17. Kan sonic branding påverka varumärkets image? Hur kan sonic branding skapa starka, positiva och 
unika associationer till varumärket? – fyra E:n? 
 
18. Skapar Sonic branding känslor eller tankar/ talar till hjärta eller hjärna?  
 
19.  Påverkar sonic branding hur och om kunden identifierar sig med varumärket? 
Påverkar attityder, känslor, lojalitet och aktivitet hos kunder? 
 
Resultatet av sonic branding 
 
20. Hur skiljer sig resultatet mellan olika företag? Vad har gått bra, dåligt?  

  
21. Kan man dra några slutsatser om vad som ligger till grund för en lyckad sonic branding strategi? 

 
22. Vad får kunder att minnas och skapa ett band till ett företag genom dess ljudidentitet? Hur ska man 
utveckla en ljudidentitet för att på bästa sätt förmedla varumärkets identitet? 

 
23. Gör Heartbeats International, eller företaget självt, några uppföljningar på hur sonic branding och 
ljudidentiteten uppfattas av kunderna, hur effektiv den är i att kommunicera rätt identitet? 
  
24. Varför har sonic branding blivit allt mer vanligt förekommande? Vad kan sonic branding göra för ett 
företags varumärke?  
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Appendix III ‐ Intervju Johan Åhlén, SAS 

Datum 03.04.2010 Plats Stockholm Arlanda 
 
SAS intresse för användandet av musik varumärkesbyggande 
 

1. Vad har du för tjänst på SAS och vilka arbetsuppgifter innebär det?  
2. Hur arbetar SAS strategiskt med musik i sin marknadsföring (sonic branding)? 
3. Hur kommer det sig att SAS blev intresserade och började jobba med sonic branding? 
4. Enligt Dig, hur påverkar sonic branding den varumärkesbyggande processen? Hur kan 

musik stärka ett varumärke? 
5. Vilken roll spelar musik i SAS varumärkesbyggande? 

 
Sonic branding och varumärkesbyggande 

 
6. Identitet 

Anser Du att sonic branding påverkar medvetenheten och kännedomen om SAS som 
varumärke?  
Kan sonic branding förmedla och göra kunden medveten om Er identitet? Hur förmedlas 
identiteten på rätt sätt?  
Genom sonic branding - hur skapar SAS rätt associationer tror Du? På vilket sätt? Vad för 
typ av associationer handlar det om? 

7. Kvalitet 
Kan sonic branding kommunicera kvalitet? Och i så fall hur? 

8. Image 
Det sägs att lojalitet hänger samman med stark attityd. Hur tror Du att sonic branding kan 
påverka lojalitet? Kan sonic branding påverka konsumenternas attityder gentemot 
varumärket? Hur sker detta i SAS fall? 
Kan sonic branding bidra till varumärkets image?  
På vilket sätt kan musiken hjälpa att skapa känslor, upplevelser och associationer hos 
konsumenten? 

9. Relation 
På vilket sätt kan sonic branding stärka relationen SAS har till sina kunder?  
 

Resultat av sonic branding  
 

10. Det är relativt svårt att mäta utfallet av sonic branding, men hur vet SAS att det har hjälpt 
företaget (genom att exempelvis skapa starka känslor hos sina kunder samt få 
uppmärksamhet på marknaden) stärka sitt varumärke? 

11. Kan några slutsatser dras om vad som ligger till grund för en lyckad sonic branding 
strategi? Finns det några specifika problem med att arbeta med musik strategiskt? 

12. Vad är enligt Dig det mest positiva med att arbeta med musik i sin marknadsföring? Hur 
ser Du på musik i kommunikation och marknadsföring? 

13. Hur ser Du på musikens framtid inom SAS? 
14. Hur ser Du på musikens framtida roll i marknadsföring (sonic branding) generellt sett? 
15. Och slutligen, kan företag genom musik stärka sitt varumärke? 
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Appendix IV ‐ Intervju Frida Hyséus, Absolut Vodka 

Datum 04.06.2010 Plats Stockholm 
  
Absolut Vodkas intresse för användandet av musik varumärkesbyggande 
 

1. Vad har du för tjänst på Absolut Vodka och vilka arbetsuppgifter innebär det?  
2. Hur arbetar Absolut Vodka strategiskt med musik i sin marknadsföring (sonic branding)? 
3. Hur kommer det sig att Absolut Vodka blev intresserade och började jobba med sonic 

branding? 
4. Enligt Dig, hur påverkar sonic branding den varumärkesbyggande processen? Hur kan 

musik stärka ett varumärke? 
5. Vilken roll spelar musik i Absolut Vodkas varumärkesbyggande? 

 
Sonic branding och varumärkesbyggande 

 
6. Identitet 

Anser Du att sonic branding påverkar medvetenheten och kännedomen om Absolut 
Vodka som varumärke? Kan sonic branding förmedla och göra kunden medveten om Er 
identitet? Hur förmedlas identiteten på rätt sätt?  
Genom sonic branding - hur skapar Absolut Vodka rätt associationer tror Du? På vilket 
sätt? Vad för typ av associationer handlar det om? 

7. Kvalitet 
Kan sonic branding kommunicera kvalitet? Och i så fall hur? 

8. Image 
Det sägs att lojalitet hänger samman med stark attityd. Hur tror Du att sonic branding kan 
påverka lojalitet? Kan sonic branding påverka konsumenternas attityder gentemot 
varumärket? Hur sker detta i Absolut Vodka fall? Kan sonic branding bidra till 
varumärkets image? På vilket sätt kan musiken hjälpa att skapa känslor, upplevelser och 
associationer hos konsumenten? 

9. Relation 
På vilket sätt kan sonic branding stärka relationen Absolut Vodka har till sina kunder?  
 

Resultat av sonic branding  
 

10. Det är relativt svårt att mäta utfallet av sonic branding, men hur vet Absolut Vodka att det 
har hjälpt företaget (genom att exempelvis skapa starka känslor hos sina kunder samt få 
uppmärksamhet på marknaden) stärka sitt varumärke? 

11. Kan några slutsatser dras om vad som ligger till grund för en lyckad sonic branding 
strategi? Finns det några specifika problem med att arbeta med musik strategiskt? 

12. Vad är enligt Dig det mest positiva med att arbeta med musik i sin marknadsföring? Hur 
ser Du på musik i kommunikation och marknadsföring? 

13. Hur ser Du på musikens framtid inom Absolut Vodka? 
14. Hur ser Du på musikens framtida roll i marknadsföring (sonic branding) generellt sett? 
15. Och slutligen, kan företag genom musik stärka sitt varumärke? 
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Appendix V ‐ Intervju Tess Mattisson, Clarion Hotel 

Datum 05.04.2010 Plats Stockholm 
 

Clarion Hotel Stockholms intresse för användandet av musik varumärkesbyggande 
 

1. Vad har du för tjänst på Clarion Hotel Stockholm och vilka arbetsuppgifter innebär det?  
2. Hur arbetar Clarion Hotel Stockholm strategiskt med musik i sin marknadsföring (sonic 

branding)? 
3. Hur kommer det sig att Clarion Hotel Stockholm blev intresserade och började jobba med 

sonic branding? 
4. Enligt Dig, hur påverkar sonic branding den varumärkesbyggande processen? Hur kan musik 

stärka ett varumärke? 
5. Vilken roll spelar musik i Clarion Hotel Stockholms varumärkesbyggande? 

 
Sonic branding och varumärkesbyggande 

 
6. Identitet 

Anser Du att sonic branding påverkar medvetenheten och kännedomen om Clarion Hotel 
Stockholm som varumärke? Kan sonic branding förmedla och göra kunden medveten om 
Er identitet? Hur förmedlas identiteten på rätt sätt?  
Genom sonic branding - hur skapar Clarion Hotel Stockholm rätt associationer tror Du? 
På vilket sätt? Vad för typ av associationer handlar det om? 

7. Kvalitet 
Kan sonic branding kommunicera kvalitet? Och i så fall hur? 

8. Image 
Det sägs att lojalitet hänger samman med stark attityd. Hur tror Du att sonic branding kan 
påverka lojalitet? Kan sonic branding påverka konsumenternas attityder gentemot 
varumärket? Hur sker detta i Clarion Hotel Stockholms fall? 
Kan sonic branding bidra till varumärkets image? På vilket sätt kan musiken hjälpa att 
skapa känslor, upplevelser och associationer hos konsumenten? 

9. Relation 
På vilket sätt kan sonic branding stärka relationen Clarion Hotel Stockholm har till sina 
kunder?  
 

Resultat av sonic branding  
 

10. Det är relativt svårt att mäta utfallet av sonic branding, men hur vet Clarion Hotel Stockholm 
att det har hjälpt företaget (genom att exempelvis skapa starka känslor hos sina kunder samt få 
uppmärksamhet på marknaden) stärka sitt varumärke? 

11. Kan några slutsatser dras om vad som ligger till grund för en lyckad sonic branding strategi? 
Finns det några specifika problem med att arbeta med musik strategiskt? 

12. Vad är enligt Dig det mest positiva med att arbeta med musik i sin marknadsföring? Hur ser 
Du på musik i kommunikation och marknadsföring? 

13. Hur ser Du på musikens framtid inom Clarion Hotel Stockholm? 
14. Hur ser Du på musikens framtida roll i marknadsföring (sonic branding) generellt sett? 
15. Och slutligen, kan företag genom musik stärka sitt varumärke? 
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Appendix VI ‐ Anders Forssten, Max Hamburgerrestauranger AB 

Datum 05.04.2010 Plats Telefonintervju 
     

Max Hamburgares intresse för användandet av musik varumärkesbyggande 
 

1. Vad har du för tjänst på Max Hamburgare och vilka arbetsuppgifter innebär det?  
2. Hur arbetar Max Hamburgare strategiskt med musik i sin marknadsföring (sonic branding)? 
3. Hur kommer det sig att Max Hamburgare blev intresserade och började jobba med sonic 

branding? 
4. Enligt Dig, hur påverkar sonic branding den varumärkesbyggande processen? Hur kan musik 

stärka ett varumärke? 
5. Vilken roll spelar musik i Clarion Hotel Stockholms varumärkesbyggande? 

 
Sonic branding och varumärkesbyggande 

 
6. Identitet 

Anser Du att sonic branding påverkar medvetenheten och kännedomen om Max 
Hamburgare som varumärke? Kan sonic branding förmedla och göra kunden medveten 
om Er identitet? Hur förmedlas identiteten på rätt sätt?  
Genom sonic branding - hur skapar Max Hamburgare rätt associationer tror Du? På vilket 
sätt? Vad för typ av associationer handlar det om? 

7. Kvalitet 
Kan sonic branding kommunicera kvalitet? Och i så fall hur? 

8. Image 
Det sägs att lojalitet hänger samman med stark attityd. Hur tror Du att sonic branding kan 
påverka lojalitet? Kan sonic branding påverka konsumenternas attityder gentemot 
varumärket? Hur sker detta i Max Hamburgare fall? Kan sonic branding bidra till 
varumärkets image? På vilket sätt kan musiken hjälpa att skapa känslor, upplevelser och 
associationer hos konsumenten? 

9. Relation 
På vilket sätt kan sonic branding stärka relationen Max Hamburgare har till sina kunder?  
 

Resultat av sonic branding  
 

10. Det är relativt svårt att mäta utfallet av sonic branding, men hur vet Max Hamburgare att det 
har hjälpt företaget (genom att exempelvis skapa starka känslor hos sina kunder samt få 
uppmärksamhet på marknaden) stärka sitt varumärke? 

11. Kan några slutsatser dras om vad som ligger till grund för en lyckad sonic branding strategi? 
Finns det några specifika problem med att arbeta med musik strategiskt? 

12. Vad är enligt Dig det mest positiva med att arbeta med musik i sin marknadsföring? Hur ser 
Du på musik i kommunikation och marknadsföring? 

13. Hur ser Du på musikens framtid inom Max Hamburgare? 
14. Hur ser Du på musikens framtida roll i marknadsföring (sonic branding) generellt sett? 
15. Och slutligen, kan företag genom musik stärka sitt varumärke? 
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