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Abstract 
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Uppsatsens syfte var att undersöka hur svenska modeföretag arbetar strategiskt med musik i 

sitt varumärkesbyggande. Mer specifikt innebar syftet också att analysera hur svenska 

modeföretag aktivt söker att använda musik i framställandet av varumärket som speglar de 

kärnvärden och den design de står för.  Materialet bestod av kvalitativa intervjuer med tre 

svenska modeföretag och en kommunikationsbyrå. Intervjumaterialet analyserades sedan med 

hjälp av teorier om varumärkesbyggande och teorier om sonic och music branding.  

 

Resultaten visade att det framförallt finns tre utgångspunkter då man arbetar med musik i sitt 

varumärkesbyggande som modeföretag: inspiration och grund för hela varumärket, 

förstärkare av varumärket och som upplevelse utanför varumärket. De svenska modeföretagen 

översätter sina kärnvärden och design i ljud och då främst i butiken och vid 

kollektionspresentationer. De vanligaste musikkanalerna man arbetar med som modeföretag 

är butik, modevisning, fester/event, kampanjfilm, hemsida och artistallianser.  
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1. Inledning 
För inte så länge sedan var jag inne i en affär tillhörande ett modevarumärke som säljer 

stilrena, minimalistiska och typiskt ”svenska” plagg. Jag stannande för ovanlighetens skull 

upp och lyssnade på musiken som spelades i butiken; Stevie Wonders ”Master Blaster 

(jammin)”, och ställde mig frågan hur denna reggaegungande 80´tals låt representerade 

varumärket i vars butik jag befann mig. Hur genomtänkt var egentligen musiken i butiken, 

och hade någon annan sorts musik fått mig att reagera annorlunda? Dessa funderingar lade 

grunden till den här uppsatsen.  

Förhållandet mellan mode och populärmusik har historiskt sett varit starkt, och 

präglat av den gemensamma kreativiteten områdena innehar (Lewis, 2004).  Artister och 

modeskapare har många gånger samarbetat, och ett av de mest kända exemplen är Jean Paul 

Gaultiers korsetter som designades speciellt för Madonnas 1990 Blonde Ambition Tour (Ibid, 

2004). Ett annat exempel är Madonnas klädkollektion ”M by Madonna” för Hennes & 

Mauritz 2007 (www.hm.se). Vi kan därmed se att dessa samarbeten kan ta sig uttryck på olika 

sätt, och genom att artister och modeskapare samarbetar upprätthålls bilden av att mode och 

musik har ett förhållande. Detta förhållande känns för mig självklart, och idag kanske mer än 

någonsin.  

En tredje dimension, utöver mode och musik, som kommer att bli relevant för den 

här uppsatsen är varumärken. Kawamura menar att innan något verkligen kan bli mode, måste 

det inneha kapaciteten att bli märkt (Kawamura, 2005:87). Ett varumärke är en symbol, ett 

tecken eller något annat verktyg som kan användas för att identifiera produkter och särskilja 

dem från andra, och som samtidigt ser till att avsändaren kan dra nytta av den skapade 

efterfrågan (Ibid.).  

Dessa tre faktorer; mode, musik och varumärken har således ett samband. Vi lever 

idag i en värld där företagen konstant tävlar om vår uppmärksamhet, och vi möts av budskap 

från olika varumärken otaliga gånger varje dag. Dagens snabba utveckling gör att det blir allt 

enklare för oss att samla information och kommunicera med varandra. Denna utveckling 

tvingar också varumärken att uttrycka sig tydligare än någonsin (Fulberg, 2003). En 

utgångspunkt för den här uppsatsen är att då vi tänker på ett varumärke inom modebranschen 

ser vi oftast något framför oss; kanske ett klädesplagg, designerns ansikte eller en annons från 

modehuset i ett modemagasin. Hur ofta kan vi föreställa oss hur ett modevarumärke låter? Är 

det möjligt att höra designen? Det finns kanske en dimension av varumärket som många 

modeskapare glömmer bort, nämligen ljudet av det.   
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 
För att ge en tydlig bild av ämnet och det område jag ämnar undersöka ges här en kort 

genomgång av den bakgrund och tidigare forskning som ligger bakom termen sonic branding 

och andra relaterade ämnen. Det förekommer inte någon tidigare forskning som avser precis 

mode, musik och varumärken, men däremot har det genom historien forskats mycket kring 

andra områden som rör varumärken och musik. Genom att lägga fram en bakgrund hoppas jag 

att relevansen av mitt undersökningsområde tydliggörs.  

Inledningsvis vill jag definiera termerna musik och ljud, och vad som skiljer dessa 

åt. Enligt Nationalencyklopedien kan musik definieras som ”organiserat ljud, vare sig detta 

alstras av t.ex. en röst eller genom elektroakustisk teknik” (www.ne.se). Musik utgörs alltså 

av ljud, och dessa två ska inte förväxlas. Mer ingående kan man säga att musik är uppbyggt 

av rytm, melodi, harmoni, dynamik och eventuellt text (Lusensky, 2010:33). Ljud kan istället 

definieras som de vågor eller vibrationer som befinner sig i ett hörbart tonomfång för det 

mänskliga örat (Jackson, 2003:46) För att snart komma in på hur musik påverkar oss 

människor, och hur detta kan dras nytta av i varumärkesbyggande, anser jag det relevant att ta 

upp att musik aktiverar vår högra hjärnhalva vilken styr våra känslor (Lusensky, 2010:33). 

Företag ges alltså genom musiken en chans att knyta an till sina kunder känslomässigt. En 

fråga som är värd att ta upp i sammanhanget är hur väl företag inom modebranschen utnyttjar 

detta?  

Att musik är ett kraftfullt verktyg för att påverka känslor är ingen nyhet (Bruner, 

1990).  Marknadsförare har använt sig av musikaliska knep för att få konsumenter att agera 

önskvärt under en lång tid (Bruner, 1990; Bode 2008). Ett tidigt exempel är jinglen. En jingel 

är en kort slogan, vers eller ton designad för att bli ihågkommen (Jackson, 2003:9). Enligt 

Jackson kan dock jinglar ses som lite för tydliga säljbudskap och filtreras därmed enkelt bort 

av dagens konsumenter (Ibid.). Däremot ska det nämnas att jinglar används av många företag 

i dagens marknadsföring, och är därför sannolikt effektiva för vissa typer av varumärken. 

Relaterat till jingeln är också användandet av musik i tv- och radioreklam som också flitigt 

nyttjats av marknadsförare sen 1950-talet (Ibid.). Jag tror att de flesta av oss kan förknippa en 

låt med en reklamfilm, och på detta sätt förnimma oss vad den handlade om. Psykologen 

Adrian North har bidragit med en hel del forskning kring musik och dess påverkan på 

människor. 2010 publicerades en undersökning av North som visade att det finns ett samband 

mellan personlighet och musiksmak, men att även andra faktorer som självkänsla, kön, ålder 

och inkomst spelar in på vad man gillar för slags musik (North, 2010). 
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Det har bedrivits en ganska omfattande forskning avseende musikens påverkan på 

point-of-purchase, det vill säga hur man kan använda musik i butiker för att få kunderna att 

agera på ett önskvärt sätt. Musik är en av de mest utforskade faktorerna i termer av point-of-

purchase (Beverland et al, 2006). Exempelvis har man studerat musikens inverkan på 

kundernas uppfattning avseende deras känslomässiga tillstånd, attityd till butiken, 

produkterna, personal och inte minst köpbeteende (Ibid.). En nyligen utförd studie vid 

Karlstads universitet visade att ”rätt” musik i butiksmiljöer påverkar kunder att handla upp till 

12 % mer (www.tv4play.se).  Däremot finns det väldigt lite forskning på hur in-store musik 

påverkar kundernas uppfattning av själva varumärket (Beverland et al, 2006). Musik ska 

användas strategiskt för att säkra samspel mellan butikens varumärkesidentitet och kundens 

uppfattning om denna (Ibid.). Skapar man en tilltalande butiksupplevelse för kunden kan man 

lyckas förvandla kund/butik förhållandet till ett mer nära och emotionellt bundet 

varumärkesförhållande, vilket kan leda till större kundlojalitet och lönsamhet (Ibid.). Däremot 

menar Bode (2008) att företag idag redan arbetar med akustiskt varumärkesbyggande och 

corporate sound identities för att stärka deras varumärkeskapital och strategiska 

marknadsposition. Bode föreslår istället att företag måste ta sig an ett nytt perspektiv på 

marknadsundersökningar, då han menar att forskning avseende musik inom detta område är 

försummat.  

En annan relativt ny undersökning, som genomfördes under 2008 är Sounds like 

branding. Undersökningen, som genomfördes av det svenska företaget Heartbeats 

International, utforskar det pågående och till synes ständigt växande förhållandet mellan 

musik och marknadsföring. Syftet med studien var att undersöka om det ökande intresset för 

music branding bara är en trend som snabbt kommer att dö ut, eller om det är här för att 

stanna. Dessutom var syftet att fastställa om det finns en förändring i hur varumärken avser att 

använda musik som ett viktigt verktyg i sitt marknadsföringsarbete (Sounds like branding, 

2009).  

Ett sista område jag anser relevant att ta upp i relation till musikens bakgrund 

inom marknadsföringen är företags användande av artister i samband med 

varumärkesbyggande. Som exempel kan nämnas Karl Lagerfelds samarbete med sångerskan 

Lily Allen där hon agerade: musa, modell i Chanels annonser för väskorna Coco Cocoon 

(www.elle.com), och uppträdde på Chanels visning ss10 (www.style.com). Stöd från musiker 

och artister har länge grundat sig på en ”cool by association fit”, vilket innebär att företagen 

mest vill förknippas med artistens image och betalar denne därför att ställa upp som 

ambassadör för varumärket (Fitzgerald, 2010).  Dock håller detta på att förändras till att 
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artister får en alltmer central roll i varumärkesaktiviteterna, och vissa varumärken fungerar 

idag som mellanhand mellan kunder och artister (Ibid.). 

Det finns mycket forskning som tangerar mitt uppsatsämne, men jag har inte 

funnit någon forskning kring hur modeföretag strategiskt använder sig av musik i sitt 

varumärkesbyggande. Eftersom mode och musik länge har haft en nära relation tycker jag att 

det är förvånande hur lite forskning det finns om området, och tror därför att det är relevant att 

försöka fylla detta hål i forskningen. Musik och ljud är inget nytt inom marknadsföring, och 

det är inte där fokus kommer att ligga i min uppsats. Det som känns outforskat är hur företag 

strategiskt ser på musik, d v s hur man långsiktigt kan bygga sig en ljudlig profil på samma 

sätt som man idag bygger en grafisk profil. Modeföretag använder sig av musik i massa olika 

medier och ser det säkerligen som en del av deras marknadsföring, men frågan jag ställer mig 

är om de håller ihop den audiella profilen på samma sätt som sin design eller grafiska profil, 

och på ett konsekvent och strategiskt sätt arbetar med den. Alla de områden jag tagit upp i 

bakgrunden är högst relevanta när det kommer till varumärkens och musikens relation. Jag 

vill poängtera att det är nödvändigt för den här uppsatsen att inte se dessa som områden skilda 

från varandra. Jag vill undersöka om och hur företag kan dra nytta av att integrera samtliga 

kanaler för att bygga upp ett strategiskt synsätt på musik och varumärkesbyggande.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska modeföretag arbetar strategiskt med musik 

i sitt varumärkesbyggande. Mer specifikt innebär syftet också att analysera hur svenska 

modeföretag aktivt söker att använda musik i framställandet av varumärket som speglar de 

kärnvärden och den design de står för.  
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1.3 Teori 
Den teoretiska referensram jag kommer att använda mig av i min analys av materialet bygger 

först och främst på grundläggande varumärkesteori. Jag har valt att använda mig av Kevin 

Lane Kellers bok Strategic Brand Management då den tar upp det grundläggande inom 

varumärkesstrategi och därmed fungerar som en bra introduktion till ämnet. Jag kommer även 

att komplettera med Stefania Saviolo och Salvo Testas bok Strategic Management in the 

Fashion Companies för att täcka in eventuella utmärkande drag inom varumärkesbyggande 

som rör speciellt modebranschen. Gällande teorier avseende Music och Sonic branding 

kommer jag att använda mig av Daniel M. Jacksons bok Sonic Branding och Jakob Lusenskys 

bok Sounds like branding då dessa är två av de få böcker som tar upp ämnet som helhet. För 

att understryka att musik, varumärken och marknadsförare deltar i processen med att skapa 

mode blir det relevant att ta upp Yunia Kawamuras teori om modesystemet från hennes bok 

Fashion-ology.  

Det är möjligt att studera mode empiriskt som en institution eller som en 

institutionaliserat system där individer relaterade till mode kollektivt ägnar sig åt aktiviteter, 

delar samma tro på mode och tillsammans deltar i produktionen av mode som kultur såväl 

som ideologi (Kawamura, 2005:39). Utan designers skulle det inte finnas mode. Däremot kan 

designers inte ensamma producera mode, utan andra producenter av mode så som 

marknadsförare och reklamare deltar också i skapandet av modekultur (Ibid:73). En anledning 

till varför det investeras så mycket pengar i varumärkesbyggande, är på grund av vår förmåga 

att byta mellan varumärken så fort vi märker en liten skillnad mot det bättre. Modeföretag kan 

därför genom att bygga ett starkt varumärke se till att skapa lojala kunder, och därmed även 

skapa lönsamhet för företaget (Ibid:87). 

Marknadsföring och varumärkesbyggande är därmed en viktig byggsten i vad 

Kawamura kallar för modesystemet. Intressant blir det också om vi ställer oss frågan hur 

företag kan hitta nya sätt att sticka ut på, och på ett ännu kraftfullare sätt skapa lojala kunder. 

Jag tror därför att det blir intressant att utforska hur modeföretag ser musik som ett verktyg i 

sitt långsiktiga varumärkesbyggande.  

 

1.3.1 Varumärken och varumärkesbyggande 
Ett varumärke eller på engelska ”brand”, är ett namn, term, tecken, symbol, design, eller en 

kombination av dessa, menad att identifiera och differentiera produkter och tjänster 
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tillhörande en avsändare, från andra konkurrenter (Keller, 2003:3). Skillnaden mellan en 

produkt och ett varumärke kan enligt Keller (2003:4) beskrivas som följande:  

 

”(…)More specifically, what distinguishes a brand from its unbranded commodity 

counterpart and gives it equity is the sum total of consumers´ perceptions and feelings about 

the product´s attributes and how they perform, about the brand name and what it stands for, 

and about the company associated with the brand.” 

 

Det finns alltså immateriella, symboliska och emotionella faktorer relaterade till varumärken 

vilka, om man hanterar dem rätt, kan innebära ett högt värde för företag. Ett varumärke är 

således en värdefull tillgång som måste hanteras varsamt och noga (Keller, 2003:8).  Hur kan 

då ett företag skapa ett varumärke, och upprätthålla de värden man vill associeras med? 

Framförallt måste företagen se till sina kunder, och lära dem ”vem” produkten är genom att ge 

den ett namn och andra attribut som identifierar produkten. Företag måste visa varför 

kunderna ska bry sig om just deras märke och vilka fördelar det medför (Ibid:13). 

För den här uppsatsen och studien blir det viktigt att skilja mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage eftersom jag vill undersöka hur företagen arbetar 

och inte hur kunderna uppfattar arbetet. Varumärkesidentitet är hur ett företag vill uppfattas 

och vilka associationer man vill väcka, och varumärkesimage är hur kunderna verkligen 

uppfattar varumärket. Företagen vill alltså bygga upp en image hos kunderna genom att 

kommunicera deras identitet på rätt sätt. (Kotler et al, 2009:426) 

Varumärkesidentiteten utgörs av och kan förklaras genom tre centrala 

dimensioner; Kärnvarumärkesidentiteten, den utvidgade varumärkesidentiteten och 

varumärkeslöftet. Kärnvarumärkesidentiteten ligger till grund för företagets strategier och 

värderingar, och den ska hållas konstant för att skapa konsekvens externt och internt. Ett sätt 

att göra detta är att tydligt kommunicera de värdeord man fastlagt att företaget ska stå för. 

Den utvidgade varumärkesidentiteten består av de delar i varumärkesidentiteten som kan 

förändras och anpassas, exempelvis symboler och personlighet. Till sist har vi 

varumärkeslöftet som representerar varumärkets löfte till kunderna om vad man kan göra för 

dem. (Aaker i Lusensky, 2010:49-50) 

För att bygga upp en varumärkesidentitet baserat på element som exempelvis; 

namn, logo, symboler, bokstäver, personer, slogan, jinglar, och paketering finns det vissa 

kriterier för att lyckas. Generellt måste elementen vara minnesvärda, meningsfulla, 

sympatiska, kunna överföras, anpassningsbara, och kunna skyddas.  De tre första kriterierna 
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kan karaktäriseras som varumärkesbyggande. De följande tre är mer defensiva kriterier och 

syftar därför på hur man behåller en varumärkesidentitet (Keller 2003:175). 

De symboliska och minnesväckande elementen i ett varumärke blir speciellt viktiga inom 

modeindustrin, eftersom dessa ofta dominerar över tekniska och funktionella attribut. 

Varumärkesidentitet kan här fungera som en länk mellan det kortsiktiga 

(säsongskollektionerna) och det långsiktiga (relationen till återförsäljare och kunder), mellan 

produkten och marknaden. Inom modeindustrin blir det särskilt uppenbart att produkten är 

något som produceras av företaget, och varumärket det som kunden köper. (Saviolo & Testa, 

2002:149). Byggande av varumärkesidentitet skiljer sig beroende på vilken typ av aktör som 

varumärket tillhör. Ett modehus anknutet till en designer har exempelvis en viss trovärdighet 

avseende smak och kreativitet, och kan därför utvecklas till en typ av livsstilsvarumärke.  

Identitetsbyggande inom modeindustrin grundar sig framförallt på fyra element; 

historia, stilistisk identitet, visuell identitet och detaljhandelsidentitet. Historia är en av de 

mest värdefulla tillgångarna för ett varumärke då det avslöjar märkets kunnande inom 

hantverket och hjälper att tillföra trovärdighet. Stilistisk identitet avser de former, material, 

färger, detaljer och typ av produkter som är typiska för varumärket. Visuell Identitet 

definieras av de unika och igenkänningsbara elementen i varumärkets kommunikation. 

Detaljhandelsidentitet avser hur varumärket presenterar sig självt på marknaden i form av 

exempelvis utbud, lokalisering, och servicegrad. (Ibid 2002: 154-155) 

1.3.2 Sonic Branding 
I uppsatsens bakgrund togs det kortfattat upp hur musik har kopplats till marknadsföring och 

varumärkesbyggande historiskt. Det man idag kallar för Sonic branding är alltså inget område 

som uppstått över en natt, utan har utvecklats under lång tid. Själva essensen av sonic 

branding är att skapa konsekvens kring musikens roll i varumärkets olika beröringspunkter 

och att ge företag kreativ och strategisk kunskap för att få dem att förstå vad sonic branding 

kan göra för deras varumärke (Jackson, 2003:47). Grundläggande för att förstå varför sonic 

branding är relevant för företag och marknadsföring, är ljudet och musikens inverkan på oss 

människor. Människor kan programmera sig själva att uppfatta och känna igen vissa ljud och 

koppla dessa till ett känsloläge. Sonic branding söker naturligtvis att utnyttja den här 

kopplingen, och använda ljud/musik för att framkalla en reaktion hos mottagaren (ibid:31). 

Lusensky (2010) tar upp fyra stycken framgångsfaktorer för att bygga upp en 

upplevelse kring ett varumärke och känslomässigt knyta an till kunder: känslor, engagemang, 

upplevelser och exklusivitet. Genom att arbeta strategiskt med musik och artister kan ett 
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företag på ett mer effektivt sätt väcka rätt känslor och associationer hos kunden. Engagemang 

syftar till de konversationer och relationer människor kan utveckla mellan varandra med hjälp 

av musik, detta kan exempelvis handla om artistallianser, eller att erbjuda sina kunder 

möjligheten att upptäcka ny musik. Musik är även en viktig faktor när det kommer till att 

skapa en upplevelse kring varumärken, till exempel i butik, eller på event. Exklusivitet bidrar 

till att varumärken enklare kan särskilja sig från sina konkurrenter på en alltmer ”högljudd” 

marknad. Vidare finns det tre huvudsakliga strategier för företag när det kommer till arbetet 

med musik:  

1. Associationsstrategi – varumärket som ambassadör för en viss musikstil 

2. Artistallianser - samarbete mellan varumärke och artister 

3. Explore – varumärket som guide till nya musikupplevelser 

Den första strategin går ut på att verka som ambassadör för en viss musikstil och på så sätt bli 

en del av målgruppens livsstil. Artistallianser innebär oftast att ett företag vill förknippas med 

en artists image, och marknadsför sig genom artisternas plattformar som exempelvis hemsidor 

och konserter. Den sista strategin går ut på att agera som förmedlare av nya musikupplevelser 

till kunden. Företaget lägger här ned resurser på att skapa plattformar där kunder kan hitta ny 

musik och artister de kanske inte kände till sen innan.  (Lusensky 2010: 78-83, 94-98) 

För att företag ska förstå att det kan vara värt att investera i musik i sitt 

varumärkesbyggande, är det av vikt att presentera de många olika beröringspunkter som finns 

där musik kan kommuniceras. Jackson (2003:6) tar upp fjorton stycken kanaler: radio, TV, 

kontor, bio, butik, event, fester, telefonköer, IVR (Interactive Voice Response), datorer, 

hemsida, företagsfilm, konferens, Cd-rom. Jag vill lägga till modevisningar här eftersom det 

är en så betydande del av modeföretagens representation utåt. Modevisningar går att plocka in 

under event, men jag väljer att skilja på de två i uppsatsen eftersom visningsmusik är speciellt 

viktigt.  

Några viktiga strategiska verktyg i arbetet med en musikstrategi eller skapandet 

av en musikidentitet är ljudlogotypen, temalåten, soundtracket, och bakgrundsmusik i butik.   

En ljudlogotyp är en kort och distinkt melodi och som används vid början eller slutet av ett 

företags reklammeddelanden. En lyckad ljudlogotyp ska vara unik, minnesvärd, flexibel och 

användas konsekvent och långsiktigt. Ett exempel är Hemglass ljudlogotyp som man 

troligtvis förknippar med glass och en ljusblå bil. En temalåt används för att informera om ett 

varumärke eller deras produkter, och kan användas i den externa kommunikationen som till 

exempel på hemsidor, i butik, på event eller i reklam. Företag kan också ge ut sina egna cd-

skivor, och står då som avsändare för en viss typ av musik eller artister. Genom att 
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varumärken säljer/ger ut cd-skivor kan de bygga starka relationer med sina kunder genom att 

berätta en historia via musik om varumärket. Ett klassiskt exempel på detta är Hotel Costes 

som under flera år gett ut cd-skivor med blandad musik i eget namn. Ett sista verktyg 

varumärken kan använda är bakgrundsmusik i sina butiker, detta för att få kunderna att stanna 

kvar längre i butiken och därmed köpa mer. Bakgrundsmusik i butiken kan också få kunderna 

att associera den musik som spelas med varumärket, och på så sätt kan man bygga långvariga 

och lönsamma relationer med dem. (Lusensky, 2010:112-123) 

 

1.4  Material och avgränsning 
Jag har valt att undersöka hur svenska modeföretag arbetar strategiskt med musik i sitt 

varumärkesbyggande. Varför jag har valt att fokusera på musik som enda faktor i 

varumärkesbyggandet grundar sig i att jag funnit mycket lite forskning om detta ämne som rör 

just modebranschen. Ännu mer avgränsat blir ämnet då jag vill undersöka hur företagen 

arbetar strategiskt med musik, det vill säga hur de tänker långsiktigt kring sin ljudliga profil 

och musiksamarbeten, och inte bara hur de i allmänhet använder sig av musik i sin 

marknadsföring.  

Det material jag kommer att använda mig av i uppsatsen består av kvalitativa 

intervjuer genomförda med personer på tre svenska modeföretag. En avgränsning jag har gjort 

i mitt material är att endast vända mig till svenska modeföretag. De svenska 

modevarumärkena intresserar mig på grund av de expanderar i världen för tillfället och som 

svensk har jag en starkare relation till dessa än utländska varumärken, då jag har följt deras 

utveckling under flera år. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag vill 

undersöka frågor som om, hur och varför företag arbetar strategiskt med musik i sitt 

varumärkesbyggande, och genom semistrukturerade intervjuer hoppas jag kunna få en 

tämligen djup inblick i detta arbete. Jag har även avgränsat med hänsyn till de personer på 

företagen jag valt att intervjua. Då mitt undersökningsområde huvudsakligen rör 

varumärkesbyggande har jag i största mån försökt att intervjua personer på företagen som 

arbetar inom detta område. 

Det finns åtskilliga teorier om varumärken och varumärkesbyggande och det var 

därför nödvändigt att även avgränsa här. Jag har valt att ta upp några grundläggande teorier 

inom varumärkesbyggande, och istället använda mig mer djupgående av litteratur om sonic 

och music branding och framförallt av Jakob Lusenskys bok om ämnet då denna är den enda 

jag funnit i sitt slag. 
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1.5 Metod 
Eftersom uppsatsen avser att undersöka hur svenska modeföretag arbetar strategiskt med 

musik i sitt varumärkesbyggande har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod. Kvalitativ forskning brukar beskrivas som tolkningsinriktad och 

tyngdpunkten ligger därmed på att försöka skapa sig en förståelse av hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar den verkligheten (Bryman & Bell, 2005:298).  Då jag vill undersöka hur 

modeföretag arbetar på ett visst sätt med musik och hur de uppfattar detta som ett relevant 

verktyg i sitt varumärkesbyggande, anser jag att en kvalitativ forskningsansats blir användbar 

eftersom jag kommer att kunna dra mina slutsatser utifrån deras tolkningar. Genom att 

genomföra semistrukturerade intervjuer kan jag undersöka hur respondenterna uppfattar 

verkligheten och utifrån detta göra mina egna tolkningar.  

 

1.5.1 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuer är en mycket vanlig metod för den kvalitativa forskaren eftersom det tillåter stor 

flexibilitet (Bryman & Bell, 2005:317).  Kvalitativa intervjuer kan dock skilja sig beroende på 

hur forskaren väljer att gå till väga, och då framförallt med hänsyn tagen till hur strukturerad 

man väljer att vara. Det finns huvudsakligen två typer av intervjuer inom den kvalitativa 

forskningen: den ostrukturerade intervjun och den semistrukturerade intervjun. Jag väljer att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer i undersökningen eftersom ett visst mått av 

struktur förhoppningsvis kommer att hjälpa mig att hitta de faktorer som kommer att bli 

relevanta för uppsatsen.  Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det tillåter forskaren 

att göra en lista med specifika teman som ska beröras, men respondenten har samtidigt stor 

frihet att själv utforma svaren (Bryman & Bell, 2005:363).  

 

Jag har valt att sammanställa två intervjuguider baserade på några specifika teman vilka jag 

ämnar belysa i min analys. Genom att först sammanställa den teori jag använder mig av i 

uppsatsen kunde jag utforma intervjuguider som tar upp de punkter som kommer att bli 

relevanta för undersökningens resultat. I intervjuguiden till modeföretagen är temana: 

Varumärke, Konsumenter, Musikkanaler, och Music/Sonic Branding (Se appendix 1). I 

intervjuguiden till Heartbeats International tillhör frågorna främst tre teman: Varumärken, 

Musik och Mode (Se appendix 2). Intervjuerna har i största mån genomförts på 
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respondenternas respektive arbetsplatser, och varade mellan 30-45 minuter. Under intervjun 

spelades samtalen in och transkriberades sedan.  

1.5.2 Presentation och urval av respondenter 
Jag har intervjuat tre modeföretag (Filippa K, Monki, och Whyred) och en 

kommunikationsbyrå (Heartbeats International). Med hänsyn till uppsatsens omfång och 

tidsram ansåg jag att tre djupintervjuer med svenska modeföretag ger tillräckligt med material 

för en relevant analys, istället för flera mindre omfattande intervjuer, då mitt syfte går ut på att 

förstå hur, och inte om, svenska modeföretag arbetar med musik i sitt varumärkesbyggande. 

På Filippa K intervjuades den kreativa koordinatorn Sofia Hägglund Wood. På Monki 

intervjuades varumärkesansvarige Caroline Björkholm. På Whyred intervjuades 

marknadschefen och art directorn Marisa Fjärem, Chefsdesignern Roland Hjort, och 

Musikansvarige Luciano Leiva (ansvarar för musik i butik, och visningar mm). På Heartbeats 

International, som är en kommunikationsbyrå specialiserad på ljud och musik, intervjuades 

VD Jakob Lusensky. Analysen bygger därmed på samtal med sammanlagt sex personer, som 

alla har en koppling till musik, varumärken och modebranschen.   
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2. Mode, Musik och Varumärkesbyggande 
Jag har valt att lägga upp min analys utifrån några grundläggande faktorer som jag funnit 

genom både teori och empiri. De fyra huvudrubrikerna behandlar förhållandet mellan 

varumärkesidentitet, varumärken, design och musik, omvärld, kunder och musik, samt 

musikkanaler. Denna uppdelning följer först och främst strukturen på min intervjuguide, 

vilken i sin tur baserades på teoridelen.  Under huvudrubrikerna har jag delat in analysen efter 

de områden jag kunnat utläsa som återkommande i mitt samlade intervjumaterial. 

Genomgående i analysen har jag sökt efter skillnader och likheter mellan varumärkenas sätt 

att arbeta med musik, och min teoretiska referensram har fungerat som stöd och analysverktyg 

för att konkretisera hur företagen arbetar med musik. Jag har i största mån försökt att objektivt 

lyfta fram respondenternas åsikter och svar.  

2.1 Varumärkesidentitet 
 
”Det är det vi gör här, och känslan av det” 
– Roland Hjort, Whyred 
 
För att kunna analysera hur företagen använder musik som ett verktyg i deras 

varumärkesbyggande är det relevant att först analysera hur deras varumärkesidentitet ser ut, 

för att sedan ta reda på om de ser musik som en förlängning av denna. Som tidigare nämnt 

utgörs varumärkesidentiteten av de tre centrala dimensionerna kärnvarumärkesidentiteten, 

den utvidgade kärnvarumärkesidentiteten och varumärkeslöftet (Aaker i Lusensky, 2010:49-

50). Whyred har formulerat tre stycken ord som de menar genomsyrar hela deras verksamhet: 

Music, art och tailoring (musik, konst och skrädderi). Dessa tre ord anser jag utgöra Whyreds 

kärnvarumärkesidentitet eftersom det ligger till grund för deras värderingar och inspiration. 

Fjärem menar att Whyred strävar efter att förtydliga den röda tråden från inspirationskällan, 

(music, art och tailoring) konceptmässigt men inte kollektionsmässigt. Detta tolkar jag som att 

Whyred vill förtydliga sin grundläggande inspiration i de kanaler som syns utåt, som 

exempelvis butik, paketering, och hemsida, men inte nödvändigtvis i sina klädkollektioner.  

 Eftersom den utvidgade kärnvarumärkesidentiteten består av de delar som man 

kan förändra och anpassa räknas i Whyreds fall den grafiska profilen, och kollektionerna in 

här. Fjärem berättade att Whyred för tillfället håller på att omarbeta sin grafiska profil, och 

uttrycker det som att ”så brukar det vara i företag, man utvecklar vissa delar, och vissa delar 

hänger kvar”.  Hon tar även upp att de nyligen flyttat in i en ny flaggskeppsbutik där just 

mässing är en betydande inredningsdetalj, vilket också kommer att märkas i 
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profilprogrammet. Därmed kan vi anta att flera visuella delar inom varumärket Whyred är 

möjliga att förändra, men att det är viktigt för dem att det är konsekvent i alla uttryck. Ett av 

de defensiva kriterierna för att lyckas bygga upp en varumärkesidentitet genom exempelvis 

logo, symboler och paketering är att de måste kunna överföras, d v s att de ska kunna 

användas inom mer än ett område (Keller 2003:175). Fjärem påpekade att Whyred vill släta 

till hela sin grafiska profil så att den är konsekvent överallt och att de ska ”se över varje liten 

pinal”. De två andra defensiva kriterierna är att elementen måste vara anpassningsbara och 

kunna skyddas (Ibid). Jag upplever att Whyred verkar väl medvetna om hur de ska behålla sin 

varumärkesidentitet då deras grafiska profil både är anpassningsbar, kan överföras, och 

antagligen också är skyddad.  

Vid frågan om vilken känsla Whyred önskar förmedla till sina kunder menar 

Hjort att det ska kännas personligt och självsäkert.  Han uttrycker det som att ”Det är viktigast 

att det ska kännas personligt […], att det ska kännas mer som en garderob och man ska våga 

blanda”. Whyred verkar inte ha formulerat ett varumärkeslöfte, men det återkommande ordet 

i intervjun är just personligt, och därmed skulle detta eventuellt kunna urskiljas som Whyreds 

varumärkeslöfte. Byggande av varumärkesidentitet inom modeindustrin grundar sig, som 

tidigare nämnt, på de fyra elementen: historia, stilistisk identitet, visuell identitet och 

detaljhandelsidentitet (Saviolo & Testa, 2002:154). Whyred verkar bygga på alla dessa 

element i och med att de precis har flyttat in i en ny flaggskeppsbutik vars stilistiska identitet 

(materialval i butik exempelvis) till och med inspirerat till deras visuella identitet 

(tryckmaterial).  Whyreds tre kärnvärden (music, art, och tailoring) hjälper även till att berätta 

om företagets historia. Hjort berättar att musiken alltid funnits som inspirationskälla, tailoring 

kommer ifrån hans egen bakgrund inom skrädderi, och konst kommer ifrån Hjorts morfar som 

var konstnär och vars citat Whyred är uppkallat efter.  

Filippa K har på liknande sätt som Whyred formulerat vissa ord som de anser 

utgör varumärkets grundpelare. Hägglund Wood menar att Filippa K står för stil, enkelhet, 

renhet och kvalité. Vidare berättar hon att man försöker se till att dessa värdeord genomsyrar 

allt man gör, och exempelvis kvalité innebär inte bara att du ska kunna tvätta ett plagg länge, 

utan är också ett sätt att bli bemött i butik eller känslan i en kampanj. Eftersom det finns en 

önskan om att Filippa Ks värdeord ska ligga till grund för allt man gör anser jag att dessa även 

utgör kärnvarumärkesidentiteten.  

Filippa Ks utvidgade kärnvarumärkesidentitet skulle också, likt Whyred, kunna 

utgöras av deras grafiska profil och butiker. Hägglund Wood berättar att Filippa K håller på 

att omarbeta sin grafiska profil och de har precis lanserat ett nytt butikskoncept. Den grafiska 
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profilen utvecklades under sent 90-tal, och ska spegla den tidsperioden i form av att den är 

blank, grafisk och innehåller mycket svart, grått och vitt. Dessa element kommer även igen i 

Filippa Ks butiker, även om man idag försöker omarbeta butikskonceptet till att bli något 

”varmare”. Materialen i butiken är valda med omsorg och Hägglund Wood menar att ”Ibland 

kan det gå halva dagar till att diskutera en nyans av beige [...] alla måste enas om vad Filippa 

K är”.  Likt Whyred, definieras Filippa Ks utvidgade kärnvarumärkesidentitet av att den kan 

omarbetas och anpassas, men att vissa delar samtidigt finns kvar. Även för Filippa K är 

materialvalet i butiken av högsta vikt, och både butik och tryckmaterial ska hänga ihop 

stilmässigt. Det är därmed troligt att även Filippa Ks identitetsbärande element uppfyller 

kriterierna om att kunna överföras, anpassas och skyddas. Jag vill passa på att påpeka att de 

tre kriterierna som definieras som varumärkesbyggande (minnesvärt, meningsfullt och 

sympatiskt) inte blir särskilt relevanta i sammanhanget eftersom Filippa K enligt Hägglund 

Wood är ett ”väletablerat varumärke med hög varumärkeskännedom”, och därmed kan jag 

anta att de i dagsläget arbetar mer med att behålla sin varumärkesidentitet istället för att 

bygga upp den.  

 Hägglund Wood berättar att något som Filippa K har arbetat väldigt mycket med 

är att förmedla känslan ” a piece for every purpose, a purpose for every piece”. Detta är inget 

uttalat varumärkeslöfte, men jag anser att det kan definieras som ett sådant då det är ett kort 

och koncist meddelande om vad man kan göra för kunden. Filippa K bygger sin identitet på 

varumärkets historia, och Hägglund Wood berättar att varumärket skapades under det tidiga 

90-talet som en motreaktion till ”80-talets galenskap”. Enligt Hägglund Wood arbetar inte 

Filippa K med trender på samma sätt som andra modevarumärken och hon uttrycker det som 

att ”Filippa K har sin egen stil, och temat för varje kollektion är alltid Filippa K”.  Enligt 

Saviolo och Testa (2002:154) tillför historia trovärdighet till ett modevarumärke och i Filippa 

Ks fall tror jag det är mycket avgörande för vad de står för idag eftersom deras stilistiska, 

visuella och detaljhandelsidentitet alla bygger på den minimalistiska stil som varumärket har 

som ursprung.   

 Monki har under en tid jobbat med att ta fram en varumärkesplattform, som 

enligt Björkholm varit en ganska lång och svår process då ”Alla som jobbar här har en slags 

Monki-känsla, och det är svårt att sätta en etikett på”. Björkholm tar upp fyra stycken 

grundpelare för Monki som varumärke; Att våga var modig och testa nya saker, att det finns 

en lekfull tvist i allt de gör, att de har en ”friendly approach” och är ett demokratiskt 

varumärke, samt att de vill uppmuntra kunderna att vara sig själva. Dessa utgör ganska tydligt 
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Monkis kärnvarumärkesidentitet. Detta är alltså värden man vill hålla konsekventa i allt man 

gör och Björkholm beskriver det som en ”grundvision” för varumärket.  

 Monkis utvidgade kärnvarumärkesidentitet kan man säga utgörs av deras 

kollektion, butiksupplevelse och Monkiworld. ”Monkivärlden” fungerar som ett 

inspirationsverktyg för att generera nytänkande till både Monkis kreatörer och kunder. 

Butikerna fungerar exempelvis som portaler till Monkivärlden och allt material och delar i 

butiken symboliserar något från Monkivärlden, berättar Björkholm. Samtidigt är det viktigt 

att poängtera att alla delar av den här världen inte är utforskade, och den fungerar därför som 

ett dynamiskt verktyg och tillåter Monki att hela tiden utveckla sin grafiska profil och därmed 

kan denna räknas som en del av den utvidgade kärnvarumärkesidentiteten. Liksom både 

Whyred och Filippa K, menar Björkholm att det är viktigt för ett varumärke att hålla fast vid 

vissa designbitar, men att det ändå måste kunna vara föränderligt. Butiksupplevelsen är också 

en betydande del av varumärket Monki enligt Björkholm. Monki strävar efter att skapa en 

unik upplevelse, där man vill vara överraskande och inspirerande. På så sätt anser jag att det 

verkar som Monki arbetar aktivt med att skapa sig en stark detaljhandelsidentitet. Enligt 

Saviolo och Testa (2002:154) innebär också detta hur man presenterar sig i form av 

lokalisering och servicegrad. Björkholm nämner inte någon bakgrund till sin lokalisering men 

hänvisar till personalen som ”Monkitjejer” och menar att de är väldigt duktiga på varumärket. 

Jag uppfattar det som att Monki har byggt upp sin inspiration Monkivärlden i form av butiker 

och istället för att endast kalla sin personal för just personal är de en del av den här världen 

som monkitjejer.  Även Monkis grafiska profil grundar sig på Monkivärlden. Logotypen och 

”det klassiskt grafiska” är enligt Björkholm ganska bestående, men hon menar att de 

exempelvis brukar ändra sina påsar och sin paketering. Detta skulle alltså enligt Saviolo och 

Testa utgöra Monkis stilistiska och visuella identitet.  

 Att urskilja vad som skulle kunna vara Monkis varumärkeslöfte är inte helt lätt. 

Däremot har Monki som tidigare nämnt en önskan om att vara ”friendly”, och Björkholm 

menar att det är något man försöker vara i allt från sina priser till sitt uttryck. Jag anser därför 

att detta skulle kunna tolkas som ett löfte till sina kunder om att Monki är deras ”friend” i allt 

de gör. Till skillnad från Whyred och Filippa K bygger inte Monki sin identitet på historia.  

Man verkar istället byggt upp en parallell fantasivärld som får fungera som ”historien” bakom 

företaget. Jag tror att en anledning till detta är att man inom Monki inte lyfter fram en enskild 

designer. De ligger heller inte i samma prisklass som Whyred eller Filippa K och behöver 

kanske därför inte lyfta fram någon historia inom hantverk eller skrädderi. Saviolo och Testa 

menar att ett modehus kan utvecklas till en typ av livsstilssvarumärke om det är knutet till en 
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enskild designers kreativitet eller smak. Däremot är det sannolikt att ett modevarumärke inte 

behöver lyfta fram en enskild designer för att bygga ett livsstilsvarumärke, eftersom Monki 

strävar efter att bygga en upplevelse utöver klädkollektionerna och inte lyfter fram en enskild 

designer i samband med detta.   

 I samtliga intervjuer återkommer ord som unik, personlig och egen stil, då vi 

pratat om varumärkesidentitet. Jag vill här poängtera att det är en grundläggande tanke i 

identitetsbyggande att sträva efter att vara unik för att särskilja sig från sina konkurrenter, och 

det är därför inte anmärkningsvärt att samtliga varumärken anser sig själva vara unika. 

Däremot ska det tilläggas att ”unik, personlig och egen stil” är subjektiva begrepp och därmed 

ska dessa påståenden inte uppfattas som definitiva.  

 

2.2 Varumärket, design och musik  
 
”Det handlar inte om att göra musik tråkigare, utan om att professionalisera det lite”  
– Jakob Lusensky, Heartbeats International 
 
Enligt Jackson (2003:47) ligger grunden för Sonic och Music branding i att förstå musikens 

inverkan på oss människor. Utöver detta är musik något som vi människor aktivt söker och 

vill komma i kontakt med till skillnad från traditionell reklam via exempelvis tv, radio eller 

annonser som vi aktivt försöker undvika, menar Lusensky.  Jag kan därmed observera två 

viktiga argument för att använda musik som ett marknadsföringsverktyg; nämligen att musik 

är något som sannolikt påverkar oss undermedvetet och att musik ofta förknippas med något 

positivt och därför försöker man inte undvika det.  

Utifrån resultaten från intervjuerna märkte jag att företagens utgångspunkt för 

att använda musik som ett verktyg i sitt varumärkesbyggande skiljde sig åt.  Enligt Lusensky 

ska all kommunikation utgå från den förändring man vill skapa, den relation man vill bygga 

eller den försäljningsframgång man vill uppnå. Vidare menar han att en anledning till att 

företag inte ser musik som ett marknadsföringsverktyg är att man istället ser det som 

underhållning eller bakgrund. Jag fann att man i alla de intervjuade företagen gärna såg musik 

som ett marknadsföringsverktyg, men att utgångspunkten för användandet av musik skiljde 

sig åt. På Whyred har man alltid haft musiken som inspirationskälla och Hjort menar att 

”musiken har vi alltid som inspiration, eller det inspirerar mig i alla fall”. Därmed ligger 

antagligen inte önskan om förändring, relationsbyggande eller försäljning som drivande kraft 

bakom Whyreds användning av musik, utan de verkar mer se det som något som redan finns 
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inbakat i varumärket. Filippa K verkar ha en annan utgångspunkt i sitt arbete med musik, där 

man mer utgår från varumärket och ser musiken som en förstärkare av 

varumärkesupplevelsen. Exempelvis menar Hägglund Wood att en kund i en Filippa K butik 

ska kunna gå in där och känna att man får sin egen stund, och att musiken är till för att 

illustrera detta. En tredje utgångspunkt finner vi hos Monki som ser musik som en del av 

helhetsupplevelsen, och där man även jobbar mycket med att lyfta fram personen bakom 

musiken. Enligt Björkholm är det viktigt att musiken blir något mer än en hygienfaktor för 

Monki, och hon menar att ”det finns otroligt mycket mer att bygga på än att vi bara spelar 

fräsig musik i butiken”. Utifrån dessa tre modeföretag kan man alltså utgå från musik som 

inspiration och grund för hela varumärket, förstärkare av varumärket, eller som något som 

även bygger en upplevelse utanför själva varumärket.   

2.2.1 Musikens betydelse 
För att ta reda på hur strategiskt modeföretagen ser på musik har jag försökt prata med dem 

om vilken betydelse musiken har för deras varumärke och företag. Jag har funnit vissa 

gemensamma faktorer som påverkar företagens användande av musik i sitt 

varumärkesbyggande vilka kommer att diskuteras nedan.  

Lusensky tror att ordet strategiskt är ganska avskräckande för många 

modevarumärken, och att de inte vill kommunicera att man arbetar med saker strategiskt 

externt. Dock tror han att musik har blivit viktigare och något man arbetar alltmer med. Detta 

påstående bekräftas av samtliga respondenter. Fjärem på Whyred tror att det är ett 

paradigmskifte på gång, och menar att det är viktigt att hänvisa till musik och var den faktiska 

inspirationen kommer ifrån. Björkholm på Monki tror att varumärken kommer att handla 

mindre om rationella val i framtiden, och mer om emotionella val där ”musik och doft är det 

som mest triggar emotionella känslor”. Även Hägglund Wood på Filippa K menar att musik 

är mycket viktigt, och framförallt att fel musik kan vara förödande. Det råder alltså konsensus 

bland modevarumärkena att musik är ett viktigt verktyg, och att det kommer bli viktigare i 

framtiden. Däremot vill jag hävda, utifrån den bakgrund och teori som lagts fram, att 

varumärken redan idag handlar extremt mycket om emotionella val. Därmed kanske den 

framtid de intervjuade företagen talar om redan är här.  

Lusensky tar upp tre huvudsakliga strategier som företag kan använda sig av i 

arbetet med musik: Associationsstrategi, Artistallianser och Explore (2010:94). Genom att 

försöka applicera dessa strategier på de intervjuade företagen kan man eventuellt fastställa en 

del av deras strategiska syn på musik i sitt varumärkesbyggande. Om Whyred skulle vara en 
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musikstil skulle de ligga någonstans mellan pop och rock menar Leiva. Hjort påpekar att 

mods1 har varit en stor inspirationskälla för märket stilmässigt, och att även David Bowie har 

inspirerat stilmässigt såväl för kollektioner som för varumärket i stort. Fjärem menar att det 

intellektuella är viktigt för Whyred, och ” att man kan inspireras av artisternas liv och deras 

sätt att styla sig på”. Jag skulle därmed kunna argumentera för att Whyred på ett sätt använder 

sig av en associationsstrategi, eftersom varumärket inspirerats mycket av en musikstil och av 

en subkultur som förknippas mycket med musik. På Whyreds hemsida är detta uttalat 

(www.whyred.com), och på så sätt skulle de kunna ses som en ambassadör för mod och 

musik. Däremot är det inte en viss musikstil de står för, och Whyred verkar inte ha någon 

önskan om att deras målgrupp helst ska ha en stil som modsen och lyssna på samma musik. 

Dock så finns det även en önskan hos Whyred att inspirera sina kunder till att upptäcka 

musik. Fjärem uttrycker det som att ”det är intressant att lära kidsen om musikhistorien 

också”. Således kan man anta att Whyreds musikstrategi även går ut på att agera som guide 

till nya musikupplevelser (explore).  

Hägglund Wood menar att om Filippa K skulle vara en musikstil skulle de vara 

något ”elektroniskt och luftigt utan att bli hårt”, det handlar om att hitta något som känns 

”modernt, relevant och intressant” för dem. Filippa K identifierar sig inte med någon speciell 

artist, men enligt Hägglund Wood är det kul om man kan hjälpa nya artister att bli upptäckta 

även om det inte är en uttalad policy hos företaget. Filippa K jobbar lite med sponsring och 

har samarbetat med artister, men Hägglund Wood påpekar att det mer är ett reaktivt arbete 

och uttrycker det som att ”Kommer de till oss och frågar och det är någon speciell, kan det 

vara intressant”. Det är svårt att placera in Filippa K i någon musikstrategi, och eftersom 

musik inte är någon utgångspunkt för deras varumärke från början är det nog mer sannolikt att 

de istället ser musik som en förstärkare av varumärket. Enligt Lusensky är det många företag i 

modebranschen som ser musik som något i bakgrunden för att förstärka det snygga. Detta kan 

vara en anledning till varför det är svårt att kategorisera Filippa K under någon av de tre 

ovanstående musikstrategierna. Istället tror jag som tidigare nämnt att deras utgångspunkt 

grundar sig i att använda musik som en förstärkare till varumärket, vilket i sin tur skulle 

kunna ses som en strategi i sig självt.  

Björkholm på Monki menar att det är svårt att låsa sig vid en speciell musikstil, 

men säger dock att deras stil kanske är lite elektro och glad musik. ”Monkisoundet” har ofta 

                                                
1 Mod är en subkultur som växte fram i London under 60-talet. Utmärkande för modsen var att de bland annat 
klädde sig i skräddarsydda kostymer och parkas, samt att det lyssnade på popmusik som northern soul, ska och 
R&B. (www.wikipedia.org/se)   
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en grund i en låt som man kanske känner igen, men den är ofta lite tvistad åt ett håll för att 

soundet ska bli unikt. Hon menar även att det speglar varumärket, eftersom till exempel 

kläderna ofta är enkla men med någon extra detalj som gör det unikt.  Om Monki skulle 

representeras av en person skulle denna vara någon som gärna gjort något själv, står för något, 

och har en egen stil, det är viktigt för dem att ”det känns på riktigt och inte bara är en 

produkt”. Som tidigare nämnt, har Monki också en önskan om att inspirera kunder till att hitta 

ny musik. Likt Whyred och Filippa K, är det svårt att placera Monki under en av strategierna. 

Utifrån de intervjuade företagen kan jag anta att modevarumärken sällan håller sig till endast 

en musikstrategi i sitt varumärkesbyggande. Det är möjligt att kombinera associationsstrategi, 

artistallianser och att agera som förmedlare av nya musikupplevelser och det verkar som att 

man hellre ser det som en helhet än tre skilda strategier.   

 

2.2.2 Svenska modebranschen och musik  
Samtliga respondenter konstaterar att musik är ett stark varumärkesbyggande verktyg, och att 

det handlar om att skapa konversationer snarare än reklam för varumärket. Lusensky menar 

bland annat att musik är otroligt viktigt eftersom det inte uppfattas som reklam av 

konsumenten. Det råder även en samstämmighet om att man inte vill tvinga fram sitt budskap 

till kunden, och därför vill företagen arbeta med musik på ett subtilt sätt i alla kanaler. På 

Filippa K vill man exempelvis inte spela musik i butikerna för att påverka kundens 

köpbeteende eftersom man inte vill vara påträngande och ”in your face”. Björkholm på 

Monki menar på liknande sätt att man måste vara försiktig i sitt arbete med sponsring och 

artistallianser, hon uttrycker det som att ”man vill ju inte pracka på eller köpa någon […] det 

känns läskigt när det blir för köpt”. Även Whyred har ett liknande tankesätt när det kommer 

till att visa vilken musik man står för, samtidigt som Leiva menar att de inte behöver ”hamra 

in det i folk”. Samtliga intervjuade företag verkar därmed inte vilja vara övertydliga i sina 

budskap gentemot kunderna, och jag tolkar det som att de inte heller vill fördumma kunden 

genom att försöka påverka dennes beteende. I och med att musik påverkar känslomässigt tror 

jag att det finns en rädsla för att använda musik för att medvetet påverka kunden. Eftersom 

utgångspunkten för sonic/music branding ligger i att använda musik och ljud för att framkalla 

en reaktion (Jackson, 2003:31), tror jag att det kan kännas läskigt för modevarumärken att 

spela fullt ut på den här kopplingen. Som Lusensky nämnde kan det också ligga i att 

modeföretagen inte vill kommunicera externt att de arbetar strategiskt, utan man vill kanske 

hellre se sin varumärkesutveckling som en organisk process. Vid frågan om vad man tror 

skiljer Whyred från övriga svenska varumärken svarar exempelvis Hjort att ”det är det vi gör 
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här, och känslan av det”. På liknande sätt menar Björkholm att det är svårt att sätta ord på vad 

Monki är och att det grundar sig på ”en monkikänsla”. Jag tolkar dessa uttalanden som att 

man inte riktigt vill sätta ord på sin verksamhet, eftersom en del av mystiken kring 

varumärket då kanske försvinner. 

Lusensky menar att en av anledningarna till att många svenska modevarumärken 

inte vet hur deras varumärke låter är att de helt lämnat musikansvaret till den kreativt 

ansvarige designern. Vidare tror han att det kan bero på att den svenska modebranschen är 

relativt ung och att företagen inte är tillräckligt stora än. I relation till Lusenskys tankar vill 

jag ta upp Saviolo och Testa som menar att ett modehus anknutet till en designer har en viss 

trovärdighet avseende smak och kreativitet (2002:149).  Fjärem menar att Whyred genom 

åren har förlitat sig på att saker och ting löser sig för att man har Hjort som en stark karaktär 

bakom varumärket och att det är viktigt att han gillar musiken de arbetar med. Hjort menar att 

de musikval Whyred gör grundar sig mycket på personligt tycke och tänk. På Monki arbetar 

man med en DJ som har valt ut ett ”monkisound”, men man försöker också involvera 

butikspersonalen i musikvalet då man håller på att utveckla ett projekt som heter ”Monki DJ 

of the month”, där personalen kan tävla om att få vara DJ i butiken. Filippa K förlitar sig till 

stor del på sin personal när det kommer till musikval i butik. Musiken som väljs till Filippa Ks 

visningar och kampanjfilmer bygger på, enligt Hägglund Wood, ett ständigt sökande, och det 

gäller att ”scanna av” de kontakter man har som exempelvis stylister eller konsulter som är 

ute och ser saker Filippa K inte gör. Lusensky menar att det är viktigt att få alla med sig när 

man ska definiera ljudet av ett varumärke och man måste därför se till att alla (designer, 

marknadsavdelning och personal mm) kan enas kring gemensamma associationer och 

värdeord. Utifrån de intervjuade företagens syn på musikval tror jag att storlek och ålder har 

stor betydelse för vad man grundar sina val på. För ett mindre företag som Whyred verkar det 

fungera bra att bygga på personlig smak och tyckande, men för Filippa K som både är större 

och äldre blir det kanske svårare att hänvisa till Filippa Knutssons personliga smak. Detta kan 

kanske bero på att det, i och med storleken, tillkommit fler människor mellan slutkonsument 

och designer och det är kanske därför svårare att försöka bygga en relation genom musiken. 

Whyred å andra sidan, spelar på designern bakom märket och då ”personlighet” är en viktig 

grundpelare för dem blir det viktigt att kommunicera att det är Hjorts personliga smak som 

står bakom Whyreds sound. Monki har däremot ingen enskild designer som står bakom 

märket eller som man vill lyfta fram.  Björkholm berättar att man jobbar mycket med en Dj 

som dels har tagit fram ett sound till butiken, men också musiken till deras kampanjfilmer. 



STOCKHOLMS UNIVERSITET  HT10/JÖ 
Centre for Fashion Studies 

 24 

Man förlitar sig alltså mycket på en person, men viktigt att påpeka är att det inte handlar om 

personlig smak, utan mer om att lyfta fram ”monkisoundet”.  

En aspekt som samtliga respondenter har tagit upp i förhållande till arbetet med 

musik är att modevärlden präglas av föränderlighet och det är därför något man måste ta 

hänsyn till. Hägglund Wood menar att det hade varit enkelt om man kunde bestämma sig för 

en linje, men att det handlar om ett ständigt sökande och att hålla ögonen öppna för vad som 

är ”nästa sak”. Leiva påpekar att det finns en flyktig del inom mode, och att det därför inte är 

fel att utgå från ”det senaste”, men att det däremot inte fungerar på det sättet för Whyred. 

Fjärem menar att det handlar om att vara säker på något och stå för det. Lusensky menar i 

enlighet med ovanstående att mode handlar om att alltid förändras, men att det är viktigt att 

bygga ett arv och inte bara hoppa på trender när det kommer till musik. Björkholm säger att 

Monki alltid har lagt vikt vid att göra det de gillar och inte tittat för mycket på andra, men 

menar samtidigt att de lever i en mycket föränderlig värld och därmed måste man konstant 

överraska och utvecklas. Utifrån respondenternas tankar antar jag att det handlar om att hela 

tiden försöka hitta balansen mellan den samtida utvecklingen och varumärkets arv i arbetet 

med musik. Var man lägger sig beror sannolikt också på företagets storlek och ålder eftersom 

Whyred verkar se mindre till ”vad som händer nu”, än till exempel Filippa K som funnits med 

längre och lägger mer vikt vid att läsa av nyheter.  

 

2.3 Omvärld, målgrupp, kunder och musik  

 
”Det handlar om hela deras livsstil, det är den man tittar på”  
- Sofia Hägglund Wood, Filippa K  
 
Under intervjuerna har jag försökt att ta reda på om man tror att svenska varumärken skiljer 

sig från resten av västvärlden i arbetet med musik. Jag har, på grund av uppsatsens 

begränsningar gällande tid och omfattning, inte haft möjlighet att intervjua utländska företag 

utan de skillnader som tas upp grundar sig på respondenternas tolkningar av sin omvärld.  

 I bakgrunden till uppsatsen nämndes att Chanel har haft ett nära samarbete med 

sångerskan Lily Allen och använt henne och hennes musik i flera olika kanaler som 

exempelvis reklamkampanj och visning. Lusensky menar att svenska modevarumärken ligger 

efter i arbetet med exempelvis sponsring och artistallianser, och uttrycker det som att ”där 

känner man att de svenska företagen inte jobbar framåt, att hitta nya sätt att jobba med musik 

för att skapa uppmärksamhet”. Björkholm på Monki tror att man jobbar mer med musik 
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utomlands, men att det också kan gå överstyr om man inte gör något överraskande. På 

Whyred påpekar man att de artistsamarbeten man har oftast grundar sig på att man är 

kompisar sen innan, och att kompisgänget är viktigt. Lusensky säger i likhet med Whyred, att 

man inte får glömma att Sverige är ett litet land och att alla känner varandra i modebranschen 

och att det därför finns en risk att det smittar av sig och skapar likformighet i arbetet med 

musik. En anledning till att svenska varumärken eventuellt inte utmärker sig lika mycket i 

arbetet med musik som de utländska modevarumärkena, kan därmed vara att man ofta känner 

varandra inom den svenska modebranschen och på så sätt influeras. Hägglund Wood på 

Filippa K menar att de som är ”på insidan” antagligen ser större skillnader i varumärkenas 

ljudprofiler än vad konsumenten gör. Det är därför sannolikt att varumärkena tror sig ha ett 

tydligare ”sound” än vad man kanske egentligen har.  

 Inget av de intervjuade företagen gör marknadsundersökningar idag, men både 

Filippa K och Monki har planer på att göra det i framtiden. Lusensky tror att det är få 

modevarumärken som gör marknadsundersökningar eftersom det handlar lika mycket om 

”magkänsla” som mötet mellan konst och marknad i modebranschen. Vid frågan om det är 

viktigt att veta sin målgrupps musiksmak, menar Lusensky att det spelar roll vilken typ av 

varumärke man är, och att man antingen bestämmer sig för att ”vi vet” medan andra, större 

varumärken som exempelvis HM, måste väga in målgruppen mer.  Filippa K ska som nämnt 

göra sin första marknadsundersökning på flera år och enligt Hägglund Wood tittar man då på 

kundens hela livsstil, inkluderat vad de lyssnar på för musik.  Björkholm menar att 

allteftersom Monki växer blir det mer relevant att göra marknadsundersökningar och lära sig 

mer om kunden. På Whyred har man inte heller genomfört marknadsundersökningar, utan 

enligt Hjort har man strategiskt valt att gå en annan väg, och istället ta utgångspunkt i pressen 

när de kommunicerat. Jag tror att Lusensky har rätt i att de mindre modevarumärkena inte har 

samma behov att ta hänsyn till kundens tyckande som de större kedjorna. Men i enlighet med 

Björkholm, tror jag att behovet uppstår då man växer och kunderna blir allt fler.    

 Det är heller inte alla intervjuade modevarumärken som har en definierad 

målgrupp (vilket kan vara en anledning till att man inte gör marknadsundersökningar). Filippa 

K har en ganska definierad bild av sin drömkund, det är någon mellan 25-35 år som bor i en 

storstad och är modeintresserad men inte har tid att scanna av trenderna hela tiden berättar 

Hägglund Wood. Monki har enligt Björkholm en väldigt bred målgrupp, men de håller för 

tillfället på att definiera mer exakt vem drömkunden är. Björkholm menar dock att en 

drömkund för Monki är en tjej som är kreativ, vågar gå sin egen väg, och har en intressant 

personlighet. På Whyred har man inte någon uttalad målgrupp, utan Fjärem menar att 
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eftersom man har en så pass bred kollektion kan nästan alla hitta något de gillar, men helst vill 

man ha en kund som är intellektuell och vill lära sig mer. Vidare berättar Fjärem att eftersom 

Whyred mest har jobbat mot press och inte slutkonsument i sin kommunikation har man litat 

mycket på att pressen bygger upp en image hos kunden. Däremot tror Fjärem att det är 

säkrare att lägga image-material direkt i händerna på kunden, för att de då på ett enklare sätt 

kan styra hur varumärket önskas bli uppfattade. Utifrån modevarumärkenas uppfattning om 

målgrupp och drömkund kopplar jag det till i vilken utsträckning man genomför 

marknadsundersökningar och undersöker sin kunds musiksmak. Filippa K som har den mest 

definierade målgruppen är även de som planerar att genomföra en marknadsundersökning. 

Monki har också en relativt definierad målgrupp och kan i framtiden tänka sig att göra en 

marknadsundersökning. På Whyred har man en svagt definierad målgrupp och ingen direkt 

plan att utföra en marknadsundersökning.  Eftersom de svenska modeföretagen inte gör 

marknadsundersökningar kan de heller inte veta vad målgruppen lyssnar på, och jag kan 

därför dra slutsatsen att kundens musiksmak antagligen inte är en betydande faktor vid val av 

musik i butik, visningar, fester etc. Det är möjligt att man i framtiden kommer att ta hänsyn 

till kundens musiksmak i och med att det finns ett intresse för marknadsundersökningar, men i 

dagsläget verkar det inte som att modevarumärkena arbetar på det sättet.  

 

2.4 Musikkanaler  
 
”Det är viktigt att satsa på alla ställen, det går inte att utesluta det ena eller det andra” 
- Marisa Fjärem, Whyred 
 
I teoridelen togs de olika beröringspunkterna företag kan använda sig av i arbetet med musik 

upp. Jackson (2003:6) tar upp fjorton olika beröringspunkter, dock har jag utifrån intervjuerna 

kunnat identifiera att modevarumärken främst använder sig av: modevisning, butik, 

artistallianser, hemsida, kampanjfilm (kan liknas vid det Jackson kallar företagsfilm), 

fester/event, kontor samt samarbeten av andra slag.  Värt att poängtera är att 

modevarumärkena inte arbetar med tv-reklam eller radio i samma utsträckning och då inte 

heller ser dessa som kanaler där man arbetar med varumärkesbyggande och musik.  De 

viktigaste verktygen i arbetet med musikstrategi som Lusensky (2010:112) tar upp är 

ljudlogotyp, temalåt, soundtrack och bakgrundsmusik i butik. Utifrån intervjuerna verkar de 

svenska modevarumärkena främst använda sig av soundtrack, och bakgrundsmusik, och inget 

av de intervjuade företagen har utvecklat någon speciell ljudlogotyp eller temalåt.  
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 Lusensky menar att kollektionspresentationer (visningen) antagligen är den 

viktigaste kanalen när det kommer till att skapa en upplevelse med mode och musik. Hjort 

menar att Whyreds visningsmusik egentligen inte följer några regler, men att själva rytmen 

och andan av den ändå återspeglar den musik man profilerar sig med i andra sammanhang. På 

Filippa K försöker man välja musik till visningen som antingen är i linje med kollektionen 

eller kontrasterar emot den, enligt Hägglund Wood. Även Whyred menar på liknande sätt att 

man oftast försöker förstärka känslan av själva kollektionen med hjälp av musiken. Enligt 

både Whyred och Filippa K arbetar man mycket och länge med att ta fram musik till 

visningarna, och enligt Hägglund Wood är musiken på visningen minst lika viktig som 

stylingen. Det är alltså ett mycket medvetet val från modevarumärkena när det kommer till 

visningsmusik. Lusensky menar att kollektionerna ofta har ett tydligt sound, men att 

problemet är hur man får ut det i butiken där kunden ska uppleva det. Fjärem på Whyred 

uttrycker att ”Det är ju olika människor på olika platser, kunden är inte på visningen utan det 

är ju press”. Däremot berättar Hägglund Wood att Filippa K ofta visar sina visningar i butiken 

och att kunden på så sätt också får ta del av den. Jag uppfattar det som att modevarumärkena 

arbetar mycket med hur musiken ska påverka imagen på visningen, men som både Lusensky 

och Fjärem nämner är det oftast inte slutkunden som får ta del av den.  Utifrån intervjuerna 

verkar det också som att man oftast väljer musik som ska passa just kollektionen, och det 

varierar hur mycket man väger in den musik man spelar i andra sammanhang (som 

exempelvis butik eller event).  

 Lusensky menar att det främst är två aspekter man måste ta hänsyn till när man 

väljer musik till butiken. Det första är den funktionella aspekten som hur personalen och 

kunden ska trivas och den andra är vilka associationer man vill skapa. Det bästa är om man 

kan hamna någonstans mitt emellan menar Lusensky, men att det heller inte går att helga alla.  

Vidare berättar han att det är viktigt att ta hänsyn till volym och antal låtar när man spelar 

musik i butiken. På Filippa K låter man butikspersonalen bestämma musik, och Hägglund 

Wood menar att de har ett stort förtroende för dem som jobbar där. Både Monki och Whyred 

har en DJ som sätter ihop spellistor som sedan streamas ut till samtliga butiker. Leiva på 

Whyred förklarar att de gör på detta sätt för att ha någon form av konsekvens och kontroll 

över vad som spelas. Man låter alltså inte personalen vara med och bestämma, och Fjärem 

uttrycker det som att ”det funkar liksom inte när alla ska vara med och tycka”. Björkholm 

berättar att de är väldigt noga med vilken musik som spelas i Monkibutikerna och att det 

”hellre ska kännas svårt än Rix FM”. Björkholm berättar också att personalen är involverade 

i musiken genom deras nya projekt ”Monki Dj of the month”, där de får ställa upp och tävla 
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om att välja musik till butiken. Inget av de intervjuade företagen vill aktivt påverka kundens 

köpbeteende i och med den musik man spelar, men samtliga är övertygade om att kunden 

förknippar musiken i butiken med varumärket. Björkholm på Monki menar att deras ambition 

är att involvera kunden mer i musikvalet, men att det måste finnas ett filter för vad som 

spelas. Hjort menar att man verkligen vill att kunden ska förknippa musiken i butiken med 

Whyred som varumärke. Hägglund Wood på Filippa K tror också att kunden förknippar 

musiken i butiken med varumärket, men menar att Filippa K inte identifierar sig fullt ut med 

den musik de spelar i butiken och att de hellre ser det som en helhetsupplevelse. Utifrån 

ovanstående kan jag konstatera att modevarumärkena inte aktivt arbetar med musikens 

inverkan på point-of-purchase, men att både Monki och Whyred aktivt använder musik i 

butiken som ett verktyg för att påverka kundens uppfattning om varumärket i sig. Det tar sig 

även uttryck i att man vill kontrollera den musik som spelas, och lägger vikt vid att det ”ska 

vara samma överallt”. Det vanligaste redskapet verkar vara att streama ut musik till butikerna, 

och att hålla personalen måttligt involverad. Monki och Whyred verkar därmed se mer till 

vilka associationer man vill skapa, även om Monki har planer på att både involvera personal 

och kund mer i musikvalet. Filippa K låter främst personalen bestämma, och jag skulle därför 

argumentera för att de ser mer till de funktionella aspekterna, eftersom om man låter 

personalen bestämma är de antagligen nöjda och man slipper således klagomål från dem.  

 Samtliga intervjuade företag anser att man noggrant väljer DJs när man har 

fester eller event. Hägglund Wood på Filippa K menar att det kanske är lite mer kommersiell 

och glad musik än till exempel på en visning. Filippa K använder sig gärna av en lokal DJ när 

de har event, men Hägglund Wood menar att det händer att de flyger in folk också. På 

Whyred menar både Hjort och Fjärem att det är strategiskt valda DJs, men att man känner 

folk i branschen och på så sätt blir det ofta kompisar som spelar också. På Monki väljer man 

också, i likhet med Filippa K, ofta en lokal DJ när man exempelvis har butiksinvigning. 

Björkholm berättar att de gärna använder sig av kvinnliga DJs då de helst vill lyfta fram tjejer 

i musiksammanhang. Utifrån intervjuerna verkar det främst vara Monki som väljer musik till 

event eller fester med en tanke om att man vill lyfta fram personen bakom musiken. Däremot 

arbetar både Filippa K och Whyred aktivt med vilka man väljer, och ingen av dem vill att en 

artist ska spela bara för att denne är ”inne”.  

 Lusensky tror att det område där svenska modevarumärken ligger mest efter, i 

jämförelse med andra länder inom arbetet med musik, är artistallianser. Han menar att de 

skulle vinna mycket på att länkas ihop och bidra med någonting till kulturen kring musik, som 

artister och konserter. Whyred har haft många ambassadörer för sitt varumärke, och Hjort 
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nämner framförallt några svenska artister men menar också att de samarbetat med utländska 

artister. På Filippa K arbetar man reaktivt, och det är artisterna som får komma med förfrågan 

till företaget och känns det intressant kan man tänka sig att placera sina kläder på dem, menar 

Hägglund Wood. Vidare menar hon att det är en svår avvägning då man ska samarbeta med 

artister och uttrycker det som att ”det finns ju många fantastiska artister, men de är inte 

nödvändigtvis Filippa K” och att ”det är jättejobbigt om man sätter sitt varumärke på någon 

som gör något vi inte står för”.  På Monki sponsrar man inte artister direkt, utan de jobbar 

mer med att lyfta fram unga personligheter i sitt Monki-magazine. Ofta är det unga tjejer som 

har en koppling till musik, och som ”är kreativa och intressanta på något sätt”. Björkholm 

uppskattar speciellt när unga talanger gillar Monki, men menar att de inte arbetar aktivt med 

sponsring då de inte ”vill köpa någon”. I likhet med modevarumärkena menar Lusensky att 

det är otroligt viktigt att vara trovärdig i valet av artister, då det annars kan resultera i negativa 

konsekvenser för både artisten och varumärket och uttrycker det som att ”det kan bli väldigt 

fel om det inte finns någon form av match, utan bara tycke och smak”. Lusensky, Björkholm 

och Hägglund Wood är alla överens om att man måste vara försiktig i arbetet med 

artistallianser. Whyred däremot har en mer oproblematisk inställning till samarbete, och jag 

tror att det kan bero på att man har musiken så pass djupt inrotat i företaget och därmed 

känner de instinktivt om det fungerar eller inte. Både Monki och Filippa K har en mer aktsam 

inställning till artistallianser och sponsring, vilket jag anser grundar sig i en rädsla för att det 

ska bli ”fel”, och man undviker hellre samarbeten än att riskera att det blir fel.  

 Samtliga varumärken arbetar på något sätt med musik på sina hemsidor. På 

Filippa K är det främst via kampanjfilmer som man lägger upp på hemsidan och som 

ackompanjeras av musik. Hägglund Wood berättar att den musik de använder i 

kampanjfilmerna ofta har en koppling till visningsmusiken och ska framförallt förstärka 

känslan i filmen.  I likhet med Filippa K, arbetar Monki gärna med film som visas på bio och 

på nätet. Björkholm berättar att de gärna har dansare som modeller i filmerna, och därför blir 

även musiken mycket viktig. Monkis filmer visas på deras hemsida, och Björkholm berättar 

att de kommer att jobba mer med musik där i form av lyfta fram sin ”Monki DJ of the month” 

tävling och menar även att man ska kunna känna igen soundet från butikerna på hemsidan. På 

Whyred kommer man att satsa mycket på musik på hemsidan, berättar Fjärem, genom att 

bland annat ta fram en spotifylista2 och månadens tips. Samtliga intervjuade företag verkar 

vilja att musiken ska vara ett val på hemsidan, och det är ingen av hemsidorna som spelar 
                                                
2 Spotify är en online-musik tjänst där man kan lyssna till strömmad musik över Internet, och som tillåter 
användare att sätta ihop spellistor och dela dem med andra användare. (www.wikipedia.org/se)  
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musik när man går in på dem. Däremot verkar de gärna vilja, enligt ovanstående, att musik 

ska finnas med på hemsidan antingen i form av kampanjfilmer, tips, eller spellistor mm.  

 Vid frågan om man spelar musik på kontoret menade samtliga respondenter att 

det är viktigt för det kreativa arbetet men att det samtidigt inte går att tvinga alla att lyssna på 

samma musik. På Whyred har de ingen musik i receptionen, men både Fjärem och Hjort 

berättar att man lyssnar på musik i sina rum, och att det känns viktigt för atmosfären. Inte 

heller på Monki har man ett högtalarsystem, men Björkholm berättar att de som vill lyssnar på 

musik och tror att det är jätteviktigt för inspirationen och det kreativa arbetet. På Filippa K 

spelar man utvald musik i receptionen, och Hägglund Wood berättar att det ofta spelas musik 

på de olika avdelningarna. Därmed verkar det som att musik är ett viktigt inslag i det dagliga 

arbetet på samtliga företag, men att det måste vara valfritt huruvida man vill lyssna på det 

eller inte.  

 Lusensky tror att ett skifte är på gång i kommunikationsbranschen och att det 

framförallt handlar om att skapa uppmärksamhet och engagera mot konversationer kring 

varumärken. Vidare menar han att nästa steg för de svenska modevarumärkena är att alliera 

sig inom kultur och musik, och på det sättet försöka göra ”nya spännande saker”. Jag har 

frågat företagen under intervjuerna om de har någon idé om hur man kan arbeta på nya sätt 

med musik, och nästan alla hade en önskan om att göra något ”nytt” relaterat till musik. För 

Monki handlar det i framtiden om att lyfta fram människorna bakom musiken mer, enligt 

Björkholm. Hon tar även, i likhet med Lusensky, upp vikten av att skapa konversationer och 

menar att deras kunder pratar om att Monki spelar musik, och att det är få som vet att de inte 

gör det. Fjärem berättar att Whyred en gång spelade in covers på låtar som var med i 

visningen i samarbete med artister.  Hon menar att i efterhand hade det varit spännande att 

göra en skiva av det som sedan skulle ha sålts i butik, men att det helt enkelt inte funnits 

kapacitet att göra det just då. Hjort instämmer och menar att man verkligen borde ha fullföljt 

det, men att det är något de skulle kunna göra om i framtiden. I likhet med Björkholm, menar 

Fjärem att man gärna skulle vilja lyfta fram den historia som ligger bakom musiken och på så 

sätt skapa konversationer om Whyred. På Filippa K har de för tillfället inget musikprojekt 

planerat för framtiden, men Hägglund Wood menar att det absolut är något man skulle tänka 

sig då musik känns som en naturlig kanal för Filippa K att verka i. Jag kan därmed konstatera 

att det finns ett intresse hos de svenska modevarumärkena att hitta egna vägar att arbeta med 

musik på, men att man ser det som något ligger i den nära framtiden och som Hägglund Wood 

på Filippa K uttrycker det ”gäller det bara att hitta rätt form och tid”. Det är möjligt att den 

svenska modebranschen befinner sig i ett skede där man nyligen börjat, som Lusensky 
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uttrycker det; ”se över sådana saker som hur vårt varumärke låter”, och det är därför möjligt 

att vi kommer att märka av musik som en tydligare del av de svenska modevarumärkena inom 

kort.  

 

3. Slutdiskussion   
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur svenska modeföretag arbetar strategiskt med 

musik i sitt varumärkesbyggande. Detta innebar även att analysera hur tre svenska 

modeföretag aktivt söker att använda musik i framställandet av varumärket som speglar de 

kärnvärden och den design de står för. Genom intervjuer med tre modeföretag och en 

kommunikationsbyrå har jag kommit fram till mina slutsatser.  Jag kommer att lägga upp min 

slutdiskussion efter tre huvudområden som jag funnit och under dessa diskutera hur de olika 

varumärkena ljudsätter sin design och sina kärnvärden. Slutligen kommer jag även att 

kortfattat presentera några generella slutsatser som kommit fram under analysen och som 

berör området varför/varför inte svenska modeföretag använder sig av musik i sitt 

varumärkesbyggande.  

 Utifrån mina samtal med de svenska modevarumärkena och min analys har jag 

funnit tre huvudsakliga utgångspunkter för hur företag i modebranschen kan arbeta med 

musik i sitt varumärkesbyggande: Inspiration och grund för hela varumärket, förstärkare av 

varumärket och som upplevelse utanför varumärket. Dessa utgångspunkter relaterar också till 

de intervjuade företagen: Whyred, Filippa K och Monki.  

 Whyred använder musik som inspiration och något som ligger till grund för hela 

deras varumärke. Eftersom de dels har musik som ett av sina ”kärnvärden” och även uttrycker 

att deras största musikinfluens grundar sig i designern Roland Hjort, så kan vi anta att musik 

är något som finns inbakat i varumärket redan från början och inte är en del av någon strategi 

för varumärkesbyggande. Däremot kan musik fungera som ett varumärkesbyggande verktyg 

för Whyred då de ändå väljer att tydligt kommunicera att musik är viktigt för varumärket och 

att man gärna vill förknippas med det. Hur ljudsätter då Whyred sin design? Exempelvis 

menar man att ordet ”personligt” är viktigt för Whyreds design, detta visar sig även i arbetet 

med musik eftersom de gör sina musikval baserat på Hjorts musiksmak och därmed skapar 

man ett personligt band till sina kunder genom musiken. Ett annat exempel på hur man kan 

översätta design i ljud som Whyred visar, är att inspireras mycket av artister eller subkulturer 

och även deras sätt att klä sig, och på så sätt skapar man en tydlig koppling mellan musik och 

design.  De musikkanaler Whyred använder sig av är: modevisning, butik, hemsida, kontor, 



STOCKHOLMS UNIVERSITET  HT10/JÖ 
Centre for Fashion Studies 

 32 

fester och event, artistallianser, samt att de i framtiden kan tänka sig att engagera sig i andra 

typer av musikprojekt.  

 Filippa K representerar utgångspunkten för musik som förstärkare av 

varumärket. Eftersom musik är något som ligger till grund för Filippa Ks 

kärnvarumärkesidentitet, använder de istället musik som något att illustrera sina kärnvärden 

med, d v s förstärka varumärkesupplevelsen. I jämförelse med Whyreds sätt att arbeta med 

musik, låter Filippa K istället varumärket inspirera musikval, medan Whyred också låter 

musiken inspirera varumärket. Filippa Ks värdeord är stil, enkelhet, renhet och kvalité, och de 

definierar sin musikstil som elektronisk och luftig. Filippa K översätter därmed inte direkt 

sina värdeord i musik, vilket också gör att man kan anta att de använder musik som just 

förstärkare av sin design eller kärnvärden och inte jobbar med att exakt kommunicera dessa i 

musik. Filippa K ser också mycket till vad som händer i omvärlden avseende musik och 

plockar in det som känns relevant för dem, vilket också visar på att man utgår från varumärket 

i sina musikval. De musikkanaler Filippa K använder sig av är: modevisning, butik, 

artistallianser (till viss del men eftersom de ser det som ett reaktivt arbete skulle jag inte säga 

att det är en strategiskt vald musikkanal), hemsida, kampanjfilm, fester/event, samt kontor.  

 Den tredje utgångspunkten jag funnit i arbetet med musik är som nämnt att se 

det som något som även bygger en upplevelse utanför varumärket, och den här 

utgångspunkten får representeras av Monki. Exempel på hur de gör det här är att lyfta fram 

unga kvinnliga DJs, eller att arrangera musiktävlingar. Man sätter alltså inte musiken som en 

bakgrund till varumärket, utan snarare varumärket som bakgrund musiken i dessa aktiviteter. 

Monki visar också att man kan ljudsätta sina kärnvärden med hjälp av vilka artister man väljer 

att spela, och att det också kan handla om personen bakom musiken. Exempel på hur Monki 

ljudsätter sin design är att de menar att de spelar musik som kunden känner igen men att det 

ska finnas en tvist, på liknande sätt menar de att deras design är enkel men med någon tvist.  

De musikkanaler Monki använder sig av är: butik, artistallianser, hemsida, kampanjfilm, 

fester/event, kontor och även andra musikrelaterade projekt.  

 De vanligaste kanalerna att använda sig av musik i sitt varumärkesbyggande är 

således butik, modevisning, fester och event, kampanjfilm (vilket i Monkis och Filippa Ks fall 

är samma som hemsida), och artistallianser. Dock vill jag påpeka att graden av strategiskt 

tänkande inom varje kanal skiljde sig mycket mellan de intervjuade modeföretagen och de 

kanaler där det märktes att detta tänkande var som starkast var modevisning och butik. Utifrån 

ovanstående vill jag också lyfta fram slutsatsen att det är möjligt att översätta design och 

kärnvärden till musik, och de vanligaste sätten att göra detta på är: främst genom att spela 
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musik från artister som står för samma kärnvärden som företaget, och genom att lyfta fram 

samma element i musiken som i en kollektion (exempelvis om man har en punkinspirerad 

kollektion kan man spela punkmusik). Dock verkar det finnas en avsaknad av att mer 

långsiktigt översätta sin design i musik, men eftersom designen är föränderlig kan musiken 

också vara det. Kärnvärden är mer bestående än själva designen och det är därför dessa man 

artikulerar i musiken i butiken, men man gör det inte i samma utsträckning på modevisningen 

som i butik.  

 Generellt ser de svenska modevarumärkena en framtid inom musik och 

varumärkesbyggande. Dock ifrågasätter jag om inte framtiden redan är här, och därmed 

kanske de svenska modemärkena ligger efter i arbetet med musik i sitt varumärkesbyggande i 

jämförelse med utländska modevarumärken. Jag har som nämnt inte undersökt hur de 

internationella varumärkena arbetar, men utifrån mina intervjuer kan det faktum att den 

svenska modebranschen är relativt liten vara en orsak till varför svenska modevarumärkena 

eventuellt ligger efter. En annan konsekvens av att den svenska modebranschen är relativt 

liten är möjligtvis att modevarumärkena tror sig ha ett tydligare sound än de egentligen har.  

Eftersom företagen har koll på varandra kan de på insidan enklare urskilja audiella skillnader 

än kunder (vilka jag i det här fallet antar saknar insyn i modeföretagens verksamhet) på 

utsidan.  

 De svenska modevarumärkena utgår inte från en enda strategi i arbetet med 

musik, utan man använder sig hellre av alla strategier till någon grad. Utifrån Lusenskys tre 

huvudsakliga strategier ( associationsstrategi, artistallianser, och explore), har jag funnit att 

inget av de intervjuade företagen inriktar sig på en speciell strategi. Däremot finns de drag av 

de tre olika strategierna i deras arbete med musik. Det vore intressant att hitta ett modeföretag 

som har fokuserat på en strategi och se om deras musikstrategi upplevs som tydligare än de 

jag har intervjuat. 

 Subtilitet värdesätts högt när det kommer till arbetet med musik. De intervjuade 

företagen vill inte uttalat ”påverka” sina kunder för mycket och man spelar inte musik i butik 

för att få kunderna att handla mer, utan det handlar snarare om att ljudsätta sitt varumärke. 

Det är möjligt att de intervjuade företagen skulle spela musik som fick sina kunder att handla 

mer om de visste exakt vilken musik de skulle spela för att få den effekten, men eftersom 

inget av företagen gör marknads- eller kundundersökningar är det svårt att utöva detta. Jag 

tror att det handlar mycket om att man verkar i en kreativ bransch, där ord som ”äkta” eller 

”unik” spelar en mycket stor roll, och skulle de uttala sig om att de vill påverka sina kunder 

till köp skulle eventuellt dessa ord förlora sin innebörd för modevarumärkena och påverka 
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dem negativt i kund/varumärke förhållandet. Jag vill dock påpeka att det verkar finnas ett 

intresse hos de intervjuade företagen för marknadsundersökningar och kundens önskemål i 

framtiden. Detta intresse kan relateras till modeföretagens storlek och ålder, och växer i takt 

med att företaget växer. I dagsläget är inte kundens musiksmak en avgörande i musikvalet, 

men det är möjligt att det kan komma att bli viktigare i framtiden.   

 De svenska modeföretagen låter helst en person bestämma över de musikval 

man gör. Detta eftersom man vill ha kontroll över vad som spelas och skapa konsekvens i sin 

musikprofil. Graden av hur mycket modeföretagen låter andra tycka till påverkas av storlek 

och ålder på företaget, samt hur mycket man vill lyfta fram den enskilde designerns 

personliga smak i sina musikval.  

 Långsiktighet har varit en av de viktigaste faktorerna i den här uppsatsen för att 

undersöka om modeföretag arbetar strategiskt med musik i sitt varumärkesbyggande. Hur 

pass långsiktigt modevarumärkena arbetar med musik verkar vara en avvägning mellan 

företagets arv och modets föränderlighet i allmänhet. Denna avvägning är eventuellt 

utmärkande för varumärken i modebranschen då just föränderlighet är en väsentlig del av 

mode. Det är därmed inte säkert att långsiktighet är viktigast i det strategiska arbetet med 

musik för modevarumärken, och det blir därför kanske lika viktigt att se till vad som händer 

”just nu” inom musik som att ta vara på hur man har låtit genom historien. Denna avvägning 

tar sig olika uttryck beroende på vilken kanal man verkar i, och den verkar vara viktigare då 

man gör musik till en modevisning än exempelvis då man väljer musik till butik.  

 Ovanstående är några generella slutsatser avseende användandet av musik i 

varumärkesbyggande i modebranschen. Jag vill avslutningsvis lyfta fram att strategiskt inte är 

ett definitivt begrepp och det är därför svårt att bestämma graden av strategiskt tänkande hos 

de intervjuade modeföretagen. Däremot kan jag dra slutsatsen att det hos vissa av 

modevarumärkena absolut finns en tanke om att hålla ihop sin audiella profil över de 

musikkanaler man använder sig, vilket jag anser kan definieras som strategiskt. Värt att 

poängtera är också att musiksmak är subjektivt, och liksom tyckande svårt att strukturera, 

därmed blir det nästintill omöjligt att bestämma vad som är rätt eller fel musik i förhållande 

till ett varumärke. Jag anser att jag har tagit upp ett försummat område inom både det 

modevetenskapliga och varumärkesbyggande fältet, och jag hoppas att det i framtiden 

kommer att forskas mer om detta ämne. Särskilt intressant skulle det vara att ta sig an ett 

kundorienterat perspektiv och undersöka om man kan förknippa ett modevarumärke med ett 

speciellt sound, och på sätt skapa sig en helhetsbild om huruvida det är möjligt att höra ljudet 

av ett varumärke.  
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Appendix 1 
 
Intervjuguide Modemärken 
 

Varumärket 

Berätta om varumärket xxxx?  

Vilken känsla vill ni förmedla med varumärket?/ Vad står ni för som varumärke? 

Vad bygger ni denna känsla på?  

Hur förmedlar ni det ni står för? (namn, logo, symboler, personer, paketering etc..)  

Vad skiljer er från andra varumärken?  

Vilka mål vill ni uppnå som varumärke?  

Har ni en grafisk profil? Hur ser den ut? Hur utvecklades den med hänsyn till varumärket?  

Hur skulle du beskriva er design/ Vad signalerar den?  

Om ni skulle vara en musikstil, vilken skulle ni vara då? 

Om ni skulle identifiera er med en artist, vem skulle det då vara och varför?  

 

Konsumenter 

Vilken är er målgrupp?  

Vad vill ni betyda för era kunder, vilken mening spelar ni deras liv?  

Hur ser drömkunden ut/lyssnar på för musik?  

Undersöker ni vad er målgrupp lyssnar på för musik? Varför/Varför inte?  

Tror du att ni kan ”hjälpa” era kunder att hitta ny musik?  

 

Musikkanaler 

Vad spelar ni för musik i: 

Butik?  

Tror du att den musik ni spelar i butiken påverkar era kunder att köpa mer?  

Tror du att kunderna förknippar den musik man spelar i butiken med varumärket?  

Visningar? 

Event/Fester?  

Reklam?  

Kontor?  

Hemsida?  
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Annat? 

 

Har ni några artistallianser?  

Vet ni om några artister använder era kläder? Varför? 

Vilka artister brukar uppträda i samband med event/visning?  

Försöker ni hjälpa nya artister att bli upptäckta? 

Vilken är er viktigaste kanal?  

 

Sonic Branding 

Tror du att musik är ett starkt varumärkesbyggande verktyg? Varför/varför inte?  

Hur har ni historiskt jobbat med musik?  

Ändrar ni musikstil för varje kampanj?  

Har ni en plan för framtiden för ert arbete med musik?  

Vem bestämmer musik? T.ex för den musik som spelas i butiken? Vad utgår man ifrån?  

Hur tror ni att era konkurrenter skiljer sig från er när det kommer till musik?  

Tror du att det finns en konkurrensfördel i att använda musik i sitt varumärkesbyggande? På 

vilket sätt?  

Finns det några nya/spännande sätt att arbeta med musik på som ni kan tänka er? 
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Appendix 2 
 
Intervjuguide Heartbeats International – Jakob Lusensky 
 
Varumärken 
 
Varför behöver företag se till music branding?  
 
Vad kan music branding ge varumärken för fördelar?  
 
Vilka faktorer är viktiga för svenska modeföretag idag att titta på när det gäller music 
branding?  
 
Vad är framgångsreceptet för att lyckas med att strategiskt använda sig av musik?  
 
Vilka Svenska modemärken jobbar strategiskt med detta idag tror du?  
 
Varför gör inte alla det?  
 
Vilka trender ser du inom varumärkesbyggande avseende musik? Kommer det att bli 
vanligare?  
 
Tror du att ett modevarumärke skiljer sig från andra varumärken i förhållandet till musik? 
Måste de tänka på något speciellt? 
 
Är det viktigt att veta sin målgrupps musiksmak? Varför?  
Brukar denna vara homogen vid undersökningar?  
 
Mode 
 
Tror du att man kan översätta kläder/design till musik/ljud?  
 
Har du exempel? 
 
Mode och musik har alltid legat nära, men hur tror du att detta håller på att förändras?  
 
Skiljer sig svenska modeföretag från resten av världen i arbetet med music branding?  
 
Vilka uttryck kan music branding ta sig när det kommer till ett modeföretag?  
 
Musikkanaler 
 
Vilka kanaler kan modeföretag använda sig av för att bygga upp varumärket med hjälp av 
musik?  
Hur tror du att modeföretag kan använda sig effektivt av:  
Artistallianser? 
In-store? 
Catwalk? 
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Event? 
TV-reklam? 
Internet? 
 


