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Abstract 

 

Due to the current digitalization of the music industry it has become more important than ever 

for musicians to get their music placed in advertising. This process is frequently described as 

a win-win situation for both sides: the musician gets money and exposure while the brand gets 

to ride on the musician’s pop-cultural position in society. The following thesis is focused on 

identifying the different ways brands work with music in their TV-advertising, and what 

effects the brand of the featured artist might have on the brand itself. Using text analysis, six 

advertisements all shown on Swedish TV during the first half of 2016 were analyzed, with the 

result that four major recurring themes were identified: nostalgia, text-related usage, making 

the advert memorable and making the advert into entertainment. The study also found three 

ways in which a band profile could serve a brand: (I) to make the advert an artifact of popular 

culture, (II) to let the brand ride on the bands success, (III) to give credibility to the brand. 

The study was based on brand theory, sensory branding and semiotics as well as David 

Hurons theory on the different usages of music in advertising.  

 

Keywords: Music, Advertising, Synchronization, Branding, Music Industry, Swedish 

Advertisement.  
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1. Inledning. 
 
 
I en artikel i Time Magazine beskrivs det hur det för en ung artist idag inte längre är fel att 

låta sin musik bli inkluderad i reklam och film. Tvärtom är det en nödvändighet för att kunna 

överleva på sin musik. I samma artikel nämns den amerikanska singer-songwritern Ingrid 

Michaelson som exempel. En artist vars musik många har hört utan att veta att det var hon i 

en handfull olika sammanhang - däribland TV-serier, reklamfilm och trailers (Sanburn: 2012).  

 

Musik har varit ett återkommande inslag i reklam sedan de första radioreklamerna såg dagens 

ljus i början av 1920-talet. Den mest tydliga kopplingen mellan reklam och musik är så 

kallade jingles, helt enkelt ett kortare musikstycke skrivet för ett visst företag. På 1980-talet 

började företag att intressera sig för att använda redan existerande kommersiell musik i 

reklamer, något som senare kom att börja kallas för synk eller synkronisering (Kellaris et al.: 

1993:114).  

 

Vad det hela innebär är att en låt – skriven och inspelad för ett helt annat sammanhang – 

används för att sälja en produkt. I den autenticitetsbesatta musikbranschen ansågs detta 

inledningsvis som ett sätt att sälja sig själv, ett steg bort från rollen som en skapande konstnär. 

I och med det nu förändrade musikklimatet där det blir allt svårare att tjäna pengar på sin 

inspelade musik har situationen förändrats helt. Nu är det istället en nödvändighet för många 

artister att få med sin musik i visuell media såsom TV-serier, filmer och givetvis reklamfilm. 

Att få med sin musik i just en reklamfilm innebär på flera sätt ett giftermål med företaget, där 

bådas specifika egenskaper överförs på varandra. Just det mötet, där konst och kommersialism 

möts, ämnar föreliggande studie att ta upp och vidare även utreda vilka typer av möten eller 

varianter på musikanvändning i reklam som finns.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att analysera förhållandet mellan kommersiell musik använd 

i reklamfilm och varumärket som ligger bakom reklamfilmen. Studien avser till att identifiera 

en serie varianter på hur användning av kommersiell musik kan yttra sig i svensk reklam. 

Således lyder mina frågeställningar som följer: 

 

- I svensk TV-reklam idag, hur arbetar företag med varumärkesbyggande med 

kommersiell musik? 

- Hur påverkar artistens profil företagets varumärke?  

- Vilka varianter av kommersiell musikanvändning går att identifiera i svensk 

reklamfilm?  

 

1.2 Definition av centrala begrepp 

 

Kommersiell musik:  

 

Begreppet kommersiell musik kommer att användas utifrån definitionen att det är musik som 

är släppt i ett annat sammanhang som menas. Begreppet skiljer sig ifrån produktionsmusik, 

vilket är musik specialskriven för ändamålet. Termen har därför inget att göra med ordet 

kommersiell i bemärkelsen att musiken skulle vara släppt på ett majorbolag, utan alltså enbart 

i form av att den är släppt för allmänheten överhuvudtaget.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Föreliggande uppsats kommer enbart att fokusera på kommersiell musik, och således helt 

ignorera användandet av jingles och specialskriven musik. Detta är för att arbetet syftar till att 

analysera förhållandet mellan en artist och ett varumärke vilket inte går med specialskriven 

musik då den enbart existerar för att tjäna varumärket. Vidare kommer uppsatsen endast att ta 

upp reklamer visade på svensk TV, då det är i en svensk kontext studien bedrivs. Detta 

innebär inte att internationell reklam nonchaleras, utan bara att den måste ha visats på en 

svensk TV-kanal för att kunna inbegripas i studien. Detta innebär även att reklamer enbart 

visade på webben och andra audiovisuella marknadsföringssätt inte heller kommer att 

inbegripas i arbetet. Utöver detta kommer studien inte att ta hänsyn till vilken reklambyrå som 
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ligger bakom reklamen, utan enbart fokusera på företaget som ett varumärke i relation till 

musik som används. Studien ämnar inte studera typexempel på hur olika byråer arbetar, och 

det är därför denna aspekt helt utelämnas. Musikvetenskapliga termer som skulle kunna ses 

som relevanta i sammanhanget kommer för det mesta att utelämnas. Enbart när det explicit är 

nödvändigt att använda en musikvetenskaplig term kommer det att göras.  

 

1.4 Disposition 

 

Arbetets disposition kommer att fortgå som följer: jag kommer inledningsvis i kapitlet 

tidigare forskning att redogöra för forskningsfältet och ta upp ett antal andra studier med 

kopplingar till min. Även om flera av dessa inte är exakt det som utreds i föreliggande studie 

så fungerar de mycket bra som bakgrund till senare kapitel. Därefter, i kapitlet Teoretisk ram, 

kommer teorin att presenteras, vilken grundar sig i marknadsföringslitteratur. Idéer om 

varumärken och hur de fungerar kommer där att vara centrala, men även musikvetenskapliga 

teorier kommer att presenteras. Vidare följer metod-delen där den kvalitativa textanalysen 

som arbetet grundar sig på kommer att presenteras. I metod-delen finns även en kortare 

metod-kritik, en diskussion kring alternativa metoder och en motivering till varför just 

textanalysen är det optimala angreppsättet på mitt forskningsområde. I samband med metoden 

presenteras också vilket material studien kommer att innehålla, samt en kortare diskussion om 

reliabilitet och validitet. Därefter följer ett analys-kapitel som består utav nedbrytningar av 

sex stycken olika reklamfilmer, och fokuserar på vad som karaktäriserar deras 

musikanvändning. Efter analysen diskuteras resultatet av densamma, vilket sedan även följs 

upp av ett stycke om vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning  
 
Trots att flera författare betonar att ovanligt lite har skrivits om musikanvändning i 

reklamfilm, och att deras studier fyller ett hål, så finns det ändå en hel del skrivet om än med 

olika infallsvinklar. Gemensamt för samtliga är att man hela tiden understryker att 

musikanvändning i reklam faktiskt spelar roll, och är mer än bara bakgrundsljud. 

Forskningsläget ser således diversifierat ut, och föreliggande kapitel syftar till att fånga in 

några delar av det. Tre huvuddelar står i fokus: hur bakgrundsmusik kan stärka ett varumärke, 

hur varumärken kan dra nytta av artisters image samt förhållandet mellan ett varumärke och 

artisten vars musik används.  

 

2.1 Bakgrundsmusik stärker varumärket 

 

Park, Park & Jeon fastslår tidigt i sin studie Attributes of background music  

and consumers’ responses to TV commercials (2014) att bakgrundsmusik i reklam är kapabel 

att stärka ett varumärke. 480 studerande boendes i två större städer i Sydkorea fanns med i 

studien som lät testobjekten utsättas för reklam för fiktiva sportskor. Fyra stycken 

reklamfilmer producerades, alla med olika bakgrundsmusik. All bakgrundsmusik var utan 

text, för att undvika texteffekter då detta inte var något som författarna ville inkludera. 

Studenterna delades sedan in i olika fokusgrupper beroende på hur involverade de var med 

produkten, och fick sedan fylla i formulär efteråt. Resultatet av studien blev att igenkännbar 

musik har större inverkan på de som inte hade någon koppling till produkten eller hade 

planerat att köpa produkten, än de som redan ville köpa den. För de som var involverade med 

produkten, tolkas musik som information och så länge den inte är förenlig med produkten så 

är det en del i hur reklamens information intas. De som inte var involverade fokuserar mer på 

kredibilitet, attraktivitet och prestige i reklamen, och då kan musik ha en roll som stärker den 

synen. Igenkännbarhet ger konsumenten en bra attityd till varumärket, då igenkännbarheten 

fostrar lyssnarens emotionella reaktion till musiken.  

 

2.2 Varumärkens användning av artisters image 

 

Klein har i sin studie In Perfect Harmony: Popular Music and Cola Advertising (2008) 

analyserat de två stora producenterna av drycken cola, Coca Cola och Pepsis, användande av 

populärmusik och hur de har lyckats bli en del av musikkulturen. Genom dels intervjuer med 
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musikbransch och reklambransch och dels analyser av populär och fackpress visar Klein på 

hur musik kan fungera som en genväg till varumärkesbyggande. Cola och Pepsi har, enligt 

Klein, lyckats att få bort stämpeln av att vara ett märke och har hela tiden verkat för att vara 

en del av populärkulturen. Detta har man gjort genom att göra reklam på särskilda sätt: (I) 

arbetat med artister som varit öppna för samarbeten med varumärken, och på så vis inte fått 

samarbetet att kännas påtvingat. (II) gynnat de artister som samarbetat med dem. Äldre 

artister, såsom Ray Charles, har sagt att han skäms över de reklamer han gjorde med Pepsi 

men att de gjorde att fler började lyssna på hans äldre verk. Madonnas låt Like a Prayer var 

med i en reklam som sändes samtidigt i 40 länder innan albumet släpptes, vilket också var ett 

innovativt sätt att då marknadsföra musik på. Klein menar således att det på grund av 

varumärkenas styrka finns saker att hämta där även för artisterna. (III) Att hela tiden göra sin 

reklam till underhållning, det ska inte vara en reklam utan populärkultur. Det finns åtskilliga 

exempel på Pepsi och Coca cola-reklamer som just baseras mer på underhållningsfaktorn än 

reklamfaktorn. Artister som är med i reklamerna ser dem som vilka andra kreativa projekt 

som helst, och inte som att de säljer sig själv för att göra reklam för en dryck. Idag beror detta 

just på den historia som Pepsi och Coca cola har, där deras reklamer historiskt mer lyckats bli 

genuina populärkulturella händelser än ett visuellt sätt att sälja sin produkt på. (IIII) Genom 

att adoptera egenskaper som vanligtvis anknyts till rock-musik, såsom att vara anti-auktoritär 

och ”cool”. Genom att ha den stämpeln, som ett varumärke som är coolt och en del av 

rockmusiken, har man lyckats dra till sig artister och samtidigt inte skadat artisternas relation 

till deras fans. Fansen har snarare sett det som en kul grej, ett helt vanligt kreativt samarbete.  

 

2.3 Förhållande mellan varumärke och artist  

 

Jørgensgaard Graakjær har i sin studie The Bonding of a Band and a Brand: On Music 

Placement in Television Commercials from a Text Analytical Perspective (2014) valt att 

anlägga en textanalytisk vinkel musikläggning. Studien utgår ifrån ett exempel där det danska 

bandet The Blue Vans låt ”There Goes My Love” var med i en reklam för Apple. I flera 

artiklar och studier, som Kleins med Coca Cola, lyfts det hälsosamma förhållandet mellan ett 

varumärke och ett band upp. Graakjær vill visa på det andra sidan av myntet, att det 

egentligen är ett ganska osunt förhållande där det är företaget som bestämmer exakt vilka 

delar av låten som ska vara med och hur den ska klippas. Att låten spelas från början till slut i 

dess originaltappning sker väldigt sällan.  

 



	 9	

En liknande skepsis går att hitta hos Meier i hennes studie Promotional Ubiquitous Musics: 

Recording Artists, Brands, and “Rendering Authenticity” (2011). Studien går ut på att visa på 

musikindustrins koppling till företag, och hur musik ofta har ett ansikte utåt som kultur men 

vars avsikt är att främja ett varumärke. Tesen Meier för är den att licensierandet av 

kommersiell musik hör ihop med varumärkens ökade vilja att tala till konsumenters identiteter 

på ett sätt som verkar autentiskt. Författaren identifierar två trender, vilka också ligger till 

grund för föreliggande studie: 

 

1. Skivindustrin kämpar på grund av den dalande skivförsäljningen, vilket också beror på 

anammandet av ny teknologi vilket möjliggör artister att distribuera sig själva samt det 

faktum att många inte längre lyssnar på musik på samma sätt (se till exempel streaming). 

 

2. Varumärken utforskar nya känslomässiga, kulturella och livsstils-orienterade sätt att 

marknadsföra på för att bryta igenom mediebruset och tala till konsumenters identitet och 

framstå som ”coola”. 

 

Dessa två aspekter har, enligt Meier, bidragit till den trend som vi nu ser där varumärken 

väljer att förknippas med artister. Samma trend går också att härleda till Kleins studie, men 

även Graakjærs.  
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3. Teoretisk ram 
 
Föreliggande arbete kommer att ha teorier om varumärkesbyggande och marknadsföring som 

teoretisk ram, vilka sedan även toppas utav semiotiska begrepp och teorier hämtade ur 

musikvetenskapen. Varumärkesteorierna kommer att ligga till grund för undersökningen då 

det är förhållandet mellan varumärke och den valda musiken som jämförs, och för att sedan 

vidare understryka att musikanvändning även framkallar mentala framställningar kommer 

även delar av semiotik att blandas in. Teorin hämtad ur musikvetenskapen kommer att 

användas som en bakgrund då det är musiken i reklamen som utreds, och inte enbart 

varumärken och mentala koncept. 

 

3.1 Varumärkesteori 

 

Det är genom de mentala koncept som varumärken frambringar som gör att konsumenter kan 

navigera på marknaden, och skilja olika varumärken ifrån varandra. Varumärken samlar och 

förmedlar de egenskaper som företaget besitter, och är den kommunikativa hjärnan bakom 

produkten. Dahlén och Lange (2003:200) identifierar tre nyckelfunktioner varumärken kan ha 

för företag. Ett varumärke kan ge företag flexibilitet, då det inte är begränsat till enbart en 

produkt. Exempel på företag som har ett flexibelt varumärke är till exempel Sony, som kan 

tillverka både elektronik och syssla med musik och film utan att det känns underligt för en 

konsument. Ett varumärke kan även ge upphov till affärsmöjligheter, då det är möjligt att som 

företag vara verksam med flera olika varumärken inom samma produktkategori. Ett exempel 

på detta är till exempel Coca Cola, och deras olika sorter inriktade till olika målgrupper.  

Varumärken kan också ge konkurrensimmunitet, om företag lyckas knyta sina kunder så pass 

väl att kunderna inte ser några andra alternativ än att konsumera just det givna varumärket 

(Dahlén och Lange: 2003:193).  

 

Dahlén och Lange hänvisar till Keller (1993) när de skriver om varumärkesimage och 

varumärkesvärde. Keller (2013:108) menar att varumärket får sin styrka genom kundernas 

perception av varumärket, och att det är deras associationer i minnet som ger varumärket dess 

styrka. Dahlén och Lange förtydligar Kellers modell genom tre olika 

varumärkesassociationer: attribut, nyttor och attityder. Attributer är varumärkesegenskaper så 

som det framställs i varumärkets kommunikation, nyttor är vad konsumenterna kan få för 

nytta av varumärket och attityder är vad konsumenterna sammantaget tycker om varumärket. 
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Musikanvändning är en viktig del i alla tre av dessa aspekter, då en bra sådan kan ge 

varumärket goda attribut.  

 

Exemplifierat ser Kellers varumärkespyramid ut som följer:  

 

 

(Keller: 2013:108) 

 

Vad modellen understryker är det faktum att det som bygger ett starkt varumärke är de 

mentala koncept som konsumenten knyter till varumärket. En korrekt musikanvändning kan 

påverka varumärkets ”imagery”, hur konsumenter ser på varumärket,”feelings”, vilka känslor 

som varumärket förmedlar samt slutligen ”brand resonance” som är konsumenters relation till 

varumärket.  

 

3.2 Sinnesmarknadsföring 

 

Sinnesmarknadsföring handlar om att involvera sinnen – lukt, syn, hörsel, smak och känsel - 

och koppla dessa till det givna varumärket. Inom litteratur kring varumärken framgår det att 

varumärkesidentitet definieras som unika varumärkesassociationer som ett företag kan skapa 

eller upprätthålla. Den emotionella länken mellan företag och konsument har ansetts som 

viktig, och det är precis det som sinnesmarknadsföring kan hjälpa till att upprätthålla. 
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Föreliggande studie kommer enbart att använda sig av sinnesmarknadsföringsteorin med 

hänsyn till det audiovisuella, och inte ta upp hur de andra sinnena kan användas inom 

varumärkesbyggande. Exempel på hur sinnesmarknadsföring kan gå till med hjälp utav ljud är 

till exempel jinglar, kommersiell musik med text, kommersiell musik utan text samt temaljud. 

Ljud, och i synnerhet musik, ger varumärket mening hos kunder och är en källa för 

inspiration. Musik från en mans eller kvinnas ungdom används ofta för att skapa och koppla 

minnen till musik. Jingles och röster kan också bidra till att skapa ett varumärkes ljudprofil 

(Hultén: 2011:16). Den svenska detaljhandelsföretaget Lindex berättar nedan hur de använder 

sig av musik i visuell reklam:  

 
We adjust it depending on the season and the jingle was adapted to the current theme and season. When the 

seasonal theme “Fashion Report Paris” was relevant at a certain time, an accordion sound was added to the jingle 

to create the feeling of Paris. The accordion sound was so subtle that customers had to focus carefully to notice 

it. Other than these seasonal variations, the jingle was consistent. (Hultén: 2011:16) 

 

Vad de således har gjort är att de har hittat en melodi som de sedan har modifierat beroende 

på vilken kampanj de gör. Detta kan också ske med kommersiell musik, bara att den då mixas 

om så att bara melodislingan är i fokus, fast i ett annat sammanhang (Hultén: 2011:16). Ett 

exempel på en sådan användning är försäkringsbolaget IF, som använder sig av Stevie 

Wonders Don’t You Worry Bout’ A Thing (Tamla: 1973).  

 

För att vidare understryka att det är de mentala koncept som musiken och varumärket 

frambringar kommer arbetet även delvis vila på en semiotisk grund. Varumärkesteorierna går 

så långt att de visar på hur varumärken blir till och hur de frodas, men tar inte upp de 

kognitiva scheman som musiken eventuellt bidrar med. Således är semiotiken – läran om 

tecken – ett bra komplement till de tidigare presenterade teorierna.  

 

3.3 Semiotik 

 

Arbetet kommer att utgå ifrån den franske lingvisten Ferdinand De Saussures tankar om 

tecken som grundar sig i termerna det betecknande och det betecknade. Det betecknande 

innebär det som vi uttryckligen ser, medan det betecknade innebär det mentala koncept som 

det vi ser frambringar. Det betecknade är ungefär lika bland alla som delar samma språk och 

kultur, men kan ändå skilja sig individer emellan (Fiske: 2002:38). I en reklamfilm är 
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musiken dels betecknande – vi hör den, och har tittaren ingen vidare koppling till vad det är 

för musik så kommer associationerna att stanna där. Har däremot tittaren en vidare koppling, 

vilket de allra flesta inom en viss kultur har åtminstone om en låt av en kändare artist eller ett 

stycke ur den svenska musiktraditionen som spelas, så finns det genast associationer till något 

annat. Antingen artisten i fråga, om låten används i andra sammanhang, eller i ett privat 

sammanhang. Precis samma koncept går att applicera på varumärket, och det mentala koncept 

som det kopplas till. I en musiksituation i reklam samexisterar dessa mentala koncept med 

varandra – ett för musiken, och ett för varumärket. Semiotik kommer enbart att användas som 

ett sätt att visa på dessa beskrivna mentala koncept, som ibland även skrivs ut som 

konnotationer  

 

3.4 Reklammusik: användningsområden  

 
I sin studie Music in Advertising: An Analytical Paradigm (1989) identifierar Huron ett antal 

användningsområden för musik i reklam. Dessa har ett par år på nacken och är dessutom 

främst utformade efter jinglar, en reklammusiktyp som inte kommer att analyseras. Dessa 

punkter är dock så pass generella att de kan appliceras på all typ av musikanvändning i 

reklam, framförallt i koppling till varumärken som föreliggande studie syftar till.  

 

- Underhållning  

 

All reklam syftar till att få uppmärksamhet av dess tittare, och bra musikläggning är ett sätt att 

göra reklamen till underhållning. Precis som beskrivet av Klein (2008) har många varumärken 

för avsikt att göra sin reklam till en del av populärkultur, vilket musik kan är en stor del av. 

Musiken behöver heller inte vara sammankopplad med produkten för att locka intresse, bara 

dess rena närvaro kan få tittare att ge mer uppmärksamhet till reklamen.  

 

- Struktur/kontinuitet 

 

Musik kan också verka för att skapa kontinuitet i det visuella, något som ofta används inom 

till exempel Hollywoodfilmen. Om reklamen innehåller en speaker-röst, ett bildmaterial som 

innehåller mycket eller komplexa narrativ kan musik agera som något som för samman de 

olika elementen och gör att reklamen känns som en helhet. Likaså kan musiken användas för 

att klippningen ska kännas mer naturlig, och att filmen inte ska kännas hackig. Vidare kan 
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musiken även användas för att understryka en viss händelse, som till exempel när själva 

produkten visas eller det budskap som reklammakarna vill få fram.  

 

- Minnesvärdhet 

 

Konsumenter föredrar produkter som de kan komma ihåg, oavsett om det handlar om 

varumärket eller reklamfilmen. Musik är ett mycket bra sätt att få tittaren att komma ihåg vad 

de precis har sett. Även om Huron explicit kopplar sitt resonemang till jingles, så går det även 

att koppla till användning av kommersiell musik. En reklam som använder en udda eller 

urflippad låt kan lätt bli ihågkommen, likaså om låten på något vis hamnar mer i centrum än 

själva produkten. Exempel på varumärken som lyckats med detta är till exempel IF 

försäkringar som anammat Stevie Wonders Don’t You Worry Bout’ a Thing (Tamla: 1973) 

till ett antal reklamer, och på så vis börjat kopplas ihop med låten. Ytterligare ett exempel är 

Maria Bingo, som också använt samma låt flera gånger och på så vis blivit ett med den. Med 

det sagt är det inte repetitivitet som är poängen, utan snarare att få reklamen att bli 

minnesvärd genom det musikaliska innehållet.  

 

- Textmaterial 

 

Ytterligare ett sätt att involvera musik i reklam är genom att ha ett passande textmaterial till 

budskapet. Genom att ha en text kan du framföra ett budskap implicit, utan att säga det med 

en speakerröst. I en musikalisk kontext kan uttryck tolkas annorlunda än om de hade 

framförts muntligen. En sångtext har en mer naiv hållning, ”Du är vacker som ett ögonblick i 

sänder” kan om det sägs muntligt tolkas som klyschigt och rent utav töntigt, medan om det 

sjungs tolkas som poesi och ger således varumärket en poetisk karaktär. Byråer brukar 

använda sig av det här förhållandet så till vida att all faktisk information talas av en speaker-

röst, medan alla känslor och icke-faktiska budskap sjungs. Detta gör så att reklammakare kan 

använda fler metoder att nå tittaren från flera olika håll på – bara genom att dela upp vad som 

sägs och vad som sjungs. 

 

- Målinriktning   

 

En stor del i kampanjplanering är att nå rätt målgrupp. För att få ut som mest med reklamen, 

behöver reklammakare optimera sin målgrupp och nå dem i mediebruset. Detta kan göras 
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genom att använda rätt musik i reklamen, vilken kan få den valda målgruppen att gå igång på 

enbart musikvalet. Huron nämner ett exempel med bilaffären Harvey Krotz’s Ford i Ontario i 

Kanada. Affären ligger långt ifrån de större städerna och förlitar sig därför på reklam i olika 

former för att locka till sig kunder. Musikstilen de använder sig av i de flesta av sina 

kampanjer är Country, vilket man kan ana är för att det är ägarens favoritsmak och således 

den genre av musik han vill att sin verksamhet ska bli förknippad med. Så är dock inte fallet, 

Fords egen marknadsavdelning har nämligen tagit fram siffror att pickup-förare är mer 

benägna att gilla Country och Western-musik än någon annan demografisk grupp. På så vis är 

Country den bästa musiken att marknadsföra med för Harvey Krotz, då han främst säljer just 

pickup-bilar. Detta är ett sätt att nå sin målgrupp i mediebruset, bara med hjälp av att använda 

musik som målgruppen tycker om.  

 

- Upprätta auktoritet 

 

Relaterat till förgående punkt är att ge produkten kredibilitet med hjälp av musik. Att ge en 

produkt kredibilitet i en reklam kan göras på många olika sätt, till exempel att låta en kändis 

tala gott om produkten i reklamen eller stoltsera fakta från undersökningar som bevisar att 

produkten är bra. Ett sätt att använda musik för att göra produkten mer trovärdig är att 

använda musik av en viss genre. Här handlar det hela om kulturella koder, och vad tittarna 

kopplar musikaliska motiv till för mentala koncept. Att således ta musik som påminner om 

nationalism, familj, nostalgi och så vidare är ett sätt att ge ökad kredibilitet till en produkt som 

annars skulle vara svårsåld. Som mest påtaglig är nostalgin som kommer att diskuteras senare 

i uppsatsen, och då kopplas till hur musikalisk nostalgi kan hjälpa ett varumärke att bli 

trovärdigt.  
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4. Metod 
 
Föreliggande uppsats kommer att använda sig utav en textanalys för att nå ett rimligt resultat. 

En textanalys är en kvalitativ metod som går på djupet i en text och identifierar dess 

beståndsdelar (Ekström & Larsson: 2012:156). Precis som fastslås av McKee, så handlar en 

textanalys om att göra en avancerad gissning av olika tolkningar som kan göras utav en text. 

Texter tolkas för att nå ett svar på hur människor, i en viss kultur under en viss tidsperiod, 

utifrån texten tyder världen runtomkring dem. Genom att finna olika sätt att tolka verkligheten 

på går det lättare att tolka våra egna kulturer eftersom att vi då ser vilka begränsningar som 

finns i hur människan får saker att hänga ihop (McKee: 2003:1). Ekström & Larsson 

(2012:155) understryker det faktum att texten är en representation, och aldrig en riktig avbild 

av något. Den som skapar en text gör det utifrån en särskild vy, allt som skapas är således 

gjort det utifrån skaparens referensramar. En textanalys är inte politisk på samma vis som den 

kritiska diskursanalysen, utan är mer konstruktivistisk och deskriptiv i sin karaktär. Vad det 

handlar om är att se det stora i det lilla, och sätta det i relation till andra texter.  

 

Textanalysen som kommer att användas för att nå ett svar på frågeställningen är inspirerad av 

den som Graakjær (2014) använder sig av. Graakjær understryker faktumet att för lite 

forskning har gjorts av musik i reklamfilm med hjälp av en textanalys, och mitt mål är således 

att fortsätta på hans bana. Författaren delar upp sin textanalys i fem övergripande punkter: vad 

som karaktäriserade låten innan den figurerade i reklamen, hur albumversionen skiljer sig 

ifrån den versionen använd i reklamen, hur musiken samspelar med det visuella, hur texten 

samspelar med det visuella, musikaliska dimensioner ej avspeglade i det lyriska samt vad som 

karaktäriserar låten efter samarbetet. Jag kommer inte att ta hänsyn till hur artistens karriär 

såg ut och huruvida samarbetet är fruktbart, utan kommer istället titta på hur artistens profil 

påverkar företagets varumärke. I övrigt kommer jag att följa Graakjærs angreppssätt på 

reklamerna, om än inte gå lika mycket på djupet som han gör. Således kommer jag först att 

identifiera, i samstämmighet med Ekström & Larssons (2012:160) övergripande modell för 

textanalys, reklamfilmernas koherens. Dessa kommer även att analyseras intertextuellt, för att 

se hur de relaterar till andra reklamfilmer med liknande musikanvändning i samma genre. Jag 

kommer sedan författa två kortare biografier om den musikaliska artisten samt om 

varumärket. Vidare kommer jag att på samma vis som Graakjær analysera filmerna utefter ett 

antal kriterier angivna nedan: 
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- Skillnader mellan albumversionen och versionen använd i reklamen. 

- Musikens samspel med visuella element i reklamen. 

- Hur den framförda texten relaterar till de visuella elementen. 

 

Till dessa kommer jag även att addera följande kriterier: 

 

- Identifiera reklamens typ. 

- Identifiera hur musikvalet relaterar till varumärket och vice versa. 

 

Vidare kommer jag även lägga stor vikt på Hurons studie kring användningsområden av 

musik i reklam, och hänvisa till den genomgående genom analysen. Detta är för att visa på 

teorin bakom min egen tolkning. Teorierna kommer att användas pragmatiskt, och vid de 

filmer där de är relevanta.  

 

4.1 Metodologiska val 

 

Det finns ett större antal kvantitativa och komparerande studier, såsom de av Park, Park & 

Jeon (2014) och Klein (2008), men som också understryks av Graakjær (2014) väldigt få 

textanalyser. Min analys ämnar gå på djupet i ett mindre urval, vilket görs förhållandevis 

sällan i studier kring musikanvändning i reklam. Likaså kommer mitt arbete att ge konkreta 

exempel på hur musikanvändningen används, vilket också är relativt sällsynt. Vad som istället 

är vanligt är att göra publikstudier, likt Park, Park & Jeon (2014), för att då se hur 

konsumenter uppfattar musikval och huruvida deras inställning till varumärket sedan ändras. 

Studier som explicit tar upp hur kommersiell musik används är således förhållandevis 

sällsynta och även grunden till mitt metodval. Det hade även varit möjligt att genomföra 

studien med en kvantitativ metod som grund, och då ta upp ett större material men inte gå lika 

djupt in det. I en sådan studie skulle jag dock inte kunna täcka frågorna kring relationen 

mellan artist och varumärke, och då fastna i kvantitativa data om vilken variant som används 

mest. Min hållning har istället varit att visa på vilka varianter som finns, och en fortsättande 

studie hade kunnat använda mina varianter som grund vid en kvantitativ analys.  

 

4.2 Reliabilitet och validitet 
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Reliabilitet innebär att resultatet av en studie ska vara tillförlitligt, och validitet innebär att det 

ska vara giltig. Ett argument har hög validitet om det har med saken att göra, och hög 

reliabilitet om det som sägs är korrekt. Empiri har hög validitet om den är relevant för 

forskningsfrågan. Med det sagt behöver det i slutändan inte stämma, utan det är där 

reliabiliteten kommer in i bilden. Reliabiliteten avgör hur tillförlitlig empirin är, om den är 

gjord på rätt sätt eller innehåller hål och dylikt (Ekström & Larsson: 2012:14).  

 

Föreliggande studie har hög validitet, det finns goda skäl att mena att det går att få svar på den 

ställda forskningsfrågan genom materialet. Då analysen, som den flesta andra kvalitativa 

forskningen inom humaniora, bygger på en subjektiv tolkning går det att mena att 

reliabiliteten är förhållandevis lägre. Någon annan som utför samma studie med samma metod 

och material kan tekniskt sett nå ett annat resultat. För att höja reliabiliteten av studien har 

författaren förlitat sig på tidigare forskning och skrivit ut hur processen bakom analyserandet 

har gått till. Studien har således varken högre eller lägre reliabilitet än andra subjektivt 

tolkande studier inom forskningsfältet.  

 
4.3 Material 
 
Mitt material kommer att bestå utav reklamfilmer visade på svensk TV under första halvan av 

2016. Ett större antal filmer kommer att tas med i undersökningen, men enbart sex stycken 

kommer att få en mer djupgående analys. Anledningen till att enbart filmer ifrån 2016 tas upp 

beror på att jag vill undersöka nuvarande trender inom musikanvändning och reklam. På så 

vis hoppas jag kunna identifiera en serie varianter i hur varumärken arbetar med 

musikanvändning i sin visuella kommunikation. Flera av filmerna går enbart att få tag på i sin 

originalklippning ofta betydligt längre än den som visas på TV, och har därför analyserats 

utifrån den. Till musiken sett har detta ingen betydande skillnad, då musiken enbart hörs 

längre och mer än i TV-versionen.  

 

4.4 Urval 

 

Urvalet har valts utifrån ståndpunkten att visa på en serie varianter av musikanvändning i 

svensk reklam. Författaren har således för avsikt att fokusera på reklamfilmer som tydligt 

exemplifierar en viss trend eller en typ av musikanvändning i svensk reklam. För att kunna 

välja ut och identifiera varianterna har författaren sett ett större antal svenska reklamfilmer 

sända på tv under första halvåret av 2016 som använder sig av kommersiell musik, och sedan 
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valt ut ett antal fall att analysera på djupet. Filmerna har dels setts direkt på TV, men även via 

företags egna kommunikationskanaler och mediebransch-publikationen Resumé som samlar 

reklamfilm på sin hemsida. Musiken har identifierats på flera olika sätt: dels genom egen 

igenkänningsförmåga och den populära musikidentifieringsappen Shazam, och dels genom att 

företagen bakom reklamerna själva har skrivit ut sitt musikval. Ett metodologiskt problem 

som uppstår med Shazam är då en speakerröst har lagts ovan musiken, vilket gör att Shazam 

inte kan känna igen bakgrundsmusiken. I sådana fall är ofta musikanvändningen inte lika 

mycket i fokus, och därför inte relevant att ha med som typexempel på en variant av 

musikanvändning. Att företagen skriver ut vad för låt som är med i reklamen är en del i det 

led som beskrivs i uppsatsen, att varumärken och artister är beroende av varandra och därför 

inte hymlar med vilken musik som används.  

 

De reklamfilmer som analyseras ska därför ses som representativa för olika typer av 

musikanvändning i reklam, men inte för reklam i sig. Två visuellt helt skilda reklamer kan 

ändå dela spår av samma tänk gällande musikanvändning, vilket föreliggande studie har tagit 

fasta på. Textanalysen ger en bra grund till att identifiera samspelet mellan musik och reklam, 

och gör det genom att se det stora i det lilla.  
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5. Analys 

 

Nedan följer de fallstudier av musikanvändning som valts ut. Sex stycken varumärken – 

ATG, H&M, Volvo, Lindex, Com Hem & Renault – och deras musikanvändning finns med i 

analysen. Samtliga delanalyser inleds med en beskrivning av både varumärke och artist. Där 

tas aspekter som företagshistoria, fakta om reklamen samt annan kommunikation upp. Vidare 

följer en visuell tolkning av reklamfilmen, som sedan avslutas med en genomgång av hur 

musiken används och varför. Därefter kommer jag att fastslå i vilken kategori filmen hör 

hemma.  

 

5.1 ATG – ”Dragosta din tei” 

 

 
 

 

ATG är det enda spelbolaget som tillhandahåller spelande på hästar i Sverige. Företaget ägs 

av organisationen Trav- och galoppsporten, och har inget vinstintresse utan all vinst går 

tillbaka till sporten. Det finns således en tanke om att maximera vinst enbart för att kunna ge 

så mycket som möjligt tillbaka till hästsporten, då inga privata aktörer tar ut vinst (ATG: 

2016). I reklamsammanhang jobbar ATG mycket med TV-reklam, och har haft flera 

framgångsrika kampanjer som uppmuntrat fler konsumenter till att spela säkert. Den senaste 

av dessa innehåller hästen Vinnie, som även är förgrundsfigur i denna reklamfilm. För första 

gången är dock Vinnie animerad, vilket är nytt för just denna reklamfilm. Filmen blev genast 
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en viral succé och delades över 22 000 gånger på Facebook efter första veckan. ATGs 

målgrupp är häst-spelare i alla åldrar, och dess mål är att uppmuntra till mer, om än säkert, 

spelande (Andersson: 2016).  

 

O-Zone är en moldavisk musikgrupp som hade en stor hit med låten Dragosta din tei (Ultra: 

2003) i början av 2000-talet. Låten, som sjungs på rumänska, bygger på en repetativ 

falsettsjungen melodislinga som återkommer i refrängen. Låten blev en stor hit i Sverige inte 

bara med O-Zone, utan även i en coverversion av den rumänska sångerskan Haiducii. Låten 

har en genomgående komisk karaktär, vilket också är den största anledningen till att låten – 

som ju har lyriskt innehåll på rumänska – blev en så stor hit utomlands.  

 

Delanalys: 

Den animerade hästen Vinnie dansar själv på en grusväg. Efter att ha svängt runt ett hörn 

börjar han klonas, vilket sedan urartar i att fler kloner hoppar fram och dansar. Till slut dansar 

hundratals kloner av Vinnie på ett torg, vilket sedan avslutas med att en V75 skylt dyker upp 

där det står ”Boost – vinn upp till 100 gånger vinsten”. Hästarna representerar således både 

det faktum att det är de man spelar på, och vinsterna som skulle kunna bli dubbleras upp till 

hundra gånger.  

 

Dragosta din tei används i sin originalversion, och det finns inga skillnader jämte 

albumversionen. Audiovisuella samspel förekommer så till vida att Vinnie dansar i takt till 

musiken, vilket också innebär att musiken är diegetisk. Då texten i låten framförs på 

rumänska, och inte riktigt hinner komma in i reklamfilmen, så har texten ingen betydelse i hur 

reklamfilmen uppfattas. Reklammakarna har således inte behövt ta hänsyn till vad som sägs 

på grund av att målgruppen ändå inte förstår. Kopplat till Hurons tankar om 

användningsområden hos musik i reklam är den största anledningen till att ATG har valt att 

använda O-Zone minnesvärdhet. Reklamfilmen, som ju består av animerade dansande hästar, 

är komisk som den är, och för att ytterligare stärka graden av komik har man valt att använda 

en låt som stora delar av befolkningen kopplar till just komik. Det finns, i alla fall inte i 

Sverige, några seriösa element bakom Dragosta din tei, då den helt bygger på manlig 

falsettsång, som även historiskt sett kan kopplas ihop med komik. Dragosta din tei kopplar till 

viss del till nostalgi, men bara på det sättet att lyssnaren kommer ihåg vilken rolig och 

skojfrisk låt det är. ATG, ett reglerat och säkert varumärke, vill få fler att spela, och gör detta 

genom att ha en reklamfilm som både är komisk och minnesvärd.  
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5.2 H&M – Sweat 

 

 
 

H&M är en svensk detaljhandelsjätte inriktade på nytt mode till ett lågt pris. Företaget 

använder sig ofta av reklam, och man har åtminstone fyra större tv-sända kampanjer varje år. 

En stor del i varumärkesbyggandet handlar om integrerad kommunikation, där H&Ms 

varumärke ska se likadant ut i hela världen. Varumärket ska således uppfattas på samma sätt i 

alla kanaler och i alla delar av världen (Norlander & Unander-Scharin: 2007:24). För att 

marknadsföra årets sommar-kollektion har man valt att följa ett antal modeller på semester, 

samtidigt som man då understryker det nya modet. Kampanjen är döpt till ”forever summer”, 

och visas inte bara i Sverige utan även i flera andra länder. Filmen ackompanjeras av en 

coverversion på Inner Circles låt Sweat, framförd av den brittiska artisten Izzy Bizu (Sony 

Music: 2016). Målgruppen som reklamen försöker nå är modeintresserade unga, vilket också 

förklarar varför karaktärerna i filmen också är unga och modemedvetna.  

 

Inner Circle är en jamaikansk reggae-grupp som under 80-talet började experimentera mer 

med pop. Låten Sweat (A La La La La Long) blev en stor hit i både USA och Europa år 1993. 

I sig har gruppen inget vidare eget varumärkesuttryck, utan har snarare buntats ihop med 

andra jamaikanska artister som delar en tillbakalutad livsstil. I Europa är gruppen mer kända 

för sina två stora hits – Sweat och Bad Boys – än för sitt eget varumärke, Inner Circle. Vad 

H&M således tar fasta på är den strandattityd och eskapism som reggae-musik medför när den 

lyssnas på i väst. I reklamen framförs låten av Izzy Bizu, en ny brittisk soul-sångerska som 
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spås bli mycket framgångsrik. Bizu medför att låten sätts i ett mer modernt sammanhang än 

vid användandet av Inner Circles originalversion.  

 

Delanalys: 

Videon är skjuten så att den delvis ska se ut som en egenfilmad semestervideo, och delvis en 

professionellt skjuten reklamfilm. De unga modellerna i videon ses först surfa, posera på 

stranden och åka i en bil utan tak. Allt detta sker på en varm plats på okänd ort. Modellerna 

ses sedan grilla, åka motorcykel och dansa mer på stranden. Alla dessa romantiserande 

aktiviteter byt ut i slutet ut mot en lägereld, där sångerskan Izzy Bizu samt en slagverkare 

med en Cajun spelar låten på riktigt. Avslutningsvis dyker H&Ms logotyp upp.  

 

Sweat har arrangerats om i ett ukulele-arrangemang i reklamen, och det finns inget i själva 

produktionen som hänvisar till originalet. Låten framförs däremot textmässigt precis likadant 

som dess original, bara med en annan instrumentation. Ukulele är ett instrument som 

traditionellt kopplas till Hawaii och sol och bad, något som överensstämmer med den känsla 

som H&M försöker förmedla i filmen. Visuella samspel finns det få av, då filmens tempo är 

något högre än låtens. Däremot blir det synkat när det uppenbarar sig att låten är diegetisk och 

framförs live i reklamfilmen. Även texten, som är en banal berättelse om lust, 

överensstämmer med filmens tema om en ändlös sommar.  

 

Sweat är en låt som har stor igenkänningsfaktor, även när den framförs i en ny version. 

Genom att förklä låten på detta sätt lyckas H&M både göra anspråk på Inner Circles 

tillbakalagda artisteri och det faktum att Izzy Bizu är spådd att bli något stort. Låten paketeras 

om för att stärka H&Ms profil som ett modernt företag, utan att förlora den delen av nostalgi 

som låten fortfarande medför. H&M förknippas hellre med Bizu, som också får vara med och 

visas i reklamen, än med de nu avdankade Inner Circle. Med det sagt är det Inner Circles 

nostalgi – vad låten innebär för lyssnaren – som H&M tar fasta på och sprider vidare i och 

med användandet av låten. H&M försöker tala till konsumenternas identitet och framstå som 

ett hippt modemedvetet företag, vilket användandet av Bizu hjälper dem att göra. H&M är ett 

livsstilsvarumärke, vilket reklamen är ett led i att stärka. Kopplat till Hurons tankar om 

användningsområden går Sweat att koppla till flera punkter. Textmässigt överensstämmer 

låten väl med reklamens budskap, även om den inte explicit hänvisar till köpandet utav 

kläder. H&M vill visa på en semesterberättelse, något som låten också indirekt handlar om. 

Låten ger även kontinuitet till filmen, och utan musik hade filmen inte alls känts 
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sammanhängde i och med att den jobbar med två olika filmningstekniker. Slutligen går det 

även att mena att inkluderandet av den mycket tidsenliga Bizu upprättar auktoritet åt H&M, 

som ju vill vara med framåtskridande och modernt företag.  

 

5.3 Volvo – Made Of 

 
 

Volvo är Sveriges största personbilstillverkare, och har en vision att vara världens mest 

eftertraktade och framgångsrika transportlösning. Varumärket kopplas ofta till säkerhet, och i 

kommunikation utåt har man ofta understrukit sitt skandinaviska arv (Snelders & Karjalainen: 

2009). Som ett led i detta har man under de senaste åren blivit uppmärksammade för ett antal 

reklamer som involverat kända svenskar, till exempel fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, 

housegruppen Swedish House Mafia och popartisten Robyn. Volvo har således ett gott rykte i 

reklamsammanhang, och deras filmer blir inte sällan så kallade virala snackisar. Föreliggande 

reklamfilm, Made By People, har även ett tydligt politiskt budskap. Volvos personbilar byggs 

av människor, inte utav en speciell nationalitet. Detta är i sig ett ställningstagande i 

flyktingfrågan. Volvo har tidigare gått under sloganen, Made by Sweden, vilket man nu själva 

kritiserar och ändrar till Made by People. Filmen ackompanjeras av en coverversion av den 

svenska gruppen Nause houselåt Made of framförd av Viola Martinsson (Secretly 

Spectacular: 2015). Filmens målgrupp är direkt potentiella bilkonsumenter, men i och med 

dess politiska karaktär riktar den sig till en betydligt mer omfattande målgrupp än så. Då 

Volvo tidigare blivit förknippade med spektakulära reklamfilmer försöker man här behålla 

den målgrupp som de tidigare har haft, en målgrupp som inte bara involverar bilköpare.  
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Nause är en svensk houseduo som har haft ett antal framgångar under 2010-talet. Gruppen har 

heller i sig inget eget varumärke, utan ses mest som en del av den mycket framgångsrika 

svenska EDM-scenen. Viola Martinsson debuterade med genom att spela in covern på Made 

of, och har således heller inget uttryckande varumärke i sig. Istället står musiken, och den 

omarrangerade houselåten, i fokus.  

 

Delanalys: 

Filmen följer inledningsvis ett antal människor när de vaknar på morgonen och de rutiner som 

följer. Låten, Made of, börjar ett par sekunder in i filmen och är sedan med i resten av 

densamma. Människorna som följs är av olika nationalitet, vilket visas genom deras olika 

morgonvanor och språk de talar. Filmen är filmad i en mörk noir-liknande toning, vilket visar 

på att det är morgon i kalla Göteborg. Dagen fortsätter sedan, och alla de tidigare 

introducerade karaktärerna beger sig mot arbetet. Klipp på Göteborg blandas sedan med klipp 

inifrån Volvo-fabriken på Hisingen. Vidare följer ytterligare klipp på livet i Volvo-fabriken, 

med betoning på att det där jobbar människor med åtskilliga nationaliteter. En Volvo-bil som 

kör iväg visas sedan samtidigt som texten ”made by” efterföljt av olika länder dyker upp på 

skärmen. Avslutningsvis dyker Made by Sweden upp, som efterföljs av texten Made by 

People 

 

Made of har arrangerats om till en lågmäld poplåt, och inget av vad som ursprungligen 

karaktäriserade låten finns kvar. Istället är låten nedtonad för att passa den mörka stämningen 

i filmen. Låten, som var en stor hit 2012, känns fortfarande igen, och det är i högsta grad en 

cover och inte en helt ny låt. Visuellt samspelar musiken med filmens karaktär, och det är i 

tonen den är filmad i som detta sker. Det som är huvudanledningen till att just denna låt 

figurerar i reklamen är dess text. Texten passar perfekt in på den känsla som Volvo försöker 

få fram. Filmen heter Made by People, och i låtens refräng upprepas ”because this is what I’m 

made of” ett flertal gånger. Vad Volvo således gör är att de kopplar texten till budskapet, 

vilket ger filmen en större genomslagskraft än om de hade använt en instrumental låt istället. 

Detta är ett typexempel på en situation där man har hittat en låt vars text man verkligen gillar, 

men som inte ackompanjeras på rätt sätt. Därför har man gjort en cover – med en okänd artist 

som inte bidrar med några egna konnotationer – och på så vis fått texten och musik att synka 

bättre till reklamfilmens innehåll. Precis som Huron menar så förmedlar texten känslor som 

inte går att uttrycka i tal eller skrift utan att man tappar betydelsen.  
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5.4 Lindex – Alright, Okay, You Win 

 

 
 

Lindex är ett svenskt textilföretag som har funnits på marknaden sedan 1956. Sedan 2005 har 

man försökt ändra sitt varumärke från att vara ett klädesföretag till att bli ett modeföretag, 

vilket innebär att man vill erbjuda kunden en upplevelse snarare än funktionella kläder 

(Arvidsson et al.: 2008:25). Lindex är en frekvent användare utav TV-sänd reklam, och gör i 

och med förhandenvarande reklamfilm ett samarbete med skådespelaren och modellen Sienna 

Miller. Företagets reklam är mer inriktat på att visa upp sina produkter än att göra virala 

snackisar som några av de andra analyserade varumärkena. Lindex reklamer går inte sällan i 

samma stil som de andra reklamerna de har, och understryker repetition och tydlighet framför 

koncept med hög idéhöjd. Den här reklamfilmen kan på flera sätt sägas vara typisk för 

Lindex, och ackompanjeras av Peggy Lee-låten Alright, Okay, You Win.  

 

Peggy Lee var en amerikansk sångerska, låtskrivare och skådespelerska aktiv mellan 1941 

och 2000. Hon anses vara en ikon på många sätt, och är mycket välkänd inom flera olika 

kretsar. Låten är inspelad 1958 (Capitol: 1959), och Lindex återanknyter i och med 

användandet inte enbart till Peggy Lee utan även till 1950-talet och dess ideal.  

 

Delanalys: 

Kameran står först på en äldre amerikansk bil med hjärtformade framlyktor. Lyktan tänds 

sedan, och ett lysande hjärta syns på bild. Detta sker samtidigt som orkestern i låten har börjat 

spela, men då ingen sång ännu har kommit in. Detta klipps sedan till bildörren där en kvinnlig 
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gestalt i långa utsvängda byxor och klackskor går ur dörren av vandrar bak till bakluckan. 

Vidare börjar hon smeka bilen med fingrarna, och öppnar till slut bakluckan där ett större 

antal hjärtformade ballonger börjar fara upp. Detta klipps sedan till att enbart ballongerna 

syns, och strax därefter ser man att det är Sienna Miller som gömmer sig bakom ballongerna 

och sedan poserar för kameran. Hon poserar lite till, och sedan klipps filmen till en rosa 

bakgrund där Lindex-logotyp dyker upp och sedan texten ”we make fashion feel good”. Låten 

fortsätter ett par sekunder till och sedan dyker ytterligare en banner upp där det står att 

kollektionen når butikerna den 31 mars.  

 

Alright, Okay, You Win spelas i sin originalversion, förutom att vissa instrumentala delar har 

klippts bort för att sången ska komma in tidigare. Detta är även gjort för att filmen bättre ska 

samspela med det visuella, och passa filmens förhållandevis korta längd. Visuella samspel 

mellan musik och film finns på ett flertal ställen, då musiken används för att utmärka vissa 

nyckeldelar i reklamen, såsom när Sienna sätter ner foten eller när lampan tänds. Den största 

anledningen att låten används är för att anknyta till 1950-talet, och idealen som fanns då. 

Bilen i videon är en så kallad amerikanare, och är något som de allra flesta kopplar till 1950-

talet. Detta, i kombination, med en låt därifrån gör att Lindex kan ta delar av det chica som 

många under 1950-talet-karaktäriserade. Idoler såsom Marilyn Monroe, Lauren Bacall och 

även Peggy Lee själv står alla för en speciell typ av mode, något som Lindex vill återknyta till 

i sin reklam. Det handlar således inte om direkt nostalgi – att man försöker locka till sig 

kunder som har emotionell koppling till 1950-talet, utan snarare det fiktiva emotionella 

koncept som 1950-talet står för. Årtiondet var inte bara dans och fina bilar, men det är något 

som populärkulturen, på många olika vis, gärna vill lyfta fram och så även här. Genom att 

använda Sienna Miller som frontperson för kampanjen lyckas man således att både knyta an 

till det chica 1950-talet och dagens mode- och filmbransch samtidigt som man kan sälja in 

årets kollektion.  
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5.5 Com Hem – Satellite of Love 

 

 
 

Com Hem är ett svenskt telekom-bolag som bildades 1983, och levererar TV, bredband och 

telefoni till privatpersoner på många orter i Sverige. I reklamsammanhang har företaget 

tidigare utmärkt sig för att använda de två karaktärerna Judit & Judit i ett större antal 

kampanjer. Dessa har både drivit med populärkultur och egna saker, och har ständigt blivit 

snackisar. Judit & Judit har funnits till som två skojfriska karaktärer som företaget velat 

förknippa sig med. Föreliggande film är Com Hems första på ett bra antal år som inte 

involverar Judit & Judit. På sin hemsida skriver företaget "Nu har vi inte bara uppgraderat 

våra tjänster, utan också hur vi ser ut" (Lindberg: 2016). Som musikaliskt ackompanjemang 

till denna nya profil har man valt Lou Reeds Satellite of Love ifrån 1972 (RCA: 1972). Sett 

till målgrupp riktar man sig här till svenska hushåll som använder sig av TV, bredband och 

telefoni. Det handlar inte lika mycket om att vinna nya kunder som att ta hand om befintliga 

och stärka varumärket.  

 

Lou Reed var en amerikansk låtskrivare och artist som kanske mest är känd för sin 

inblandning i det inflytelserika rockbandet The Velvet Underground på 1960-talet. Efter att 

bandet splittrades fortsatte Reed att ha en framgångsrik solokarriär fram till sin död 2013. Lou 

Reed är en rockikon på alla sätt och vis, och har ett artisteri som många varumärken skulle 

vilja bli förknippade med. Under sin livstid gjorde Reed bara ett par reklam-mässiga insatser, 

men efter sin död har fler och fler låtar börjat dyka upp i reklamer världen över (Kukura: 

2013).  
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Delanalys: 

Filmens första scen visar hur en grupp astronauter, ledda av ett barn, vandrar mot en 

uppskjutning av en raket. Musiken är med från början, och är klippt så att sången börjar 

direkt. Därefter ses ytterligare klipp på raketen, och inzoomade bilder på barnet som ledde 

delegationen. Raketen lyfter sedan med barnet i. Vidare följer klipp på barnet inuti en satellit, 

där denne lever ett vanligt liv. Barnet ritar, skypear med sina föräldrar och borstar tänderna. 

Samtidigt som barnet tittar på en skärm ser hon en till synes vanlig fjäril flyga runt som hon 

fäster blicken på. Strax därefter visar det sig att hon hade sett hela händelseförloppet på sin 

iPad, och att hon i själva verket ligger i soffan hemma. Det blir nu även en förändring i 

musiken som blir diegetisk och låter mycket burkigare. Samma fjäril flyger sedan runt i 

rummet samtidigt som skylten ”Com hem till starkare upplevelser” står på skärmen. Därefter 

blir musiken åter icke-diegetisk och ett klipp från rymden visas samtidigt som en banner med 

texten ”snabbast på bredband, störst på tv och play” dyker upp.  

 

Det visuella samspelar med musiken på ett text- och konceptmässigt plan. Reklamfilmen och 

Com Hems verksamhet kretsar kring satelliter, något som det lyriska också behandlar. Titeln i 

kombination med textrader som ”I like to watch things on TV” samspelar väl med vad Com 

Hem är och hur reklamen ser ut. Även detta går att koppla till Hurons tankar om att 

textinnehållet speglar en känsla som inte går att uttrycka i tal eller skrift, utan gör sig bäst när 

den vävs in i ett populärkulturellt sammanhang. I reklamen används låten i originalversion, 

och har enbart klippts om för att sången ska komma in tidigare och vara relevant för det 

visuella. Användandet av Lou Reed går att tolka på flera olika sätt. Dels är Lou Reed som 

tidigare nämnt en ikon vars artisteri och röst är igenkännbar av flera generationer, och dels 

speglar Lou Reed rockens finrum som Com Hem här vill anspela på, efter år av plojiga 

reklamer med Judit & Judit. Teoretiskt sett hade det ju gått att enbart göra en cover på låten 

om det bara var texten man ville åt, men det har man inte gjort just eftersom att man vill få 

med det ikoniska och äkta som Lou Reed representerar. Men det går heller inte att tolka som 

något nostalgiskt, inget tyder på att Com Hem försöker tilltala enbart den generation som Lou 

Reed är en representant för, utan det är snarare honom själv och det ikoniska han står för som 

varumärket vill ta fasta på. Vad det således handlar om är att Com Hem vill bryta sig igenom 

mediebruset med en musikanvändning som ger varumärket mer kredibilitet än om de använt 

en för många okänd låt och artist.  
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5.6 Renault – My Silver Lining 

 

 
 

Renault är en fransk biltillverkare som har tillverkat bilar sedan 1898. I reklamsammanhang 

har Renault tidigare positionerat sig som bil för den alldagliga resenären, vilket man sedan 

2015 också har velat införa i kommunikations-sammanhang. Den nya sloganen är ”Passion 

for life” och syftar till att visa på vardagliga händelser istället för mindre delar. Föreliggande 

reklamfilm är en del i det led som Renault nu har infört, och avslutas med att Passion for life-

logotypen dyker upp på skärmen (Gabrielsson: 2015). Bilen Renault gör reklam för heter 

Kadjar och är en så kallad crossover-bil som ska passa vid flera olika tillfällen (Jakobsson: 

2015). Denna reklamfilm är gjord för att skapa en äventyrskänsla, och ackompanjeras av First 

Aid Kits låt My Silver Lining (Columbia: 2014). Filmens målgrupp är bilkonsumenter, men 

är också ett led i det livsstilstänk Renault försöker att implementera. Renault är inte bara en 

bil, utan ett sätt att leva på, vilket det äventyrslystna och musiken påvisar.  

 

First Aid Kit är en svensk syskonduo som har gjort finstämd country sedan 2008. Duon är 

mycket kända både i Sverige och internationellt, och får ständigt slående kritik från såväl 

lyssnare som musikskribenter (Häglund: 2014). Musiken man spelar är djupt rotad i den 

amerikanska folkmusiktraditionen, något som duon sällan hymlar med. First Aid Kit anses 

vara förhållandevis heta, och vars helylle- och äventyrsaura är något många vill bli 

förknippade med. Duon har tidigare haft musik med i reklamfilmer av bland annat Volvo.  
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Delanalys:  

Reklamen inleds med att en Renaultbild kör på en ödslig landsväg. Musiken är igång redan 

från start, vilket framhäver den ensliga stämningen. Därefter filmas ett gäng män som sitter i 

bilen och läser kartan, varpå fler natursköna objekt längs vägen filmas. Därefter syns männen 

med ryggsäckar vandrandes i det natursköna landskapet. Det blandas med klipp på bilen som 

kör, och andra klipp på naturen. Vidare syns fler klipp på de äventyrslystna männen och bilen 

som kör i olika landskap, bland annat ett vinterlandskap. Lite senare flyger männen paraglide 

ut från ett berg, och landar nästan på den körande bilen. Därpå ses bilen köras i ett 

stadslandskap, vilket sedan klipps till att männen spelar fotboll och sedan ett klipp där en av 

männen går på lina mellan två hus. Några sekunder senare är bilen tillbaka i det ursprungliga 

Grand Canyon-inspirerade landskapet, där den visas upp på en kulle och en banner där det 

står ”Renault Kadjar” visas. Vidare följer även Renaults logotyp och sloganen ”Passion for 

life” samtidigt som en avslutnings-jingle, ej kopplad till First Aid Kit, spelas.  

 

My Silver Lining framförs helt i sin originalversion, och har inte klippts om något för 

användandet i reklamfilmen. Visuella samspel med musiken är få, och musik finns mest till 

för att understryka filmens lunkande tempo. Renaults reklamfilm vill visa på hur pass versatil 

bilen är. Den kan användas både på äventyr, och i stadsmiljöer. Genom att använda First Aid 

Kit, vars musik är djupt rotad i den amerikanska folkmusiktraditionen, så understryker man 

den äventyrskänsla som finns i hela filmen. Männen som agerar protagonister paddlar kajak, 

flyger paraglide och vandrar samtidigt som den centrala punkten som möjliggör allt detta är 

deras bil. En anledning till att man har valt First Aid Kit är således just att ta fasta på de 

konnotationer som folk- och countrymusik väcker hos gemener man. Tankar om vilda 

västern, öken och ensliga saloons dyker säkert upp i mångas huvuden – Renault vill visa sig 

äventyrslystna. 

 

Men om man helt vill anknyta till den amerikanska folkmusiktraditionen borde man istället ha 

valt en artist som helt kopplas till den. Istället har man valt en duo från Sverige, som bara 

knyter an till den men som aldrig var en del av den. Detta gör man för att man fortfarande vill 

visa sig moderna och förknippas med något nytt. First Aid Kit är ett så kallat revival-projekt, 

vilket innebär att man tar något förflutna och gör det relevant idag. Renault vill inte bara 

förknippa sig med det förflutna, utan även sådant som är relevant idag. Därför blir First Aid 

Kit en perfekt kompromiss, där Renault både kan ta fasta på en tradition som First Aid Kit 

inte är en del av, och en som de är en del av. Renault kan också ta vara på First Aid Kits eget 
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varumärke som en av vår tids mest hajpade folkmusikartister, och flyta med på den vågen. 

Filmen är även ett typexempel på sinnesmarknadsföring och hur Renault försöker involvera 

både syn och hörsel för att stärka sitt varumärke som en bil för äventyr. 
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6. Slutsatser 

 

Föreliggande studie har innehållit musikanalyser utav sex stycken reklamfilmer, alla visade på 

svensk TV under första halvan av 2016. Gällande de varianter som arbetet syftade till att 

identifiera, kommer de grundligt att beskrivas nedan. Notera att ett par filmer faller in i flera 

kategorier, och nämns därför som exempel på flera ställen. Därefter följer tre slutsatser som 

kan dras gällande integrerandet av en artistprofil och ett varumärke. Vidare kommer det 

uppnådda resultatet att diskuteras vilket sedan efterföljs av ett kortare stycke med 

förbättringar och hur en vidare forskning med denna studies resultat som grund skulle kunna 

se ut. 

 

6.1 Resultat 

 

Sammanfattningsvis går det att dela upp reklamerna i fyra stycken övergripande kategorier – 

nostalgi, textanvändning, minnesvärdhet och underhållning. Alla reklamer använder musik 

annorlunda, men denna studie har lyckats identifiera fyra stycken trender som återkommer. 

De fyra kategorierna som har identifierats och varför är följande:  

 

A) Nostalgi 

 

Nostalgi är ett återkommande koncept inom musikanvändning i reklam. Oavsett om det gäller 

att tilltala en publik som är uppväxta med det specifika musikvalet eller om man försöker 

anknyta till den tidsanda som musik uppkom i så är att använda musik i syfte om att få fram 

en nostalgisk känsla ett välanvänt medel. Detta är även något som uppmärksammas av Huron, 

som menar att nostalgi är ett led i upprättandet av auktoritet i reklamsammanhang, och på så 

vis kunna göra produkt attraktiv som annars skulle vara tämligen svårsåld. Vad det handlar 

om är att få tittaren att koppla nostalgin till rätt semiotiska koncept.  

 

Analyserade filmer som använder sig utav nostalgi som koncept: 

 

Renault – My Silver Lining 
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Renault använder First Aid Kit för att anknyta till den amerikanska folkmusiktraditionen som 

är tätt ihopkopplad med äventyrlystenhet. Låten används även för att föra samman Renaults 

varumärke med den musikaliskt hajpade duon First Aid Kit.   

 

Lindex – Alright, Okay, You Win 

Lindex använder sig av Peggy Lee för att koppla sitt mode och senaste kollektion till det chica 

50-talet och allt som det bär med sig.  

 

H&M - Sweat 

H&M använder sig av Sweat för att låten dels kopplas till sommar och sol, men även för att 

det är en låt som ligger djupt rotad i populärmusikarvet från 90-talet. För att inte hamna i en 

för djup nostalgigrop använder man sig av en coverversion gjord av en artist som antas bli 

känd inom en snar framtid.  

 

 

B) Textanvändning 

 

Att ha en låt vars text precis speglar produkten som säljs eller fenomenet som framställs i 

reklamen är ett mycket återkommande koncept inom musikanvändning i reklam. Det kan 

handla om specifika rader eller hela låtar, men genom att pricka in rätt text till rätt reklam kan 

vara mycket effektivt. Det är även vanligt att modifiera låtarna och klippa om dem så att rätt 

rader hamnar bredvid varandra, vilket kan innebära att vissa rader i till exempel versen som 

inte är relevanta stryks eftersom att reklammakaren enbart vill framhäva ett par aspekter ur 

texten. Även Huron ser detta som ett centralt användningsområde, och menar att 

reklammakare kan nå publiken på ett helt annat sätt med sång till skillnad från till exempel en 

speakerröst. En sjungen strof är inte direkt och således en indirekt uppmaning eller ett indirekt 

påstående, medan en speakerröst enbart kan tala direkt till tittaren.  

 

Analyserade filmer som använder sig utav ett relevant textinnehåll: 

 

Volvo – Made Of 

Volvo använder sig av Made Of för att dess textmaterial direkt talar till det budskap 

reklamfilmen försöker förmedla. Strofen ”because this is what I’m made of” syftar till 

reklamens budskap om att Volvos bilar byggs av människor från hela världen, och inte bara 
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maskiner och människor från Sverige. Likaså syftar det till Volvos rykte som ett säkert 

bilmärke.  

 

H&M – Sweat 

H&M använder Sweat för att texten implicit passar det budskap de försöker förmedla. Låten 

handlar om en banal kärlekshistoria som utspelar sig på sommaren, vilket är något H&M 

absolut vill föra in i sin reklam.  

 

Com Hem – Satellite of Love 

Com Hem använder sig av Satellite of Love för att flera strofer perfekt passar in på både Com 

Hems verksamhet men också på filmen i sig. Filmen behandlar en satellit och snabbare 

uppkoppling, vilket flera strofer i låten går att koppla till. Två exempel är strofen ”the 

satellites gone up in the sky” vilken sjungs samtidigt som satelliten i reklamen skjuts upp, och 

strofen ”I love to watch things on TV” vilket syftar på Com Hems roll som TV-leverantör.  

 

              C) Minnesvärdhet 

 

Musik är ett ypperligt sätt att göra så att tittarna kommer ihåg vad de har sett, oavsett om det 

handlar om att göra reklamen komisk eller stilistiskt intressant. En återkommande trend inom 

musikanvändning i reklam idag är just att få reklamen att sticka ut. Här spelar det ofta inte 

lika stor roll vem som gjort låten, så länge den känns igen av lyssnaren eller sticker ut 

tillräckligt mycket för att den ska bli ihågkommen. Även detta återfinns i Hurons 

användningsområden som menar att speciell eller urflippad musik kan hjälpa reklamen att bli 

ihågkommen och sticka ut.  

 

Analyserade filmer som använder sig utav musik för att gör filmen minnesvärd: 

 

ATG – Dragosta din tei 

ATG använder sig av Dragosta din tei för att göra sin reklam med animerade dansande hästar 

minnesvärd. Låten, som också anses som en klassiker, är av urflippad karaktär och bidrar till 

att de animerade hästarna koms ihåg.  

 

Com Hem – Satellite of Love 
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Com Hem använder sig av Lou Reed för att göra sin reklam minnesvärd. Reeds musik är med 

i förhållandevis få reklamer i jämförelse med många andra i hans sits, och genom att använda 

en så pass ikonisk artist och låt är ett led i att göra reklamen minnesvärd.  

 

D) Underhållningsvärde 

 

En genomgående trend som den tidigare forskningen visar även har varit aktiv tidigare är att 

göra reklam till underhållning. Reklam ska inte ses som reklam, utan som populärkultur och 

en naturlig del av TV-tittandet. Flera reklamer som tas upp i föreliggande studie vill snarare 

fungera som underhållning än vad de egentligen vill uppmana konsumenter att köpa deras 

produkt. I Kleins studie om Coca Cola är detta genomgående ett centralt tema, som 

musikanvändning är en stor del av. Musik är, även om det kopplas ihop med reklam, 

fortfarande en fristående populärkulturell produkt och är således ett bra sätt att ta bort 

reklamkänslan från reklamen. Musiken verkar alltså i symbios med det visuella för att ge 

tittaren en upplevelse som inte bara uppmanar till köp, utan som ska ge konsumenten en viss 

bild av varumärket.  

 

Analyserade filmer som använder sig utav musik för att göra sin reklam till underhållning: 

 

Com Hem – Satellite of Love 

Com Hems reklamfilm innehåller scener från rymden och en satellit. Användandet av Lou 

Reed, en känd popartist, används för att ytterligare understryka det faktum att reklamen är 

producerad för att vara underhållning och inte ett säljande material. 

 

Volvo – Made Of 

Volvos reklam använder sig av en coverversion av en känd låt, som både passar reklamen 

men också är till för att kunna stå på egna ben och spelas i andra sammanhang, men 

fortfarande kopplas till reklamen. Detta är alltså ett sätt för Volvo att marknadsföra sig själva 

som inte bara en biltillverkare, men även ett varumärke som skapar populärkulturen.   

 

ATG – Dragosta din tei  

ATGs reklam handlar i slutändan inte om spel, utan om animerade hästar som hoppar. Att 

använda en skojfrisk låt är ett sätt att spä på den skojfriska känslan.  
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6.2 Relation mellan varumärke och artist  

 

Det går i flera av exemplen att se hur två varumärken integreras med varandra, artistens och 

företagets. Det finns, som beskrivet ovan, ett flertal anledningar till hur förhållandet mellan de 

två ser ut och varför. Nedan följer tre konkreta punkter på hur artistprofiler påverkar 

varumärken funna i denna studie:  

 

- En artist kan fungera som en ridå i syfte om att gömma varumärkets marknadsföring i 

populärkultur. 

- Ett varumärke kan rida på en artistprofils framgångsvåg genom att inkludera dennes 

musik i reklamfilmen.  

- En stark artistprofil kan ge ett varumärke kredibilitet. 

 

6.3 Diskussion 

 

Föreliggande uppsats har redogjort för hur musikanvändning i reklam kan se ut idag, och 

vilka typer av varianter av musikanvändning som går att identifiera. Fyra övergripande 

varianter har identifierats, där flera exempel existerar med särarter. Även tre slutsatser kring 

hur relationen mellan en artistprofil och ett varumärke ser ut har identifierats. Vid en mer 

omfattande studie är det mycket möjligt att fler varianter skulle kunna identifieras, i alla fall 

skulle de kunna delas in i undervarianter av de som föreliggande uppsats tar upp.  

 

Överlag går det att se att musikanvändning är en viktig aspekt i reklamfilm, och många av de 

filmer som analyserats här hade definitivt inte haft samma genomslagskraft om de använt sig 

utav produktionsmusik istället. Användandet av kommersiell musik ger en ytterligare 

dimension, och skapar någonstans ett underhållningsvärde, vilket var en av de varianter som 

identifierats. I dagens mediebrus är det svårt att nå ut med en reklam som bara explicit tar upp 

det reklammakarna vill – att konsumenten ska köpa produkten. Därför är musikanvändning ett 

sätt att locka fram kognitiva scheman hos konsumenterna för att vidare stärka varumärket och 

locka till köp.  

 

Vad som går att säga om slutsatserna är att en yngre artist påverkas betydligt mer i det långa 

loppet av ett varumärkessamarbete än en äldre artist. En äldre artist har alltid sin tidigare 

katalog och övriga konnotationer att stå på, medan en yngre artist riskerar att förknippas med 
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varumärket på ett helt annat sätt. En anledning till detta är att det i många fall är låten företag 

vill åt, och inte artisten bakom. Det är också en anledning till att cover-versioner är så vanliga, 

att låten ger tillräckligt med auktoritet och att man då också kan rida på en yngre artist som 

framför låten.  

 

Vid användandet av en äldre artist är det ibland snarare låten och dess igenkännbarhet som 

varumärket vill nå. En äldre artist påverkas heller inte lika starkt när dennes låt används, just 

på grund av det starka varumärke artisten redan har själv. Det är således ibland låten och de 

konnotationer som den i samstämmighet med artisten frambringar som varumärken ibland vill 

åt. För en nyare artist är det dock betydligt lättare att bli förknippad med varumärket. Där är 

det för varumärket även mer lukrativt att använda just en nyare artist eftersom att varumärket 

då kan rida på den nyare artistens framgång. Oavsett om The Rolling Stones används för att 

sälja in kläder som i fallet Dressmann så är The Rolling Stones fortfarande The Rolling 

Stones, och inte en akt förknippad med herrkläder (Djerf: 2011). För en yngre artist däremot, 

kan ett samarbete både innebära plus och minus. Plus är att artisten får exponering och ett 

redigt tillskott i kassan, och minus ifall artisten börjar förknippas med varumärket vilken är en 

svår stämpel att tvätta bort. Detta går även att koppla till tankar om autenticitet i 

musikbranschen, något som tyvärr inte har inrymts i denna studie. Varumärket vill bli en del 

av konsumenters identitet och genom att använda sig av nyare populärmusik kan man dölja 

det faktum att man är ett varumärke och gå rakt in i identiteten.  

 

I och med dalande skivintäkter blir musik i reklam en allt viktigare inkomst för artister, så 

trenden att använda kommersiell musik i reklamfilm spås bara att fortsätta. Huruvida denna 

utveckling är nyttig eller inte går att diskutera. Det är för nyare artister som utvecklingen kan 

innebära problem, något som tas upp i Graakjærs studie om Apple och bandet The Blue Van. 

Yngre artister måste lära sig att ställa krav, och förstå innebörden att ha med och sälja ut sin 

musik, för att förhållandet mellan varumärke och artist ska kunna bli jämnare igen.  

 

6.4 Vidare forskning 

 

Om föreliggande studie skulle inspirera till ytterligare forskning vore det rimligt att använda 

kategorierna som grund för en mer omfattande och kanske kvantitativ undersökning. Att 

likaså täcka ett större material och vända blicken bakåt och ta upp flera historiska exempel 

vore också en rimlig infallsvinkel. Det skulle också vara möjligt att göra det motsatta, att gå 
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på djupet i en kategori och se vad som definierar och särskiljer den från de andra. Då hade en 

ökad förståelse för varför musiken används som den gör, och också relationen mellan 

varumärket och musiken, kunnat fås fram.  

 

Ytterligare en aspekt vore självklart att genomföra djupintervjuer med yrkesverksamma i 

branschen för att få en djupare förståelse i hur de tänker kring varumärkeskommunikation och 

musik. Detta skulle säkerligen kunna generera flera insiktsfulla tillägg till mitt arbete, som i 

sin tur skulle kunna ta arbetet vidare och identifiera fler kategorier och användningsområden 

för dem.  
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