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Abstrakt 

Sound branding är i dag ett begrepp som är välkänt bland marknadsförare. Fördelarna med en 

unik och genomarbetad ljudidentitet har dock inte nått fram till många svenska företag och 

varumärken. Vi ämnar med detta kandidatarbete att utforska ljudets funktion för 

varumärkesbyggande samt skapa förståelse för vilka faktorer som är avgörande gällande 

ljuddesignen i reklamsammanhang. Genom tidigare forskning samt produktion av sonic logos 

och musik, åt olika beställare, har vi försökt besvara frågeställningen: Hur ger man 

verksamheter och varumärken en ljudidentitet?  

Nyckelord: sound branding, sonic logo, ljudidentitet, ljuddesign. 

 

Abstract 

Sound branding today, is a well-known concept amongst marketers. The benefits of a unique 

and elaborate sound identity has unfortunately not yet reached the majority of Swedish 

companies and brands. The purpose of this bachelor thesis is to explore the function of sound 

in brand building and to create an understanding of the factors crucial to sound design in 

advertising. Through research and production of sonic logos and music to various clients, we 

have tried to address the issue: How do you provide an audio identity to businesses and 

brands? 

Keywords: sound branding, sonic logo, audio identity, sound design. 
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1. Inledning 

Ljuddesign förekommer och återfinns i allt från TV, radio, film, teater och reklam till 

interaktiva medier som spel, hemsidor och ljudinstallationer. Vi har under vår utbildning på 

Blekinge tekniska högskola framförallt intresserat oss för ljudläggning av film. Ett område där 

ljuddesignen är starkt bunden till handlingen i filmen, vilket i sin tur leder till att man som 

ljudläggare blir något förhindrad att experimentera med valet av både ljud och musik. 

 

I kandidatarbetet kände vi för att få friare tyglar samt möjligheten att arbeta med musik i ett 

annat sammanhang. Vi funderade kring de olika områdena som var intressanta för oss, där vi 

någonstans på vägen fick upp ögonen för reklam, och hur viktig roll ljudet ofta har i reklam. 

Genom att gräva djupare i ämnet valde vi att fördjupa oss inom “sound branding” som handlar 

om att med ljuddesign främja varumärkesbyggande. 

 

Vi vill med detta kandidatarbete ge en inblick i en form av ljuddesign som blir allt mer viktig 

för företag och varumärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Audio Identity Jon Johansson & Tobias Edberg 

 

5 

 

2. Problemområde 

I det här kapitlet presenterar vi uppsatsens bakgrund samt redogör för vissa begrepp som är 

relevanta för läsaren. Kapitlet är disponerat enligt följande. Vi inleder med bakgrund, 

frågeställning och syfte. Därefter presenterar vi tidigare forskning som ligger till grund för 

hela uppsatsen. 

 

2.1. Bakgrund 

Reklam finns idag överallt där det finns tillgång till exponering. Många konsumenter har 

ledsnat på att bli utsatta för detta ständiga bombardemang med produkter samt varumärken 

och flyr därför bland annat till internetbaserade tjänster såsom, Spotify, Netflix och Play-

kanaler för att undvika detta fenomen. Konsumenter är alltså villiga att betala för att undvika 

reklam. Företag har därför börjat tänka om och man försöker numera inte bara sälja en 

produkt utan skapa ett emotionellt band mellan konsumenten och varumärket. Det talas 

numera om emotionellt varumärkesbyggande och sinnesmarknadsföring. Fokus ligger här på 

människans fem sinnen. Ett sinne har dock fram tills bara för några år sedan hamnat lite i 

skymundan, hörseln. Människor har emotionell koppling till musik och söker sig därför också 

till musik vilket företag har börjat inse. Musikens förmåga att skapa band till människor väger 

tungt och man använder sig allt mer av musik och ljud för att stärka sina varumärken. 

Företeelsen kallas ‘sound branding’ (Gobé, 2001, s. 71; Jackson, 2003, s.1-32; Bruner, 1990). 

 

Redan på 1930-talet när det amerikanska företaget Muzak etablerades började musik spelas i 

fabriker som sändes via grammofonspelare från företagens huvudkontor. Muzak påstod att 

musiken kunde höja arbetarnas moral och leda till ökad produktivitet. Detta skedde i en tid då 

skyskrapor var under bebyggelse runt om i USA och företag började använda musik i de 

nybyggda hissarna, och det med framgång. Det visade sig nämligen att musiken hade 

lugnande effekt på en stor skara av de som valde att åka hiss. Här föddes det klassiska 

begreppet “hissmusik”. Framöver började butikskedjor och varuhus använda “muzak” 

bakgrundsmusik för att främja sin försäljning och helt enkelt skapa en trevligare atmosfär i 

sina lokaler. När televisionen till sist uppfanns och gjorde entré på marknaden på 1950-talet 

flyttades fokus snabbt från hörseln till synen. Musiken och ljudet fick då istället rollen att 

förstärka och bekräfta de budskap som nu kunde visas i form av rörliga bilder. Sakta men 

säkert förlorade också reklamjingeln sin betydelse i skuggan av reklamfilm som numera 
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dominerade marknaden och var den viktigaste kanalen för marknadsföring (Lusensky, 2010, 

s.39-40). 

 

Booth (2004, s.16) menar att många marknadsförare vill ha med ljuddesignbiten i deras 

marknadsföring men vet inte riktigt var de ska börja och att detta skulle kunna bero på att 

sound branding återfinns i en såpass bred skara av sammanhang; TV och radio-reklam, ljud på 

webben, hissmusik, butiksmusik, ringsignaler i mobiltelefoner, utställningar, events och 

filmer. 

 

I arbetet med att skapa en specifik ljudidentitet för en organisation eller en verksamhet krävs 

strategisk implementering av musik och ljud och här grundar sig begreppet sound branding. 

 

2.2. Frågeställning 

Då vi i det här kandidatarbetet vill utforska ljudets funktion för varumärkesbyggande lyder 

vår frågeställning: Hur ger man verksamheter och varumärken en ljudidentitet? 

 

2.3. Syfte 

Syftet med kandidatarbetet är att skapa förståelse för vilka faktorer som är avgörande gällande 

ljuddesignen i reklamsammanhang. 

 

2.4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogör vi för de begrepp som är relevanta för läsaren samt presenterar 

utvalda fallstudier. 

 

2.4.1. Branding 

Att definiera branding är svårt då det består av flera element. Missförstånd uppstår ofta, 

speciellt på svenska där man blandar ihop varumärke och brand. Ordet varumärke används på 

svenska för att beskriva engelskans ‘Trademark’ samt ‘Brand’. På svenska har det med andra 
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ord två skilda betydelser. Trademark kan kortfattat betyda ett företags logotyp, produktnamn, 

företagssymbol eller ljuddesign. ‘Branding’ är snarare varumärkesbyggande och är ett 

betydligt mer komplicerat begrepp. För att fullt ut förstå begreppet behöver man titta närmare 

på dess olika beståndsdelar (Grönholm, 2009; Sullivan, 2009, s.14). 

 

2.4.2. Brand 

Enkelt uttryckt är ett brand ett löfte. Genom att identifiera och bestyrka äktheten av en 

produkt, levererar brandet ett löfte om tillfredsställelse och kvalitet. Ett brand definierar vad 

som erbjuds och vad som särskiljer sig från dess konkurrenter. Ett brand har också en så 

kallad identitet, ‘brand identity’ som även den kan tolkas på olika sätt. Bokstavligen tolkad, 

brukas termen endast på de fysiska aspekterna av ett brand, till exempel namnet eller 

logotypen. Generellt kan man säga att identiteten av ett brand är marknadsförares bild av 

brandet (Grönholm, 2009 ; Sullivan, 2009, s.14). 

 

Då identiteten utgörs av marknadsförares syn på brandet så är ‘brand image’ konsumentens 

bild av brandet. Det är en kombination av hur konsumenten uppfattar alla aspekterna av ett 

brand, logotyp, färgval, typografi m.m. Ett brand har likt en människa en personlighet. 

Experter i ämnet samt konsumenter väljer ofta att beskriva ett brand genom mänskliga 

kännetecken som till exempel lättsam, kreativ, aktiv och seriös. Ett brand ges även personliga 

egenskaper beroende på hur man ser på det eller hur det agerar. Vi människor drar ofta 

slutsatser om en annan människas personlighet utifrån deras klädval eller deras sätt att tala. 

Men vi bedömer även personligheten utefter värderingar och prestationer. Det är därför av 

största vikt att de som är marknadsförare säkerställer en väldefinierad och lättkommunicerad 

‘Brand personality’ (Sullivan, 2009, s.14; Merriam Associates, 2011). 

 

Konsumenter väljer ett brand utifrån ett nav av komplexa attribut, både fysiska och 

emotionella. Attributen i sig ger mening vilket hjälper produkter att stå ut och bli 

konkurrenskraftiga; värdet, som framhäver konkurrerande prissättning; och lojalitet, som 

driver konsumentens minnesbild. Ett brands essens är den idé som utgör själva kärnan till ett 

brand och brukar inte vara längre än en mening och kan låta lite som en slogan. Detta element 

används främst internt för att underlätta för ett företag att agera utifrån sitt brand. Det finns 
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dock exempel som BP:s - ‘Beyond Petroleum’, som började som ett ‘brand essence’ men 

ansågs vara så slagkraftigt och lättförstått för konsumenter att det kom att användas som 

officiell slogan (Sullivan, 2009, s.14). 

 

Människor har en inbyggd instinkt att försöka bli accepterade och uppskattade av personer vi 

beundrar och bryr oss om. Man kan därför säga att andra människor har ett stort inflytande på 

mycket av det vi gör och vilka beslut vi fattar. Detta kan man även tillämpa på val av 

varumärken. Varumärkets försäljning påverkas till stor del av hur konsumenter står i relation 

till gruppen människor knutna till varumärket. Med detta menas de som representerar 

varumärket offentligt, de som säljer det till konsumenterna samt personer som redan köpt 

varumärket (Grönholm, 2011). 

 

2.4.3. Kommunikationsmetoder 

Vilka metoder finns det för att kommunicera ut ett brand till konsumenter och hur lämpar sig 

dessa metoder för sound branding? Innan internets födelse var så kallad masskommunikation 

det vanligaste och populäraste sättet att nå ut med sitt brand. I och med internets popularitet 

och storhet måste man skapa sig en förståelse för de kommunikationsvägar som finns samt 

vilka nya alternativ som gjorts tillgängliga. Eftersom det idag går att kommunicera på flera 

olika sätt via e-post, bloggar, Youtube, chattar och sociala nätverk som Facebook så har 

allmänheten en mycket större makt än tidigare vilket resulterar i att det numera är väldigt 

enkelt att få sin röst hörd. Tankar, tycken och rykten om varumärken kan spridas människor 

emellan på ett snabbare och mer effektivt sätt (Lusensky, 2010, s.76-77). 

 

Vi har valt att utforska följande kommunikationsmetoder: masskommunikation, word-of-

mouth samt gerillamarknadsföring. Det finns ett flertal varianter av kommunikationsmetoder 

men vi avgränsar oss till dessa tre då vi anser att de är av störst relevans för vår undersökning. 

Vi tittar även på det så kallade brus som ständigt uppkommer och existerar i olika typer av 

kommunikation. 
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2.4.3.1. Masskommunikation 

Begreppet masskommunikation som vanligen syftar till traditionell reklam handlar om att 

man via envägskommunikation betalar för att nå ut med ett budskap i form av reklam eller 

liknande till en stor mängd människor. Detta sker framför allt genom medier som tv, radio, 

dagstidningar och böcker menar Richards och Curran (2002, s.65). Nedan följer ett citat som 

definierar reklam: 

 

“Advertising is a paid nonpersonal communication from an identified sponsor, using mass 

media to persuade or influence an audience.” (Richards och Curran, 2002, s.64) 

 

Eftersom man via massmedia når ut till en mycket stor mängd människor så handlar det om 

opersonlig kommunikation som inte kan besvaras och det blir därmed även svårare att rikta 

sig till en specifik målgrupp (Richards och Curran, 2002, s.71). 

 

2.4.3.2. Word-of-mouth 

Word-of-mouth marketing förkortas ofta WOM marketing och översätts på svenska till mun-

till-mun reklam. Vad man vill beskriva med detta begrepp är exempelvis när någon person i 

ens bekantskapskrets väljer att berätta om ett företags produkt eller en upplevelse av ett 

företag. Då kommunikationen är personlig och kommer från någon i bekantskapskretsen anser 

mottagaren att informationen har hög trovärdighet (Cruz och Fill, 2008). 

 

WOM är i själva verket inte något nytt fenomen. Redan 1955 föddes konceptet och elva år 

senare introducerades frasen “Word-of-Mouth Adverstising” av marknadsföringsexperten 

Ernest Dichter i hans artikel och studie “How Word-of-Mouth Advertising Works”. Dichter 

hade idéer som var intressanta för reklamare om hur man i praktiken kunde använda betald 

reklam för att stimulera förstärkningen av word-of-mouth (Keller och Fay, 2012).  

 

Vad gör då att konsumenter vill berätta om ett företag eller en produkt? Dichter (1966) menar 

att man kan dela upp detta beteende i fyra kategorier av engagemang. 
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Produktengagemang förekommer när produkten eller tjänsten har påverkat konsumenten så 

mycket att denne känner ett starkt behov att berätta om den för någon. Detta skulle till 

exempel kunna vara ett gott vin på en restaurang eller en resa som gav starka intryck. Det är 

samtalet om produkten som ger konsumenten bekräftelse samt känslan av att själv ha hittat 

produkten. Konsumenten måste berätta om sitt inköp för att få full tillfredställelse, köpet i sig 

själv är inte tillräckligt nog (Dichter, 1966, s.149). 

 

Själviskt engagemang handlar om att produkten blir en ursäkt för att konsumenten skall få 

bekräftelse och uppmärksamhet. Som exempel skulle två personer kunna börja konversera om 

en produkt eftersom de inte har något annat att samtala om (Dichter, 1966, s.149).  

 

Osjälviskt engagemang är motsatsen till själviskt engagemang. I denna typ av engagemang 

berättar konsumenten om produkten eller tjänsten för att visa omtanke för någon annan 

person. Man kan till exempel berätta om en artist som den andra personen inte känner till och 

troligtvis inte heller skulle ha upptäckt själv, men som man tror att den andra personen skulle 

uppskatta (Dichter, 1966, s.151). 

 

Engagemang för information om produkten kan till exempel handla om ett pressmeddelande 

eller allmän reklam för en produkt som vissa personer pratar om utan att ens själva provat 

produkten. Ett praktexempel på vart denna typ av engagemang förekommer är på webbplatsen 

YouTube. Ett företag kan välja att publicera sin reklamfilm på YouTube för att på så sätt 

försöka få filmen att spridas. Detta sker genom kommunikation mellan olika människor som 

delar vidare filmens länk. Någon person kanske väljer att länka till reklamfilmen på sin 

Facebook-profil. Denna länk når sedan ut till personens vänner och vänners vänner som i sin 

tur har valet att vidareförmedla länken. Ett populärt exempel på hur detta har använts tidigare 

är från Old Spice kampanjen med reklamfilmen “The Man Your Man Can Smell Like” som 

under 2010 lyckades erhålla 24,2 miljoner visningar på YouTube, enligt webbplatsen 

Mashable (Dichter, 1966, s.151; Mashable, 2010). 
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2.4.3.3. Gerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring började användas under sextiotalet och syftar till att företag skall få en 

stor effekt till en liten kostnad. Tillvägagångssätten är många men Ted Andersson (Pertuz, 

2012) beskriver det kortfattat på detta vis: 

 

“Gerillamarknadsföring innebär att man söker upp målgruppen där målgruppen finns och gör 

en oväntad aktivitet. Man använder det offentliga rummet som plats där man utför aktiviteten. 

Man kan ju diskutera om det är lagligt eller inte, det är väl lite på gränsen.” 

 

Exempel på gerillamarknadsföring kan vara att spela upp en reklamfilm mot en husvägg i 

centrala Stockholm eller att högtryckstvätta in text i de vitmålade partierna på 

övergångsställen. Gerillamarknadsföring skall överraska och vara nytänkande (Hutter och 

Hoffman, 2011; Pertuz, 2012). 

 

Volkswagen utförde under 2009 en form av gerillamarknadsföring med kampanjen 

rolighetsteorin. Ett stipendium ingick i kampanjen som belönade privatpersoner som med 

hjälp av uppfinningar och idéer kunde styrka Volkswagens rolighetsteori. Man inledde 

marknadsföringen genom att själva uträtta vad man kallade experiment för att skapa 

uppmärksamhet kring rolighetsteorin. I dessa experiment ingick bland annat en pianotrappa. 

Syftet med detta experiment var att personer påväg till tunnelbanan i Stockholm skulle välja 

den konventionella trappan istället för rulltrappan. Experimentet använde sig av ljud för att 

stimulera personer till att inte välja rulltrappan. Varje trappsteg var utformat som en tangent 

på ett piano och gav ifrån sig en ton när någon klev på den (Volkswagen, 2009). 

 

Det två största anledningarna till att gerillamarknadsföring har ökat i popularitet de senaste 

åren är, för det första, den stora mängd annonser som en person utsätts för dagligen. En 

genomsnittskonsument i USA uppskattas mötas av 3000 annonser varje dag. Detta leder i sin 

tur till att konsumenter aktivt försöker undfly annonseringen. Den andra anledningen är att ett 

upprepande annonsformat tappar genomslagskraft och människor blir uttråkade samt 

ouppmärksamma eftersom det ses som vardagsmat (Hutter och Hoffman, 2011).  
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Det finns även nackdelar med gerillamarknadsföring. Den lämpar sig inte optimalt för alla 

typer av branscher då den tenderar att vara opassande i bland annat försäkringsbranschen och 

oljeindustrin. Samtidigt som en produkt eller en tjänst har stor betydelse och är en viktig 

faktor, påverkas resultatet även av situationens typ. En produkt kan i ett sammanhang 

uppfattas som intressant medan samma produkt, placerad i ett annat sammanhang, kan ses 

som ointressant. Ett exempel där det dock gick väldigt bra kan tas ur filmen Office Space där 

en rödfärgad häftapparat har fått kultstämpel. I vanliga fall uppfattas en häftapparat eller annat 

kontorsmaterial som helt ointressant, men i det här fallet var situationen rätt och 

produktplaceringen utmärkt. Filmens producenter fick till en början nej av ledningen i 

företaget Swingline, som tillverkade dessa häftapparater, gällande att ha med 

kontorsprodukten helt gratis i filmen. Man trodde helt enkelt inte att de typiska kunderna 

skulle lockas men man hade fel och den röda häftapparaten, som inte ens tillverkades i den 

färgen, blev en succé. Det tog sedan företaget tre år att lansera den röda ”Rio Red” 

häftapparaten och man sålde den exklusivt på sin hemsida till ett förhållandevis dyrt pris 

(Kaikati och Kaikati, 2004, s.17). 

 

2.4.3.4. Brus 

Inom kommunikation talar man ofta om brus. Allt vi människor samtalar om eller som företag 

försöker förmedla utsätts för brus. Ett grundläggande exempel skulle kunna vara dålig 

täckning i mobiltelefonen, som medför att vissa ord försvinner för mottagaren som i sin tur 

kan misstolka budskapet. Talar man om företag menar man med detta att signalen, 

reklambudskapet som skickas ut till mottagaren, kunden, kommer utsättas för en störning, det 

vill säga brus (Wu och Newell, 2003). 

 

I masskommunikation är bruset vanligt förekommande då man kommunicerar med en stor 

mängd personer utan en tydlig målgrupp. Ju fler budskap som sänds ut, desto mindre blir 

sannolikheten att varje enskilt budskap uppmärksammas och får avsedd effekt. Det gäller 

därför att förmedla budskapet på ett sätt som får människor att att reagera och samtidigt ge en 

så liten källa till brus som möjligt (Rosengren, 2008). 
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Brus i word-of-mouth-metoden skulle som tidigare nämnts kunna vara att budskapet man vill 

förmedla förvrängs allt eftersom budskapet sprids mellan sändaren och mottagaren. Ett annat 

betydande brus i denna metod ur ett företagsperspektiv är som forskning visar, att missnöjda 

konsumenter berättar om sin dåliga erfarenheter för två till tre gånger fler personer än vad en 

nöjd konsument gör. Detta beror på att en missnöjd kund oftast känner sig mer motiverad att 

dela med sig av sina dåliga erfarenheter (Smith, P. R. & Taylor, J., 2004; Blackwell, Miniard 

och Engel, 2006, s.543).  

 

I gerillamarknadsföring finns risken att brus uppstår om det inte tydligt framgår vilket företag 

eller brand som står bakom kampanjen. En konsument kan i detta fall känna sig lurad när, 

eller om, det väl kommer till dennes kännedom. Ett exempel på detta är Dr. Peppers lansering 

av Raging Cow, en samling mjölkbaserade drycker. Kampanjen gick ut på att låta sex 

tonåringar promota dryckerna i vad som kunde uppfattas som vanliga personliga bloggar. När 

det senare framdagades att det var en kampanj valde en del av bloggvärlden att starta en 

bojkottningskampanj av produkten (Kaikati och Kaikati, 2004, s.17-18). 

 

Samtalet mellan människor, så kallat ”word-of-mouth” är det främsta sättet att marknadsföra 

ett varumärke. Mätningar har visat en sjufaldig ökning i effektivitet kontra traditionell reklam. 

Individer och företag är nuförtiden mer jämställda än någonsin. Företagen har därför blivit 

tvungna att lägga om sin strategi för att marknadsföra sina produkter (Lusensky, 2010, s.76-

77). 

 

2.4.4. De fyra E:na 

Ett känt begrepp inom marknadsföring är de Fyra P:na – produkt, pris, plats och promotion. 

Denna marknadsföringsmix används dagligen som ett ramverk för att strategiskt positionera 

produkter på marknaden. Numera måste företag även fokusera på konsumenterna utifrån ett 

psykologiskt perspektiv, med andra ord hur de tänker och fungerar, för att kunna skapa 

engagemang och en minnesvärd sinnesupplevelse (Lusensky, 2010, s.77; Kotler, 2008, s.49; 

Hultén et al., 2008, s.15; Gobé, 2008). 
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Detta har lett till att De Fyra P:na nu måste kompletteras med de Fyra E:na - Emotions 

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

(exklusivitet). En större tillgång på produkter har lett till att utbudet är större än efterfrågan. 

Därför har känslor till varumärket eller produkten blivit allt mer betydande. Man kan inte 

längre enbart konkurrera på produktfördelar. Företag försöker därför utveckla ett emotionellt 

band till konsumenterna och på så sätt skapa en förstärkt relation till dem. Vi lever i en värld 

där dagens teknik gör det möjligt att välja bort reklam, främst genom olika streamingtjänster 

på internet, till exempel Play-kanaler, Netflix och Youtube. Det har därför blivit viktigt för 

företagen att skapa ett engagemang hos sina konsumenter eftersom konsumenternas 

uppmärksamhet inte längre är till salu (Lusensky, 2010, s.79-81). 

 

För att få återkommande kunder behöver man erbjuda en positiv varumärkesupplevelse. Om 

ett varumärke erbjuder en förstärkt erfarenhet och upplevelse ökar chanserna att placeras i 

kundernas medvetande. Då det även blivit allt svårare att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet försöker företagen idag att skapa en originell och exklusiv 

varumärkesidentitet som får dem att sticka ut från mängden (Lusensky, 2010, s.79-83). 

 

2.4.5. Sonic Logo och Sound Branding 

En sonic logo är en del i sound branding och har sitt ursprung i temalåtar och jinglar där det 

som skiljer sig ifrån de tidigare nämnda är längd och uttryck. En temalåt kan vara introt till en 

tv-serie som till exempel Dallas eller Baywatch medan en jingel oftast innehåller en text som 

försöker presentera och sälja en produkt. Man skulle kunna beskriva sonic logos som korta 

melodier eller ljudeffekter designade för att klistra sig fast i konsumentens undermedvetna 

och på så vis skapa igenkänning för ett brand eller varumärke. Kända exempel är Intels fem-

tons logo och Mcdonalds “Ba da ba ba ba (I´m lovin it)” -avslut (Jurgensen, 2012; Jackson, 

2003, s.1- 4). 

 

Sound branding kan även synonymt kallas för sonic branding eller audio branding. Det finns 

alltså olika begrepp för branding och stärkande av varumärkens identitet med ljud. När enbart 

musik är involverat så används ofta begreppet music branding. Något som alla dessa element 

har gemensamt är att de påverkar oss emotionellt och ökar igenkänningsfaktorn för ett brand, 
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ofta bortom det vi ser och är medvetna om. Exempelvis, under en typisk tv-reklam, är några 

personer kvar i rummet som inte aktivt tittar på tv:n för att de läser eller gör något annat. Det 

blir då viktigt att “brandet” avslöjar sin identitet audiellt genom att nämna sitt namn eller 

något annat hörbart element som till exempel en sonic logo eller liknande. Eftersom det inte 

finns en enhetlig terminologi vad gäller sound branding och sonic logos så kommer vi 

fortsättningsvis att använda oss av benämningarna sound branding och sonic logo (Bronner 

och Hirt, 2009, s.42). 

 

Vissa begrepp kan vara svåra att förstå utan att knyta dem till verkligheten. Vi har därför valt 

att granska konkreta fall av sound branding och sonic logos. Man kan på så vis lättare skapa 

sig en bild av begreppen. 

 

2.4.6. Fallstudie, Absolut Icebar 

Icebar är en kedja av barer lokaliserade i Stockholm, London, Oslo och Jukkasjärvi. Deras 

koncept är som namnet till viss del avslöjar, just is. Företagets grundidé är att det skall vara en 

upplevelse för alla sinnen, med anledning av detta har man bland annat -5 grader inomhus 

samt glas gjorda av is. Ett av sinnena saknade dock stimulering, hörseln. I barerna kunde man 

få höra allt från Abba till Britney Spears. Icebar saknade en musikidentitet knuten till 

varumärket (Lusensky, 2010, s.83; Icehotel, 2013; Heartbeats, 2008, s.1). 

 

Företaget valde därför att gå ut med en upphandling för att införskaffa sig en musikidentitet. 

Upphandlingen resulterade i “Sound of ice”. Denna musikidentitet belyste varumärkets unika 

ursprung och historia. Man kombinerade elementen av samisk musik och jojk med en rytmik 

baserad på stadens puls där barerna var lokaliserade. Man kunde på så vis knyta samman två 

världar, musik som passade deras unga och urbana målgrupp gentemot Icebars unika koncept 

(Lusensky, 2010, s.83-84; Icehotel, 2013; Heartbeats, 2008, s. 2-3). 

 

Icebar valde att distribuera musiken genom en egenutvecklad radiokanal, “Absolut Icebar 

Radio”. Radiokanalen spelade mer än 800 olika låtar och ljudeffekter utvalda för att passa 
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konceptet. Företaget kunde på så vis säkerställa att varumärket fick en konsekvent 

framställning (Lusensky, 2010, s.84; Heartbeats, 2008, s.2-3). 

 

En undersökning av Heartbeats (2008, s.3) visade att 81 procent av besökarna ansåg att 

musiken förhöjde upplevelsen efter införandet av “Sound of ice” jämfört med när det spelades 

vanlig kommersiell musik. Rankingen av helhetsupplevelsen ökade med 20 procent och mer 

än tredjedel av de tillfrågade ville stanna längre och gärna göra ett återbesök. Företaget kunde 

genom denna undersökning se tydliga mätbara resultat av sin investering (Lusensky, 2010, 

s.84). 

 

2.4.7. Fallstudie, Max Hamburgare 

I början av 2000-talet under en inspirationsresa i USA upptäckte den svenska 

hamburgerkedjan Max bland annat hur framgångsrikt cafékedjan Starbucks arbetat med 

musik. Musikens kraft för att bygga ett starkt varumärke uppenbarades och Max, som redan 

hade sett att musik var viktigt för deras målgrupp, insåg att musik kunde vara ett verktyg för 

att skapa starkare band till deras kunder samt att därmed stärka kundlojaliteten (Lusensky, 

2010, s.92). 

 

Det första steget i processen för att arbeta strategiskt med musik handlade om att de 

etablerade sin övergripande målsättning och hade för avsikt att fastslå vilket värde som kunde 

tillföras målgruppen (Lusensky, 2010, s.93). 

 

“Målsättningarna definierades på följande sätt: 

• Skapa ökad kännedom om varumärket genom att förknippa Max med musik. 

• Förmedla sitt svenska arv och därmed förtydliga sin position i kundens medvetande. 

• Få Max att framstå som ett spännande alternativ till konkurrenterna. 

• Förstärka restaurangupplevelsen med ett genomtänkt musikval. 

• Stärka lojaliteten hos målgruppen genom att bygga ett mer emotionellt varumärke.” 

(Lusensky, 2010, s.93) 
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Etablering av den konceptuella plattformen och definiering av Max roll inom musiken 

involverades i nästa steg i processen. Med hjälp av att analysera varumärket, marknaden samt 

att belysa målgruppspreferenser skapades en slogan: “Äkta svensk musik.” Artister som är 

moderna, trendiga och äkta är det som Max associerar sig med för att stärka sitt svenska arv, 

men samtidigt också utnyttja och ta del av artisternas äkthet som bakas in i varumärket 

(Lusensky, 2010, s.93). 

 

“Varumärkesassociationer som Max ville skapa: 

• Äkta - Trovärdiga artister som kan hjälpa varumärket att kännas trovärdigt. 

• Svenskt - Max är ett svenskt familjeföretag och musiken bör vara svensk för att 

framhäva detta arv. Musiken behöver dock inte framföras på svenska. 

• Trendigt - Max vill framstå som moderna och framåtblickande genom att samarbeta 

med trendiga och moderna artister.” (Lusensky, 2010, s.93) 

 

För att säkerställa musikupplevelsen på plats i restaurangerna och på hemsidan så tog man 

fram en detaljerad handlingsplan som ett första steg. Max startade sedan en egen typ av 

radiostation som endast skulle streama musik från svenska moderna artister, för just 

restaurangerna och hemsidan. De startade även en presskampanj som bland annat resulterade i 

artiklar i Dagens Industri för att nå sitt mål med ökad kännedom (Lusensky, 2010, s.93-94). 

 

Max har en långsiktig musikstrategi som grundar sig i att hitta nya metoder för att knyta an till 

målgruppen. Till exempel så har de under åren genomfört digitala musikkampanjer kopplade 

till ungdomstidningar som Chili och sajten Playahead för att nå ut till de yngre. De har också 

använt sig av säljfrämjande aktiviteter i sina restauranger. Ett exempel på detta var när det 

fanns möjlighet att uppgradera sitt mål till ett såkallat musikmål där man (utöver stor läsk och 

pommes frites) fick välja en populär låt bland olika artister som man i samband med sin 

beställning fick skickad till sin mobiltelefon (Lusensky, 2010, s.94). 
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Max har lyckats bygga ett starkare och mer tillförlitligt varumärke med hjälp av musiken och 

dess sätt att nå målgruppen på ett mer emotionellt plan. Radiostationen som Max startade är 

Sveriges mest välkända bland de varumärkesdrivna stationerna. Den är populär hos 

målgruppen och har fått stor uppmärksamhet hos media. Hamburgerkedjan har genom denna 

musikstrategi lyckats skapa möjligheter att synas på plattformar där de kan samspråka med 

målgruppen på ett engagerande och trovärdigt sätt (Lusensky, 2010, s.94). 

 

2.4.8. Fallstudie, AT&T 

Joel Beckerman är en erkänd kompositör som specialiserar sig på sonic logos. Han har bland 

annat skrivit och utvecklat sonic logos och temalåtar till AT&T, HBO, CBS och NBC. 

 

Beckerman blev anlitad av AT&T för att utveckla en temalåt samt en sonic logo. AT&T är en 

av världens och USA:s största leverantör av mobiltelefoni och fast telefoni. AT&T´s Vice 

President of Brand Identity and Design, Gregg Heard gav honom följande koncept att förhålla 

sig till, "We want you to hear us and know us even when you can't see us." Produkten tog för 

Beckerman mer 18 månader att slutföra (Jurgensen, 2012). 

 

För Beckerman var en av de största utmaningarna med detta uppdrag att få fram ett budskap 

som talade för företagets varierande grenar, allt från telefonservice till nätverksinfrastruktur. 

Han beskriver en tydlig skillnad mellan vad som räknas som traditionellt låtskriveri där man 

oftast använder sitt hjärta gentemot hans produktionssätt, vilket är mer forskningsinriktat. Joel 

Beckerman började projektet med att undersöka AT&T:s konkurrenter och samlade in över 

200 sonic logotyper. Vad som upptäcktes genom undersökningen var att i stort sett samtliga 

logos använde sig av elektroniska instrument. Detta gav Beckerman idén att använda sig av 

akustiska element för att särskilja sig från konkurrenterna. För att sälja in sin idé om akustiska 

element producerade Beckerman en presentation av sin undersökning bestående av de 

pågående trenderna inom konst, musik och kultur. Undersökningen visade att ett flertal av 

konsumenterna väljer att jämna ut sina teknikfyllda liv med bland annat organisk mat, 

handgjorda möbler och icke-elektronisk musik. Genom att använda sig av de akustiska 

elementen fick AT&T möjligheten att få ett mer jordnära sound än dess konkurrenter. AT&T 

köpte Beckermans idé och han och hans team av musiker producerade sedan mer än 60 
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förslag. Sju av dessa valdes sedan ut för att presenteras för ledningen, valen baserades på 

följande attribut, nyfikenhet, öppenhet, uppfinningsrikedom samt meningsfullhet, attribut som 

står i linje med företagets mål (Jurgensen, 2012). 

 

De sju förslagen ratades dock av ledningen, svårigheterna med kommunikation mellan 

parterna visade sig att bli ett stort problem, då majoriteten av AT&T:s chefer inte har en 

musikalisk bakgrund eller använder sig av musikaliska termer för att beskriva olika element, 

man talade till exempel om att ta bort trumpeter i förslag som inte innehöll trumpeter. Detta 

resulterade i att Beckman var tvungen att hitta ett annat sätt kommunicera. Beckerman gav 

följande instruktioner till ledningen, “Berätta inte för oss hur ni vill att det ska låta utan 

berätta känslan ni får när ni hör det”. Man skapade sedan en ny temalåt och sonic logo utefter 

detta. Beckerman tyckte dock att slutresultatet blev för stelt och för likt konkurrenternas. Han 

implementerade därför akustiska element så som ett gammalt väggpiano, ett söndrigt 

glockenspiel samt en säckpipa och fick på så vis fram det jordnära sound man ursprungligen 

letat efter. Efter en 18 månader lång produktion har nu AT&T fått en sonic logo som används 

i slutet av deras reklamfilmer. Temalåten och sonic logon håller gradvis på att integreras i 

olika längder och format i samtliga av deras produkter (Jurgensen, 2012). 

 

2.4.9. Sammanfattning, Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar tydligt att det finns en marknad och ett syfte för så kallad sound 

branding. Begreppet är relativt nytt men själva formen har funnits ända sedan radioreklamens 

början i form av jinglar. Om man jämför sound branding med en mer konstnärligt traditionell 

form av ljuddesign finner man fort att sound branding är en mer utstuderad form av 

ljuddesign. Man utgår mer ifrån ett marknadsmässigt behov än den konstnärliga formen av 

ljuddesign som vill placera lyssnaren i ett rum, på en plats eller förmedla en känsla. 

Huvudsyftet är att sälja en produkt eller ett märke (Lusensky, 2011, s.177). 

 

När man tittar på fallen ser man tydligt att sound branding har givit företagen nya redskap att 

skilja sig från sina konkurrenter som inte använder sig av sound branding. Jackson (2003, s.4) 

säger att företag utan en sonic logo oftast uttrycker sig inkonsekvent, inkompetent samt 

ineffektivt. Jackson (2003, s.4) och Lusensky (2011, s.177-178) styrker vår uppfattning från 
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fallstudierna om att Intel, McDonalds, AT&T, samt andra större företag med en sonic logo, 

eller Max med sitt musikkoncept, skaffar sig en fördel gentemot företag utan medveten sound 

branding. 

 

3. Tillvägagångssätt 

I det här kapitlet presenterar vi vårt tillvägagångssätt samt de metoder vi använt oss av under 

de olika delarna i kandidatarbetet. Musikaliska termer och begrepp som inte används i 

vardagligt språk förklaras i den bifogade ordlistan. 

 

3.1. Introduktion 

Vi ville med kandidatarbetet undersöka hur man utvecklar en ljudidentitet för ett företag eller 

en organisation. För att ge oss själva förutsättningar att kunna arbeta med sonic logos och 

andra projekt, innehållandes sound branding, kontaktade vi företag inom mediabranschen. Vi 

började med att träffa företagens representanter där vi presenterade vårt arbete samt vår plan 

att arbeta med sonic logos och ljuddesign i reklamsammanhang. Vi diskuterade till stor del 

möjligheter för kommande projekt där det för det mesta ledde till att vi skulle höras framöver 

för eventuellt samarbete. 

 

Vi lyckades erhålla två intressanta uppdrag som kunde anpassas till vår produktionsdel i 

tidsplanen för kandidatarbetet. Det första projektet var till Blekinge tekniska högskola, BTH, 

som gärna ville ha en sonic logo till deras bildlogo som bland annat är med i deras 

informationsfilmer på internet. De ville även ha musik med olika sinnesstämningar som skulle 

fungera som bakgrundsmusik till BTH:s videoklipp. Det andra projektet var ett samarbete 

med studenter på design- och mediaskolan Hyper Island i Karlskrona. De hade i uppdrag att 

skapa animationsfilmer åt fyra dotterbolag till Aegis Media, som är en internationell 

mediekoncern, där vår roll blev att ljudlägga dessa. 
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3.2. Inspiration 

Vi har granskat etablerade aktörer i branschen. Namn som är välkända på området och som 

har skapat sonic logos för några av världens största brands, varumärken och organisationer. 

Genom att undersöka vad de etablerade aktörerna i branschen fokuserar på, har vi fått insikt i 

vad som är slagkraftigt och fungerande. Granskningen har även hjälpt oss att hitta inspiration 

till våra egna ljudproduktioner. 

 

För att nämna en av de aktörer som har gett oss inspiration har vi framför allt ljuddesign-

studion Echolab, som specialiserar sig på ljud för tv, film och interaktiva projekt. Echolab 

etablerades i Dublin, Irland, 2001 av Gavin Little som arbetar med internationella brands som 

till exempel Nike, Google, Guinness, Coca Cola och Audi. Det som vi uppskattar med 

Echolabs produktioner är att ljudbilden för det mesta känns nyskapande med ljudeffekter som 

grundar sig i science fiction-filmers effekter, till exempel snabba övergångar mellan djup bas 

och hög diskant som chockar örat genom att gå från en avskalad till en mättad ljudbild. Man 

skapar på så sätt ett modernare uttryck än många andra aktörer i branschen. Under mötet med 

BTH så visade vi upp några Echolab-producerade sonic logos för att visa vilken stil vi tänkt 

oss utifrån orden nyskapande och utmanande som man återfinner i BTH:s profilmanual (BTH, 

2011, s.6). 

 

Vi har även hämtat inspiration ifrån artister som Björk, Coldplay, Massive Attack, Demon 

Richie och Morgan Page. I uppdraget från BTH använde vi dessa influenser till låtskrivandet 

av tre olika sinnesstämningar som beskrivs i nästa avsnitt. 

 

3.3. Projekt BTH 

3.3.1. Bakgrund 

BTH intresserade sig för vår idé med sound branding och gav oss möjligheten att ta fram en 

sonic logo åt dem samt att skapa bakgrundsmusik med olika sinnesstämningar till deras 

informationsfilmer. De olika sinnesstämningarna var glad, neutral och experimentell. Dessa 

skulle mynna ut i tre låtar. 
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Vi blev tilldelade en kontaktperson som även skulle komma att blir vår uppdragsgivare. Vi 

bokade in ett möte med honom för att komma igång med arbetet och för att få en vision av 

vad vi skulle sikta på samt hur vi skulle gå till väga. Vi diskuterade bland annat hur man bör 

förhålla sig till högskolans övergripande områden IT, innovation och hållbar tillväxt (BTH, 

2011). Dessa sätter definitivt gränser för hur mycket kreativiteten kan utvecklas samtidigt som 

orden också ger en känsla om vad som kan tänkas fungera. 

 

Vi samtalade om de olika sinnesstämningarna som musiken skulle förmedla. För att vi på ett 

gediget sätt skulle kunna tolka och belysa dessa sinnesstämningar var vi tvungna att resonera 

kring vilken musik som uppväcker en viss typ av känsla. Vi samtalade även mycket om olika 

känslor och hur man kan påverka dessa med musikens innehåll. 

  

3.3.2. Metod 

Projektet började med att vi diskuterade möjligheter och hur det skulle löpa vidare. Innan 

produktionen sattes igång utförde vi en dokumentationsanalys av BTH:s profilmanual. I 

dokumentet fanns det riktlinjer för ton och attityd samt flera bestämmelser kring hur logo, 

typsnitt, färgval och andra saker i den grafiska profilen borde se ut. För oss handlade det dock 

mycket om att tolka de nyckelord som beskriver högskolans personlighet. 

 

“Kommunikationen kring BTH bör präglas av samma ord som beskriver vårt varumärke, det 

vill säga: praktisk och företagsam, nyfiken och positiv, självsäker, modig, utforskande, 

prestigelös, nyskapande och utmanande.“ (BTH, 2011, s.6) 

 

Vi fick analysera orden och försöka implementera dem på ett rimligt vis i produktionen av 

musiken samt sonic logon. Något som här blev lite av en konflikt för oss var att tolka och 

implementera ord som modig, utforskande och nyskapande samtidigt som vi hade blivit 

införstådda i att vi inte kunde ta ut svängarna för mycket och skapa något som sticker ut. 

Under själva produktionen blev kommunikation ett av våra främsta verktyg för framgång. 

Kontinuerlig feedback och diskussion med uppdragsgivaren var nyckeln för en fortlöpande 
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produktion. Vi granskade även andra filmklipp som hade bakgrundsmusik för att få 

inspiration och referensmaterial. 

 

Eftersom musiken i dessa sammanhang är gjord för att fungera som bakgrundsmatta för olika 

typer av filmklipp så har den hela tiden skapats med det i åtanke. Den är med andra ord 

anpassad för att inte ta för mycket plats i de typiska frekvensområdena där mänskliga röster 

verkar. Även när musiken duckas väsentligt i volymstyrka för eventuella berättarröster så blir 

detta en faktor att tänka på just för att undvika att flera ljudkällor tar upp energi i samma 

frekvensområde. 

 

3.3.3. Sonic Logo 

Vi började med att ta oss an uppdraget att skapa en sonic logo. Vi hade redan från början 

visionen och inställningen om att skapa ett flertal varianter av sonic logos för att snabbt få 

feedback och på så sätt komma på rätt spår. Ett problem som uppstod tidigt i processen var att 

BTH:s värderingar krävde ett relativt neutralt förhållningssätt. Det handlar trots allt om en 

högskola, som är öppen för alla människor, med program och inriktningar som innefattar allt 

från sjuksköterskeprogrammet till digital ljudproduktion. Målgruppen är alltså mycket bred 

och det tillåts inte att ta ut svängarna för mycket med en allt för vågad sonic logo. Något som 

egentligen pekar lite i motsatt riktning än vad vi framtonat som viktigt i den undersökande 

delen. På grund av detta fick vi tänka om och släppa lite på vårt tankesätt kring en sonic logo 

med ett ganska tufft och modernt uttryck. Lite av det som vår inspiration till hela projektet 

föddes med. 

 

Vi hade fått ett nytt perspektiv att utgå ifrån. Vi skapade varianter innehållandes element som 

klinkande piano, lågmälda baseffekter samt olika former av filtersvep. Hela tiden med åtanke 

att hålla sig borta från mollskala som ofta förknippas med dysterhet och som direkt ger en 

alltför seriös stämning och tonalitet. Människor förknippar dur med glädje och moll med 

ledsamhet. Anledningen till varför finns det ingen vetenskaplig fakta om. Vi provade att 

blanda in fler akustiska element som gitarr samt diverse varianter av korta digitala syntljud för 

att försöka skapa en originell och unik sonic logo. Det var en mycket svår uppgift att, med de 

riktlinjer vi hade, försöka skapa något som sticker ut utan att sticka ut (Vickhoff, 2008, s.91). 
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3.3.4. Coming Home (Låt nr. 1) 

När vi skulle skapa låten med den glada sinnesstämningen utgick vi ifrån de element som vi 

diskuterat fram med beställaren. Dessa element var gitarr, akustiska trummor samt att låten 

skulle gå i dur-tonart.  

 

Låten inleds med en pianoslinga vars syfte är att skapa en hoppfull känsla. Vi byggde sedan 

vidare med stråkar som spelar i legato. För att få gång drivet i låten introduceras en bas som 

spelar 16-delar på låtens grundton. En sekundär melodi i en oktav högre än den första 

pianoslingan kommer in samtidigt som basen. Denna melodis syfte är att skapa plats och ge 

utrymme för den kommande bryggan. Introt är slut och det är dags för vers. Trummor 

introduceras sedan samtidigt som basen slutar pumpa på grundtonen och övergår till att följa 

stråkarnas grundtoner. Vi tonar efter det ner pianon och stråkar för att ge plats åt gitarrerna 

som spelas i bryggan. Bryggans syfte är som man hör av namnet att fungera som en brygga 

mellan vers och refräng. Den ökar och ökar i intensitet för att tillslut dämpas precis innan den 

förlösande refrängen. Här försöker vi skapa en känsla av lycka eller framgång. En gitarr 

spelar i det högre registret och fungerar nu som ledmelodi medan piano och en synt stöttar 

upp gitarren. Basen och trummorna fungerar som tidigare i låten som drivande element. Låten 

fortsätter sedan med vers som bygger på samma element som kom efter introt. Versen följs av 

samma brygga som tidigare för att avslutas med en dubbelrefräng. 

 

3.3.5. The Sax (Låt nr. 2) 

Låten som representerar den experimentella sinnesstämningen fick namnet The Sax då den 

delvis innehåller saxofon-partier som är starkt karaktäristiska. Grunden i hela låten består av 

en kontrabas som spelar staccato bastoner och som skapar låtens rytmik där trummorna sedan 

markerar och följer basgången. Då låten ska förhålla sig ganska neutral, alltså varken för 

mycket åt det glada hållet eller åt det ledsna hållet, består tonaliteten till stor del av skiftande 

ackord mellan dur och moll i grunden men hela tiden uteslutande av den tonen som skapar 

treklang. Detta sker framför allt med ett relativt lågmält piano. 

 

De instrument som används i den här låten är piano, akustisk bas, akustiska trummor, andra 

slagverk, saxofon och en synt i form av en dämpad gitarr. Man kan uppfatta musiken som mer 
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levande när den innehåller akustiska element, vilket vi valde att implementera. Detta yttrade 

sig i att vi speglade en traditionell ljudbild och känsla men blandade det med otraditionella 

spelsätt på till exempel basen för att försöka skapa en experimentell och unik låt. 

 

Låtens uppbyggnad följer en ganska traditionell struktur. Den byggs upp med ett relativt 

avskalat intro till det som mer eller mindre är låtens refräng, där i stort sett alla instrument 

samspelar i mixen, för att sedan brytas ned igen. Ett lugnt och nedtonat parti tar över men 

endast för att byggas upp igen där refrängtemat sedan håller i sig fram till låtens avslut. Låten 

passar in på det experimentella planet därför att den har ett rytmiskt mönster som ger lite av 

en teknisk känsla samtidigt som den är lekfull och förmedlar nyfikenhet på sitt sätt. 

  

3.3.6. Progress (Låt nr. 3)  

Den tredje och sista sinnesstämningen som skulle förmedlas med musik var den neutrala. Vi 

hade här diskuterat fram elementen rörelse, pad och skiftning mellan dur och moll. För att 

låten inte skulle uppfattas som varken för glad eller ledsen skiftar låten mellan dur och moll, 

ungefär som i den experimentella versionen. Vi försökte skapa en avskalad känsla utan en 

tydlig refräng. Vi utgick ifrån en pianoslinga och en syntpad. Syntpaden fungerar som 

ambience i låten, den fyller ut och skapar ett rörelsemoment. Vi introducerar sedan en 

kompsynt som tillför en avslappnad rytm där ackorden i kompsynten följer pianoslingan och 

även utvecklar melodin på pianot ifrån att vara lite mystisk till mer neutral. För att få en 

avslappnad känsla fyller vi sedan på med en shaker som filtreras in i låten. Låten byggs sedan 

på med stråkar som spelas i legato samt en bas som markerar grundtonerna i tidigare nämnda 

kompsynt, detta för att leda vidare låtens rörelse. Vi har nu nästan kommit till låtens klimax, 

för att ge låten lite mer sväng skapade vi ett trumkomp med avskalade ljud, bastrumman gavs 

till exempel inte lika mycket tyngd som i tidigare låtar. Trumkompet har influenser i trip-hop 

och loungemusik vilket presenteras i till exempel hi-haten vars rytmmönster inte ligger rakt på 

alla 16-delar utan skapar en egen subrytm. Vi bryter sedan ner låten igen och tar bort alla 

element förutom kompsynten och en pad. Låten byggs sedan upp igen genom att introducera 

tidigare element men kompletteras även med ett gitarrkomp och bongotrummor. Dessa två 

element valdes för att ytterligare fylla ut ljudbilden till ett avslutande klimax samt för att 

skapa en förändring gentemot tidigare uppbyggnad.  
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3.4. Projekt Aegis Media 

3.4.1. Bakgrund 

Genom kontakt med skolan Hyper Island fick vi kontakt med studenter som arbetade med ett 

skarpt uppdrag ifrån Aegis Media. Att arbeta med skarpa uppdrag innebär att man får 

feedback och kritik från företag vilket gör att uppgiften man får känns mer betydelsefull och 

inspirerande. Uppdraget gick ut på att man skulle producera fyra stycken informationsfilmer 

till fyra företag som ägs av Aegeis Media-koncernen. Dessa fyra företag är Vizeum, Isobar 

jjp, Carat och Iprospect. Gemensamt för de fyra bolagen är att de arbetar inom media och 

marknadsföring (Aegis Media, 2013). 

 

• Carat - Kommunikation och mediastrategier 

• Isobar Jjp – Kommunikationsbyrå 

• Vizeum - Strategisk mediabyrå 

• Iprospect – Sökmotorsmarknadsföring 

(Aegis Media, 2013) 

 

Informationsfilmernas längd skulle vara cirka 30 sekunder per film och innehålla 

grundläggande information om företagen. Användningssyftet skulle bland annat vara att under 

ett kundmöte smidigt kunna presentera företaget och på så sätt ge kunden en snabb överblick 

av företaget. 

 

3.4.2. Metod 

Metoderna vi använde oss av grundar sig i analys och diskussion. Vi fick på ett möte med 

studenterna djupgående information om deras vision av projektet och kunde genom analys av 

deras idéer och uppvisade exempel av deras inspirationer skapa oss en bild av hur man ville 

presentera företagen i filmerna. Efter att vi analyserat detta diskuterade vi vidare för att 

kontrollera att vi förstod varandra rätt och kunde då känna av att vi låg på ungefär samma 

plan. Efter mötet skickades även en lista till oss med element som skulle vara med i de olika 

filmerna samt eventuella rörelsemönster som de ville implementera. Exempel på deras 

önskemål var fallande böcker, Ipads funktionsljud, tidningsljud och snurrande kugghjul 
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gjorda av moln. Vi kunde på så sätt förbereda oss och översätta dessa element till ljudidéer 

innan filmerna var producerade. 

 

3.4.3. Fyra Filmer 

När vi kom in i projektet hade Hyper Island redan presenterat sina idéer om upplägg för 

informationsfilmerna och fått godkänt av Aegis. Upplägget på filmerna skulle vara i retro 50–

60-tals stil och lite humoristiskt utan att verka oseriöst. Ljudläggningen skulle bestå av tre 

element: musik, ljudeffekter och berättarröst. 

 

För att påträffa retrokänslan de ville uppnå kom vi och studenterna fram till att musiken skulle 

grunda sig i gladjazz i ett relativt högt tempo. Tidsbegränsningen på detta projekt var endast 

en och en halv vecka vilket inte gav oss en rimlig chans till att lyckas skriva musiken till 

dessa fyra filmer om den skulle hålla samma kvalité som existerande gladjazzverk. Vi fick 

istället leta upp befintlig musik inom gladjazzgenren. Vi hade här tur och hittade tämligen fort 

en skiva på Spotify som uppfyllde våra krav. Skivan heter “Restaurant Music - Jazz Lounge”. 

Tempot i låtarna var dock lite för lågt vilket resulterade i att vi fick höja tempot i samtliga 

låtar. Att höja tempot i färdiga musikspår kräver viss tillförsikt då missljud kan uppstå när 

man ändrar tempo. Exempel på dessa missljud eller problem kan till exempel vara att när du 

spelar upp trummor i ett högre tempo så låter det just snabbspolat för att du ökar tonhöjden på 

trummorna. En enklare beskrivning av detta skulle kunna vara att jämföra med när man spelar 

upp en LP-skiva i fel hastighet, spelar man skivan i för snabb hastighet låter sången som 

mössen i Askungen och för långsamt som en onykter person. I dagens musikprogram kan man 

via inbyggda komplexa algoritmer kompensera tonhöjden med hastigheten till viss mån och 

på så sätt uppnå ett bra resultat utan missljud. 

 

Ljudeffekterna valde vi att arbeta med genom en blandning av vad man kan kalla Disney-

effekter och moderna-effekter. Med Disney-effekter menar vi de ljud man kan höra i äldre 

Kalle Anka och Musse Pigg-filmer, till exempel visslingar och instrumentbaserade effekter 

som stränganslag på en gitarr, så kallade cartoon-ljud. Man fångar då retrokänslan men för att 

det inte ska framstå som en barnfilm blandar vi även in moderna effekter för att få ett vuxnare 

och mer seriöst intryck. Exempel på moderna ljudeffekter vi använde oss av är bland annat 
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Twitters ljudlogo som är en kvittrande fågel, vanligt förekommande funktionsljud i en Ipad 

och andra element som förhöjer den digitala kommunikationsformen. 

 

Berättarrösten spelade vi in med en student ifrån Hyper Island. Vi arbetade efter manus som 

vi fått av Aegis. Här spelade återigen tiden en viss roll men även ekonomin då vi inte kunde 

hyra in en professionell skådespelare. Vi uppmanade studenten/skådespelaren som skulle 

spelas in att öva manuset ordentligt inför själva inspelningsdagen i studion. Det kan låta som 

en självklarhet men tidigare erfarenheter från både skolprojekt och privata uppdrag har visat 

många gånger om att skådespelare inte repeterar tillräckligt innan det är dags för inspelning. 

Repetition av manus är viktigt för att man skall få ett naturligt tonfall och undvika att det låter 

som om man läser innantill, speciellt när man inte är en van röstskådespelare. Ett problem 

som uppstod var att skådespelaren i det här fallet hade en grov värmländsk dialekt vilket 

resulterade i att vissa ord blev otydliga för ett öra som är ovant vid dialekten. 

 

3.5. Tekniska lösningar 

Först och främst har vi arbetat med en mjukvara som heter Ableton Live. Det är en mjukvara 

speciellt framtagen för inspelning och redigering av ljud och musik. Man kallar sådana 

mjukvaror för DAW, Digital Audio Workstation. Begreppet DAW har utvecklats från att 

tidigare syfta till en fullständig arbetsyta där dator med extern hårdvaru- utrustning inklusive 

andra viktiga komponenter samt mjukvara finns installerat på plats för att kunna arbeta med 

ljudhantering, till hur man idag benämner diverse musikprogram som olika DAW:s. Detta 

beror bland annat på att dagens datorer är så kraftfulla att man inte längre behöver någon extra 

hårdvara utöver själva datorn och ett ljudkort för kunna köra dessa mjukvaruprogram. Valet 

föll oss naturligt då det är denna mjukvara som vi känner oss mest hemma i och där vi även 

utvecklat ett snabbt och effektivt workflow vid musikskapande. Vi använde oss även av 

mjukvaran Pro Tools när vi arbetade med ljudläggning till video. Pro tools har ett mycket 

större stöd för att arbeta med rörlig bild än Ableton Live och har kommit att bli 

industristandard för arbete med ljud inom film och television. 

 

För att skapa musik och ljud i ett DAW använder man sig av plug-ins, antingen redan 

inbyggda plug-ins i programmet eller externa som tillverkats av tredjepartsutvecklare. En 
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plug-in är som ett litet insticksprogram som i vårt fall utökar funktionaliteten i vårt DAW. Det 

kan exempelvis vara effekter som reverb, kompressorer eller equalizers, men det kan även 

handla om virtuella instrument. Med virtuella instrument menar vi både helt digitala syntar 

men också simuleringar av instrument, som helt enkelt har som uppgift att efterlikna verkliga 

instrument, ofta med hjälp av riktiga samplingar. 

 

4. Resultat och diskussion 

I det här kapitlet redovisar vi resultat från produktionsdelen samt reflekterar och diskuterar 

kandidatarbetet i sin helhet. 

 

4.1. Beställare – producent 

Vi har under denna undersökning agerat som producent till olika beställare. Problem som vi 

uppmärksammat under tiden vi agerat som producent är när beställaren vill få ut en produkt 

på ett visst sätt medan vi som producenter tycker att projektet borde ta en annan riktning. Det 

handlar då om att kunna kommunicera på ett sätt som gör att bägge parter förstår varandra. I 

fallstudien om AT&T nämner producenten, ljuddesignern just detta problem. En lärdom vi 

fått av denna undersökning är vikten av att vara väl förberedd inför det första mötet med 

beställaren. Att kunna lägga fram tydliga riktlinjer för kommunikation och försöka känna av 

på vilken nivå kommunikationen under projektet kommer att ligga på. Är producent och 

beställare på samma tekniska nivå eller behövs ett mer lättförståeligt språk? 

 

4.2. Vikten av förberedelse och feedback 

En aspekt av vikten att förbereda sig dyker upp när vi tittar tillbaka på produktionen. Vi hade 

riktlinjer och tydliga mål under större delen av tiden, något som också underlättade arbetet 

med de olika projekten. När det dock uppstod frågetecken kring ett mål eller bara någon 

kreativ detalj fanns risken att fastna och temporärt bli stillastående. Detta är återigen en 

indikation på hur relevant det är med kommunikation mellan beställare och producent, men 

också hur viktigt det är att man vet, eller i alla fall har en vision av de uppsatta målen och dess 

innebörd. 
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Vår förhoppning var att i ett så tidigt skede som möjligt försöka skapa ljudidentiteter som 

skulle uppfattas och upplevas på rätt sätt. Inför möten tänkte vi speciellt på formuleringen 

“Varumärken är förväntningar, (Grönholm, 2009)”, och vi tillämpade den tankegången vid 

skapandet av våra ljudproduktioner. Grönholm (2009) menar att vad gäller varumärken är det 

en fördel gentemot konkurrenter om man kan skapa relevanta förväntningar samtidigt som 

man inte lovar för många saker. Eftersom ljud kan vara en del av varumärkesbyggande blev 

det centralt att komma fram till pricksäkra beslut vid varje möte med våra uppdragsgivare. 

Tvåvägskommunikation fungerade bra i båda våra projekt och den feedback vi fick var till 

stor nytta.  

 

I projektet med att skapa en sonic logo till BTH hade vi från start skapat oss en vision av hur 

en fungerande sonic logo skulle kunna låta. Eftersom BTH inte hade en definitiv och befintlig 

sonic logo ställdes vi inför utmaningen att skapa en helt ny variant från grunden utan 

referensmaterial. En intressant tanke är om det skulle vara stor skillnad i att utveckla en sonic 

logo utifrån en redan existerande variant. Detta scenario skulle kunna liknas vid vårt andra 

projekt med studenterna på Hyper Island som hade en tämligen bestämd idé om hur ljudbilden 

skulle vara. 

 

Redan under det inledande mötet med studenterna från Hyper Island fick vi en inblick i hur 

man ville att resultatet skulle arta sig. De presenterade exempel på liknande filmproduktioner 

som innehöll musik och ljudeffekter som de fastnat för. Eftersom vi då hade specifika mål 

kunde vi snabbt komma igång med ljudläggningen samt hålla ett förhållandevis högt 

arbetstempo. På så sätt kunde vi även få viktig feedback tidigt i produktionen vilket 

effektiviserade arbetet. 
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4.3. Resultat, Sonic Logo och Musik (BTH) 

4.3.1. Sonic Logo 

Vi ville förmedla känslan av en innovativ organisation inom IT-sektorn. Vi anser att vi lyckats 

med att presentera detta budskap med vår sonic logo. En beskrivning med ord av hur den låter 

exakt är svårformulerat, men enkelt beskrivet förmedlar den definitivt något tekniskt och 

futuristiskt samtidigt som den känns förhållandevis snäll och neutral. 

 

Sonic logon blev cirka åtta sekunder lång och består av elementen piano, padsynt, synt-

swoosh-ljud och en bas-duns. Pianot tar störst plats i mixen och är avgörande för hur helheten 

upplevs eftersom pianot även står för tonaliteten.  

 

Uppdragsgivaren är mycket nöjd med resultatet. Vi vill ändå påstå att resultatet påverkades i 

en något negativ riktning, på grund av att uppdraget med att skapa denna sonic logo, inte var 

utfärdat av ett företag vars enda mål var att sälja en produkt. Vi märkte dessutom att sonic 

logon inte hade högsta prioritet i projektet. Det hade varit skillnad om alla intentioner hade 

handlat om att sticka ut från mängden och på så vis eftersträva att blir ihågkommen. Det är 

just i det sammanhanget som sound branding är så effektivt och kan tillföra den emotionella 

kopplingen till ett brand eller ett varumärke som numera är så viktigt.  

 

En annan del som har haft inverkan på resultatet är den grafiska logotypen som vi i början av 

projektet hade diskussion om, med vår kontaktperson. Det underlättar arbetet med 

ljudläggning enormt mycket när det är rörlig bild som behöver ljud, kontra det som i vårt fall 

handlar om en stillbild. Vi hade på tal om att eventuellt försöka ta fram en animerad och rörlig 

BTH-logotyp, med hjälp av bildstudenter på högskolan, för att då verkligen få ljud och bild 

sammansvetsat, något som dock aldrig blev av. 

 

4.3.2. Coming Home 

Sinnesstämningen glad resulterade i en upptempo rocklåt. Beställaren jämförde resultatet med 

banden U2 och Coldplay. Beställaren ställer sig även mycket positiv till att använda sig av 

den här låten i framtida videoklipp för att förmedla en glad känsla.  
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Vår inspirationskälla till den här låten kom bland annat från de band som beställaren nämnde. 

Målet var att efterlikna dessa då deras musik associeras till glädje och uppmuntran. Vi 

försöker med de element vi beskrivit i tillvägagångssättet förmedla en ungdomlig men ändå 

vuxen ljudidentitet. 

 

4.3.3. The Sax 

För att presentera sinnesstämningen experimentell skapade vi låten The Sax. Beställarens 

kommentarer på denna låt var att den var spännande, experimentell och positiv. Beställaren 

tyckte att basens speciella karaktär och användningssätt tillsammans med saxofonen gav en 

föreställning av innovation och nyfikenhet. 

 

Vår egen tolkning av den experimentella låten är att den förmedlar nyfikenhet, baserat på 

både ackordföljd, spelsätt och rytmik. Det leder oss också in på att den är lite speciell eller 

kanske även lite mystisk och som på så sätt blir experimentell, men utan att för den skull bli 

konstig eller stötande. 

 

4.3.4. Progress 

Den sista musikproduktionen var till sinnesstämningen neutral. Beställaren tyckte här att låten 

förmedlar en lite mystisk och avslappnad känsla. Han använde sig även av ordet framgångsrik 

för att beskriva stämningen i låten. Den här låten har i detta skede redan använts av 

beställaren i ett videoklipp för att presentera och intervjua vinnarna av en tävling. 

 

Vi tycker inte själva att vi lyckats leverera en helt neutral låt då den bitvis kan kännas lite 

seriös samt att den faktiskt också skulle kunna passa in på sinnesstämningen experimentell. 

Den fyller dock sitt syfte som bakgrundsmusik på ett bra sätt och kan med fördel användas på 

fler områden än endast det neutrala. 
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4.4. Resultat, Ljudläggning Fyra Filmer (Aegis Media) 

Studenterna på Hyper Island som var vår uppdragsgivare i det här projektet var nöjda med 

ljudläggningen som vi hade producerat till de fyra filmerna. Även positiv feedback mottogs 

av Aegis Media som dock hade en invändning, nämligen berättarrösten. En del i produktionen 

vi redan visste skulle bli lite av ett problem, eftersom personen i fråga inte var en skådespelare 

till yrket samt talade med dialekt. Lösningen blev att plocka bort den befintliga berättarrösten 

och skicka resterande ljudläggning till Aegis som själva ville spela in en ny berättarröst och 

mixa med resten av vår ljudläggning. Tanken med informationsfilmerna var att man skulle 

kunna visa de fyra filmerna som sammansatta till en lång film samt var för sig. 

 

En nackdel med projektet var att vi inte gavs särskilt fria tyglar när det gällde att ge varje 

informationsfilm en egen identitet utan vi fick istället producera fyra snarlika ljudbilder till 

filmerna. Alla filmer skulle innehålla gladjazz samt samma typ av ljudeffekter. Det som skilde 

filmerna åt var manus till berättarrösten samt det rent visuella som huvudsakligen handlade 

om färgtemat i de olika filmerna: röd, gul, grön och blå. Fördelen med detta är att Aegis-

koncernens dotterbolag ger ett samlat intryck. 

 

I efterhand kom vi på att man kunde provat att spela in fyra olika berättarröster, både manliga 

och kvinnliga, vilket kunde resulterat i en tydligare avskiljning mellan företagen. Man hade på 

så vis fått ett samlat intryck genom ljudbilden men även fått en egen identitet genom de olika 

berättarrösterna. I vårt fall fanns tyvärr inte denna möjlighet på grund av budget och tidsbrist. 

 

4.5. Generella insikter 

Under vår jakt på uppdrag efter att skapa ljudidentiteter kom vi i kontakt med flera företag i 

mediabranschen. Det framgick tydligt att många av företagens kunder var försiktiga med sina 

pengar till marknadsföring beroende på det rådande ekonomiska klimatet. Vi fick också 

intrycket att många kampanjer för de kunder som företagen arbetade med var 

säsongsbetonade. 
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Ett problem som företagen generellt tog upp var den bristande förståelsen hos deras kunder 

angående värdet av välproducerat ljud i till exempel en reklamfilm. Något vi redan blev 

införstådda i under vår undersökande del av det här arbetet. Vi kan alltså styrka påståendet att 

det råder en bristande kunskap generellt bland företag om sound branding (Jackson, 2003, s.4; 

Lusensky, 2011, s.177-178).  

 

Ett vanligt tillvägagångssätt hos produktionsbolagen inom media blir då att gå till företag som 

säljer färdiga ljudidéer till ett billigt pris. Det förhållandevis låga priset är möjligt då man inte 

köper exklusiva rättigheter till musiken, ljuddesignen eller sonic logon. Flera företag kan 

alltså presenteras med samma sound branding eller sonic logo. För att företagen då skall förstå 

vikten av personlig sound branding skulle man kunna jämföra detta med att de alla skulle ha 

samma grafiska logotyp, något som knappast skulle främja minnesbilden eller styrkan i 

varumärket eller produkten. 

 

Vi ställdes, i produktionen av samtliga låtar, inför dilemmat av hur man skapar en neutral låt, 

en glad melodi eller en experimentell basgång. Vad vi människor exempelvis uppfattar som 

neutralt är väldigt personligt. Tidigare erfarenheter spelar en huvudsaklig roll för hur vi 

skapar associationer till olika ord, färger och musikaliska element. Hör man till exempel en 

glad melodi samt tittar på färgerna gul och grön kanske man associerar detta med sommar, 

grönska och sol. Byter man sedan ut melodin mot en ledsen variant och visar samma färger 

kanske någon person associerar detta med en annan persons bortgång under samma nämnda 

period. Det är därför näst intill omöjligt att påstå att en melodi eller specifik låt beskriver en 

viss känsla för samtliga personer. Detta resulterar i att man då får försöka dela in människor i 

målgrupper. En målgrupp kan till exempel vara studenter i åldern mellan 20-30. Vad 

associerar denna målgrupp med sinnesstämningen experimentell, kontra en målgrupp med 

pensionärer i åldern 65-75?  I relation till detta har vi upptäckt hur komplicerat det kan vara 

att skapa en ljudidentitet utan att ha en begränsad och tydlig målgrupp. 
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4.6. Slutord 

Vi har i kandidatarbetet försökt belysa viktiga faktorer i skapandet av en ljudidentitet samt 

utforskat begrepp som brand och branding med frågeställningen Hur ger man verksamheter 

och varumärken en ljudidentitet? Vi har även tittat på några av de olika 

kommunikationsalternativ som finns för att kommunicera ut ett brand eller en produkt.  

 

Hayes Roth (2013), Chief marketing officer på en av världens främsta konsultfirmor inom 

branding, Landor associates, skrev följande i en artikel om framtiden gällande 

marknadskommunikation: 

 

“No one will be talking about advertising as the first line of offense in a typical marketing 

plan by 2020. The ever-expanding facets of marketing communications will have evolved 

exponentially from where we are today, and “pure” advertising—the kind you watch on TV, 

listen to on the radio, pass on a billboard, or read in a printed magazine or newspaper 

(remember those?)—will have gone the way of the buggy whip and tear-out coupon.” 

 

Vanlig masskommunikation är enligt pågående trend på väg att dö ut. Värdet av att lyssna till 

en dialog till skillnad från masskommunikation mot kunder kommer att ge en mätbar effekt 

för att stödja försäljningen. Dessutom måste marknadsföringens roll expandera från att enbart 

arbeta med att hitta nya marknadsföringsbudskap till att omfatta hela köpets livscykel, bland 

annat efterförsäljning och kundupplevelse. Företagen måste tänka igenom hur man kan 

identifiera, bygga och vårda en konsekvent och värdebaserad relation med kunden. Man 

måste lämna masspubliken och utgå ifrån enskilda konsumenters unika önskningar och krav. 

Det är här sound branding och utmärkande ljudidentiteter kommer in i bilden och känns 

aktuellt. Tittar man på de fallstudier som vi analyserat ser man tydligt att en genomarbetad 

ljudidentitet är viktig för att kunna skapa en tydlig och konsekvent helhetsbild av ett 

varumärke eller en produkt. Sound branding ger ett varumärke förmågan att kunna presentera 

sin identitet samt ett verktyg för att skapa känslor och engagemang mer effektivt än visuell 

kommunikation. 
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Sound branding är, i dagsläget när vi skriver det här kandidatarbetet, fortfarande relativt okänt 

i Sverige. Våra undersökningar visar att det främst är multinationella och rikstäckande företag 

som börjat integrera ljud i sina brands. Väljer man att utforska de stora möjligheterna till 

marknadsfördelar som en ljudidentitet kan erbjuda tror vi att företag kommer att få ett stort 

försprång gentemot sina konkurrenter.  

 

Är sound branding något för alla? Det finns, liksom de olika kommunikationsmetoderna, fall 

där sound branding inte passar in eller känns som en betydande faktor. En liten lokal elfirma 

med fem anställda, utan planer på expansion, kommer troligen inte att dra någon mätbar nytta 

av en egen ljudidentitet. En liten lokal klädesbutik som erbjuder exklusiva modekläder kan 

däremot ges en konsekvent identitet om butiken har en genomtänkt ljudidentitet, där 

exempelvis temat på musiken som spelas i butiken matchar klädernas exklusivitet. Det skulle 

till exempel kunna vara den senaste musiken från en populär designers modeshow. I det här 

fallet krävs det att man arbetar aktivt med sound branding, då man kontinuerligt måste 

uppdatera butiksmusiken för att kunna kommunicera rätt helhetsupplevelse. Eftersom sound 

branding involverar ljud krävs tekniska lösningar i form av utrustning som kan förmedla 

budskapet på rätt sätt. Det innebär att traditionell reklam i form av affischer, tidningar och 

böcker i pappersformat inte har förmågan att utnyttja sig av sound branding. Dagens svar på 

detta skulle kunna vara gerillamarknadsföring där man gör det möjligt att involvera oväntade 

element på olika sätt.  

 

Möjligheterna med sound branding är som vi ser det oräkneliga, speciellt med 

gerillamarknadsföring och word-of-mouth som är på stark frammarsch. Här sätter endast 

fantasin gränserna. Rolighetsteorin av Volkswagen använde sig till stor del av ljud för att 

kommunicera ut sin gerillakampanj. Man integrerade till exempel en sensor i en papperskorg 

som kände av när skräp kastades i papperskorgen. När ett objekt passerade sensorn gav 

papperskorgen ifrån sig ett ljud som simulerade ett fallande föremål i en djup brunn. Detta 

stimulerade folk till att slänga skräpet i papperskorgen istället för på marken. Man använde 

sig även av den tidigare nämnda pianotrappan. Branschen för mobiltelefoner är idag en viktig 

aktör inom sound branding och sonic logos. En standardiserad ringsignal som är specifik för 

en populär mobiltelefon kan idag vara lika mycket värd som själva namnet på produkten. Man 

framkallar en form av word-of-mouth kommunikation när mobiltelefonen ringer, exempelvis 
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på en offentlig plats, där andra människor befinner sig i närheten och runt omkring. De kanske 

inte kan se vilket märke telefonen har, men de kommer med hög sannolikhet att uppfatta det 

med hörseln om ringsignalens igenkänningsfaktor är hög, det vill säga att man aktivt har 

integrerat sound branding i den övriga marknadsföringen. 

 

Ur eget perspektiv gällande både sound branding och bakomliggande produktion, framgår det 

att det är komplext att ta fram en kvalitativ sonic logo eller annan form av ljudidentitet. Vi har 

fått ta hänsyn till aspekter som vi vid projektens början inte övervägt eller haft kunskap om. 

Dels har det varit annorlunda att skriva musik med specifika sinnesstämningar som syfte och 

målsättning. Det har också inneburit att vi under arbetet ibland har fått tvärvända och börja 

om på ett helt nytt spår, exempelvis när det uppenbart förmedlats en felaktig känsla i 

produktionen. En genomarbetad ljudidentitet är viktig för att kunna skapa en tydlig och 

konsekvent helhetsbild av ett varumärke eller en produkt. Avslutningsvis vill vi 

uppmärksamma ett ämne som vi tycker är intressant men som inte utforskats i detta 

kandidatarbete. Hur upplyser man företag eller varumärken om vikten av en stark 

ljudidentitet, då vår tidigare forskning visar att informationen om fördelarna finns tillgänglig, 

men allt för ofta inte tillämpas? 
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Ordlista 

 

Ackord - Ett ackord är inom musik två eller fler toner som klingar tillsammans. 

 

Akustiska element/instrument - Instrument som producerar ljud utan en extern ljudkälla till 

skillnad ifrån en elgitarr eller synt som kräver en elektrisk förstärkare. Exempel på akustiska 

element är akustisk gitarr eller en kontrabas. 

 

Ambience - Är ett engelskt uttryck som används ofta i filmproduktion. Uttrycket används för 

att beskriva och sammanställa de ljud som är karaktäristiska för en miljö, till exempel i en 

restaurangambience hör man sorlet ifrån gästerna och fläkten i köket. 

 

Duckning/Sidechaining - Duckning, även kallat sidechaining, är en teknik som är vanligt 

förekommande i tv, film och radio. Man använder sig av en kompressor för att få ett ljud att 

öka eller minska i ljudstyrka när ett annat ljud låter. Exempelvis i en reklamfilm när allt övrigt 

ljud inklusive musik och ambience duckar för en berättarröst. Detta gör man för att 

berättarrösten skall bli tydlig och mer framträdande.  

 

Dynamik - Med dynamik inom ljudteknik pekar man på volymskillnaden mellan den 

svagaste och starkaste punkten i en ljudsignal eller ett musikstycke. 

 

EQ, Equalizer - Med hjälp av inbyggda filter i en equalizer, utjämnare, kan man höja eller 

sänka ljudstyrkan inom ett önskat frekvensområde och på sätt antingen förstärka något 

element som behöver framhävas eller dölja något som inte låter bra. 

 

Filter - I signalprocessering är filter en apparat eller en process som tar bort oönskade delar 

eller komponenter ur en signal. 
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Klangfärg - Klangfärg eller Timbre som det heter på engelska är den specifika karaktären hos 

en ton, ett instrument, en människoröst eller något annat ljudande medium som utgörs av de 

olika medklingande övertonerna och dess olika egenskaper, antal, styrka och frekvens. Enkelt 

beskrivet kan man säga att karaktären hos ett instrument är vad som gör det möjligt för oss att 

avgöra vilket instrument det är, till exempel det speciella ljudet av en gitarr som inte går att 

misstolka. 

 

Kompression/Kompressor - Kompression inom ljudteknik betyder att man sänker 

volymstyrkan på starka ljud eller förstärker volymen på ljud som är svaga i volymstyrka 

genom att pressa ihop eller komprimera en ljudsignals dynamik. Detta gör att man kan öka 

den generella ljudvolymen och att man upplever ett mer enhetligt ljud. 

Hård- eller mjukvaran som används för att applicera kompression kallas för kompressor. I 

kompressorn kan man justera olika parametrar för att minska dynamiken och uppnå önskad 

kompression. Tröskelvärdet, threshold, bestämmer när kompressorn ska börja arbeta. Den 

ljudsignal som är starkare än det bestämda tröskelvärdet kommer att bearbetas och tryckas 

tillbaka, gain reduction. 

 

Pad - En pad är ett utdraget ackord eller ton som spelas på en synt. Används ofta för att skapa 

en vis känsla eller atmosfär i en låt eller ett stycke. Dess akustiska motsvarighet är till 

exempel en stråksektion som spelar i legato. 

 

Sampling - Inom musik betyder sampling att man tar en del av en ljudinspelning och 

återanvänder det som ett instrument. Det kan även referera till att man tar olika element ifrån 

en inspelning till exempel sången ifrån en existerande låt och använder den i en annan låt eller 

verk. 

 

Staccato och legato - Musiktermer som härstammar från Italienska där staccato beskriver att 

en ton ska spelas betydligt kortare än normalt, i motsats till legato. Legato innebär att tonerna 

ska bindas ihop, det vill säga att man emellan tonerna tar en mycket kort paus eller ingen alls.  
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