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1 Inledning och bakgrund  
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer att presentera en inledande bakgrund för att väcka läsarens intresse 

och ge den inblick i ämnet. Kapitlet inleds med musik i TV-reklam och avslutas med 

uppsatsens syfte och dess avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Musikens betydelse i TV-reklam 

Långt innan födseln har vi människor musiska grundelement som ljud, rörelse och rytm som 

är fästa i kroppens känselsinne.
1
 En skräckfilm skulle inte vara sig lik utan dess dramatiska 

klanger. Den skulle inte ge samma effekt på publiken som när musiken finns med. Samma sak 

gäller för reklamfilmer, då man med hjälp av musik höjer upplevelsen av innehåll och 

budskap.
2
 På så sätt skapas en viss känsla hos publiken för att tilltala den. Bergström (2009) 

fastställer att ljud påverkar människan. Han menar att då ljud tas upp i hjärnan bearbetas det i 

de innersta delarna där bland annat minnen och känslor vistas. På så sätt kan olika ljud sätta 

oss i olika sinnesstämningar.
3
 

 

Enligt Bjurström och Lilliestam (1993) blir TV-reklam intetsägande och bilderna nakna när 

musiken tas bort. ”Musiken skapar tillsammans med andra ljud en känsla av rum, ytterligare 

en dimension, till TV-reklamens rörliga bilder”.
4
 Musiken i TV-reklam kompletterar det 

visuella budskapet och eventuellt tal och har stor effekt på mottagaren, jämfört med när man 

inte använder någon bakgrundsmusik alls (Allan, 2006).  Detta konstateras även av Bjurström 

och Lilliestam (1993) som menar att även om musiken inte har huvudrollen i en reklamfilm, 

märks det när den inte finns där.
5
 Bergström (2009) håller med Bjurström och Lilliestam 

(1993) om att ljud har förmågan att skapa stämning och förstärka upplevelser då mottagaren 

brukar flera sinnen på samma gång. Han beskriver ljudets betydelse i bilder och menar att en 
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bild utan ljud är innehållslös, men då ljud läggs till skapas djup och närhet som gör bilden mer 

realistisk.
6
 

 

Bjurström och Lilliestam (1993) skriver om hur man med hjälp av musik profilerar varor. De 

menar att man kan använda en hiphop-låt för att exempelvis skapa en viss atmosfär i en 

klädaffär, men att samma låt skulle uppfattas som störande i exempelvis en mataffär. I TV-

reklam använder man sig av musik på samma sätt.
7
 

 

Philip Ball (2010) anser att musiken i sig själv har en betydelse, men att betydelsen inte går 

att beskrivas med lika många ord.
8
 Gustav Mahler ansåg precis som Ball (2010) att om en 

kompositör skulle beskriva det han vill säga i ord skulle han inte behöva lägga ner tid på att 

beskriva det han vill säga med musik. Felix Mendelssohn ansåg att musiken har förmågan att 

fylla själen med tusentals saker som ord i sig inte klarar av att uppfylla.
9
 På samma sätt har 

musiken i reklam samma funktion, det vill säga att den läggs till för att den har en mening, för 

att den vill understryka det som sägs, och att det inte kan skapa samma effekt eller förmedla 

samma sak då man endast använder sig av ord.  

1.2 Syftet 

Huvudsyftet med uppsatsen är att ta reda på vilket kommunikationsvärde musiken har i TV-

reklam. Därför valdes en enkätundersökning som består av ett frågeformulär. Fokus har legat 

på att studera hur olika slags musik bidrar antingen positivt eller negativt till hur TV-reklam 

uppfattas och memoreras. Avsikten har varit att ta reda på vilken typ av reklammusik som 

bidrar till att budskapet når fram på bästa sätt, hur man bäst minns reklamen och associerar till 

den. Vi ville veta om detta sker bäst med hjälp av jinglar, välkända originallåtar eller mindre 

kända originallåtar. Undersökningen gjordes för att samla in data som vi sedan har analyserat, 

där vi även undersökte om vissa av teorierna vi använde oss av, som är relativt gamla, 

fortfarande är giltiga eller bör uppdateras.  

  

                                                           
6
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1.3 Frågeställning 

Vår undersökning skall besvara följande frågeställning: 

 

1. Vilken typ av reklammusik är mest effektiv i fråga om vad man tilltalas av och minns? 

1.4 Avgränsningar 

I valet av reklammusikens medium har vi begränsat oss till att endast undersöka TV-reklam. I 

hopp om att ingen av deltagarna tidigare tagit del av reklamfilmerna har vi uteslutit svenska 

reklamfilmer. Fokus kommer bara att ligga på själva musiken och inte någon annan typ av 

ljud, volym, tempo, etc. Vi kommer att studera musikens betydelse och vad den 

kommunicerar i reklamfilmerna och inte vad den har för betydelse för varumärket eller 

produkten i reklamfilmerna. Då vi valt att behandla hur man tilltalas av, memorerar bäst och 

associerar till reklamfilmer när musik förekommer i dem, kommer vi att utesluta handling hos 

mottagaren, det vill säga om mottagaren påverkas till att köpa varan efter att ha tagit del av 

reklamfilmen. 
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2 Tidigare forskningen  
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer det som är relevant för forskningen kring ämnet musik i reklam att tas 

upp.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Sökning 

Musik i TV-reklam är ett rätt så outforskat område vilket gör det till ett relevant och lämpligt 

ämne för oss att undersöka.  

 

För att hitta tidsskriftsartiklar om tidigare forskning inom området TV-reklammusik har vi 

använt oss av databasen Communication & Mass Media Complete som återfinns inom 

ämnesguiden för Medie- och kommunikationsvetenskap på Örebro universitet. Vi använde 

oss endast av ”peer reviewed” artiklar (1970-2010), eftersom det är en kvalititetssäkring. För 

att hitta böcker kring ämnet har vi använt oss av databaserna LIBRIS och Katalogen som 

återfinns inom universitetsbibliotek på Örebro universitet. Under vår sökning använde vi oss 

av följande sökord: ”background music” (Träffar: 65), ”music” + ”advertising” (Träffar: 124), 

”music” + ”marketing” (Träffar: 179), ”marketing with music” (Träffar: 88), ”jingles in 

advertising” (Träffar: 88), ”musik”, ”TV-reklam”, ”musik i TV-reklam”. 

2.2 Böcker 

Bjurström och Lilliestams (1993) forskningsrapport Sälj det i toner behandlar musik och hur 

den används i reklamfilmer. I rapporten tar de bland annat upp vad musiken förmedlar och 

hur den påverkar oss, en historik kring ämnet samt en sammanfattning av vad musiken har för 

funktion i reklamfilmer. Syftet med rapporten är att förklara hur musiken fungerar som 

kommunikation och analysera musikens funktion i reklam och TV-reklam. Genom att jämföra 

hur musiken behandlas i bland annat film, musikfilm, musikvideos och TV-reklam når 

Bjurström och Lilliestam sitt syfte.  
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Haglöf (1994) behandlar i sin bok Om TV och reklam hur reklamfilm används och industrin 

kring den. Han presenterar reklammedier och syftet är att ta reda på vad som påverkar oss och 

hur det når ut till mottagaren. Syftet är även att förklara varför företag väljer just TV som 

medieval. I bokens sju kapitel når Haglöf sitt syfte då han menar att svaret är enkelt, oavsett 

vad som visas i TV så har TV förmågan att nå ut till oss och påverka oss.  

 

Philip Balls (2010) The music instinct ger den första övergripande, tillgängliga 

undersökningen av vad som är känt och vad som fortfarande är okänt om hur musiken 

använder sin magi. I boken får vi ta del av vad en låt som ses som väldigt enkel kan göra med 

människan och dess hjärna. Vi får följa hur hjärnan påverkas av musik. Hur musik får hjärnan 

att frammana tolkningar och förväntningar som skapar en känsla av estetisk njutning. Utan 

några specialkunskaper om musik eller vetenskap, utforskar The music instinct hur den 

senaste forskningen i musikpsykologi och hjärnpsykologi lägger ihop pusselbitarna om hur 

våra sinnen förstår och reagerar på musik. Philip Ball tar bland annat upp områden som 

filosofi och historia och menar att dessa berör avslöjandet till varför vi rörs av musik på så 

många olika sätt. The music instinct fördjupar sig inte bara i musiken och dess uppskattning, 

utan öppnar också nya vägar till vår syn på musiken och erbjuder en mer passionerad syn på 

musikens betydelse i utbildning och vardag, utifrån argumentet att, antingen vi vet det eller 

inte, så kan vi alla göra anspråk på att vara musikaliska experter.  

 

I Hemisfärernas musik behandlar Jan Fagius (2001), docent i neurologi och musikintresserad, 

musik. Han behandlar musikvetenskap, det vill säga allt runt musik och hur musik uppfattas 

av människan. Fagius forskar kring hjärnan och hur den uppfattar och reagerar på musik då 

den utsätts för olika musikstilar. Utifrån hjärnperspektivet menar Fagius att musik har 

förmågan att väcka känslor och han redogör för de fyra grundläggande känslorna som 

psykologer menar är glädje, sorg, rädsla och ilska. 

 

Jon-Roar Bjørkvold (2005) talar om hur viktigt det är att greppa tag om den musiska 

människan och att förstå dess behov i boken Den musiska människan. Han menar att om 

människan tappar sin musikalitet förlorar den något djupt väsentligt som människa. Bjørkvold 

skriver om barnet och barnkultur där han behandlar musikens betydelse för människan genom 

livet. I boken tar han bland annat upp hur människan redan innan födseln kommer i kontakt 

med ljud, rörelser och rytmer och hur dessa ligger till grund för det framtida livet. Han börjar 
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boken med människans liv innan födseln och avslutar den med döden, han menar att musik är 

det första vi får och det sista vi förlorar. 

 

Stefan Hedlund och Kurt Johannesson (1993) har stor erfarenhet av retorik både när det gäller 

forskning och utbildning och i deras bok Marknadsretorik presenterar de vilken makt retorik 

och reklam har. De tar upp hur mycket reklam och retorik har gemensamt, hur de båda går 

hand i hand och har som huvudmål att genom kommunikation fånga och övertyga mottagaren.  

2.3 Artiklar 

Effects of popular music in advertising on attention and memory (2006), en artikel skriven av 

David Allan som undersöker effekterna av populärmusik i reklam för att bestämma både 

teoretiska och praktiska konsekvenser. Studien gick ut på att testa tre typer av populärmusik i 

reklam och hur vi uppmärksammar och bäst minns de. De tre typerna av populärmusik som 

undersöktes var: en originallåt, en välbekant låt med ändrad text och en instrumentell låt, plus 

en kotrollbehandling av reklamfilm utan musik. Forskaren gjorde ett pilottest i två delar där 

deltagarna fick lyssna på olika antal låtar. Därefter fick deltagarna betygsätta musiken och 

varumärken på en 10-gradig skala. Resultaten visade att en låt som var i original eller hade 

ändrad text hade mer effekt än instrumentala låtar eller ingen musik alls. Vi kommer att ha 

användning av det studien gick ut på, det vill säga, hur jinglar respektive originalmusik 

påverkar vad man minns av reklamen.  

 

Effects of tempo and familiarity of background music on message processing in TV 

advertising: a resource-matching perspective (1999), en artikel skriven av Minhi Hahn och 

Insuk Hwang som undersöker effekterna av tempo och igenkännande av TV-reklammusik. 

Forskarna i denna artikel utförde två experimentella studier. Den första studien gick ut på att 

undersöka informationseffekten då man använde långsam kontra snabb musik och bekant 

kontra obekant musik. I denna undersökning deltog 113 studenter från ett koreanskt 

universitet där man även hade en kontrollgrupp som fick ta del av reklamen utan någon 

musik. Resultatet av den första studien visar att informationseffekten ökar då man använder 

obekant musik och snabbt tempo på musiken, men att informationseffekten inte var lika stor 

då man tog bort musiken. Eftersom den första studien gav samma resultat för både högt och 

lågt tempo, ville forskarna göra ytterligare en studie. I den andra studien deltog 136 studenter 

mellan 18 och 20 år från ett koreanskt universitet. Undersökningen gick ut på att visa reklam 
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ackompanjerad av musik med tre olika tempon (långsamt, medel och högt tempo) och därefter 

analysera effekten. Resultatet av den andra studien visar att om informationen i reklamen är 

lättförståelig och musiken har snabbare tempo bidrar den till att man minns budskapet bättre. 

Vi kommer att ha användning av denna undersökning då vi kommer att jämföra effekter av 

bekant respektive obekant musik i TV-reklam. 

 

Adela Bindea, Angela Seserman, Mihaela Bara Assist och Ioana Iancu gör en undersökning 

som heter Tune your brand in. The perfect jingle mix (2009). Denna studie går ut på att 

undersöka jinglar. De undersöker hur konsumenter reagerar på och minns jinglar som de 

aldrig hört tidigare, hur de reagerar på välkända jinglar och vilka åsikter konsumenterna har 

om betydelsen av ljudet i reklamfilmer. Forskarna har använt sig av innehållsanalys och semi-

strukturerade intervjuer där de analyserat jinglar från ett urval av tjugo TV-reklamer som 

blivit slumpmässigt utvalda genom zappande under fem dagar. TV-reklamerna delades in i tre 

kategorier beroende på vilken typ av produkt de gjorde reklam för. Resultaten visade att 

mottagarnas musiksmak inte nödvändigtvis påverkar huruvida de kommer ihåg en jingel. 

Deltagarna kom ihåg de störande jinglarna och inte de jinglar de tyckte om. Forskarna kom 

även fram till att vissa funktioner gör det lättare att komma ihåg en jingel. I denna 

undersökning kommer vi framför allt att relatera till hur vi reagerar på och minns jinglar. 

 

I artikeln, A Content Analysis of Music Placement in Prime-Time Television Advertising 

(2008) presenterar David Allan sin undersökning om musik i reklamfilmer. Allan har under 

den bästa sändningstiden analyserat TV-reklam och kommit fram till att majoriteten av de 

reklamfilmerna han tog del av innehöll någon typ av musik. Det var tre typer av musik som 

användes i reklamfilmerna vilka var, populärmusik, needledrop och jinglar. Något som var 

gemensamt för dessa tre olika typer av musik, var att de olika typerna användes under samma 

produkt/varukategori. Allan menar att denna studie underlättar framtida trender och inspirerar 

andra forskare till en fortsatt undersökning av musikens roll i reklam.  
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De tidigare forskningsprojekten har studerat olika teorier om musik i reklam som vi kommer 

att ha användning av och kunna relatera till. De har inte samma syften som vi, men vi anser 

att vi kan utnyttja vad studierna gick ut på och även ta utgångspunkt i olika delar som 

behandlas i undersökningarna. Vissa av de böckerna som vi ovan har presenterat kommer vi 

att använda i sin helhet, medan andra böcker bara har enstaka kapitel som kommer till 

användning i bland annat teori-, analys- och diskussiondelarna. Vi anser att vår studie är 

relevant i förhållande till den tidigare forskningen då artiklarna och böckerna som vi har 

presenterat ovan har i syfte att forska om reklammusik, vilket vi också ska göra, men vi ska 

jämföra effekter av jinglar respektive originalmusik vilket inte har utförts tidigare. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer de teorier som är relevanta för undersökningen att tas upp. Följande 

områden kommer att behandlas: reklamfilmsteori, musikvetenskaplig, retorisk och 

psykologisk teori. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Teori inledning 

Studien kommer att använda sig av teorier som har betydelse för och täcker forskningsfrågan. 

Vi har velat ta reda på sambandet mellan musik och reklamfilmer och vad musik har för 

funktion i reklamfilmer. Därför kommer vi att redogöra för olika områden som berör ämnet, 

vilka är: musikvetenskap, reklamfilm, psykologi och retorik.  

3.2 Reklamfilms- och musikvetenskaplig teori 

När en låt skapas för en produkt, alltså en jingel, menar Bjurström och Lilliestam (1993) att 

man bättre associerar till produkten varje gång man hör denna jingel. På så sätt kan sändaren 

påverka och manipulera mottagaren då sändaren vet vad som bäst uppmärksammar 

mottagaren för reklamen och får mottagaren att minnas en reklam. Bindea m.fl. (2009) menar 

att det är vissa funktioner i en jingel som gör att mottagaren påverkas och kommer ihåg den. 

Mottagaren påverkas och tar bättre emot reklamen med hjälp av de störande jinglarna och inte 

de jinglarna de tycker om. Däremot menar Hahn och Hwang (1999) att det är valet av tempo i 

musiken som påverkar mottagaren av reklamen. Allan (2006) anser att en låt som är i original 

eller har ändrad text har mer effekt på mottagaren än instrumentala låtar eller ingen musik 

alls.  

 

Reklamfilms- och musikvetenskaplig teori är relevant för undersökningen då vi har velat ta 

reda på hur man skapar budskap i reklamfilm och vilken funktion som musik har i TV-

reklam. Enligt Haglöf skapas budskap med hjälp av olika genrer. En av flera reklamfilmstyper 

som Haglöf tar upp är speech less vilken är relevant för vår undersökning. Den använder två 

viktiga element, vilka är musik och bild. Denna typ av genre är gjord för att reklam ska 
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fungera på internationella marknader.
10

 Hahn och Hwang (1999) finner att tempo på 

bakgrundsmusik underlättar för tittaren att ta till sig budskapet. Bjurström och Lilliestam 

(1993) anser att musik är en viktig komponent som bidrar till att budskapet når fram i TV-

reklam.
11

 De menar att musiken understryker och betonar det som bilderna och budskapet 

kommunicerar till mottagaren.
12

 

 

Reklammusik har fem funktioner i TV-reklam enligt Bjurström och Lilliestam (1993). Tre av 

dessa har varit användbara i vår studie, vilka är följande: 

 

 Att illustrera eller understryka ett skeende i dialogen och de rörliga bilderna, rörelse, 

tempo, stämning, tid eller plats – Att man kan understryka ett skeende med hjälp av 

profilerad musik och på så sätt påverka TV-tittaren genom att skapa associationer och 

känslor. 

 

 Att understryka vissa egenskaper hos, eller associationer till varan – Med hjälp av 

valet av musik kan man rikta en produkt till sin målgrupp. 

 

 Att understödja minnet av varan eller reklamen (signaturmelodier och jinglar) – Att 

en jingel skapas för en produkt eller ett varumärke med syftet att man ska associera till 

den specifika produkten eller varumärket varje gång man hör den upprepas.
13

 

 

Dessa teorier har använts vid undersökning av effekter av reklamfilmer som använder musik 

och bild och hur musik förmedlar budskap i TV-reklam. Teorierna har även hjälpt oss att 

komma fram till hur musik tilltalar mottagaren och hur mottagaren minns och associerar till 

reklamfilmer.  

  

                                                           
10
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 Bjurström och Lilliestam, 1993: 10 
12

 Bjurström och Lilliestam, 1993: 59 
13

 Bjurström och Lilliestam, 1993: 67ff 
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3.3 Retorisk teori 

Ytterligare en teori som har varit till hjälp under uppsatsens gång är retorisk teori. TV-tittare 

tvingas att se och lyssna till reklam mot deras vilja, då TV-reklam avbryter det ”riktiga” 

programmet som tittaren följer.
14

 Retorik har förmågan att övertala och med hjälp av bra 

dialog tvingas mottagaren att lyssna. Detsamma gäller reklam då den har precis samma mål 

som retoriken, det vill säga att nå ut till och övertyga mottagaren.
15

 För att reklam skall lyckas 

med sitt budskap gäller det att den syns och tilltalar mottagaren (vilket inte är så enkelt) bland 

allt annat reklambrus som översköljer oss dagligen och detta kan åstadkommas med hjälp av 

retorik. Enligt Hedlund & Johannesson (1993) är retoriken en metod där talaren får förbereda 

sitt tal. Retorik innefattar fem viktiga moment som följs då man förbereder ett tal, vilka är 

inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Ett av dessa moment är relevant för 

undersökningen: 

 

 Dispositio ”Dispositionen” – Målet är att från första början väcka mottagarens 

intresse för att stegvist övertyga dem.
16

 

 

Ett sätt att få fram information och samtidigt övertala sker via reklam, på så sätt anser vi att 

retoriken i sig och dess moment kommer till användning i vår undersökning om TV-reklam.
17

 

Vi anser även retoriken vara relevant för vår studie då TV-reklamens syfte är att föra fram ett 

budskap och retorik är ett viktigt redskap då den har förmågan att uppmärksamma publiken på 

TV-reklamens budskap. Eriksson och Sundbäck (2004) hävdar att i försök att övertala i 

reklamfilmer är musiken ett viktigt verktyg som kommer till användning och att den 

förekommer i så gott som alla reklamfilmer.
18

 

  

                                                           
14

 Hedlund och Johannesson, 1993: 106 
15

 Hedlund och Johannesson, 1993: 7ff 
16

 Hedlund och Johannesson, 1993: 16 
17

 Hedlund och Johannesson, 1993: 7 
18

 Larsson och Mral, 2004: 39 
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3.4 Psykologisk teori 

Musiken spelar en viktig roll i människans liv då den kan framkalla olika känslor hos oss och 

sätta oss i olika stämningar, som exempelvis att föra bort våra tankar ifrån oro, och få oss att 

agera på ett visst sätt, som exempelvis att uppmuntra soldater till strid. Musikterapi kan 

dessutom få sjuka människor att återhämta sig. Detta är ett bevis på att musiken har makt över 

människan och har haft det i flera tusen år. Enligt Fagius (2001) är detta möjligt med hjälp av 

människans fascinerande hjärna och dess förmågor.
19

 

 

Genom den psykologiska teorin får vi reda på hur människans hjärna hanterar musik och hur 

människan minns, associerar och tilltalas av musik. Som tidigare nämnts handlar reklam om 

att föra ut ett budskap för att på så sätt påverka och övertyga en presumtiv konsument. För att 

kunna genomföra detta måste man använda sig av kommunikation, föra en dialog och då bör 

man vara medveten om att det är hjärnan och sinnena som står i centrum. Det är betydelsefullt 

att veta vilka drivkrafter människan har och dess beteende, på så sätt får man de redskapen 

som behövs för att påverka människan.
20

 Gorn (1982), menar att hörseln är det som 

framkallar känslor, och att den är ett effektivt sinnesorgan för att frambringa positiva attityder 

och beteenden hos mottagaren av produkter.
21

  

 

Det är minnesförmågan som bestämmer vilken musik människan uppskattar och tilltalas av. 

Människan föredrar musik som den tidigare hört och är bekant med.
22

 Enligt Baumgartner 

(1992) tyder den forskning som gjorts kring musik på att den kan stimulera minnet för 

nödvändiga händelser i livet.
23

 Minnesforskarna delar minnet i olika underavdelningar där två 

av dessa är användbara för vår studie och det är det episodiska och semantiska minnet. 

Episodiskt minne är det som hanterar händelser som vi har upplevt i livet som till exempel att 

jag har varit på James Browns konsert. Semantiskt minne är allmän fakta som exempelvis att 

James Brown är en artist.
24

 Dessa två minnen är kopplade till varandra då det episodiska 

minnet berättar för oss att vi hört låten ”Sex Machine” i TV-reklamen för Nescafé Dolce 

Gusto medan det semantiska talar om för oss att det är James Brown som sjunger låten ”Sex 

Machine”. Enligt Bjurström och Lilliestam (1993) skapas associationer eller betydelser i 
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bilderna när man lägger till musik i TV-reklam. Valet av musik styr på så sätt mottagarens 

återkoppling till bilderna.
25

 

 

Vi är medvetna om att vissa teorier som vi presenterar är relativt gamla och att en hel del har 

skett inom reklamvärlden under de senaste 17 åren, men då vår avsikt är att även undersöka 

om dessa teorier fortfarande är giltiga eller om de behöver revideras, så kommer de till 

användning. 
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4 Metod och Material 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer allt som är relaterat till den metod som valts att presenteras liksom det 

praktiska tillvägagångssättet. Reliabilitet och validitet kommer även att diskuteras i 

förhållande till undersökningen. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Enkätundersökning 

Formuläret innehåller frågor med tillhörande svarsalternativ som respektive deltagare av 

undersökningen fick besvara.
26

 Då antalet deltagare i undersökningen var relativt stort, 

passade det bäst med en gruppenkät då andra metoder som exempelvis intervju eller postenkät 

skulle ta för lång tid att analysera. Dessutom har undersökningen utformats och byggts utifrån 

enkäten och deltagarnas svar.  

 

Gruppenkäten har också fördelen att den inte kräver en stor kostnad då man endast lägger ut 

pengar på utskriften av enkätformulären till skillnad från exempelvis postenkäter då man får 

stå för porto/returporto och andra kostnader. Dessutom behöver man inte lägga ned lika 

mycket tid på en gruppenkät som på en postenkät. I gruppenkät kan man inte påverka 

deltagarna på samma sätt som vid en intervju där man brukar ställa frågorna på ett visst sätt 

som får deltagarna att svara som intervjuaren vill.
27

 Då respondenten vid en gruppenkät får 

möjlighet att vara anonym har den större ”frihet” och vågar svara ärligare på frågorna. 

Gruppenkät är när man samlar ihop personer eller personer som regelbundet befinner sig i en 

sal. Under dessa kategorier finner man bland annat skolelever, då det är en grupp personer 

som regelbundet befinner sig i ett klassrum. Då deltagarna i vår undersökning är 

gymnasieelever, passar denna metod oss bäst.
28

 

 

Vi observerade respondenterna under filmvisningarna, vilket inte var en primärmetod eller vår 

avsikt att göra. Eftersom en stor skillnad mellan enkätsvaren och respondenternas reaktioner 

under filmvisningarna inte stämde överens med varandra, ansåg vi detta vara viktigt att 

framföra. 
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4.2 Enkätkonstruktion 

En enkät ska vara utformad på så sätt att den inte ska avskräcka deltagaren på grund av dess 

tjocklek eller språksvårighet. Här nedan presenterar vi de regler vi följde när vi konstruerade 

vår enkät. 

 

 Layout – Är lika viktig som enkätens frågor, då den ser mer lockande ut för 

deltagaren. I undersökningsenkäten användes varierande typsnitt, storlek och stil. 

Detta är viktigt då vi ville visa att undersökningsenkäten har en stilform för allmänna 

anvisningar, för att respondenten ska skilja mellan fråga och svar.
29

 

 

 Enkelhet i språket – Att skriftspråket är lämpat efter målgruppen. Vi har varit 

noggranna med att anpassa skriftspråket efter målgruppen för att undvika interna 

bortfall, då respondenten kan hoppa över en fråga som den inte förstår.
30

 

 

 Entydiga frågor – Forma frågorna lättförståeligt så att man endast tolkar de på ett sätt. 

Samtliga enkätfrågor har utformats på ett så lättförståeligt sätt som möjligt. På så sätt 

undviks missuppfattningar av en fråga.
31

 

 

 Ej ledande frågor – Man bör vara neutral i sin fråga. Om ett negativt ord användes i 

undersökningsenkäten, har även ett positivt ord använts, då det är viktigt att alltid ha 

med motpolen. Konsekvensen med att endast ha med ordet positiv i en fråga, kan leda 

till att respondenten instämmer med det som sägs i frågan.
32

 

 

 En fråga åt gången – Vi ställde inte flera frågor i en och samma fråga, då det kunde 

ha lett till internt bortfall eftersom respondenten inte skulle veta vad den svarar på och 

skulle välja att inte svara alls.
33

 

 

 Ej omotiverat långa frågor – En fråga kan vara lång om den kräver en förklaring som 

hjälper respondenten, men inte om det är en onödigt lång förklaring.
34
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 Minnesfaktorn – För att vi skulle få ett tillförlitligt svar höll vi oss ifrån frågor som 

skulle göra det svårt för respondenten att minnas det som efterfrågas då det kan ha 

skett en lång tid bakåt.
35

 

 

 Sparsamt med hypotetiska frågor – Forskare brukar ibland ställa hypotetiska frågor 

för att få svar på hur respondenten skulle kunna agera i olika framtida situationer. 

Eftersom det kan vara svårt för respondenten att veta hur den skulle agera i framtida 

situationer och var vi sparsamma med sådana frågor.
36

 

 

 Svarsalternativen uttömmande – Vi har med alla rimliga svarsalternativ för 

respektive fråga i vår enkät . I annat fall kan det uppstå irritation då respondenten vet 

vad den ska svara, men att just det svarsalternativet inte finns med.
37

 

 

 Försiktighet med ja/nej svar – Ja/nej svar är inte alltid kompletterande svar för en 

fråga, ibland krävs andra svarsalternativ, vilket vi har sett över i enkäten då vi anser att 

vi har svarsalternativ som är kompletterande för varje fråga.
38

 

 

 Att selektera svarskategorier – Då man har följdfrågor bör man vara tydlig med 

selektion. Det vill säga att vi har hänvisat respondenten till att hoppa över till den 

fråga som är menad för alla att svara på.
39

 

 

 Svarsalternativens ordning – Att man bör hålla svarsalternativen i samma ordning. 

Därför har vi våra svarsalternativ i samma ordning för varje fråga.
40
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4.3 Metodproblem 

Enligt Ejlertsson (2005) kan valet av metod leda till problem som internt bortfall, begränsat 

antal frågor, att respondenten inte får någon hjälp kring frågor om enkäten, att man inte är 

säker på respondentens identitet, att man inte kan fördjupa frågorna och ställa följdfrågor, 

samt bortfall av personer på grund av språk- och skriftsvårigheter.
41

 Internt bortfall innebär att 

en eller flera frågor i enkäten inte besvaras av respondenten och ju högre svårighetsgraden är 

på frågorna desto svårare blir de att besvara. Eftersom vi hade så väl konstruerade och 

lättförståeliga frågor respektive svarsalternativ var risken för internt bortfall låg. Vidare utgick 

vi från tumregeln som säger att man inte bör ha mer än 40-50 frågor och som max ska ta en 

halvtimma att besvara. Vilket vi såg över då vi endast använde oss av 12 frågor som besvara 

vår forskningsfråga. Ett ytterligare problem som vi kunde undvika var att respondenterna inte 

får någon hjälp kring enkäten, då vi fanns på plats när den besvarades och på så sätt kunde 

svara på eventuella frågor kring enkäten. Eftersom vi utförde en gruppenkät fanns samtliga 

deltagare på en och samma plats och vi kunde då försäkra oss om att var och en av deltagarna 

besvarade sin egen enkät. Att vi inte fördjupade frågorna som i exempelvis en intervju 

berörde alltså inte vår undersökning, då vi redan tagit med frågor där respondenten hade 

möjlighet att ge ett fördjupat svar. Vi använde oss av ett par följdfrågor som vi tyckte var 

relevanta och tillräckliga för vår undersökning. Om vi istället skulle använt oss av 

intervjumetoden och haft möjligheten att ställa anpassade följdfrågor, skulle vi nog omedvetet 

lett in deltagaren i en viss riktning som kanske kunde ha medfört att respondenten luras ifrån 

sitt ursprungliga svar. Det fanns vidare bara en väldigt liten risk till att skrift- och 

språksvårigheter skulle uppstå då eleverna, som är undersökningens deltagare, går på 

gymnasiet och är inriktade mot ett program och inte på SFI eller IV. Dessutom hade vi lagt 

ned god tid på att formulera frågorna på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  

4.4 Tillvägagångssätt 

För att få svar på forskningsfrågan bad vi 100 gymnasieelever som går Mediaprogrammet på 

John Bauer gymnasiet att svara på undersökningsenkäten. Vi använde oss av liknande 

tillvägagångssätt som Hahn och Hwang (1999) då vi använde oss av tre reklamfilmer som 

visades upp för gymnasieeleverna. Vi observerade även deltagarna, fast än det inte var syftet 

med studien. Vi hade två omgångar av visningen på grund av antalet elever och olika ordning 

på filmerna vid visningarna för att försäkra oss om att ordningen inte spelar någon roll. Inför 
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reklamvisningen förklarades endast att deltagarna skulle få se tre reklamfilmer som de sedan 

skulle få svara på frågor kring. Vi berättade undersökningssyftet för deltagarna först efter den 

avslutade undersökningen, då vi inte ville påverka deras svar. Efter att vi samlat in 

enkätformulären analyserades svaren utifrån de teorier som presenterats ovan.  

4.5 Material och Urval 

4.5.1 Urval 

De tre reklamfilmerna vi använde oss av innehöll tre olika typer av musik där den ena var 

med en jingel (låt som är gjord specifikt för en reklamfilm eller produkt), exempelvis 

reklamen för ”118 800”. De andra två reklamfilmerna hade ”vanlig musik”, den ena bekant 

och den andra obekant. Med ”bekant” låt menar vi en låt som vi känner igen som exempelvis 

den nya reklamfilmen för Nescafé Dolce Gusto i vilken man använder James Browns låt ”Sex 

machine”. Med ”obekant” låt menar vi en låt som gymnasieeleverna förhoppningsvis inte 

kände igen, som exempelvis den senaste Rexona reklamfilmen där de använder sig av Claire 

Denamurs låt ”In the mood for l’amour”. Vi anpassade oss efter vår målgrupp när det gällde 

valet av reklammusik i reklamfilmerna och vad som kan ha varit ”bekant” och ”obekant” för 

dem. Efter att eleverna tagit del av reklamfilmerna delade vi ut ett enkätformulär där de fick 

svara på frågor kring respektive reklamfilm.  

 

Dessa tre reklamfilmer kommer samtliga från den internationella marknaden och vi utgick 

från att de inte har visats i Sverige. Vi valde reklamfilmer som vi antog att vår målgrupp inte 

tagit del av, då vi ville se den första reaktionen hos deltagarna och för att vi ansåg att vi skulle 

få ett mer opåverkat svar på undersökningens huvudsyfte. Vi valde att använda oss av 

ickesannolikhetsurval (görs inte på ett slumpmässigt sätt, utan forskaren får själv bestämma 

om vilka som skall vara med i undersökningen) både när det gällde val av reklamfilmer och 

gymnasieskolor. Då vi redan visste vilka reklamfilmer vi ville använda oss av och vilka 

deltagare vi ville ha med i vår undersökning passade kvoturval (är ett stickprov som speglar 

en population där individer är delade i kategorier som kön, etnisk bakgrund eller ålder – upp 

till forskaren vilka personer som bäst passar och får delta i studien) vår studie bäst, speciellt 

som det även anses fungera lika bra som sannolikhetsurval av vissa forskare.
42

 

Dessa tre reklamfilmslåtar kommer vi att använda oss av: 

                                                           
42

 Bryman, 2001: 114ff 



 

Sida 19 av 43 
 

 

 Jingel – ”One Tribe” för Pepsi 

 Bekant låt – ”Can’t take my eyes off you” för Carlsberg 

 Obekant låt – “Lost in your eyes” för Tonic Water 

4.5.2 Reklamfilmerna 

Vi använde reklamfilmer från Pepsi, Carlsberg och Tonic Water. Pepsi har ett pågående 

projekt som heter ”Pepsi refresh projetct” som går ut på att människor ska komma med idéer 

om hur man kan förbättra ”världen”. De menar att med hjälp av Pepsi kan man föra samman 

människorna och att människorna tillsammans kan göra en förändring för ”världen”. I 

reklamfilmen är skärmen indelad i flera rutor där människor visas som befinner sig på olika 

platser, men som gör saker som är kopplade till varandra. Med detta vill Pepsi visa att alla kan 

bidra med något, vem de än är och vart de än befinner sig. Människorna visar även upp olika 

skyltar om olika saker de bryr sig om, som till exempel ”I care about the planet”. Pepsi 

produkten kommer upp i bild upprepande gånger och är i centrum. Reklamen använder sig av 

en jingel som heter ”One Tribe” som framförs av en relativt känd grupp som heter Black Eyed 

Peas. Låten är gjord specifikt för reklamfilmen och handlar om det som utspelas i filmen. 

 

Carlsberg-reklamen börjar med att en man beställer en Carlsberg. Mannen tar en klunk och 

hör flaskor och glas som klingar till vilka han uppfattar som låten ”Can’t take my eyes off 

you” som sjungs av Frankie Valli. Sedan börjar han att skapa ljud genom att blåsa i sin 

Carlsberg flaska och därefter fortsätter resten av människorna i baren att skapa ljud med 

flasköppnare, Carlsberg glas och flaskor. Melodin till ”Can’t take my eyes off you” skapas 

och människorna i baren börjar sjunga till den. Carlsberg symbolen syns i bild under hela 

filmen. Låten i reklamen har vi valt som en välkänd låt med tanke på att den var populär redan 

på 60-talet. 

 

Tonic Water-reklamen handlar om ett kärlekspar som ska skiljas åt, men som inte vill släppa 

taget om varandra. Det hela börjar med att de ger varandra en enkel slängkyss som sedan 

utvecklas till att de kastar slängkyssar till varandra på olika fantasifulla sätt. Mot slutet kastar 

tjejen en slängkyss som en annan kille (som håller i en Tonic Water flaska) fångar med 

handen. Han slänger ner kyssen lite nonchalant och går vidare medans han dricker ur flaskan. 

Därefter dyker en text upp som lyder ”Cut it out with the sweetness. It doesn’t quench your 
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thirst”. Produkten syns mot slutet i filmen och beskrivs som osötad. Musiken man får höra i 

bakgrunden har vi valt som en okänd låt som heter ”Lost in your eyes” och sjungs av Debbie 

Gibson.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enkätformulären kommer att vara vår datainsamling som vi kommer att analysera och 

jämföra för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Även forskaren David Allan (2006) 

utförde en studie där han testade tre typer av populärmusik i reklam. Deltagarna fick sedan 

betygsätta reklamen med respektive populärmusik. För att vi ska kunna påstå att vår 

undersökning har tillräckligt stor reliabilitet måste vi kunna ge tillräckligt starka argument.
43

 

Dessutom måste frågorna vara konstruerade på ett korrekt sätt och följa reglerna för 

enkätfrågor.
44

 Vi anser att våra slutsatser i studien kommer att ha hög reliabilitet då vi har 

empirisk data som vi kommer att hänvisa till, dessutom är våra enkätfrågor konstruerade efter 

enkätutformningen och dess regler. På så sätt kan vi påstå att vår forskning är vetenskapligt 

tillförlitlig.
45

 För att vi ska ha en hög validitet måste våra empiriska data som vi hänvisar våra 

argument till vara giltiga, alltså att vi studerar det vi avser och anger att undersöka.
46

 Enligt 

Ejlertsson (2005) krävs det att frågorna är ställda på ett sätt som mäter det vi avser att 

undersöka. Vår studie kommer att vara giltig då vi avser att besvara vår frågeställning genom 

enkätundersökningen. 

 

Vi är medvetna om att det finns risk för att vår enkätanalys inte är objektiv, det vill säga att vi 

tolkar frågorna efter det vi uppfattar vara viktigt och betydelsefullt, undersökningen riskerar 

då att få en låg validitet. Detta har vi kompenserat genom att försöka vara så objektiva som 

möjligt. Då vi är två som har genomfört studien har det varit lätt att se till att sådant inte 

uppstår, då den ena kunnat uppmärksamma den andras misstag. På så sätt har vi kunnat tolka 

respondenternas ursprungliga svar utan att blanda ihop det med egna uppfattningar och det vi 

anser vara viktigt. Vi har även sett till så enkätfrågorna är utformade på så sätt att vi fick raka 

svar som gör att vi endast kunde ta svaren som de var för att sedan jämföra resultaten. 

                                                           
43

 Larsson och Ekström, 2010: 14 
44

 Ejlertsson, 2005: 102ff 
45

 Larsson och Ekström, 2010: 14ff 
46

 Larsson och Ekström, 2010: 15 



 

Sida 21 av 43 
 

5 Resultatredovisning och analys 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel kommer att presentera resultatet av enkätundersökningen som sedan analyseras 

utifrån teorierna som behandlats. Kapitlet avslutas med en avslutande analys. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Enkätundersökningens resultat 

Undersökningen anses vara lyckad då den endast fick tre externa bortfall och fyra interna 

bortfall. Vi upptäckte att de fyra interna bortfallen var på en och samma fråga. Vi anser inte 

att det var något fel på frågan, då resterande deltagare uppfattade den rätt och besvarade den. 

De fyra interna bortfallen kan ha berott på oseriösa deltagare i form av brist på intresse. På 

vissa frågor har man haft möjligheten att kryssa i fler än ett alternativ, vilket är orsaken till de 

ojämna resultaten. Resultaten som visas nedan är efter antalet svarande (97 stycken) och inte i 

procent. 

 

 

Fråga 1 understryker det vi antydde om att deltagarna inte hade tagit del av reklamfilmerna, 

då vi valde internationella reklamfilmer som inte visats i Sverige tidigare. Vårt tydliga resultat 

visar att majoriteten av deltagarna inte hade sett någon av reklamfilmerna tidigare. Detta 

gynnade oss då vi var ute efter att se hur deltagarna uppmärksammar musiken i en obekant 

TV-reklam när den visas upp för första gången. 

 

15

82

Fråga 1. Har du sett någon av 
reklamfilmerna tidigare?

Ja

Nej
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Resultaten av fråga 2 och 3 visar att majoriteten av de som sett reklamfilmerna tidigare (15 

personer), sett Carlsberg och att de hade tagit del av reklamfilmerna på YouTube, vilket vi 

inte kan förhindra dem ifrån då YouTube är en allmän Internetsida. Ingen angav att de sett 

reklamfilmerna på något ”annat” sätt. 

  

4

12

4

Fråga 2. Vilken av dem? 

Pepsi

Carlsberg

Tonic Water

1

14

0

Fråga 3. Var har du sett reklamfilmen?

TV

YouTube

Annat
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Det visade sig att hälften av deltagarna (49 personer) mindes Carlsberg-reklamen bäst och 

ordningen på hur vi spelade upp reklamfilmerna för deltagarna hade ingen betydelse då vi 

körde två omgångar av visningen med olika ordning på filmerna. 

 

Fråga 5. Vad var det som tilltalade dig i den reklamfilmen? Exempelvis: Produkten, 

musiken, människorna, miljön, m.m. 

Det som tilltalade deltagarna i: 

 

Pepsi var musiken, sammanföringen av människorna, känslan och stämningen. Det var många 

som uppmärksammade musiken, budskapet och hela reklamens upplägg för att de tyckte att 

allting hörde ihop och att det fanns en röd tråd genom hela reklamfilmen. 

 

Carlsberg var musiken, människorna och stämningen bland dem och miljön. Deltagarna 

ansåg att det var musiken i första hand som tilltalade dem. De menar att musiken var i fokus 

och att hela reklamen byggde på musiken som gjordes med hjälp av Carlsberg flaskor. De 

tilltalades även av själva upplägget i reklamen, hur en stämning bland människorna skapades 

med hjälp av musiken. Det var väldigt få som lockades av själva produkten, det vill säga 

Carlsbergölet, men de som gjorde det ansåg att produkten väckte deras törst. 

 

Tonic Water var humorn, karaktärerna och kärleken. När vi gick igenom svaren var det 

väldigt tydligt att just denna reklamfilm tilltalade deltagarna på grund av att den var rolig och 

underhållande. Det var flera av deltagarna som ansåg att reklamfilmen inte passade eller 

riktade uppmärksamheten på produkten. 

 

27

49

30

Fråga 4. Vilken reklamfilm minns du 
bäst?

Pepsi

Carlsberg

Tonic Water
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Här har vi en väldigt tydlig siffra på att musiken tar en stor plats i TV-reklam och att den 

uppmärksammas av mottagarna, vilket redan i detta läge ger oss svar på att musiken har en 

stor betydelse i TV-reklam. 

 

 

Fråga 4 och 7 visade sig ha något gemensamt, eftersom deltagarna både kom ihåg Carlsbergs 

reklamfilm och låten bäst. Händelserna i Carlsberg-reklamen utspelar sig med musik och har 

därför musiken i fokus och utifrån det kan vi antyda att det är musiken som får mottagarna att 

minnas reklamfilmen och inte tvärtom. 

  

95

2

Fråga 6. La du märke till musiken i 

reklamfilmerna?

Ja

Nej

24

68

3

Fråga 7. Vilken låt minns du bäst?

Pepsi

Carlsberg

Tonic Water
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Fråga 8. Varför minns du just den? 

Deltagarna mindes låten: 

 

One Tribe för Pepsi för att deltagarna ansåg att låten var ”catchig” då den passade in på 

reklamfilmens budskap.  Musiken berörde deltagarna då den förde människorna samman i 

reklamfilmen. 

 

Can´t take my eyes off you för Carlsberg då de tyckte att musiken skapades på ett unikt sätt 

och att det även var svårt att undvika musiken då hela reklamfilmen var byggd på den. Flera 

av deltagarna kommenterade dessutom att den välkända låten fastnade i minnet, då det var ett 

uppfinningsrikt sätt att skapa den på. 

 

Lost in your eyes för Tonic Water för att de tyckte att kärleken som karaktärerna hade 

förstärktes med hjälp av musiken. 

 

 

 

 

Med denna fråga ville vi få reda på om musiken vi valt som bekant och obekant verkligen 

stämde överens med det vi antog.  
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Fråga 9.  Har du hört någon av låtarna 
tidigare?

Ja

Nej
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Det visade sig att det som vi antog oss vara bekant och obekant för deltagarna stämde överens 

med deras svar. Det vill säga att låten är en välkänd låt från 60-talet. 

 

 

 

 

I denna fråga fick vi ett oväntat resultat då några av deltagarna hade kommenterat att de skulle 

associerat till reklamfilmen om de fick se den fler gånger, vilket fick oss att tänka efter om 

svarsalternativen var för få. Med detta menar vi att vi borde tagit med ytterligare 

svarsalternativ som exempelvis ”Ja, om jag fick ta del av den flera gånger”. 
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Fråga 10.  Vilken av dem?

Pepsi

Carlsberg

Tonic Water
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Fråga 11. Om du skulle höra just den låten 
i ett annat sammanhang, skulle du 

associera till reklamfilmen då?

Ja

Nej
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Resultatet på denna fråga visar tydligt att musik är viktigt i reklamfilmer, då ingen av 

respondenterna uppfattade musiken som oväsen.  

5.2 Reklamfilms– och musikvetenskaplig analys 

De tre reklamfilmerna som vi har använt i vår undersökning stämmer in på Haglöfs (1994) 

teori om speech less som är en typ av genre som går ut på att föra fram budskapet i 

reklamfilmer med hjälp av musik och bild.
47

 Med detta menar vi att reklamfilmerna förde 

fram sina budskap med hjälp av bild och musik. Deltagarna kunde konstatera detta då flera 

kommenterade om hur budskapet nådde fram till dem med hjälp av musiken och handlingen 

som visades i bild. Vi kom fram till att det var Pepsi- och Carlsberg-reklamen som bäst förde 

fram dess budskap, då musiken hängde med i handlingen och passade bra för produkten, det 

vill säga att en röd tråd följde under hela reklamen. Däremot uppfattades inte Tonic Water-

reklamen på samma sätt, då den var förvirrande för deltagarna som inte riktigt förstod 

budskapet och hur den hörde samman med produkten. Deltagarna mindes den enbart för dess 

humor. I och med detta kan vi understryka att Bjurström och Lilliestams (1993) teori om att 

musik är en viktig komponent som bidrar till att budskapet nås fram i TV-reklam fortfarande 

är aktuell då den stämmer överens med vårt resultat.
48

 Enligt Haglöf (1994) är budskapet och 

känslan i reklamfilmen det viktigaste, han menar att om man vill få fram det önskade 

budskapet bör man under den korta reklamfilmen använda sig av kända symboler. Haglöf 

(1994) ger oss en förklaring till varför Tonic Water inte lyckades nå fram med dess budskap 

lika bra som Pepsi och Carlsberg gjorde då båda reklamfilmerna använde en produkt som är 
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Fråga 12. Tycker du att musiken i en 
reklamfilm är viktig eller bara onödigt 

oväsen?

Viktig

Oväsen

Varken eller
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en relativt känd symbol upprepande gånger i reklamfilmerna. Deltagarna kommenterade att 

både Pepsi och Carlsberg hade en bra känsla och stämning i reklamfilmerna då människorna 

fördes samman. ”Omtanken för människorna, miljön och världen, utan musiken skulle det inte 

ge samma budskap”.
49

 

 

Utifrån de tre funktioner som Bjurström och Lilliestam (1993) har identifierat, gav vår 

enkätundersökning följande resultat: 

 

 Att illustrera eller understryka ett skeende i dialogen och de rörliga bilderna, rörelse, 

tempo, stämning, tid eller plats – Enligt Bjurström och Lilliestam (1993) kan musiken 

skapa associationer och känslor och på så sätt påverka mottagaren.
50

 Detta stämmer 

delvis överens med vårt resultat då mindre än hälften av deltagarna ansåg att de skulle 

associera till reklamfilmen om de hade fått höra reklammusiken i ett annat 

sammanhang. De deltagare som antog att de inte skulle associera till reklamfilmerna 

om de fick höra reklammusiken vid ett annat tillfälle, kommenterade att de kanske 

skulle ha gjort det om de fick ta del av reklamen upprepande gånger. De flesta mindes 

en reklamfilm för att den spelade på deras känslor. De kände en samhörighet med 

reklamfilmen eftersom den förde samman människorna som skapade en bra stämning 

och väckte positiva känslor hos mottagaren. Bjurström och Lilliestams (1993) teori 

stämmer överens med vårt resultat där de menar att musiken i reklamen påverkar TV-

tittaren genom att skapa känslor till dem. 

 

 Att understryka vissa egenskaper hos, eller associationer till varan – Enligt Bjurström 

och Lilliestam (1993) kan man med hjälp av valet av musik rikta en produkt till sin 

målgrupp,
51

 vilket uppstår klart och tydligt i Pepsi och Carlsberg reklamen. De flesta 

deltagarna la märke och mindes musiken just i de två reklamfilmerna för att de tyckte 

att musiken framhävde produkten i reklamen, jämfört med Tonic Water där deltagarna 

inte ens la märke till produkten i reklamen och inte förstod vad den hade med musiken 

eller handlingen att göra. Som tidigare nämnts tyckte deltagarna att Pepsi och 

Carlsberg dryckerna förde samman människorna, vilket gav dem ett bra intryck av 

produkten då musiken i reklamen understryker hur Pepsi och Carlsberg drycken för 
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samman människor. Anledningen till att mer än hälften av deltagarna la märke till och 

mindes musiken i Carlsberg-reklamen, var för att musiken utspelade själva handlingen 

där Carlsberg flaskorna skapade musiken. 

 

 Att understödja minnet av varan eller reklamen (signaturmelodier och jinglar) – 

Bjurström och Lilliestam (1993) menar att en jingel skapas för en produkt eller ett 

varumärke med syfte att mottagaren ska associera till den specifika produkten eller 

varumärket varje gång TV-tittaren hör den upprepas.
52

 Jingel-låten vi använde oss av 

var ”One Tribe” för Pepsi, vilken inte är en typisk jingel-låt där man upprepar 

produktens namn flera gånger under reklamens gång, utan där reklamens handling 

understryks utav musiken. ”One Tribe” är speciellt gjord för ett pågående projekt som 

heter ”Pepsi refresh projetct” där syftet av projektet går ut på det som sjungs i 

reklammusiken, alltså att förena människorna och att de tillsammans kan göra en 

förändring för ”världen”. I detta fall skulle inte reklamen ge samma effekt hos 

deltagarna om musiken skulle tas bort då flera deltagare tyckte att låten och 

reklamfilmen var kopplade till varandra och att Pepsi nådde ut med sitt budskap 

genom den kombinationen, vilket var tilltalande för mottagarna. De perfekta 

redskapen för att lyckas med att leverera ett budskap till mottagaren är enligt Dunbar 

(1990) musiken som integreras med reklamen.
53

 

5.3 Retorisk analys 

Reklam har som mål att fånga upp mottagarens intresse för att sedan övertyga den om det som 

sägs i reklamen. För att reklam ska lyckas med detta är det viktigt att den har en bra dialog, 

det vill säga retorik.
54

 Med hjälp av retorik kan reklam lyckas sticka ut från resterande 

reklambrus och tilltala mottagaren för att på så sätt nå ut med sitt budskap. Deltagarna i vår 

enkätundersökning tyckte att alla tre reklamfilmerna var skapade på ett unikt sätt som stack ut 

från mängden. Dock räcker det inte med att bara skapa en unik reklamfilm som väcker 

mottagarens intresse utan man måste även fortsätta till nästa steg, vilket är att nå ut till och 

övertyga mottagaren.  
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Makt är förmågan att kunna övertyga människor, att kunna kommunicera och nå fram. Det 

kan inte finnas någon större makt! (Norman Lear)
55

 

 

Precis som i retoriken där talaren måste förbereda sig inför ett tal som följs av fem viktiga 

moment, måste även reklamen behandla ett av dessa fem moment som vi anser vara relevant 

och passande för våra reklamfilmer.
56

 

 

 Dispositio ”Dispositionen” – Går ut på att i första hand väcka mottagarens intresse för 

att stegvist övertyga den. Vi observerade deltagarna under reklamvisningen och kan 

utifrån det fastställa hur de tre reklamfilmerna uppfattades. De tre reklamfilmerna som 

valdes lyckades väcka respondenternas intresse, men alla lyckades inte övertyga 

respondenterna. Vi anser att en reklamfilm bör ha någon spänning för att väcka och 

hålla kvar mottagarens intresse. Pepsi-reklamen var den som hade samma 

spänningsnivå under hela filmen, men trots det lyckades reklamen övertyga 

respondenterna då deltagarna ansåg att en röd tråd följde under hela reklamen. 

Carlsberg-reklamen höll kvar respondenterna efter att ha väckt deras intresse, då 

spänningsnivån höjdes stegvist under reklamfilmens gång. För varje steg som 

spänningsnivån höjdes, lyckades reklamen att övertyga deltagarna. Tonic Water-

reklamen upplevdes på samma sätt som Carlsberg-reklamen där spänningsnivån var 

väldigt hög, men deltagarna tappade övertygelsen i slutet av reklamen, då de ansåg att 

handlingen inte var kopplad till produkten.  

 

Det som Pepsi och Carlsberg hade gemensamt var att båda reklamfilmerna hade 

musiken till sin fördel som hjälpte de att väcka mottagarnas intresse och även övertyga 

dem. Pepsi lyckades greppa tag om mottagarna då många ansåg att musiken var bra 

och hängde samman med reklamen, vilket resulterar till att jingels gynnar 

reklamfilmer. Anledningen till att Pepsi-reklamen inte höjer dess spänningsnivå är för 

att musiken har samma nivå under reklamfilmens gång. Pepsi-reklamen lyckades 

övertyga mottagarna då den hade musiken som framhävde det som visades i bild.  

Carlsberg-reklamen byggde på låten ”Can´t take my eyes off you” som framfördes 

med hjälp av olika föremål som man kan hitta i en bar. På så sätt höjdes Carlsbergs 

spänningsnivå då reklamen övertygade mottagarna samtidigt som den byggde upp 
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låten med fler och fler ljud och olika föremål. Tonic Water-reklamen fångade 

mottagarnas intresse med hjälp av sin humor som byggdes upp utifrån handlingen och 

inte med hjälp av själva musiken i sig. Enligt Eriksson och Sundbäck (2004) 

förekommer musik i nästan all TV-reklam och den gynnar reklamens försök att 

övertyga mottagaren.
57

 

5.4 Psykologisk analys 

Med hjälp av hörseln kan man framkalla känslor och på så sätt får musiken en stor betydelse i 

TV-reklam. Med hjälp av en specifik låt kan man skapa positiva känslor som är kopplade till 

produkten i reklamen.
58

 Därmed blir musiken i TV-reklam ett viktig redskap som kan skapa 

olika sinnesstämningar hos mottagaren. Även Kellaris och Kent (1991) är eniga om att 

musiken är det som skapar känslor och påverkar mottagarens sinnesstämningar, men att valet 

av tempo på musiken är avgörande.
59

 Detta kom att visa sig i vårt resultat då de två 

reklamfilmerna som uppmärksammades mest i undersökningen hade musiken i fokus och där 

reklamfilmerna var beroende av låtarna. Musiken i Tonic Water uppmärksammades däremot 

inte på samma sätt vilket får oss att anta att reklamfilmen inte var beroende av låten.  

 

Hering (1920) definierar minnet som: "the collection of the countless phenomena of our 

existence into a single whole".
60

 Enligt Fagius (2001) uppskattar och tilltalas människan av 

musik som är bekant för den. Thorson, Chi och Leavitt (1992) håller med Fagius (2001) och 

menar att efter att mottagaren har uppmärksammat en reklam är minnet det nästa viktiga steg i 

"sequential causal chain".
61

 Vi håller med forskarna om att det är den bekanta musiken som 

tilltalar mottagaren då Carlsberg-reklamen som vi valde med en bekant låt var den som 

deltagarna mindes bäst.  
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Carlsberg-reklamen lyckades stimulera mottagarnas minne med hjälp av dess val av musik, då 

musiken i reklamfilmen var bekant för mottagarna. Reklamen kan lyckas med hjälp av det 

episodiska och semantiska minnet att få mottagarna att både associera och komma ihåg den. 

Dessa minnen har förmågan att påverka mottagarens personliga betydelse för populärmusik.  

På så sätt kunde den bekanta musiken i Carlsberg-reklamen skapa en positiv reaktion som 

kopplades till reklamfilmen. Vidare kan den positiva reaktionen till musiken skapa 

associationer till reklamfilmen då mottagarna hör låten i ett annat sammanhang. Bjurström 

och Lilliestam (1993) understryker detta då dem menar att det är valet av musik som styr 

mottagarens återkoppling till en reklamfilm.
62

 

5.5 Avslutande analys 

Flera forskare är eniga om att populärmusik är den som gynnar reklam, medan andra menar 

att det är jingels. Eftersom ingen av dessa forskare har genomfört en undersökning där de 

jämför jingels, populär- och obekant musik, valde vi att göra det då vi ville ta reda på vilken 

typ av dessa som gynnar eller missgynnar reklamfilmer. Utifrån de fyra ovanstående teorierna 

visade vår enkätundersökning en klar skillnad mellan de tre olika typerna av reklammusik 

som vi valde att undersöka.  

 

En reklamfilm uppfattas olika av mottagaren beroende på vilken typ av reklammusik den 

använder sig av. Flera forskare har kommit fram till att jingels är den typ av musik som man 

bäst associerar till och minns, men i vårt fall stämde det inte. Detta kan ha berott på, som vi 

tidigare nämnde, att den jingeln vi valde inte är en typisk jingel där man vanligtvis brukar 

upprepa en produkts namn. Enligt Bjurström och Lilliestam (1993) bör en jingel vara kort och 

med enkel text och vara lätt att sjunga och distinkt för mottagaren.
63

 Jingel låten vi valde 

passar inte alls under Bjurströms och Lilliestams (1993) beskrivning för hur en jingel bör 

vara, det vill säga att den ska vara enkel att memorera och associera till. Wallace (1991) 

konstaterar att man minns en jingel lättare även om man inte hört den under lång tid.
64

 Detta 

kan vi inte instämma med då vi fick liknande resultat, fast för vår välkända låt. Alltså menar 

vi att den välkända låten var den som deltagarna mindes bäst.  Bindea m.fl. (2009) menar att 

det är störande jinglar som gynnar reklamfilmer då mottagaren lättare kommer ihåg de, än 
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jinglar som mottagaren tycker om, vilket ger en förklaring på vårt resultat då vårt val av 

jingel-låt inte var en störande jingel.  

 

Middleton (1990) beskriver populärmusik i reklam som en polariserad form av 

masskommunikation. Han menar att populärmusik är omtyckt och väl gynnande för reklam.
65

 

Flera forskare håller med Middleton (1990) där bland annat Allan (2006) anser att en låt som 

är i original eller har ändrad text har mer effekt på mottagaren än instrumentala låtar eller 

ingen musik alls. Hahn och Hwang (1999) menar att det är möjligt att känd musik har 

förmågan att påverka, väcka uppmärksamhet och framkalla känslomässiga reaktioner, som i 

sin tur påverkar meddelandehantering.
66

 På samma sätt kan vi konstatera att den välkända 

låten ”Can’t take my eyes off you” gynnar Carlsberg-reklamen då den uppmärksammades 

mest på grund av det unika sättet musiken framfördes på. Forskarna ger oss en förklaring till 

varför vi fick bättre respons på reklamfilmen med den välkända låten jämfört med den okända 

låten och jingeln, då de menar att välkända låtar har förmågan att fånga till sig och spela på 

TV-tittarens känslor. 

 

Enligt Bjurström och Lilliestam (1993) använder sig reklam av äldre låtar för att föra över 

deras attraktionskraft, symboliska laddningar, innebörder och budskap till olika varor.
67

 

Carlsberg-reklamen använder sig av en välkänd och gammal låt som skapas med hjälp av 

flaskor och glas som har Carlsberg märket på för att föra fram det som Bjurström och 

Lilliestam (1993) nämner. De menar att för varje gång denna (välkända) låt spelas i andra 

sammanhang påminns mottagaren om reklamfilmen eller produkten som mottagaren har 

förknippat den med.
68

 Alltså om Carlsberg låten ”Can´t take my eyes off you” skulle spelas i 

exempelvis en klädbutik skulle man då minnas och koppla den till Carlsberg produkten och 

reklamfilmen. Att jingeln och den okända låten inte uppfattades på samma sätt som den 

välkända låten kan vara på grund av att gamla välkända låtar brukar vara laddade med så 

etablerade meningar att budskapet når ut till mottagaren trots att den inte ens uppfattar eller 

lyssnar till musiken.
69
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Enligt Hahn och Hwang (1999) ökar informationseffekten då man använder sig av en okänd 

låt tillsammans med snabbt tempo på reklammusik, vilket kan klargöra varför vårt resultat 

visar att majoriteten av deltagarna inte minns den obekanta låten då den spelades i långsamt 

tempo. Trots att Tonic Water-reklamen var underhållande kan vi konstatera att den obekanta 

låten ”Lost in your eyes” inte gynnade reklamen. 
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6 Slutsatser 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att diskutera det vi kommit fram till i vår undersökning och sedan 

avsluta med en sammanfattning av hela uppsatsen.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Diskussion 

Musik? Musik! Musik väcker känslor och minnen! Hur många av oss har inte någon gång hört 

en låt som återväcker känslor och minnen. En låt som påminner oss om något särskilt, om vår 

sommarresa med vännerna, vår kärlek eller saker vi upplevt i livet. ”Den emotionella kraften 

ligger i att publiken ofta har en mycket personlig relation till viss musik och associationerna 

kommer snabbt upp på den >>inre skärmen<<”.
70

 Musik påverkar oss på olika sätt och vi 

möts utav den nästan överallt, till exempel i affären, i telefonkön och i TV-reklam. Musik 

förekommer överallt och har på så sätt blivit så pass vanlig för oss att vi ofta inte ens lägger 

märke till den och således kan den påverka oss och våra beslut utan att vi tänker på det. ”(…) 

är det knappast förvånande att musik ofta beskrivs som känslans eller det omedvetnas 

språk”.
71

 Det finns en anledning till att musik finns nästan överallt i vår omgivning - för att 

den bland annat ska tilltala oss på något sätt. Musik kan kommunicera ”något” till publiken på 

flera olika sätt, trots att den inte kan förbindas med någon uppenbar mening. Bjurström och 

Lilliestam (1993) citerar Bjørkvold: ”Musik har en stor fördel: utan att nämna någonting kan 

den säga absolut allt”.
72

 

 

Reklam har ingen positiv inverkan på människan, den uppfattas som allmänt jobbig som bara 

avbryter filmen eller programmet man åskådar. Hur kan reklamen vara lockande och fånga 

mottagarens intresse när mottagaren har en negativ bild av och försöker undvika den? Vi har 

kommit fram till att reklam i första hand måste väcka mottagarens intresse för att den inte ska 

tycka att reklamen är jobbig eller störande. Därefter måste reklamen läggas upp på så sätt att 

den övertygar mottagaren. Detta kan man uppnå med hjälp av musik. ”Medan upprepningen 
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av ett visuellt förlopp snabbt tråkar ut oss, upplever vi ofta repetitionen av ett ljud, exempelvis 

en rytm markerad av ett slaginstrument, som behaglig”.
73

 

 

Enligt våra observationer under reklamvisningen upplevde vi att deltagarna tilltalades av alla 

tre reklamfilmerna i vår undersökning, men frågan är varför vårt resultat visade att den 

välkända låten var mest uppmärksammad. Efter en avslutad analys kan vi instämma med 

Hecker (1984) om att: "Music may well be the single most stimulating component of 

advertising" (p. 3) and "when used appropriately, is the catalyst of advertising. It augments 

pictures and colours words, and often adds a form of energy available through no other 

source" (p. 7).
74

 Vi har kommit fram till att musik gynnar TV-reklam, då den ger 

reklamfilmen ett lyft som den annars inte skulle ha utan någon musik alls. Däremot är valet av 

musik väldigt avgörande, där viss typ av musik tilltalar och får reklamens budskap att nå fram 

på ett bättre sätt till mottagaren. De olika typerna av musik som vi valde att ha med i vår 

undersökning var jingel, bekant och obekant låt, vilka visade att den typ av musik som gynnar 

TV-reklam bäst är välkända låtar. Hahn och Hwang (1999) konstaterar att bekant musik och 

tempon på bakgrundsmusik ökar informationslasten i TV-reklam jämfört med ingen musik 

alls, dessutom minns mottagaren budskapet bättre.
75

 

 

Undersökningsresultatet visade en tydlig skillnad mellan de olika musiktyperna. I tidigare 

undersökningar har det visat sig att en jingel har förmågan genom att upprepa produktens 

namn vara den mest effektiva när det kommer till att tilltala och föra fram budskapet till TV-

tittaren. Vi valde en jingel som var gjord för Pepsi-projektet där låten handlar om det som 

visas på filmen och inte om produkten där ordet Pepsi upprepas. Enligt oss kan detta vara 

orsaken till att just valet av vår jingel inte togs emot som en typisk jingel som exempelvis 

”118 800”. En sådan jingel fastnar i huvudet redan vid första gången man hör den då den är 

kort, enkel och upprepar samma sak under hela reklamfilmen vilket är lätt att minnas. Trots 

att Pepsis jingel ”One Tribe” inte lyckades nå fram till deltagarna lika bra som Carlsbergs, 

uppfattade deltagarna reklamens budskap på rätt sätt. Med hjälp av musiken kunde Pepsi-

reklamen spela på mottagarnas känslor då flera deltagare kommenterade att musiken hjälpte 

till att föra fram det som visades i reklamfilmen. I reklamfilmen förde Pepsi drycken samman 

människorna vilket nådde fram till mottagarna. Pepsi-reklamen visar människor som går ihop 
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för att göra ”världen” bättre och reklamens budskap höjs och förtydligas med hjälp av 

musiken, vilket den annars inte skulle göra om musiken inte fanns där, då låten understryker 

reklamens handling. Reklamen skulle inte ge samma effekt eller uppmärksammas på samma 

sätt av mottagaren om den endast använde sig av en instrumentell låt eller ingen musik alls. 

 

Precis som Adorno (1941) fann vi i vår undersökning att populärmusik har förmågan att 

väcka mottagarens uppmärksamhet och bli ihågkommen.
76

 TV-reklam har texter, tal, rörliga 

bilder och musik till sin hjälp för att kunna förmedla sitt budskap.
77

 Här är inte frågan om 

musik i reklam kommunicerar budskapet, utan vilka nivåer den gör det på. Bjurström och 

Lilliestam (1993) tar upp olika nivåer där en av dessa är att reklam använder sig av olika 

melodier och låtar som bär på olika associationer och betydelser för att mottagaren ska koppla 

dessa associationer och betydelser som låten bär på till ett varumärke eller produkt.
78

 Vi kom 

fram till att populärmusik gynnar reklam på bästa sätt då mottagaren redan har associationer 

till den välkända låten som sedan kopplas till reklamfilmen eller produkten. Deltagarna hade 

kommenterat till varför de kom ihåg just Carlsberg-låten och menade att de hört den tidigare 

och tycker om den, medan andra menade att den fastna i huvudet. En jingel kommer man bäst 

ihåg för att den är enkel och upprepande och på samma sätt tycker vi att ”Can’t take my eyes 

off you” har dessa egenskaper, det vill säga att den är enkel att komma ihåg. Vi anser att 

Carlsberg-reklamen använt detta till sin fördel med refrängen i låten ”Can’t take my eyes off 

you”, vilken är enkel att komma ihåg. Några annonsörer berättar om populärmusik i reklam, 

och menar att musik är relevant då den fungerar internationellt och används som universell 

språk: marknadsdirektör för Heineken menar att musik är: "relevant with consumers across 

boundaries whether ethnic, geographic, or age" (Howard, 2001). VD och biträdande creative 

director för Deutsch, Inc. Konstaterar: "Vi använder musik som vårt universella språk och det 

betalar sig "(Scott, 2002: Y06).
79

  

 

Det verkar inte som att det spelar någon roll om vad handlingen går ut på när det kommer till 

en välkänd låt. Om vi ska jämföra Pepsis reklam med Carlsbergs så tycker vi att handlingen i 

Pepsi stämmer bättre överens med musiken än den i Carlsberg. Det som utspelar sig i 

Carlsbergs reklamfilm har inte riktigt något med låttexten att göra. Hade reklamfilmens story 
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till exempel handlat om att någon längtar till eller drömmer om att få dricka Carlsbergölet 

skulle texten hänga bättre ihop med handlingen. Vi är eniga om att en välkänd låt har 

förmågan att nå ut till mottagarna trots att den inte riktigt hänger ihop med handlingen. Vi 

menar att det räcker för mottagaren att ta del av den välkända låten och samtidigt få se 

produkten visas i bild för att den ska komma ihåg reklamen och koppla ihop låten och 

produkten till varandra. Samtidigt blir mottagaren mer delaktig i reklamen då den känner igen 

något i den, som till exempel musiken. I Carlsberg-reklamen får vi ta del av hur stor betydelse 

musik har i TV-reklam, då det är själva musiken som sätts i fokus och gör hela reklamfilmen. 

Populärmusik används mest och är mer relevant för reklamens narrativ än själva produkten, 

vilket tyder på att populärmusik utnyttjas för att skapa en specifik mening till reklamens 

handling. På så sätt ökar man mottagarens intressen till reklamen.
80

 

 

Slutligen har vi den okända låten som inte riktigt nådde fram till eller tilltalade mottagarna. 

Tonic Water-reklamen hade humor som deltagarna fann underhållande, men trots det ansågs 

den vara förvirrande då de inte riktigt förstod hur den var kopplad till produkten. Utan 

musiken i reklamfilmen skulle handlingen inte få samma effekt då vi anser att låten ”Lost in 

your eyes” skapar en bakgrund och väcker känslor. Musiken i Tonic Water har flera 

funktioner som ger liv till reklamfilmen, trots detta lyckades inte reklamfilmen nå ut till 

deltagarna då de varken kände igen låten ”Lost in your eyes” eller la märke till den i 

reklamfilmen. Där av kan vi dra slutsatsen att en okänd låt inte gynnar en reklamfilm på 

samma sätt som en jingel eller en välkänd låt. Vi har kommit fram till att det är bättre att ha 

musik i TV-reklam än ingen musik alls då den ger liv till det som sägs, därför påstår vi inte att 

den okända låten missgynnar reklamfilmen utan att man lyckas nå ut med sitt budskap bättre 

med välkända låtar. Populärmusikens förmåga att vara ”en stimulerande komponent” och ”det 

perfekta redskapet” är en direkt avspegling av populärmusikens möjlighet att få människan 

mer delaktig i reklamen.
81

 

 

I en reklamfilm är alla ljud betydelsebärande oavsett om vi kallar dem musik eller inte.
82
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6.2 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att studera musikens kommunikationsvärde i TV-reklam genom att 

jämföra vilken typ av musik som man tilltalas av och minns bäst och om musik gynnar eller 

missgynnar TV-reklam. Syftet var även att undersöka om några av de relativt gamla teorierna 

som användes fortfarande var giltiga eller inte. Vi jämförde en jingel, en välkänd - och en 

obekant låt. Tre internationella reklamfilmer valdes som antogs inte visats i Sverige för att få 

en första reaktion från respondenterna och ett mer opåverkat svar. Låtarna som valdes till 

undersökningen var jingeln ”One Tribe” för Pepsi, välkända låten ”Can’t take my eyes off 

you” för Carlsberg och obekanta låten ”Lost in your eyes” för Tonic Water. Detta undersöktes 

genom en gruppenkät som genomfördes på 100 gymnasieelever som går Mediaprogrammet 

på John Bauer gymnasiet i Örebro. Fyra teorier behandlades som ansågs vara relevanta för 

undersökningen vilka var reklamfilmsteorin samt den musikvetenskapliga, retoriska och 

psykologiska teorin. Vi kom fram till att musik är ett viktigt redskap som kompletterar TV-

reklams visuella aspekter då den skapar känslor hos mottagaren, understryker det som 

visualiseras och för fram budskapet på ett bättre sätt. Resultatet av undersökningen visade en 

klar och tydlig skillnad mellan de tre olika typerna av musik. Det visade sig att en välkänd låt 

tilltalar och fastnar i minnet hos TV-tittaren bäst. TV-reklam gynnas bäst av en välkänd låt då 

den bär på olika associationer och betydelser och på så sätt kan mottagaren koppla dessa 

associationer och betydelser som låten bär på till ett varumärke eller produkt. Resultatet 

visade även att jingeln uppmärksammades av respondenterna fast än den inte var upprepande 

eller störande. Den okända låten spelade en viktig roll i reklamens handling, men då 

deltagarna inte la märke till eller mindes den kan vi konstatera att obekant musik inte gynnar 

reklam på samma sätt som jingels och välkända låtar. I och med detta har vi kommit fram till 

att all musik är betydelsebärande i TV-reklam, men att valet av musiktyp är avgörande. 
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7.3 Reklamfilmer 

Jingel - Pepsi – One tribe 

http://www.youtube.com/watch?v=2fS39FitsoQ&feature=channel 2010-11-11 

 

Välkänd låt – Carlsberg – Can’t take my eyes off of you  

http://www.youtube.com/watch?v=nRKZ2MVZhVA 2010-11-11 

 

Okänd låt – Tonic Water – Lost in your eyes 

http://www.youtube.com/watch?v=dMvLK6GB0Go&playnext=1&list=PL249B07ED2A8BB

038&index=68 2010-11-11 

7.4 Undersökning 

John Bauer Gymnasiet  

Mediaprogrammet 

Datum: 2010-12-07  

Ort: Örebro 

http://www.youtube.com/watch?v=2fS39FitsoQ&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=nRKZ2MVZhVA
http://www.youtube.com/watch?v=dMvLK6GB0Go&playnext=1&list=PL249B07ED2A8BB038&index=68
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