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Abstrakt 
 
Titel: “Flight mood: on” – En kvalitativ studie om anpassad musik efter 
sinnesstämningar inom flygbranschen 
 
Författare: Felicia Sjöblom, Josefine Raun och Regina Fransson 
 
Handledare: Carina Lejonkamp 
 
Examinator: Kaisa Lund 
 
Ämne: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, Linnéuniversitet, 
HT 2018.  
 
 
Syfte och Forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flygbolag, ur ett företagsperspektiv, kan 
arbeta med ljudsinnet i form av anpassad musik efter resenärers sinnesstämningar under 
en flygresa. Detta för att visa hur flygbolagen kan arbeta med musikpsykologi med 
hjälp av digitaliseringen och därmed skapa mer personliga reseupplevelser för sina 
konsumenter som även gynnar deras varumärke.  Utifrån syftet har vi formulerat 
följande forskningsfrågor: 
 
1. Hur arbetar flygbolag med ljudsinnet med hjälp av musik under en flygresa? 
 
2. Hur kan flygbolag använda musik för att skapa en önskad sinnesstämning för sina 
resenärer? 
 
3. På vilka sätt kan anpassad musik under en flygresa främja flygbolagen som 
varumärke? 
 
Metod 
Vår studie bygger på en kvalitativ undersökningsmetod med en deduktiv 
forskningsansats med induktiva inslag. Vårt empiriska material har samlats in genom 
sex semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ enkät med öppna frågor till två 
respondenter. Intervjuerna och enkäten har genomförts med personer inom både musik- 
och flygbranschen för att få en insikt i ämnet.     
 
Slutsatser 
Det är bevisat att musik kan påverka människors sinnesstämning samt ta bort fokus från 
oönskat ljud. Om flygbolagen har ett strategiskt arbete med musik under sina flygresor 
med framtagna spellistor efter sinnesstämningar som resenärerna kan lyssna på 
individuellt, kan kundvärdet öka. Det i sin tur kan gynna flygbolagets kundrelationer 
och varumärke. 
 
Nyckelord 
Ljudsinnet, musik, sinnesstämning, varumärke, musikpsykologi, kundvärde, upplevelse, 
digitalisering, tidsuppfattning. 
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Abstract 
 
Title: “Flight mood: on” – A qualitative research about music adjusted to moods within 
the airline industry 
 
Authors: Felicia Sjöblom, Josefine Raun and Regina Fransson 
 
Tutor: Carina Lejonkamp 
 
Examiner: Kaisa Lund 
 
Subject: Bachelor Thesis 15 credits. Business Administration III - Marketing, Linneaus 
University, Autumn 2018.  
 
 
 
Purpose and research questions 
The purpose of this thesis is to examine how airlines, from a business perspective, can 
benefit from working with sound consisting of music adjusted to fit the travellers mood 
during the flight. We want to show how airlines can use the digitalisation to work with 
music psychology and thereby create a more personal travel experience for their 
consumers, which also will favour them as a brand. From this purpose we aim to answer 
these research questions: 
 
1. How does airlines work with sound by using music during a flight? 
 
2. How can airlines use music to create a desired mood for their travelers? 
 
3. In what ways can adjusted music during a flight benefit airlines as a brand? 
 
Method 
Our study is based on a qualitative research method. It has a deductive research 
approach with some incorporating inductive elements. Our empirical data is collected 
through six semistructured interviews and a qualitative questionnaire with two 
respondents. The interviews were done with people in both the music and the airline 
industry in order to gain insight in the subject.  
 
Conclusion 
It has been proven that music can affect people's mood and remove focus from 
unwanted sounds. If airlines have a strategic work with music during their flights with 
developed playlists for moods that travelers can listen to individually, the customer 
value can increase. This in turn can benefit the airline's customer relations and brand. 
 
Keywords 
Sound, music, mood, brand, music pshycology, customer value, experience, 
digitalization, time perception.    
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1 Inledning   
I vårt inledande kapitel presenteras en bakgrund till vårt valda ämne för att ge läsaren 

en djupare insikt och förståelse om digitaliseringens framväxt inom musik-och 

flygbranschen. I kapitlet introduceras även syfte och forskningsfrågor, samt de 

avgränsningar vi valt att göra i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 
Musik kan skapa starka upplevelser vilket ofta är kopplat till positiva sinnesstämningar 

som harmoni och glädje, men även till negativa sinnesstämningar som stress och oro 

(Lagerblad, 2012a). Hur musiken påverkar människors upplevelser nämner Juslin 

(2015) är individuellt och speglar individens minnen, personlighet och erfarenheter. 

Han menar även att musikupplevelserna är ett sätt att tolka information av ljud som kan 

leda fram till beteenden och känslor. Musikens påverkan på upplevelser och beteenden 

definieras som musikpsykologi (Juslin, 2015). Musik kan även, enligt Lusensky (2010), 

vara en bidragande faktor till att kunder skapar emotionella associationer och relationer 

till ett varumärke.  

 

Musikanvändandet har förändrats i och med digitaliseringen som haft en stor inverkan 

på musikbranschen, där streaming idag är en stor del av den globala marknaden för 

musikdistribution (Musiksverige, 2018). Idag går det att lyssna på musik överallt och 

när som helst eftersom det är mycket mer lättillgängligt än tidigare. Detta menar Löf 

(2014) att många företag och varumärken dragit nytta av då de använder musik för att 

förstärka vad de står för och för att skapa en sensorisk upplevelse för konsumenterna. 

Bland annat har flygbolaget SAS tillsammans med Blixten & CO utvecklat spellistor på 

Spotify med musik anpassad efter miljö och resmål (Blixten & CO, 2018). Idag finns 

det även företag som hjälper varumärken att förbättra sina kundmiljöer samt generera ett 

bättre kundvärde genom att skapa specifika spellistor för att stimulera ljudsinnet 

designade för just den verksamheten och dess servicelandskap (Musicpartner AB, 2018; 

Soundtrack your brand, 2018).  

 

Människor omges dagligen av olika slags ljud som påverkar individens ljudsinne samt 

upplevelse av omgivningen (Hultén, 2014). Studier inom musikpsykologi visar även att 

stimuli av ljudsinnet genom musik kan forma människors sinnesstämning. När musiken 

spelas kan det dyka upp känslor som inte går att förklara till exempel att håret reser sig 
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på kroppen och att tårar kommer fram (Kragh Jakobsen, 2009). Spridningen av 

internetuppkoppling samt den digitala teknologin gör att människor ställer större krav 

på att en bra uppkoppling till internet alltid finns tillgänglig för att på så sätt alltid ha 

möjlighet att stimulera ljudsinnet (Cöster och Westelius, 2016). 

 

De krav som följde med digitaliseringen har även medfört en förändring i flygbranschen 

(Lu, Geng, Wang, 2015), där internet nu erbjuds på de flesta flygningarna (Skyscanner, 

2017). Bland annat flygbolagen Emirates (2018), Norwegian (2018) och Lufthansa 

(2018) marknadsför tydligt att de erbjuder Wi-Fi under sina flygresor. Flygbolagen 

trycker särskilt på att förutom att arbeta kan du även ladda ner filmer och se ikapp TV-

serier under flygresan i och med deras Wi-Fi. Något de däremot inte nämner lika 

frekvent är de möjligheter internetuppkopplingen ger resenären att lyssna på musik 

under flygupplevelsen, exempelvis genom streaming (Emirates, 2018; Norwegian, 

2018; Lufthansa, 2018). Streaming har under de senaste åren varit ett alternativ även 

innan internet fanns på flygplanen, då till exempel Spotifys betaltjänst erbjuder en 

möjlighet till att streama spellistor utan internet (Spotify, 2018).  

 

I samband med digitaliseringen har tillgängligheten till musik ökat då stora delar av den 

musik som spelats in går att lyssna på via internet (Cöster och Westelius, 2016). Studier 

visar att vi människor exponeras för musik en tredjedel av vår vakna tid. Musik har 

alltså blivit en del av vår vardag och många använder musiken samtidigt som de gör 

andra saker (Lagerblad, 2012b). Det finns ingen direkt förklaring till varför musiken får 

oss att känna som vi gör men att musiken har en makt över oss och vår sinnesstämning 

är något som alla känner till (Kragh Jacobsen, 2009). I och med musikpsykologins 

betydelse har även organisationer och varumärken insett vikten av att stimulera 

ljudsinnet och använder det inom sinnesmarknadsföring, vilket Krishna (2010) 

beskriver som ett verktyg för att involvera kundernas sinnen samt påverka deras 

beteenden under olika upplevelser. Musik inger ett lugn i stressade situationer, får 

människor att trivas bättre eller att bli mer effektiva. Musiken kan även förändra tempot 

hos kunderna, deras uppfattning om väntetid och ändra deras mönster gällande 

konsumtionen (Sami, 2018).  
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1.2 Problemdiskussion  
Forskning visar att musik har inverkan på människors känslor (Cameron, Baker, 

Peterson och Braunsberger, 2003) samt tidsuppfattning (Bailey och Areni, 2006). Inom 

musikpsykologin finns även teoretiska- och empiriska studier för att förstå musiken och 

hur den kan skapa eller förändra beteenden och känslor (Clarke, Dibben och Pitts, 

2010). Med den tidigare forskningen om musikens påverkan på människor ställde vi oss 

frågan om det går att applicera teorierna på flygbranschen och olika sinnesstämningar 

resenärer kan uppleva under en flygresa. Sett till den växande digitaliseringen och 

intresset för sinnesmarknadsföring kan det ses en problematik i att musiken på flygplan 

inte är anpassad efter resenärerna. Utmaningen blir därmed för flygbolagen att se hur de 

genom ny teknik kan utforma och erbjuda musik och spellistor till sina resenärer för att 

skapa en önskad sinnesstämning och möjligtvis förändra tidsuppfattningen.  

  

Tidigare studier visar att musik kan influera människors känslor och humör (Juslin, 

Liljeström, Västfjäll, Barradas och Silva, 2008; Karreman, Laceulle, Hanser och 

Vingerhoets, 2017). Detta definieras inom musikpsykologi där studier gjorts för att se 

hur beteenden och upplevelser kan formas i kombination med musik (Gabrielsson, 

2008). Det visas även en skillnad beroende på människors egenskaper och preferenser 

samt situation (Juslin et. al., 2008), vilket i detta fall kan ses som en flygresa. Det skulle 

därför kunna vara en utmaning för flygbolag att ta fram musik åt sina resenärer 

anpassad efter de tänkbara sinnesstämningar som kan uppkomma under 

flygupplevelsen.  

 

Juslin et. al. (2008) nämner att situationen där lyssnandet på musik sker spelar roll för 

vilka känslor som uppstår. Han menar att vissa situationer kan framkalla emotionella 

svar på musik medan en del situationer kräver att människan lägger psykologiska 

resurser på annat, som exempelvis arbete eller social interaktion. Vid dessa situationer 

är inte musiken i fokus och därmed framkallas känslor inte av den utan istället av andra 

händelser (Juslin et. al., 2008). I situationer där lyssnandet på musik är i fokus får 

musiken människan att visa flera känslor som till exempel glädje, lugn, njutning och 

rädsla (Juslin, 2015). En flygresa är en upplevelse och kan ses som en väntetid som 

infaller när resenären tar sig från punkt A till punkt B. Då restiden på en flygresa kan ta 

flera timmar kan passagerare fördriva tiden med att lyssna på musik vilket flygbolagen 

skulle kunna ta nytta av.  
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I och med musikens starka påverkan på människor och deras sinnesstämning nämner 

Gustafsson (2015) att marknadsförare intresserat sig för ämnet. Hon menar även att 

musik i konsumtionssammanhang har ett direkt inflytande på konsumenter och att ett 

arbete med musik bör vara konsumentinriktat, vilket många företag inte fokuserar på. 

Musik för ett varumärke kan enligt Lusensky (2010) leda till kundlojalitet, skapa 

associationer och kommunicera ut vad företaget står för. En utmaning blir därmed att se 

hur flygbolag skulle kunna arbeta med musik på ett sätt där kunderna medverkar och 

skapar ett kundvärde samtidigt som det på så sätt främjar flygbolagen som varumärke. 

 

Människans identitet utformas av ljudsinnet redan i tidigt stadie, menar Hultén (2014). 

Han menar vidare att vi använder oss av ljud för att uttrycka oss på olika sätt och våra 

känslor visas annorlunda mot till exempel ansiktsuttryck. Ljud kan delas upp i tre 

kategorier vilka är ambienta ljud, röster samt musik (Hultén, 2014). Undersökningar om 

sinnesmarknadsföring med fokus på ljud och musik har resulterat i flera positiva 

effekter på konsumenters sinnesstämning och engagemang (Alpert och Alpert, 1990; 

Bruner II Gordon 1990; Murrock, 2005; Vermeulen och Beukeboom, 2015). Studier 

inom musikpsykologin har även gett kunskap om det komplexa förhållandet mellan 

musik och känsla (Thompson, 2015). Sett till tidigare studier om musikens påverkan på 

människor ser vi en möjlighet att undersöka om företag inom flygbranschen kan 

använda sig av dessa teorier för att förändra kundens upplevelse.   

 

Grundat i befintliga problem hoppas vi kunna bidra till forskningen med nya synvinklar 

för att se om musik kan förändra människors sinnesstämning samt tidsuppfattning i ett 

annat område än vad det tidigare har forskats om. Enligt vår litteraturöversikt finns det 

tidigare forskning i hur ljudsinnet kan påverka människor i olika situationer, däremot är 

ingen fokuserad på hur musik kan framkalla känslor eller humör under en flygresa. Vi 

vill även se om ett strategisk arbete med musik i flygbranschen är något som skulle 

kunna främja varumärket och skapa värde för kunden. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flygbolag, ur ett företagsperspektiv, kan 

arbeta med ljudsinnet i form av anpassad musik efter resenärers sinnesstämning under 

en flygresa. Detta för att visa hur flygbolagen kan arbeta med musikpsykologi med 
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hjälp av digitaliseringen och därmed skapa mer personliga reseupplevelser för sina 

konsumenter som även gynnar deras varumärke.   

 

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur arbetar flygbolag med ljudsinnet med hjälp av musik under en flygresa? 

 

2. Hur kan flygbolag använda musik för att skapa en önskad sinnesstämning för sina 

resenärer? 

 

3. På vilka sätt kan anpassad musik under en flygresa främja flygbolagen som 

varumärke? 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner  
Vi har valt att skriva uppsatsen ur ett företagsperspektiv för att kunna se hur flygbolag 

kan arbeta med ljudsinnet bland annat genom att anpassa musik utefter deras resenärers  

önskade sinnesstämningar. Vi kommer även se till faktorer inom ljudsinnet som 

ambienta ljud och röster. Faktorer som kan anses beröra resenärerna kommer att ses ur 

ett företagsperspektiv.  

 

Med flygbranschen syftar vi på den bransch med traditionella flygbolag som SAS, 

Emirates, BRA och Thomas Cook som erbjuder reguljär- och charterflyg. Vi kommer 

enbart fokusera på upplevelsen i det så kallade upplevelserummet, i flygplanet samt 

själva flygresan. Vi tar därmed inte hänsyn till faserna innan eller efter flygresan såsom 

vid bokning eller på destinationen, inte heller faktorer som hur mat eller temperatur kan 

förändra upplevelsen. Vi har även valt att fokusera på flygresan som en väntetid mellan 

punkt A och punkt B. 

 

Ytterligare frekvent använda begrepp är digitalisering och den digitala utvecklingen, 

där vi använder begreppen utefter samma innebörd. Vi syftar till hur digitaliseringen i 

samhället växer samt utvecklas genom nya musiktjänster. Vi använder även begreppen 

internet och Wi-Fi där vi syftar till de möjligheter av uppkoppling till nätverk som 
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finns. Med streaming syftar vi till musikanvändning via internet, till exempel med hjälp 

av streamingtjänster som Spotify.  

 

Studien har även ett stort fokus på musikpsykologi och därmed hur musik kan influera 

beteende och upplevelser. Det beteende vi inriktar oss på är människors 

sinnesstämning, vilket vi även kommer benämna känslor och humör då de grundar sig i 

samma betydelse. Fokus ligger även på hur musik på olika sätt kan forma samt bygga 

ett varumärke, och genom detta skapa kundvärde. Vi kommer att se till flygbolagen 

som ett varumärke och se hur de bäst kan använda sig utav anpassad musik för att öka 

kundernas tillfredsställelse och lojalitet.  
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2 Metod  
I metodkapitlet introducerar vi våra valda tillvägagångssätt för att genomföra studien. 

Vi presenterar vår undersökningsmetod, forskningsansats och datainsamling med 

motivering och kritik. Till sist nämns våra respondenter, deras arbetsroll samt företag. 

 

2.1 Undersökningsmetod  
Det finns två olika undersökningsmetoder, kvantitativ- och kvalitativ metod, som 

Bryman och Bell (2017) menar är typiska tillvägagångssätt inom företagsekonomisk 

forskning. Fejes och Thornberg (2015) menar att skillnaderna mellan metoderna är 

synen på vilken kunskap som går att nå och hur tillvägagångssättet för detta bör se ut 

men även forskarens egna roll i undersökningen. Olsson och Sörensen (2011) nämner 

även att den kvalitativa metoden syftar till att ta fram beskrivande data om någots 

karaktär eller egenskaper. De menar även att observerbara beteenden och människans 

egna ord är av kvalitativ data. Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod då vår 

studie syftar i att undersöka hur människors sinnesstämning och upplevelser kan formas 

av musik samt hur flygbolagen kan gynnas av att arbeta med det. Vi anser att den 

empiriska datan vi tagit fram från intervjuer främst är av kvalitativ sort då den ger 

deskriptiv samt unik information om hur människor tänker och känner kring ämnet.   

 

För att kunna bedriva kvalitativ forskning menar Yin (2011) att det krävs en vilja att 

analysera samband i samtal och observationer, där forskaren själv har en central och 

viktig roll för att kunna förvalta och hantera den empiriska insamlingen. Han menar 

också att några av de mest centrala kompetenserna under kvalitativ forskning är 

förmågan att vara lyhörd och att kunna tillhandahålla den empiri som samlas in samt att 

kunna ställa bra och rätt frågor. Olsson och Sörensen (2011) nämner även att i den 

kvalitativa metoden är ingenting förutbestämt eller givet. De menar att det därför är 

viktigt för forskaren att betrakta respondentens upplevelser och berättelser som en 

helhet istället för enskilda variabler. Under genomförandet av intervjuer menar Yin 

(2011) att det av oss som forskare krävs en förmåga att analysera människor och 

situationer i samband med att en stor mängd information förmedlas. Han menar därmed 

att det är av stor vikt att kunna ställa rätt frågor, detta för att vi ska undvika att samla in 

överflödig information och för att inte missa viktiga aspekter i svaren.  
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Enligt Yin (2011) utmärker sig den kvalitativa forskningen genom att tillämpa 

forskningsämnet och dess mening i verkliga situationer. Han fortsätter med att kvalitativ 

forskning ser samband mellan verkliga situationer och de sammanhang och 

omständigheter som finns kring dessa. Denna typ av forskningsmetod fokuserar därmed 

på att återge deltagarnas åsikter som är med i undersökningen, samt att ge insikt om 

rådande och framväxande begrepp (Yin, 2011). Även Alvehus (2013) menar att den 

kvalitativa forskningen koncentrerar sig på meningar och innebörder, jämfört med den 

kvantitativa metoden där statistiska samband är i fokus. Han nämner även att den 

kvalitativa forskningen syftar till att ta reda på vad människor uppfattar som viktigt i 

olika sammanhang. Detta är passande till vår undersökning då vi syftar till att förstå och 

tolka hur musik kan förändra människors sinnesstämning och upplevelser samt 

associationer till varumärken, vilket är svårt att föra statistik kring. Alvehus (2013) 

menar att begreppet tolkning är centralt i en kvalitativ undersökningsmetod, där 

forskarens roll är att bidra till förståelsen av ett fenomen genom att tolka det som är av 

vikt i undersökningen. Med vår studie vill vi bidra till den tidigare forskningen inom 

ämnet men även genom en förståelse till hur flygbranschen kan arbeta med musik till 

deras resenärer under flygresor. 

 

2.2 Forskningsansats 
Patel och Davidson (2011) nämner att ett forskningsarbete innefattar att förhålla teori 

och empiri till varandra. De fortsätter med att det finns flera tillvägagångssätt att göra 

detta och de främsta ansatserna är deduktion, induktion och abduktion. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver ansatserna som verktyg för resonerande och slutledning, 

vilket används i hela forskningsprocessen och analysen. De forskningsfrågor som vi har 

tagit fram baseras på teorier inom ett område som vi sedan provar på verkligheten 

genom empiriska undersökningar. Teorierna togs först fram genom en litteraturöversikt 

inom ämnesområdet sinnesmarknadsföring, upplevelser och varumärke för att sedan 

smalna av till det ämne och bransch vi ville undersöka i verkligheten. Det 

tillvägagångssättet benämns deduktion och är den vanligaste formen av relation mellan 

teori och empiri enligt Bryman och Bell (2017). Vårt tillvägagångssätt för att få fram 

valt forskningsproblem samt finna de teorier som vi fördjupat oss i för att utveckla vår 

studie grundar sig dock även i våra egna erfarenheter och verklighetsuppfattning. Yin 

(2011) menar att detta istället är en induktiv ansats då vi låter redan insamlad data, i 

form av våra erfarenheter, leda fram till de begrepp som studien fokuserar kring. Han 
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nämner att med en deduktiv ansats formas istället avgränsningarna och studiens syfte 

utifrån de begrepp som tas fram från befintliga teorier. Något vi har gjort efter att först 

ha utgått från vår egen tidigare kännedom och skapat begrepp och uppfattningar för ett 

forskningsproblem utefter dem. Det visar att även om vi strävar efter en deduktiv ansats 

så finns det oundvikliga inslag av induktion, vilket Graziano och Raulin (2013) menar 

är vanligt att forskare använder. Ett mer aktivt växelspel mellan induktion och 

deduktion där teori och empiri ständigt utvecklas under hela arbetsprocessen benämns 

som abduktion (Fejes och Thornberg, 2015). Trots vår användning av de båda 

forskningsansatserna anser vi inte att abduktion är aktuellt för vår uppsats, istället finns 

endast ett tidigt inslag av induktion där uppsatsen sedan bygger på en deduktiv ansats.  

 

Yin (2011) beskriver deduktion som att forskaren använder befintlig teori och prövar på 

ett aktuellt fall. Med deduktion som forskningsansats kan den empiriska 

datainsamlingen leda till ett resultat som antingen bekräftar teorierna vilket styrker 

deras relevans, eller förnekar dem vilket kan leda till en omformulering av teorin 

(Bryman och Bell, 2017). Genom flera deduktiva studier inom samma område kan 

teorierna få ett starkt stöd från empirin och ses som vedertagen (Fejes och Thornberg, 

2015). Genom att applicera tidigare teorier, inom musikpsykologi och musikens 

inflytande på upplevelser, på flygbranschen kan vi ta reda på om teorierna har relevans 

även där. Detta gör att vi anser deduktion som främst passande för studien då vi grundar 

oss i befintliga teorier och testar dem på flygbranschen. Dessa teorier kommer genom 

vår studie antingen bekräfta eller dementera den tidigare forskningens relevans. En 

induktiv forskningsansats menar Yin (2011) däremot låter egna tidigare uppfattningar 

styra utformningen av studien och inte genom förutfattade meningar, i form av teorier, 

som prövas. Trots att vårt forskningsproblem är utformat efter våra egna erfarenheter är 

det ändå teorin som ställs mot empirin genom en deduktiv ansats.  

 

En fördel med att använda en deduktiv forskningsansats nämner Patel och Davidson 

(2011) är att objektiviteten blir starkare. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att den 

deduktiva ansatsen utgår från ett generellt perspektiv och innebär ett intresse av ett 

specifikt fall. Med andra ord blir forskarens egna uppfattningar mindre inblandade i och 

med att forskningen baseras på redan befintliga teorier. Det kan dock även finnas 

nackdelar med deduktion som att den befintliga teorin sätter ramar som gör att nya 

riktningar inte påträffas, ansatsen är då mer konstaterande än vad den är förklarande 
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(Alvesson och Sköldberg, 2017). En annan nackdel som kan ske med deduktiv ansats är 

att forskaren har stor vilja att bevisa teorin och därmed löper större risk för att ta mindre 

hänsyn till empirin (Fejes och Thornhill, 2015). Vi anser att det är bra att ha med 

nackdelarna i åtanke under forskningsprocessen för att sträva efter ett objektivt resultat, 

även om viss subjektivitet kan komma att bli inblandad i vår kvalitativa studie då det 

handlar om att förstå och förklara empirin. 

 

2.3 Datainsamling  
 
2.3.1 Primärdata 
Primärdata är enligt Alvehus (2013) det empiriska material som skapas för en viss 

undersökning. Vårt empiriska material har vi först och främst samlat in genom att 

använda oss utav intervjuer. Att genomföra intervjuer ger enligt Hallin och Helin (2018) 

en möjlighet för forskarna att ta reda på hur en händelse tolkas av människor. De 

nämner även att som forskningsmetod är intervjuer en säregen metod att använda sig av 

då det kommer fram hur människors tankar och känslor kring ämnet ser ut, vilket 

kanske inte hamnar i fokus i andra metoder (Hallin och Helin, 2018). Vi har valt att 

använda oss av intervjuer då vi anser att det är relevant för vår studie att få djupare 

information och förståelse kring de olika teorier som nämns under studien. Intervjuer 

ger oss en möjlighet att analysera en situation och respondenternas svar för att sedan 

jämföra dessa med använda teorier och finna samband och skillnader mellan empiri och 

teori.  

 

Bryman och Bell (2017) nämner att den metod som används mest vid kvalitativa studier 

är intervju. De menar vidare att det finns flera sätt att genomföra en kvalitativ intervju 

på, bland annat är intresset mer inriktat på den som intervjuas synpunkter, intervjun blir 

också mer öppen och kan rikta in sig på olika vägar allt eftersom. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver även att syftet med kvalitativa intervjuer är att få fram rik och exakt 

information om hur respondenten upplever, känner eller handlar i en viss situation. De 

menar även att temat i intervjun bör vara relevant för intervjupersonens livsvärld och 

intresse för kunna samla in specifik och användbar information. 

 

En semistrukturerad intervju menar Bryman och Bell (2017) går ut på att det finns en 

förberedd frågeställning men att den som blir intervjuad har möjligheten att själv 

utforma sina svar. De nämner även att intervjun inte heller behöver gå till så som det var 
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tänkt från början utan att nya frågor kan dyka upp under intervjuns gång. Enligt Yin 

(2011) kan en semistrukturerad intervju ses som en kvalitativ intervju. Han fortsätter 

med att beskriva att en kvalitativ intervju sker som ett samtal och utgår inte från ett helt 

förutbestämt frågeformulär, utan istället kan frågorna och de diskussioner som förs 

anpassas efter svar och situation. Yin (2011) menar även att genomförandet av 

kvalitativa intervjuer inte behöver bestå av samma frågor för varje respondent, utan 

frågorna anpassas istället för varje deltagare och vad de kan bidra med till studien. I och 

med att vår studie har fokus i musik, upplevelser samt flygbolagen som varumärke ser 

vi kvalitativa intervjuer som relevanta att använda då vi kan formulera frågor och 

struktur efter respondenterna och deras kunskaper. För att hålla oss till ämnet och de 

teorier studien grundar sig i har vi dock använt en intervjuguide med grundfrågor till 

respondenterna beroende på bransch och därefter fortsatt med relevanta följdfrågor vid 

passande tillfällen.  

 

Målet med den kvalitativa intervjun är inte att få fram kvantifierbar information utan 

istället att respondenten kan förmedla en exakt bild av det temat som är i fokus. Att ha i 

åtanke vid kvalitativa intervjuer är att intervjuaren inte överför sina egna tankar till det 

respondenten berättar, då kan trovärdigheten förloras (Olsson och Sörensen, 2011). Yin 

(2011) menar även att det är viktigt att se till att deltagaren med egna ord berättar om 

ämnet, vilket görs genom att ställa öppna frågor, något vi lagt tanke på under 

intervjuerna.  

 

2.3.2 Sekundärdata 
Alvehus (2013) nämner att sekundärdata, till skillnad från primärdata, är empiriskt 

material som har skapats för ett annat ändamål än för den tänkta undersökningen. Han 

menar att sekundärdata används för att förstärka det empiriska material som samlats in 

för det tänkta syftet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att sekundärdata 

samlas in för att lättare kunna orientera sig inom det valda forskningsämnet samtidigt 

som det ger en bild av hur liknande forskningsproblem undersökts tidigare. De menar 

vidare att insamlad sekundärdata bidrar till en sammanfattning av ämnet och ger 

forskaren relevanta uppgifter och teorier för kommande forskning. Vi har samlat in 

sekundärdata genom att främst se till relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar. Vi 

har även funnit värdefull information på olika hemsidor och via tidningsartiklar. Denna 

översikt av befintliga teorier och information har bidragit till att vi lättare kunnat förstå 

vårt valda ämne och tolka det som är relevant för vår studie.  
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Den sekundära datan behöver enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) bedömas 

utifrån tre olika aspekter. Dessa aspekter är kvalitet, effektivitet och etik. Kvaliteten 

syftar till den relevans och tillförlitlighet källan har medan effektiviteten ser till den 

tillgänglighet som finns till datan men även övriga saker som kan krävas vid 

datainsamling, exempelvis kostnad. Författarna menar vidare att den etiska aspekten 

syftar bland annat till hur forskaren ska förhålla sig till olika integritetsfrågor och 

huruvida något plagieras. 

 

2.3.3 Urval 
Yin (2011) menar att en av de största utmaningarna under en studie är urvalsprocessen. 

Det är viktigt för forskaren att noggrant välja ut de respondenter som krävs. Vid valet av 

respondenter är det viktigt att veta varför just de behövs och till vilket syfte. Vanligast i 

ett kvalitativ arbete är att valen av respondenter görs medvetet, för att kunna finna de 

respondenter som bidrar med mest relevant data till studiens ämne (Yin, 2011). Urvalet 

av respondenter bör variera sig så pass mycket att empirin kan återge data om stora 

delar av studiens ämne. För att göra detta krävs det att forskaren har god insikt i ämnet 

och vet vad det är som krävs för att uppnå tänkt syfte (Dalen, 2015). Vi har i vår 

urvalsprocess valt ut fokusområden inom vårt forskningsämne, flyg- och 

musikbranschen, som vi sedan valt respondenterna utefter. Detta för att få en så allsidig 

och omfattande empiri som möjligt. Respondenterna är väl anpassade till det syfte vi 

avser med studien. Bland annat så har vi för att få så stor bredd på vår empiri som 

möjligt intervjuat, samt haft en kvalitativ enkät, med personer med olika befattningar på 

olika företag, både från musik- och flygbranschen. Detta då vi ansåg att företag inom 

musikbranschens arbete med anpassad musik samt flygbolagens arbete med ljudsinnet 

båda var relevanta för oss att kunna svara på våra forskningsfrågor.  

 

Antalet respondenter är något som kan varieras, men Dalen (2015) menar att de aldrig 

kan bli för många, men det krävs dock ett lämpligt urval av respondenter. Forskaren 

behöver tillräckligt många respondenter för att kunna samla in data av så pass god 

kvalite att det enkelt går att använda som ett nyttigt underlag till analys. Intervjuer är 

tidskrävande och det är viktigt att forskaren finner ett rimligt antal respondenter utefter 

den tidsram som finns (Dalen, 2015). Vi har genomfört intervjuer med sex respondenter 

och en kvalitativ enkät med två respondenter som bidragit med stor kunskap inom valt 

och relevant ämne. Detta antal respondenter ansåg vi vara tillräckligt för oss, i och med 
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vår tidsram, för att kunna få en grundläggande empiri samt bild av valt forskningsämne. 

Ett större antal respondenter hade däremot såklart gett oss en ännu bredare bild av 

ämnet och en större möjlighet att styrka eller motsäga våra teorier samt ge oss en ännu 

bättre uppfattning inom området. Detta hade dock krävt mer tid. 

 

2.4 Intervjuer   
Vi har för våra intervjuer formulerat olika grundfrågor rörande vårt valda 

forskningsämne beroende på vilken bransch respondenten arbetar i. Intervjuerna har 

främst skett via telefon och Skype beroende på både respondentens och vår tid samt 

preferens. Genomförandet av intervjuerna har tagit mellan 15-50 minuter. 

Respondenterna har avsatt tid för intervjun samt befunnit sig i en skiljd och lugn miljö 

för att inte bli störda. Även vi har befunnit oss i en tyst miljö för att minska 

störningsmoment. För att bredda svaren från våra respondenter, och för att uppfylla 

syftet ur ett företagsperspektiv, har vi varit i kontakt med personer i både flyg- och 

musikbranschen. Våra frågor är därmed anpassade efter båda branscherna. Inför varje 

intervju har vi skickat frågorna i förhand för att respondenterna ska få en chans att 

förbereda sig och få en inblick i frågornas ämne. Under intervjuerna har vi både fört 

anteckningar på de svar respondenten ger, samt spelat in för att sedan transkribera de 

olika svaren. Vi gjorde det för att säkerställa att samtliga forskare fått rätt uppfattning av 

svaren, samt för att se till att viktiga detaljer och information inte uteslöts. Vi 

presenterar nedan våra intervjupersoner och deras befattning, samt datum, tidsåtgång 

och metod för intervjun. 

 

Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018. 

Professor Emeritus i Psykologi vid Uppsala Universitet, specialinriktning på 

Musikpsykologi. Vi har inhämtat synpunkter och tips för valt forskningsämne. 

Intervjutid cirka 35 minuter. 

 

Carl-Johan Rosén, BRA, telefonintervju, 10 december 2018. 

Ansvarig för inflight-service hos flygbolaget BRA. Har tidigare även arbetat för TUIfly 

Nordic. BRA, Braathens Regional Airlines, är ett känt varumärke som inrikesflygbolag 

med 19 destinationer i Sverige. De flyger till flest orter av alla flygbolag i Sverige. 

Intervjutid cirka 15 minuter.  
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Jasmine Andersson Roos, Thomas Cook Airlines Scandinavia, telefonintervju, 10 

december 2018. 

Arbetar för flygbolaget Thomas Cook Airlines Scandinavia som kabinchef. Thomas 

Cook Airlines Scandinavia är Skandinaviens största charterbolag och flyger bland annat 

för researrangörer som Ving och Globetrotter. De ingår i Thomas Cook Group, vilket är 

en av världens största arrangörer av semesterresor med flyg. Intervjutid cirka 15 

minuter. 

 

Magnus Rydén, Soundtrack your brand, telefonintervju, 12 december 2018. 

Arbetar som musikchef hos Soundtrack your brand. Soundtrack your brand arbetar med 

att hjälpa företag att ljudsätta sina miljöer med musik, och sköter däribland även 

licenser och dylikt. De erbjuder för mindre kunder en onlinetjänst med ett paketerat 

erbjudande med passande musik för varumärket. Intervjutid cirka 30 minuter. 

 

Niklas Brosjö, Blixten & Co, intervju via Skype, 6 december 2018. 

Arbetar som sponsoransvarig hos Blixten & CO, ett bokningsbolag som bokar och 

producerar olika typer av event inom bland annat musik och underhållning. De har även 

tidigare samarbetat med flygbolaget SAS för att hjälpa dem skapa en ljudprofil, 

exempelvis olika spellistor. Intervjutid cirka 40 minuter.  

 

Robert Sahlberg, Musicpartner, telefonintervju, 13 december 2018.  

Arbetar som head of music creation hos Musicpartner. Företaget arbetar med att 

leverera bakgrundsmusik till olika företagsverksamheter, både auditivt och visuellt. 

Musicpartner har som företag en konsultationsroll för när det gäller anpassad musik 

samt musiklicenser. Intervjutid cirka 50 minuter.  

 

2.4.1 Enkät via mail  
På önskemål av två respondenter har vi även fått in svar på frågor via mail. De frågor 

som har ställts är de grundfrågor som även ställts vid intervjuerna. Enkätfrågorna 

varierade även de beroende på bransch. Denna typ av interaktion via mail är något som 

Kvale och Brinkmann (2014) benämner som datorstödda intervjuer. På ett liknande sätt 

beskriver Ahrne och Svensson (2015) möjligheterna till intervjuer via mail som en 

internetunderstödd intervju, något som utvecklats i och med internets framväxt. Kvale 

och Brinkmann (2014) beskriver datorstödda intervjuer som en asynkron intervju, där 

frågor och svar kommer allt eftersom och inte direkt. Även Ryen (2004) diskuterar 
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kring intervjuer via mail och de nackdelar som finns vid kommunikation utan direkt 

kontakt med respondenten. Hon menar dock att en intervju via mail kan räknas som en 

egen form av kommunikation som innehar inslag av de tidigare traditionella formerna. I 

kommunikation via mail finns utmaningar som att skapa tillit, att få användbara svar 

och att uppfatta kroppsuttryck (Ryen, 2004). Även Kvale och Brinkmann (2014) ser 

detta som kommunikationsformens utmaningar, men även att både intervjuare och 

respondent behöver vara skickliga i att skriva för att förtydliga frågor och svar.  Vi har 

dock i vårt arbete valt att benämna de svar vi fått via mail som en kvalitativ enkät 

istället för intervju, där frågorna har varit öppna och gett möjlighet till omfattande svar. 

Detta för att alla frågor har skickats ut samtidigt och därmed påminner om ett 

frågeformulär för respondenten att fylla i. Kommunikationsmöjligheterna med 

respondenterna via mail har däremot varit öppna och vi har haft möjlighet att följa upp 

svar med nya frågor om vi inte var nöjda från början. Vi presenterar nedan de personer 

som varit delaktiga i vår enkät samt datum för de svar vi fått.  

 

Daniel Johansson, Linnéuniversitetet, svar via mail, 3 december 2018. 

Deltidsanställd på Linnéuniversitetet där han undervisar med inriktning mot 

musikindustrin och dess utveckling samt digital distribution. Arbetar även aktivt som 

analytiker och researcher inom musikbranschen.  

 

Jennifer Olsson, Emirates, svar via mail,  7 december 2018. 

Arbetar i business class cabin crew för flygbolaget Emirates. Emirates är ett av världens 

mest snabbt växande flygbolag. De är hemmahörande i Dubai och ansluter människor 

över hela världen med sitt nätverk med över 160 destinationer. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet  
Begreppen reliabilitet och validitet kan i vetenskapliga sammanhang användas för att 

mäta studiens kvalitet (Alvehus, 2013). Begreppens innebörd kan verka synonyma men 

Bryman och Bell (2017) beskriver att olikheten mellan dem finns vid bedömning av 

mått på begrepp. Patel och Davidson (2011) nämner att reliabilitet och validitet har ett 

förhållande som gör att det inte går att enbart fokusera på ett av dem. Validiteten menar 

de är viktig för att veta att vi undersöker det vi avsett att undersöka, samtidigt som det 

måste göras på ett tillförlitligt sätt för få en god reliabilitet.  
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Enligt Bryman och Bell (2017) innefattar reliabilitet pålitlighet och följdriktighet i 

mätningar på ett begrepp. De nämner även att frågor om stadga och konsekvens ingår. 

Alvehus (2013) beskriver att med reliabilitet menas det att forskningsresultaten som 

tagits fram går att upprepa genom att använda samma mätinstrument, vilket stärker 

pålitligheten av studien om det går. För att mäta reliabiliteten nämner Bryman och Bell 

(2017) tre innebörder som ingår i begreppet och därmed är viktiga att ta hänsyn till, 

vilka är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att 

ta reda på om måttet är stabilt över en längre tid. Exempelvis ska resultaten från den 

empiriska datainsamlingen inte skilja sig i stor utsträckning vid upprepade försök. Den 

interna reliabiliteten nämner Bryman och Bell (2017) berör mått och hur väl frågorna är 

relaterade till respondentens svar. Vi har därmed vid utformandet av intervjufrågor lagt 

stor vikt vid att frågorna inte ska tolkas på andra sätt än det som är relevant för ämnet. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att interbedömarreliabiliteten används när 

mätningar görs av flera personer för att se överensstämmelsen mellan dem.  

 

För att få en god reliabilitet vid intervjuer nämner Patel och Davidson (2011) vikten av 

att ha flera personer närvarande vid intervjutillfället för att registrera intervjusvaren 

parallellt med varandra. På så sätt kan det synas om de subjektiva tolkningarna av 

intervjun stämmer överens och därefter se till vilken grad interbedömarreliabiliteten är. 

Då vår studie innefattar djupa intervjuer med respondenter med olika synvinklar i 

uppsatsämnet anser vi att interbedömarreliabiliteten är viktig att ta hänsyn till. Vi har 

därför sett till att vi alla tre varit delaktiga vid intervjutillfällena samt tagit anteckningar 

samtidigt som vi spelat in och transkriberat intervjuerna.   

 

Alvehus (2013) beskriver validitet som den graden vi undersöker det vi tänkt undersöka, 

något som Holme och Solvang (1997) nämner krävs för att kunna komplettera den 

reliabla informationen. Yin (2011) fyller i med att en studie med god validitet har 

samlat in och tolkat data som ger slutsatser som på ett lämpligt sätt kan avspegla det 

som studien avsåg att studera. Hög validitet ger oss goda förutsättningar att med 

lämpliga och relevanta teorier besvara våra frågeställningar. Det krävs att vår insamlade 

information är både reliabel och valid, detta genom valida teorier utifrån reliabla 

tillvägagångssätt (Holme och Solvang, 1997).  
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Bryman och Bell (2017) nämner att det går att dela upp validitet i intern- och extern 

validitet. Den interna validiteten menar de handlar om att veta om det finns en kausalitet 

mellan olika variabler som undersöks. De menar vidare att om den interna validiteten är 

hög finns det därmed säkerhet i att sambanden mellan variablerna stämmer och att det 

inte är något annat som påverkar resultaten. För att nå en hög extern validitet har vi i 

utformandet av våra forskningsfrågor varit noggranna med att dem ska stämma överens 

med de teoretiska aspekterna samt intervjufrågor. Den externa validiteten däremot 

menar Bryman och Bell (2017) innefattar till vilken grad resultaten av en undersökning 

går att generalisera till andra områden. Utifrån de teorier vi använder oss av har vi tagit 

fram nyckelord för att utforma passande intervjufrågor som även stämmer överens med 

syfte och forskningsfrågor. Då vår undersökning baseras på hur musik kan skapa eller 

förändra en upplevelse, sinnesstämningar och uppfattningar om ett varumärke anser vi 

att liknande studier skulle kunna utföras på fler branscher än just flygbranschen.  

 

2.6 Metodkritik 
Vårt val av en kvalitativ metod kan ses ur olika perspektiv. Även om vi anser att vald 

metod är bäst lämpad för vårt undersökningssyfte så finns det även nackdelar med valet. 

Den kvalitativa metoden fokuserar på innebörder, där saker och tings mening är 

viktigast (Alvehus, 2013). Samtidigt menar även Yin (2011) att forskarens roll i den 

kvalitativa metoden är avgörande, då det krävs att denne kan och vill analysera samt 

finna samband i samtal och gjorda observationer. Detta kan under vårt arbete ha varit en 

bidragande faktor i uppsatsens utgång, då vi som forskare utan någon större erfarenhet 

enkelt kan missa värdefull information och samband i empirin.  

 

Även om vi anser att våra intervjuer gett oss en tillräckligt bra grund för att svara på 

våra forskningsfrågor så går tillvägagångssättet och intervjupersoner att kritisera. 

Intervjuerna har skett via telefon och Skype samt en kvalitativ enkät via mail. Detta kan 

bidra till att det enkelt blir missförstånd eller delade uppfattningar om svaren då det inte 

är en personlig kontakt. Det är även lätt för värdefull empiri att missas eller helt 

uteslutas vilket kan påverka vårt svar till forskningsfrågorna. Vid personliga intervjuer 

sker en kommunikation även via kroppsspråk (Kvale och Brinkmann, 2014) vilket leder 

till en bättre och bekvämare intervju där vi skulle haft större möjlighet att tolka 

intervjupersonen samt lättare ställa följdfrågor. På grund av våra resurser, tidsbrist och 

respondenternas position samt preferenser har vi valt att inte genomföra några 
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personliga intervjuer, utan istället via telefon och Skype samt den kvalitativa enkäten 

via mail för att ändå kunna föra en konversation kring de färdiga frågorna. På grund av 

tidsbrist och respondenter inom olika områden valde vi även att inte genomföra någon 

pilotstudie. Istället la vi mer vikt vid att utveckla våra intervjufrågor och se till att de 

passade studiens syfte kunna ge användbara svar. Det är något som dock kan ses som 

kritiskt då en pilotstudie hade kunnat vara ett bra komplement för att säkerställa 

studiens upplägg samt för att få en större förståelse i hur våra intervjufrågor tolkades.  

 

Några respondenter skulle kunna anses vara obefogade då de i första hand inte arbetar 

med vårt valda ämne. Trots att alla till exempel inte generellt arbetar med anpassad 

musik så ser vi ändå en relevans i tidigare samarbeten företagen haft med olika 

anknytningar till flygbranschen, samt värdefull kunskap inom musikens värld. Vi är 

medvetna om att en respondent även har bidragit med tidigare teorier till forskningen 

som använts i vår teoretiska referensram. Detta kan göra att kopplingen mellan teori och 

empiri blir subjektiv i vissa delar som hade kunnat bli mer objektiv vid fler 

respondenter med kunskap inom det området. Dock anser vi att intervjun med 

respondenten gav en djupare inblick i ämnet samt hur det skulle kunna appliceras på 

vårt fall.   
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras vår teoretiska referensram för att ge läsaren en inblick i 

det valda uppsatsämnet. Teorierna som presenteras syftar även till att ge en förståelse 

om vad som forskats om tidigare för att sedan kopplas till empirin i uppsatsens senare 

kapitel utefter våra forskningsfrågor. 

 

3.1 Ljudsinnet 
Enligt Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2007) kommer den sociala och kulturella 

utvecklingen som människan besitter från hörseln då det är hörseln som är grunden för 

språket. Vidare nämner de att allt som vibrerar i vissa omgivningar, bland annat i luften 

är ljudkällor. Vibrationerna som kommer från exempelvis radion är luftmolekyler som 

växlar mellan att tryckas ihop och sedan dras isär (Sand et. al., 2007).  Hultén, Broweus 

och Van Dijk (2011) menar att ljudsinnet är konstant aktivt och inte något som går att 

kontrollera då vi omgivits av ljud redan från födseln. De nämner vidare att det sker 

dagliga möten med olika typer av ljud, ljud som förmedlar vad som händer i samhället 

och i den omgivning personen befinner sig. Ljud har även en stor inverkan på 

människans sinnesstämning och andra psykologiska tillstånd, men också en stor 

betydelse i hur människor förstår argument, åsikter och känslor (Hultén et. al., 2011). 

Hultén (2014) menar att ljud, främst musik, länge har använts i politiska, religiösa och 

sociala sammanhang. Han menar vidare att musik även kan användas som ett verktyg 

för att skapa associationer, detta för att kunna minnas tidigare eller speciella händelser i 

livet.  

 

Det är skillnad på att höra och lyssna menar Hultén et. al. (2011). Med det menar de att 

örat kan ta in och registrera ljud utan att lägga märke till dem, vilket är att höra. De 

nämner däremot att lyssna innebär att människor viljemässigt fokuserar på det ljud de 

tar in, de betydelsefulla ljuden är de som främst uppmärksammas. De ljud som inte 

skapar samma uppmärksamhet kan uppfattas utan att människor lägger märke till dem, 

detta är främst låga och kontinuerliga ljud som istället bäst uppfattas när de upphör 

(Hultén, 2014).  

 

Öronen hjälper till att fånga upp ljud och örat kan i sin tur delas upp i tre olika delar: 

ytterörat, mellanörat samt innerörat (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn, Öström. 

2014). Gustafsson et. al. (2014) menar att ytterörat är den del av örat som fångar upp 
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ljudet i form av tryckförändringar i luften. Detta ljud transporteras sedan fram till 

trumhinnan (Gustafsson et. al., 2014) där ljudvågornas rörelse i trumhinnan är vad som 

människan sedan registrerar som ett ljud (Hultén, 2014). Gustafsson et. al. (2014) 

nämner att ljudet sedan förs vidare genom mellanörat till innerörat, samtidigt som 

kraftiga och skadliga ljud filtreras bort. De menar fortsättningsvis att det i innerörat 

finns hörselceller som sedan omvandlar ljudvågorna till nervimpulser för att 

transportera dessa till hjärnan. En grundläggande förutsättning för musik nämner Fagius 

(2015) är örat och människans hörselförmåga. Thompson (2015) menar att olika 

rörelser i örat upplevs på olika sätt, alltså kan olika typer av musik framkalla olika 

känslor och tankar. Han menar vidare att även olika typer av rörelser i örat är vad som 

sedan sorteras och delas upp i musikupplevelser och tal samt skratt och ljud från 

omgivningen.  

 

Ljud går att se ur en mängd olika perspektiv som alla är användbara och intressanta, 

menar Jackson (2003). Han nämner att volymen av ljud och hur den upplevs av 

människor är något som baseras på ett fysiskt mått. Volym beskrivs ofta i decibel, som 

agerar som en referens för hur högt eller lågt ljudet upplevs (Jackson, 2003). 

Ljudtrycket kallas de förändringar som kommer från ljudet av lufttrycket och anges i 

decibel, människor med normal hörsel kan höra som svagast 0 decibel (Sand et. el., 

2007).  

 

Hultén (2014) menar att ljud går att dela in i tre olika element, dessa är ambienta ljud, 

röster och musik. Han förklarar att ambienta ljud innebär de ljud som inte skapas av 

människan själv eller olika typer av instrument, utan istället bland annat läten från djur 

eller ljudmaskiner. Röster syftar till ljud som i olika former kommer från en människa 

(Hultén, 2014). Det tredje elementet, musik, talar även Jackson (2003) om och menar att 

det finns ljud som består utav både musik och ord. Han nämner vidare att låtar bearbetas 

i hjärnan högra del och även kan leda till att ord kopplas till melodier. När associationer 

mellan melodi och ord skapas kopplas dessa till de ord som redan bearbetats i hjärnans 

vänstra del och leder i sin tur till en djupare förståelse för både musikens innebörd och 

betydelse (Jackson, 2003). 

 

3.1.1 Digitalisering  
Det som främst utmärker digitaliseringen är webben och dess omfattning menar Cöster 

och Westelius (2016). De nämner även att ett tillgängligt internet för privatpersoner och 
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mer digitaliserade tjänster har medfört att digitaliseringen av musik, film och spel 

utvecklas i samma takt som internetuppkopplingen. Vidare nämner de att internet har 

bidragit till uppslagsverk, information, kunskap och instruktioner, allt som tidigare varit 

i fysisk form har istället blivit digitalt.  

 

Uppkoppling till internet är idag en del av det vardagliga livet vilket även gjort att 

flygbranschen är under ständig förändring (Lu, Geng, Wang, 2015). Jarach (2002) 

menar att det inte bara gäller för flygbolagen att utveckla tjänsten i sig utan även hela 

upplevelsen av tjänsten utefter teknologin. Bland annat så byts det traditionella 

köplandskapet ut mot en digital självbetjäning där kunderna får en större roll i 

utförandet av tjänsten (Lu et. al., 2015). Buhalis och Law (2008) menar att internet och 

dess framväxt är en utav de faktorer som mest har förändrat resenärers beteende. Deras 

medverkan som kunder har blivit större och de innehar en viktigare roll än tidigare 

(Buhalis och Law, 2008). I och med kundernas nya roll i tjänsteutförandet gäller det för 

flygbolagen att både tillfredsställa kundernas behov av internet samtidigt som de 

effektivt och kreativt behöver attrahera resenärerna till just deras bolag (Jarach, 2002). 

Enligt Buhalis och Law (2008) ger teknologin resenärerna en möjlighet att bli mer 

informerade och erfarna, något som gör det svårare för flygbolagen att bemöta och 

tillfredsställa resenärerna på rätt sätt. De nämner vidare att det stora digitala 

genombrottet även har bidragit till att de marknadsförings- och 

kommunikationsstrategier som flygbolagen använder sig utav har anpassats där 

teknologin numera spelar en stor roll. Resenärerna får genom internet en chans att 

bemöta de behov som finns på ett annat sätt än tidigare, information kan numera 

eftersökas både innan, under och efter en flygning (Buhalis och Law, 2008).  

 

Under de senaste 20 åren har även ett skifte skett från hemelektronik till 

informationsteknologi som har format hur musik förmedlas och upplevs 

(Hesmondhalgh och Meier, 2018). Skiftet menar Hesmondhalgh och Meier (2018) har 

inneburit förändringar i hur inspelad musik konsumeras. De nämner att i mitten av 

1990-talet köptes CD-skivor och kassettband som sedan spelades upp i hemmet eller i 

bilen och i vissa fall med mobila apparater. Fortsättningsvis skriver de att det under 

början av 2000-talet kom fler mobila samt digitala apparater där musik kunde 

konsumeras och lyssnas på utan CD-skivor eller kassettband. Cockrill, Sullivan och 

Norbury (2011) menar att digitaliseringen och mobil teknik därmed har gett 
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konsumenterna möjligheten att lyssna på musik var och när som helst. De fortsätter att 

nämna att digitaliseringen av musik har gett frihet till konsumenten samt att 

musikanvändningen blivit en aktivitet många människor ser som livsförbättrande. Idag 

har ännu fler förändringar inom musikkonsumtionen skett då det numera är möjligt att 

lyssna på musik med prenumerationer på streamingtjänster och internetuppkopplade 

smartphones (Hesmondhalgh och Meier, 2018). 

 

Spotify, som är en av världens största streamingtjänster, startades först som ett lagligt 

alternativt att lyssna på musik för att minska antalet illegala nedladdningar och 

piratkopiering, menar Johansson, Werner, Åker och Goldenzwaig (2018). De nämner 

vidare att via skrivna kontrakt med de största huvudaktörerna i musikbranschen kunde 

Spotify snabbt skapa legitimitet och växa på marknaden. Hur musiken på plattformen är 

organiserad samt hur den presenteras och kan konsumeras av användarna är ett sätt som 

tidigare inte varit ett alternativ (Johansson et. al., 2018). Vonderau (2017) menar att 

Spotify inte bara fokuserar på en marknad, utan täcker på ett unikt sätt flera stycken. 

Spotify är ett mediebolag med förankring i både marknadsföring, teknologi, musik och 

finans, något som Vonderau (2017) beskriver som “Spotifyeffekten”.   

 

Streaming har snabbt växt och är numera det vanligaste och mest använda sättet att 

lyssna och dela musik på (Sinclair och Tinson, 2017). I en studie av Johansson et. al. 

(2018) kring vardagligt användande av musik och streaming beskriver många 

respondenter hur de inte skulle kunna leva utan musik och att musiklyssnandet är en 

stor del av deras liv. Studien visar även att den största delen av de intervjuade själva valt 

att prenumerera på en streamingtjänst istället för att på andra sätt konsumera musik. Att 

konsumera musik via fysiska produkter, till exempel CD-skivor, är inte en del av 

respondenternas vardagliga liv (Johansson et. al., 2018). Detta menar Sinclair och 

Tinson (2017) är ett bevis på den nya tiden utan ägande. Istället så blir fysisk musik ofta 

förknippad med individuella minnen och associationer, vilket kan innebära att ett 

ägande av musik i fysisk form innehar ett stort värde för individen (Sinclair och Tinson, 

2017).  

 

3.1.2 Musikaliska element 
Musik består av flera beståndsdelar såsom rytm, harmoni, melodi, dynamik och i vissa 

fall text (Lusensky, 2010). Dessa delar menar Gabrielsson och Lindström (2010) 

används av kompositörer för att åstadkomma önskade uttryck i sin musik. Musikens text 
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menar Deng, Yang, Jia och Lee (2016), i deras studie om skillnaden i påverkan av 

musik med text och instrumental musik, är något som lättare hjälper människor att 

förstå vad de lyssnar på. Texten bidrar även till en större förståelse för abstrakta koncept 

så som kärlek, glädje och ledsamhet (Deng et. al., 2016). Juslin och Laukka (2004) 

menar att för att skapa en glad känsla i musik är det ofta karaktärsdrag som snabbt 

tempo, jämn och flytande rytm, högt tonhöjdsläge samt hög ljudvolym som används. En 

sorgsen musik däremot nämner de kännetecknar ett långsamt tempo, låg tonhöjd och 

lägre ljudstyrka.   

 

Musiken och dess rytm har en stor påverkan på människan då rytmen framkallar en viss 

typ av rörelse menar Bojner Horwitz och Bojner (2005). Vidare nämner de att det gjorts 

undersökningar av vilka faktorer i musiken som påverkar människan till exempel 

tonfall, dynamik och ljuduppfattning. Gabrielsson och Lindström (2010) menar att olika 

reaktioner på exempelvis glädje, hoppfullhet och ilska förknippas med ett högt tempo i 

musiken som spelas. Lågt tempo förknippas istället med känslor som lugn, ledsamhet 

och tristess. Även om dessa tempon förknippas med olika känslor är det andra faktorer 

som spelar in i varje situation (Gabrielsson och Lindström, 2010).  

 

Bossius och Lilliestam (2011) nämner att hur musik används eller skapar värde beror 

bland annat på människans tidigare kunskaper om den, förväntningar och fördomar. De 

menar även att musiken har flera effekter på människan, både fysiskt och mentalt. 

Enligt Thompson (2015) är en av de mest naturliga reaktioner som människor har på 

musik är att på något sätt reagera på rytmen. Han nämner att reaktionen bland annat sker 

genom dans, applåder, nickande eller stampande i takt till musiken. Han menar vidare 

att en rytmisk respons till musik är något som sker hos alla åldrar och alla kulturer, 

musikens tempo är en viktig och värdefull del av musikaktiviteter. Ullal-Gupta, Hannon 

och Snyders (2014) studie visar även att människor har svårt att ignorera rytmer och 

enbart fokusera på en.  

 

Enligt Thompson (2015) skapar rytmen i musik även en fysisk reaktion i 

människokroppen, då musik bland annat kan få andning och hjärtslag att anpassa sig 

efter det som spelas. Han menar att när musik spelas fokuserar kroppen på låtens 

grundtakt och övriga rytmiska mönster som bland annat kan verka stressreducerande 

och avslappnande. Ett exempel är hur personer på promenad synkroniserar sina steg och 
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promenadens takt med musikens rytm, något som i sin tur gör att människans inre 

rytmer även anpassar sig (Thompson, 2015). Enligt Bojner Horwitz och Bojner (2005) 

kan kroppens inre också ta hjälp av musik då den kan skapa harmoni i kroppen och ta 

fram en andning som består av en bra rytmik. De menar också att människor som 

känner stress och har en inre oro kan med hjälp av musikens rytm återskapa en balans 

igen. Rytmen är därmed ett dominerande element i en musikupplevelse som kan göra att 

harmoni och melodi hamnar i bakgrunden (Fagius, 2015). 

 

3.1.3 Musikpsykologi  
Den vetenskap som studerar hur människor reagerar på och upplever musik kallas 

musikpsykologi menar Gabrielsson (2008). Han nämner att forskning inom 

musikpsykologi handlar om hur individer upplever olika delar av musik som bland 

annat tonhöjd, tempo och melodilinjer. Dock nämner han att ligger vikten på hela 

musikupplevelsen då de flesta av delarna kombineras i olika musikstycken. Hoshino 

och Keller (2016) beskriver forskning inom musikpsykologi som ett fokus på de 

psykologiska processerna hos människor i kombination med stimuli av musik. De 

menar vidare att det genom musikpsykologi framkommit resultat om människans 

tankar, känslor och sociala liv, vilket är subjektivt för varje individ.  

 

Bossius och Lilliestam (2011) menar att det är musiken som utlöser hur människan 

uppfattar och associerar vissa upplevelser. Juslin och Laukka (2004) nämner att när 

människor vid tillfällen då de uträttar uppgifter väljer att lyssna på musik men helt utan 

en tanke på vad det är de har valt. Bossius och Lilliestam (2011) menar att detta kallas 

för bakgrundslyssnande. De nämner också att bakgrundslyssnande är när musiken 

spelas i bakgrunden och lyssnaren okoncentrerat lyssnar på ljudet. Att människan har 

lyssnat och använt sig av musik som tidsfördriv har pågått i flera år menar Bossius och 

Lilliestam (2011). De nämner att det är många som väljer att lyssna på musik på en 

daglig basis och det finns de som tycker att det är skönt att ha musik i bakgrunden för 

att tystnaden ska kännas mindre obehaglig eller irriterande.  

 

Enligt Gabrielsson (2008) är det ett växelspel mellan de tre faktorerna musiken, 

människan och situationen som påverkar en musikupplevelse. Han menar därmed att en 

viss musik upplevs olika för varje person, samtidigt som den musiken kan upplevas på 

olika sätt för en person beroende på vilken situation den befinner sig i.  Fagius (2015) 

menar att det dock finns de som är skeptiska till att känslor som väcks när människor 
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hör musik är situationsbundna.  Istället menar han att musiken innehar ett eget 

emotionellt innehåll. Smärta, vemod och en stark glädje är några sinnesstämningar som 

musiken kan förmedla, men för lyssnaren behöver inte det betyda att den känner just de 

känslorna. Fagius (2015) nämner också att de känslor som musiken verkar kunna ha 

lättast för att uttrycka är glädje och sorg, på grund av musikens tempo och dess dur-

moll-tonalitet. Enligt Gabrielsson (2008) är de element i musiken som människor 

påverkas mest av vid musikupplevelser: det känslomässiga uttrycket, egenskaper som 

klang, rytm och röst, texten i musiken samt vissa egenskaper som fraser, teman och 

takter.  

 

3.1.4 Musik och sinnesstämningar 
Det är välkänt att ljud, i synnerhet musik, är något som har stor effekt på människors 

reaktioner (Sweeney och Wyber, 2002) vilket ofta kan skapa en respons hos lyssnaren i 

form av spontana känslor (Krishna, Cian och Sokolova, 2016). Lusensky (2010) 

beskriver att musik gör att människor hamnar i olika känslotillstånd och att musik 

därmed kan beskrivas som känslor i kommunikation. Även Bossius och Lilliestam 

(2011) nämner att musiken kan påverka människans humör, sinnestillstånd, mående 

samt framkalla minnen. Krishna et. al. (2016) menar också att musik och dess påverkan 

är något individuellt beroende på personliga associationer och innebär därmed att 

människor kan reagera på olika sätt av samma typ av musik. Enligt Juslin och Laukka 

(2004) är de sinnesstämningar som enklast och oftast framkallas av musik glädje, sorg, 

rädsla, ilska och ömhet. Karreman, Laceulle, Hanser och Vingerhoets (2017) menar 

även att människor kan framkalla en viss sinnesstämning genom att lyssna på musik, 

exempelvis för att reducera negativa känslor eller öka positiva känslor. De menar 

därmed att musik kan användas av individer för att minska stress eller underlätta vid 

utföranden av uppgifter.  

 

Det finns ny forskning som har identifierat att det i några områden i hjärnan finns en 

rädsla för musik, menar Thompson (2015). Han nämner att forskningen gjordes efter att 

det upptäcktes inom filmindustrin att musik i kombination med visuella bilder bland 

annat kan orsaka inre skräck. Vidare beskriver han att ljudet upplevs både i och utanför 

huvudet medan bilder endast upplevs utanför. Thompson (2015) menar också att ljud 

känns i hela kroppen vilket gör det svårt att ta avstånd från och att nervositet 

uppkommer eftersom ljud är svårare att lokalisera än bilder. Jackson (2003) nämner 

även att filmmusik är något som bidragit till människors olika associationer till musik. 
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Hör du till exempel fioler spelas i hög ton och snabb takt menar han att du vet att något 

kommer att hända och att du bör vara rädd.  

 

En studie av Sweeney och Wyber (2002), med fokus på den effekt musikens tempo och 

genre har på människors emotionella tillstånd, visar att människor i stor grad influeras 

av vad de sedan tidigare känner för olika genres. Även Garlin och Owen (2006) nämner 

att människors tidigare kännedom och tycke av musiken har en positiv effekt på deras 

respons på musiken. De menar däremot att det inte är nödvändigt för människorna att 

specifikt känna till de låtar som spelas sedan innan. Musikens interaktiva effekt av genre 

och tempo kan leda till att tjänster upplevs som bättre och kunderna känner sig mer 

nöjda, samtidigt som musik med ett högre tempo leder till en större upplevd glädje och 

upphetsning menar Sweeney och Wyber (2002). Musik är därmed ett effektivt sätt att 

använda för att framkalla vissa sinnesstämningar hos människor (Sweeney och Wyber, 

2002) och kan med fördel användas av företag för att kommunicera med kunderna och 

styra deras beteenden (Jackson, 2003).  

 

Musik har även många positiva effekter på vad människor kan uppleva som negativa 

känslor, exempelvis oro och ångest menar Gabrielsson (2008). Han nämner vidare att 

musik som för en person är välkänd och omtyckt kan agera som hjälp i en kritisk 

situation. Exempelvis nämner han att oro och ångest kan med, för personen, speciell 

musik reduceras och istället bidra till ett lugn. Detta märks ofta i trånga utrymmen som 

hissar där musik ofta spelas för att lugna resenärerna (Lusensky, 2010). Enligt Lee, 

Henderson och Shum (2004) har studier även visat att musik i sjukhusmiljöer kan 

reducera den ångest patienter känner innan de genomgår en operation, då främst genom 

musik patienterna själva valt och som de vet förmedlar ett lugn för just dem. Detta, 

menar Gabrielsson (2008), sker genom att musiken avleder tankar och uppmärksamhet 

från de negativa känslorna som finns och istället väcker positiva känslor som glädje, 

trygghet, styrka, hopp och befrielse. Fortsättningsvis menar han att människor i en 

kritisk situation vänder sig till musiken för att kunna bortse från det tillstånd de för 

tillfället befinner sig i, då positiva associationer och minnen till musiken bidrar till att 

ett lugn istället infinner sig. Precis som Krishna et. al. (2016) menar är de individuella 

associationerna människor har till musik avgörande i hur musiken upplevs och den 

respons människan skapar. Det är även möjligt för en person i kris att genom musik 

spegla de känslor och tankar som uppstår för att på så sätt kunna använda musiken som 
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befriande och som ett bidrag till nya insikter i situationen (Gabrielsson, 2008). Även i 

musikterapi spelar musiken en stor och central roll som en funktion för att ge 

människorna större insikt i sina egna känslor (Thompson, 2015). Den musik som 

personer i kritiska situationer använder sig utav behöver dock vara noggrant utvald, då 

det är en interaktion mellan faktorer i musiken, såsom uttryck och text, samt faktorer i 

människan själv och i den rådande situationen som leder till en positiv effekt på de 

upplevda negativa känslorna (Gabrielsson, 2008).  

 

North, Hargreaves och O’Neill (2010) utförde en studie på 2465 ungdomar om deras 

musikanvändning och resultatet visade att musik är väldigt betydelsefullt för 

ungdomarna då de skapar sin egen bild av hur världen ser ut och samtidigt tillgodoser 

sina känslor. Vist (2011) menar även i sin studie att musik samt olika upplevelser med 

och av musik har visat sig vara ett viktigt och ibland avgörande verktyg för vuxna 

människor att minnas olika delar, främst emotionella, av deras tidiga barndom. Under 

denna studie har det även visats att musik i tidig ålder kan påverka senare kulturella 

associationer och perspektiv samt vikten av empati och intimitet hos en människa (Vist, 

2011). Juslin och Laukka (2004) har utfört en studie på 141 musiklyssnare mellan 17 

och 74 år där de kom fram till att människors känslor är en stor bidragande faktor till 

varför de lyssnar på musik. Vidare nämner Juslin och Laukka (2004) att det är känslorna 

som gör att musiken blir kraftfull och det är därför som människor uppskattar musiken 

så pass mycket. Juslin och Laukka (2004) menar att forskare inom ämnet är intresserade 

av hur olika lyssnare kan känna samma känsla av musik och nämner att det kan ha att 

göra med att människor känner ett gemensamt intryck av musiken. Vidare nämner de att 

lyssnare är principfasta i deras omdöme av musik och därför blir omdömet trovärdigt. 

Att en del känslor som glädje är vanligare att framkomma vid lyssnandet av musik än 

till exempel avundsjuka är ett tecken på att musik förmedlar vissa känslor men långt 

ifrån alla (Juslin och Laukka, 2004). Däremot menar Karreman et. al. (2017) att musik 

kan förstärka de känslomässiga upplevelser människan redan är i. 

 

3.2 Upplevelser 
En upplevelse är ett begrepp som grundar sig i en individs medvetenhet och tankar. 

Begreppet innefattar bland annat vad en individ uppfattar, känner, minns eller lär sig 

(Kleiber, Walker, Mannell, 2011). Mossberg (2015) menar även att hur en upplevelse 

uppfattas har att göra med individens sinnesstämning och känslomässiga engagemang 
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vid det tillfället. Exempelvis påverkas uppfattningen av individens känslor av lycka, 

koncentration och självmedvetenhet i olika situationer beskriver Kleiber et. al. (2011). 

De nämner fortsatt att tidigare studier om upplevelser har haft fokus på sinnesstämning 

där främst positiva och negativa känslor har mätts. De menar att olika nivåer av 

individens känslor av bland annat aktivering, avslappning och upphetsning har 

studerats. Något som det däremot inte studerats lika mycket om är vad människor tänker 

och fantiserar under en aktivitet (Klieber et. al., 2011).  

 

Upplevelserna är inbäddade i vardagliga aktiviteter (Kleiber et. al., 2011) och blir unika 

för varje individ eftersom människor påverkas olika av stimuli, och interaktionen med 

omgivningen skiljer sig (Mossberg, 2015). Just interaktionen och stimuli från 

omgivningen nämner Mossberg (2015) som en viktig del av uppfattningen. Hon menar 

att det därför är svårt att dela en upplevelse med en person som inte var på plats, då den 

inte varit med i processen av interaktion. Hon menar dock även att det går att definiera 

upplevelser som målinriktade, för att skilja ordinära upplevelser som sker dagligen från 

upplevelser som skapas i rum för ett affärsmässigt utbyte.  

 

Vid målinriktade upplevelser finns begreppet Customer Experience Management som 

innefattar kundupplevelsen av företaget samt strategier företag kan arbeta med för skapa 

och behålla kundlojalitet på lång sikt (Homburg, Jozić, Kuehnl, 2017). Lemon och 

Verhoef (2016) förklarar begreppet kundupplevelse som multidimensionellt med fokus 

på kundens kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga, sensoriska och sociala 

uppfattningar om ett företag. De beskriver även att kundupplevelsen kan ses som en resa 

som inkluderar allt kunden upplever av företaget innan, under och efter besöket. Lemon 

och Verhoef (2016) nämner att det är en dynamisk process som sker mellan kund och 

företag vilket skapar och formar upplevelsen. De nämner att processen inkluderar varje 

steg kunden är i kontakt med företaget, vilket även inkluderar tidigare upplevelser.  

 

Många av kontaktpunkterna mellan företag och kund har stor betydelse för kundens 

upplevelse, dock har företagen inte alltid möjlighet att påverka dem nämner Lemon och 

Verhoef (2016). De menar att de kundägda kontaktpunkterna är de saker som enbart 

kunden kan påverka. Det kan exempelvis handla om vad kunden själva har för tankar, 

önskningar eller behov. Lu, Geng och Wang (2015) menar att i och med dagens digitala 

teknologi kan kunder interagera med företag samt vara medskapare av sin upplevelse på 
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ett annat sätt än tidigare. De menar även att genom tillgänglighet av smartphones och 

internet kan kunden skapa en personlig reseupplevelse. Därmed är det viktigt för 

företagsledningar att ta reda på hur företaget kan skapa eller tillhandahålla möjligheten 

för värdefulla kundupplevelser i både den fysiska- samt virtuella miljön (Lu et. al. 

2015). 

 

En ökad förståelse för företag att skapa förutsättningar till goda kundupplevelser har 

även kommit från sinnesmarknadsföringen menar Haase och Wiedmann (2018). De 

nämner att när företag satsar på att stimulera kundens alla sinnen kan det, vid lyckade 

utföranden, leda till effekter som lönsamhet ur en marknadsföringssynvinkel då kundens 

attityder, rekommendations- samt köpbeteende förändras positivt. De fortsätter med att 

en satsning på att stimulera kundens sinnen även kan resultera i förändringar i kundens 

uppfattningar om företaget men även om upplevelsen i sig. I och med 

sinnesmarknadsföringen har ljudsinnets effekter, främst med musik, i olika 

sammanhang studerats och visat sig ha positiva effekter på kunders upplevelser när det 

gäller sinnesstämning och beteenden (Cameron et. al., 2003; Ferreira och Oliveira-

Castro, 2011; Hultén, 2015).  

 

3.2.1 Tidsuppfattning 
Studier visar att musik påverkar människors subjektiva tidsuppfattning samt humör i 

olika upplevelser där väntetider uppstår (Cameron et. al., 2003). Kellaris och Kent 

(1992) menar exempelvis att den upplevda tidsintervallen varierar mellan individer som 

lyssnar på musik i olika sinnesstämningar. Guéguen och Jacob (2002) konstaterar att 

musik kan ha positiva effekter på tidsuppfattning. De menar att musik tydligt minskar 

den uppfattade gångna tiden i jämförelse med när ingen musik spelas. Sullivan (2002) 

beskriver väntan som en passiv aktivitet där musik kan distrahera människor från att bli 

uttråkade och istället uppleva väntetiden kortare än den egentligen är. Enligt Cassidy 

och MacDonald (2010) kan musik som lyssnaren själv valt och tycker om resultera i en 

överskattad tidsuppfattning, då den gångna tiden upplevs kortare än vad som egentligen 

gått. De menar däremot att musik som inte är självvald resulterar i en längre upplevd 

tid, vilket blir en underskattad tidsuppfattning. Garlin och Owen (2006) fastställer även 

detta genom att beskriva att musik med hög volym och tempo som lyssnaren inte tycker 

om eller valt själv leder till en längre upplevd tidsuppfattning. Bailey och Areni (2006) 

konstaterar även att människor som väntar upplever att tiden går snabbare när de lyssnar 

på, för dem, igenkänd musik.  
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Som Cameron et. al. (2003) nämner påverkar musik människors humör under en 

väntetid. I sin studie konstaterar de att individens humör var en stor del i hur den totala 

upplevelsen blev, vilket tyder på vikten av musikanvändning i situationer med väntetid. 

Cassidy och Macdonald (2010) menar att människor som lyssnar på musik de väljer 

själva har större chans att vara musik de tycker om, något som är anpassat till 

situationen eller sinnesstämningen samt något de njuter av att lyssna på. Garlin och 

Owen (2006) konstaterar även att omtyckt och igenkänd musik av individen har positiva 

effekter på välbefinnande och uppskattning. De menar dock att befintlig musik i sig har 

positiva effekter i jämförelse med ingen befintlig musik. Droit-Volet, Ramos, Bueno 

och Bigand (2013) styrker detta då deras studie visar att lyssnande till behaglig musik 

kan framkalla känslor som gör att tiden glöms bort, med andra ord har musikalisk 

stimuli en interaktiv roll till människors tidsuppfattning. Cameron et. al. (2003) menar 

därmed att företag borde erbjuda musik i sina miljöer, men även undersöka vad deras 

kunder tycker om för musik för att skapa förutsättningar till bättre upplevelser i 

situationer där kunderna ofta behöver vänta.  

 

3.2.2 Emotionell varumärkesupplevelse  
Att definiera ett varumärke och vad det innebär menar Miletsky (2014) är mer än bara 

logotypen, som oftast anses vara det som förknippas med ordet varumärke. Idag vill 

företag, men även enstaka personer och städer ses som ett varumärke nämner Kapferer 

(2008). Miletsky (2014) menar att ett varumärke är kundens totala upplevelse av en 

produkt eller tjänst och de associationer som finns i samband med upplevelsen. Han 

menar vidare att detta skapar rykten om företaget men även framtida förväntningar på 

det som erbjuds. Ett varumärke grundar sig i den relation som finns kunderna och 

företaget emellan, både fysiskt och emotionellt (Miletsky, 2014). Även Kapferer (2008) 

syftar till att den kundrelation och kommunikation via marknadsföring och olika kanaler 

som finns är nödvändig för att kunna bygga ett varumärke.  

 

Enligt Kotler och Armstrong (2018) kan en marknadsföringsstrategi med fyra P:n - 

produkt, pris, plats och promotion användas för att positionera sig på marknaden. I och 

med framväxten av varumärket som konkurrensfördel och teknikens utveckling menar 

dock  Lusensky (2010) att denna traditionella marknadsföringsform borde uppdateras 

med fyra E:n - emotions, experiences, engagement och exclusivity, vilket på svenska 

kan översättas till känslor, upplevelser, engagemang och exklusivitet. Han menar att de 
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kompletterande strategierna är ett sätt att positionera sig i kundens medvetande då det vi 

upplever blir allt viktigare. Genom musik menar Lusensky (2010) att företag 

exempelvis kan skapa mer känslomässiga band med kunder och skapa önskade 

associationer, då det kan påverka människor på djupet. Vilken strategi för musik som 

borde användas nämner han beror på vilka kommunikationsmål, värderingar och 

målgrupp varumärket har. Han menar vidare att musik kan vara ett verktyg för att 

förhöja upplevelsen av ett varumärke samt för att särskilja sig på marknaden.   

 

Enligt Hultén (2011) uppkommer varumärkesuppfattning och servicevärde i samband 

med konsumenternas sinnesupplevelser. Han nämner vidare att 

varumärkesuppfattningen på så sätt blir baserad på hur konsumenterna upplever tjänsten 

eller produkten företaget erbjuder. Lusensky (2010) menar därmed att fler varumärken 

har börjat använda musik och artister på en strategisk nivå för att nå ut till sin målgrupp 

samt engagera dem emotionellt. Han menar även att om musik används på ett passande 

sätt kan det, som ett marknadsföringsverktyg, bli ett starkt sätt att kommunicera. 

Gustafson (2015) bekräftar att om företag använder musik på ett sätt där kunderna kan 

medverka med åsikter kan deras upplevelse av varumärket förbättras. Tidigare 

forskning menar Hultén (2011) visar att varumärken som erbjuder sensorisk stimuli för 

kunden har lättare att differentiera sig på marknaden och uttrycka vad de står för då de 

skapar en varumärkesupplevelse som sätter sig i kundens tankar och sinnen. Han 

nämner även att användning av sensoriska strategier för varumärken är en långsiktig 

taktik då det kan leda till kundlojalitet. Lusensky (2010) konstaterar också att musiken 

kan leda till lojalitet mot varumärket och skapa igenkänning då musik har en stark 

koppling till människans minne. En sensorisk ljudstrategi nämner Hultén (2011) är ett 

sätt att förmedla varumärkets identitet. Han menar även att musik är det verktyg som 

främst används i ljudstrategier då det knyter an till människor, ger inspiration och 

skapar en atmosfär. 

 

Enligt Lusensky (2010) finns det fem trender som gjort att musiken fått en mer 

framväxande roll vid varumärkesbyggande. Den första trenden handlar om att musiken 

har blivit ett soundtrack till våra liv. Han menar att i och med digitaliseringen har musik 

blivit den underhållning vi konsumerar mest av idag, vilket gör att företag måste 

fundera på hur de kan arbeta med musik för att gynna sitt varumärke och nå sina 

kommunikationsmål. Gustafsson (2015) menar även att anpassad musik till företag och 
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varumärken bör vara konsumentinriktad och att det därmed är nödvändigt att förstå hur 

kunderna använder musik. Den andra trenden nämner Lusensky (2010) är att det blivit 

svårare att få uppmärksamhet bland alla varumärken och marknadsföring vilket gör att 

företagens utmaning blir att positionera sig på marknaden och i medvetandet hos 

kunden för att bli hörd. Brodsky (2010) nämner även han vikten av att använda musik 

som ett positioneringsverktyg. Musik i samband med ett varumärke kan förändra eller 

bidra till den bild och upplevelse kunderna har av företaget, bland annat skapar musik 

ofta emotionella associationer till ett företag eller en produkt (Brodsky, 2010). Den 

tredje trenden som Lusensky (2010) nämner har uppkommit är att människor baserar 

sina köp på känslor vilket gör att känsloassociationer till varumärken blir viktigare. 

Lusensky (2010) beskriver den fjärde trenden som att varumärken har utvecklats till 

upplevelser där ett fokus på människans fem sinnen har framkommit för att förstärka 

varumärkesupplevelsen. Slutligen menar han att den femte trenden är kopplad till 

digitaliseringens och de nya möjligheterna till konversation mellan företag och kund. 

Utmaningen för företagen blir då att engagera kunderna och genom word-of-mouth få 

dem att skapa konversationer om varumärket. Enligt Gustafsson (2015) kan designad 

musik till varumärken och företag ses som manipulativt ur ett kundperspektiv. Hon 

menar dock att om företagen kan skapa eller erbjuda musik som engagerar kunderna 

kan musiken ses som ett delat intresse mellan företag och kund som stärker deras 

relation.  

 

3.2.3 Kundvärde 
Enligt Lu et. al. (2015) kan kundvärde skapas genom den digitala teknologin då det ger 

möjlighet till snabba och bekväma tjänster. De menar därmed att företag idag agerar 

som plattformar som tillhandahåller förutsättningar till kunden att skapa värde. I 

företagen som upplevelseplattform ingår deras kärntjänst men även relaterade tjänster 

samt icke-relaterade tjänster (Lu et. al., 2015). Chen och Wangs (2016) studie visar att 

kunddeltagande kan skapa värde för både kunden och företaget. Lu et. al. (2015) menar 

att resenärer är aktiva medskapare till värde och kan skapa det antingen direkt med 

transporttjänsten, exempelvis flygbolaget, eller indirekt genom interaktion med 

transportjänstens plattform. De menar även att värde kan skapas resenärer emellan 

genom upplevelser eller information. I och med att kunder kan hitta information och 

själva välja det som intresserar dem, är tjänsteleverantörens uppgift enbart att erbjuda 

tillgänglig information och på så sätt försöka attrahera bland annat kundernas kognitiva, 

affektiva och känslomässiga önskemål av resetjänsten (Lu, et. al., 2015). 
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Inom flygbranschen nämner Boetsch, Bieger och Wittmer (2011) att kundens 

emotionella värdekoppling till varumärken har blivit viktigare. De menar att många 

resenärer i större utsträckning väljer flygbolag utifrån emotionella värden istället för 

faktorer som pris, produktattribut eller restid. Enligt Boetsch et. al. (2011) har denna 

förändring skett bland annat i och med teknikens utveckling som att flyg kan erbjuda 

individuella underhållningsskärmar på flygplanen. Flint, Blocker och Boutin Jr (2011) 

menar att företag som följer med i teknikutvecklingen och i kundernas önskemål för att 

skapa kundvärde kan ge dem unika konkurrensfördelar. Andra faktorer som resenärer 

tycker är värdefulla under en flygresa nämner Yang, Hsieh, Li och Yang (2012) är 

servicekvalitet och däribland ingår pålitlighet, respons och trygghet. De menar även att 

chansen att kunden väljer att flyga med samma flygbolag igen bestäms av hur de 

upplever kundvärdet och att det därmed är viktigt för flygbolagen att arbeta för att 

leverera förutsättningar för önskat värde.  
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras den insamlade datan från våra intervjuer samt kvalitativa 

enkät, med en inledande beskrivning av våra respondenter. Empirin kommer att 

redovisas utifrån de belysta teorierna i referensramen. Kapitlet följer samma struktur 

som föregående kapitel för att på ett enkelt sätt kunna se kopplingen mellan teori och 

empiri.  

 

Det empiriska kapitlet utgår ifrån insamlad data från genomförda intervjuer och enkäter. 

Empirin grundar sig därmed i sex genomförda intervjuer via telefon och Skype, samt en 

kvalitativ enkät med två respondenter. Nedan listas respondenterna samt företag och 

datum.  

 

Alf Gabrielsson, Uppsala Universitet, 7 december 2018. 

Carl-Johan Rosén, BRAflyg, 10 december 2018. 

Daniel Johansson, Linnéuniversitetet, 3 december 2018. 

Jasmine Andersson Roos, Thomas Cook, 10 december 2018. 

Jennifer Olsson, Emirates, 7 december 2018. 

Magnus Rydén, Soundtrack your brand, 12 december 2018. 

Niklas Brosjö, Blixten & Co, 6 december 2018. 

Robert Sahlberg, Musicpartner, 13 december 2018. 

 

4.1 Ljudsinnet 
Andersson Roos1 berättar att det under flygresan finns ljud som uppstår från flygplanet, 

som buller från motorerna i maskinen. Hon menar att det är något som kan påverka hur 

passagerarna mår, främst de som sitter i mitten av planet där motorerna sitter och där 

ljudet är mest påtagligt. Andersson Roos fortsätter att förklara att vissa resenärer kan 

klaga på det då det kan anses som störande, medan andra resenärer som exempelvis har 

flygrädsla kan bli nervösa och känna obehag av ljudet. Rydén2 berättar att han anser att 

ljudsinnets påverkan på en flygresa är personlig och att om en person är flygrädd är det 

lätt att bli på helspänn om det är något som låter konstigt. Rosén3 bekräftar att 

framförallt buller från flygplansmotorerna och liknande har stor påverkan på hela 

                                                
1 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
2 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
3 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
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komforten och reseupplevelsen. Brosjö4 berättar exempelvis att det som resenär är lätt 

att bli helt slut efter en flygresa i och med allt buller. Även Gabrielsson5 nämner att 

ljudsinnet påverkas under en flygresa då resenären blir utsatt för ett konstant buller. 

Rosén6 förklarar att det är ett konstant, monotont buller som finns på de flesta 

flygplanstyper och som är svårt att komma bort ifrån. Han menar att det därmed är en 

utmaning för flygbolag, att försöka få ned det externa ljudet. Ett exempel Rosén tar upp 

är att vid konstruerandet av Saab 2000 sattes motljud in, för att få ned kabinbullret, 

genom att skicka ut lågfrekventa toner istället. Det störningsljudet skickades ut för att 

kompensera för bullret vilket gav upplevelsen av en tystare kabin.  

 

Förutom bullret från flygplansmotorerna förklarar Rosén att även ljud från medresenärer 

och personal kan ses som störande men att det är ett mer selektivt ljud som går att 

sortera bort. Johansson7 instämmer i detta då han menar att “ljudförorening” är något 

människor idag har lärt sig att mer eller mindre acceptera i såväl publika miljöer som i 

hemmiljöer. Olsson8 berättar att på Emirates flygningar har personalen utrop i 

högtalarna, något som de dock nyligen skurit ned på då de märkt av att det kan vara 

irriterande att lyssna på. En del utrop menar hon att de däremot inte kan undvika, som 

meddelanden från kaptenen samt välkomnande uttalanden på arabiska, engelska och de 

lokala språken till destinationen planet är på väg till. Olsson berättar vidare att de på 

Emirates även har musik i högtalarna vid på- och avstigning. Hon nämner att det är 

blandade låtar på engelska och arabiska som spelas, vissa är nyare och livliga medan 

andra är äldre eller mer lugna.  

 

Något som Sahlberg9 nämner är att det vid flygresor är lätt att påverkas av andra 

resenärers sinnesstämningar via ljudsinnet om det hörs att de är oroliga eller nervösa när 

de pratar. Han menar också att om du hör medresenärer som är glada kan det smitta av 

sig. Olsson berättar även att det på Emirates flygningar ingår gratis mat och dryck i 

biljetterna vilket kan göra att en del passagerare blir något alkoholpåverkade vilket kan 

höja ljudvolymen. Hon nämner även att resenärer kan glömma bort att ta av sig sina 

                                                
4 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
5 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
6 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
7 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
8 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
9 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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hörlurar när de ska prata och då blir väldigt högljudda vid samtal. Andersson Roos10 

berättar att hon upplever att många resenärer helst vill sitta med ljuddämpande hörlurar 

eller lyssna på sin egen musik för att få bort tankarna från att de sitter i ett flygplan som 

rör sig i luften. Olsson11 förklarar att de på Emirates erbjuder enkla hörlurar gratis i 

ekonomiklassen medan de i businessklassen är av bättre kvalitet med bra ljuddämpning. 

Brosjö12 anser att hörlurar är ett enkelt sätt för att komma bort från bullret, vilket 

Gabrielsson instämmer i. Även Rydén13 menar att ljuddämpande hörlurar är något som 

kan användas för att fly ifrån ljuden under en flygresa.  

  

4.1.1 Digitalisering 
Den främsta digitaliseringen bland människors musikkonsumtion menar både Brosjö, 

Rydén och Sahlberg14 är den tillgänglighet till all världens musik som bland annat olika 

streamingtjänster medfört. Brosjö berättar hur konsumtionen av musik idag är helt 

annorlunda mot hur den tidigare varit. Han menar att det inte är en investering på 

samma sätt, tidigare har köpbeslut formats utan kunskap kring hur musiken faktiskt låter 

och om den kommer vara omtyckt. Brosjö berättar vidare att musiken idag kan lyssnas 

på oavsett tillfälle, och om det för lyssnaren är okänd musik finns det funktioner via 

exempelvis mobiltelefonen som berättar vad det är för låt som hörs. Trots detta menar 

Brosjö att tillgängligheten av musiken för många kan innebära en svårighet i att hitta ny 

musik, då val och utbud är mycket större än tidigare. Han berättar vidare om hur bland 

annat Spotify kan rekommendera musik, något han anser fortfarande vara under 

utveckling och därmed upplevs som skör. 

 

Tjusningen kring den nya tillgängligheten anser Rydén har lagt sig, istället är lyssnarna 

mer tillbakadragna. På samma sätt som Brosjö ser en utmaning för användare att hitta 

ny musik i dagens stora utbud, menar Rydén att i och med all den musik som finns så 

har lyssnaren blivit passiv då det är svårt att hitta rätt. Rydén anser att det istället går att 

urskilja en mer tillbakadragen och distant lyssnartyp. Han menar att människor inte 

längre är lika aktiva när de väljer musik, utan istället föredrar att få musiken serverad till 

sig. De rekommendationer som bland annat sker via Spotify ser istället Rydén som en 

chans för lyssnarna att låta musiken styras utav någon annan. Han berättar vidare att det 

                                                
10 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
11 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018  
12 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
13 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
14 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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är vanligt att användare letar upp musik som anses bra för att ha något att utgå från när 

musiken sedan rekommenderas utifrån vald låt. Det kan därför, enligt Rydén15, innebära 

att användaren blir bekväm och lyssnar på, för den, gammal musik och utefter detta 

presenteras ny musik.   

 

Digitaliseringen har enligt Brosjö16 och Rydén förändrat användningen av musik och 

bekvämligheten hos användarna. Sahlberg17 menar också att digitaliseringen medfört 

negativa konsekvenser för bland annat Musicpartner då streaming, trots det fantastiska 

utbudet, även ses som en chans för företag att använda privata konton för att spela 

musik i dess butiksmiljö. Han menar att människor lätt misstar musiken som gratis och 

tillgänglig, och utan kunskap kring licenser blir detta ett billigare alternativ för att ha 

musik i verksamheten. Sahlberg menar att viljan att betala för musik i och med 

digitaliseringen sjunkit, särskilt i samband med att via deras tjänst få en utformad 

musikprofil.  

 

Digitaliseringen märks även på flygbranschen, bland annat Olsson18 beskriver hur 

Emirates har internetuppkoppling ombord. Internet är däremot något som BRA inte 

erbjuder sina resenärer berättar Rosén19. Andersson Roos20 berättar även att 

internetuppkoppling inte erbjuds hos Thomas cook, även om det tidigare funnits. Hon 

förklarar hur företaget valt att ta bort uppkopplingen då det bland annat störde 

arbetsmiljön för de anställda, vilket i sin tur även irriterade kunderna. Andersson Roos 

berättar att med internet ombord blev det lätt att resenärerna helt fokuserade på sina 

egna mobiltelefoner, vilket gjorde arbetet för dem som flygvärdinnor svårare i och med 

den minskade direkta kontakten som bidrog till att de fick fråga resenärer ett flertal 

gånger kring samma ämne. Hon berättar även att det sågs som en säkerhetsrisk då det 

tog bort resenärernas fokus under personalens säkerhetsgenomgångar. Även Rosén 

berättar att BRA har fått införa extra utrop inför säkerhetsgenomgången just för att 

uppmärksamma resenärerna och be dem ta ut eventuella hörlurar eller andra 

störningsmoment.  

 

                                                
15 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
16 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
17 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
18 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
19 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
20 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
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I samband med den teknologiska utvecklingen berättar både Olsson21 och Andersson 

Roos22 kring de olika underhållningssystem som finns ombord på flygplanen. Dessa 

innehåller bland annat musik, radio, filmer, serier och podcasts berättar både Olsson och 

Andersson Roos. Olsson berättar dock att till exempel radion är det väldigt få som 

använder. Andersson Roos beskriver underhållningssystemet som ett komplement för 

att de inte erbjuder internet ombord. Hon berättar även hur all underhållning pausas så 

fort något utrop görs, för att försäkra att ingen distraktion finns. Den musik som erbjuds 

ombord berättar Andersson Roos består av arbete från ett externt företag som lägger in 

den musik som erbjuds och alltså inte är något som är kopplat till olika 

streamingtjänster. Hon nämner vidare att även den radio som finns är speciellt utformad 

just för flygbolaget och inte de vanliga radiokanaler som människor är vana att lyssna 

på. BRA erbjuder enligt Rosén23 inte någon underhållning då han tror att just 

användningen av egen musik och egna hörlurar ombord hos dem beror på den stora 

mängd resenärer som reser inom arbetet. Han menar att de vill syssla med sitt och 

kräver därmed inte någon underhållning. Han berättar dock utifrån tidigare erfarenheter 

från sitt arbete på TUIfly nordic, där de erbjöd olika typer av underhållning ombord, att 

just musiken inte var så populär då resenärerna hellre föredrog att ta med sin egna och 

utvalda musik. Även Andersson Roos beskriver hur många resenärer utnyttjar de 

offline-funktioner som erbjuds hos streamingtjänster och att de därmed hellre använder 

musik de själva valt. Hon beskriver även att den mängd resenärer som tar med egen 

musik eller annan underhållning ombord varierar efter ålder. Hon förklarar vidare att då 

många äldre reser med just Thomas cook kanske antalet sjunker för att de inte använder 

sig utav egen musik, medan yngre resenärer däremot oftast föredrar att själva styra sin 

underhållning.  

 

Både Andersson Roos och Rosén nämner internetuppkoppling och utvecklat arbete med 

musikkanaler som en framtida möjlighet för flygbolagen att arbeta med. Något 

Andersson Roos anser kan krävas för att följa med i samhällets digitala utveckling. 

Rosén tror även att framtida möjligheter för resenärerna att välja flera typer av 

underhållning samtidigt ombord kommer att finnas hos flygbolagen.  

 

                                                
21 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
22 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
23 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
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4.1.2 Musikaliska element 
Enligt Gabrielsson24 är det många faktorer i musik som spelar in vid påverkan på 

människor men de viktigaste rent musikaliska faktorerna är tempo, tonart, ljudstyrka 

och klangfärg. Han menar dock att det i första hand är tempot i musiken som påverkar 

människor beroende på om musiken är snabb, långsam eller mittemellan. Brosjö25 

berättar kring de mer klassiska takterna att den mer generella takten som går lite 

snabbare är en takt människor blir peppade av tills dess den upplevs som stressande. 

Han menar att när det gått ett tag och takten blir för långsam och släpig tappas den till 

slut just för att den är för långsam och det är svårt att veta om det ens är en takt längre. 

Sahlberg26 berättar att takten även påverkar hur människor agerar, till exempel om en 

restaurang vill att sina gäster ska sitta länge och äta blir det automatiskt så om det spelas 

lugn musik. Detta är något som även Johansson27 håller med om. Vidare förklarar 

Sahlberg att det är samma sak om det är snabb musik som spelas, människor äter då 

snabbare och om musiken är snabb i exempelvis en butik rör sig kunderna snabbare 

genom den.  

 

Enligt Brosjö är genre ett så pass stort begrepp att det definitivt påverkar människor 

känslomässigt och deras upplevelse. Han nämner att överlag är musik som går i dur mer 

positiv och musik som går i moll mer negativ, något som även Gabrielsson håller med 

om. När det kommer till texten i musiken berättar Brosjö att han inte ser texten som 

något viktigt eller aktuellt, utan det melodiska är det som främst är av betydelse. Vidare 

berättar han att det finns låtar som är menade för att människan ska bli glad och att det 

finns refränger som är väldigt medryckande som handlar om att ha roligt. Sahlberg 

anser däremot att texten faktiskt kan spela roll då det beroende på miljö kan bidra till 

associationer hos lyssnaren. Han berättar vidare kring Musicpartners erfarenheter av 

anpassad musik på flygplatser att det kan vara bäst att undvika låtar som innehåller ord 

som krasch eller död då det kan väcka oro och skapa negativa associationer till 

resenärernas flygresa. Sahlberg förtydligar genom att säga att texten är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till vid applicerandet av musik på en viss miljö.  

 

Sahlberg anser att musikens inverkan på människor i första hand handlar om energi, 

volym och takt. Vidare berättar han att genre är det som kommer i andra hand då det 
                                                
24 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
25 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
26 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018  
27 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
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finns de genrer som är lite mer utstickande som till exempel hiphop och metal vilket i 

sin tur kan ha med energin att göra. Energin i musiken anser Sahlberg28 är viktigare än 

takten då en låt som är ganska snabb kan upplevas som rätt soft och en lugn låt kan ha 

väldigt hög intensitet. Han berättar också att om volymen sänks så läggs den 

automatiskt mer i bakgrunden men om den är högre blir den väldigt tydlig. Sahlberg 

nämner att en del trendigare klädbutiker till exempel kan spela musik väldigt högt för 

att attrahera just deras klientel. Energi är något även Rydén29 nämner som viktigt i 

musiken men även hur den är producerad. Han menar att det också finns aspekter i 

genrer där till exempel jazz och klassiskt ses som elegant och lyxigt.  

 

4.1.3 Musikpsykologi 
Gabrielsson30 berättar att psykologi handlar om upplevelser och beteenden, han 

beskriver därefter att musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband 

med musik. Han berättar vidare om upplevelser i sig och menar att det är ganska 

sällsynt för människor att uppleva en händelse som en stark upplevelse. Gabrielsson 

menar att det är mer vanligt med musikupplevelser där musiken håller till i bakgrunden 

av vardagen. Han fortsätter berätta att många människor använder musik i vardagen just 

för att påverka deras humör, om personen känner sig lite nere kan den spela musik som 

piggar upp eller som tar fram ett glatt minne. Brosjö31 berättar även att det går att 

anpassa musiken efter olika situationer. Som exempel menar han att vid flygplatser kan 

det i loungen spelas en lite lugnare spellista för att få en avslappnad stämning medan det 

under boarding kan spelas musik som har ett högre tempo som gör att människor rör sig 

snabbare. Brosjö berättar bland annat att han gärna lyssnar på musik han känner igen 

när han ska arbeta för att inte bli överraskad med ny musik som tar fokus från arbetet 

och kan skapa en distraktion. Han menar däremot att vid användning av musiken som 

ett bakgrundsljud spelar igenkänningsfaktorn inte lika stor roll, då syftet främst är att 

skapa en viss sinnesstämning. 

 

Gabrielsson menar att under en flygupplevelse beror musikens påverkan på människor 

på vart resenärerna är på väg, vilket humör de är på och syftet med resan. Något som 

Sahlberg menar alltid varieras då personer har olika relationer till flygresor. Gabrielsson 

berättar vidare om dessa aspekter som tre faktorer vid valet av musik. Faktorerna består 
                                                
28 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
29 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
30 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
31 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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av hur musiken upplevs, dels på musiken, dels på den som lyssnar och dels på vilken 

situation människan befinner sig i. Han menar att de tre faktorerna växelspelar på ett 

väldigt komplicerat sätt men att de är bra att ha som utgångspunkt. Gabrielsson32 menar 

vidare att om alla tre faktorer passar ihop kan det bli en väldigt bra kombination, alltså 

att musiken passar in på resenärens humör och situation. Det kan dock gå väldigt illa åt 

andra hållet, det är därför viktigt att alla dessa tre samspelar med varandra för att det ska 

bli bästa möjliga match förklarar han. Det är dock inte säkert att den valda musiken 

passar personerna runt omkring och Gabrielsson menar därför att den individuella 

musikanvändningen vid en flygresa är viktig. Vid en stressad sinnesstämning då en 

person kanske vill varva ner är det vanligt att personen väljer något som är lite lugnare 

berättar Gabrielsson. Han förklarar att det finns en mekanism för sambandet mellan 

musikens uttryck och hur människan känner sig, något som på svenska kallas smitta. 

Anledningen berättar han är för att uttrycket i musiken smittar av sig till lyssnaren.  

 

Gabrielsson menar att det dock inte alltid är att smittan fungerar, det kan till exempel 

handla om en situation där personen är med om något obehagligt. Han förklarar att 

spelas det trevlig musik vid det här tillfället så kan den senare för personen förknippas 

med obehag på grund av situationen. Han förklarar att han jobbar mycket med 

musikterapeuter och berättar om hur de väljer musik för arbetet och vid mötet med 

patienter. Gabrielsson nämner att de måste tänka på vad personen i fråga tycker om för 

musik, vad den absolut inte vill höra och om personen har några obehagliga minnen 

förknippade med musiken. Detta för att personen kan vara i ett kristillstånd och att det 

då är kritiskt i terapeutiska sammanhang att se över musiken menar Gabrielsson. Han 

avslutar med att det gäller att ha fingertoppskänsla i vilken musik som skulle kunna 

passa och vilken som absolut inte får förekomma. 

 

4.1.4 Musik och sinnesstämningar  
Brosjö33 berättar att människor associerar olika typer av musik till olika 

sinnesstämningar. Det som också påverkar upplevelsen menar Rydén34 är om det är en 

känd eller okänd låt som spelas. Gabrielsson instämmer i att faktorer som genre, att 

musiken är igenkänd och omtyckt påverkar människor och dess känslor till musik. 

                                                
32 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
33 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018  
34 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
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Andersson Roos35 berättar att de spelar musik vid boarding för att sätta passagerarna i 

en viss sinnesstämning och känna sig välkomna. Hon menar att genom att spela 

igenkända låtar har de hört att flera passagerare känner sig glada och att en del 

nervositet släpper. Sahlberg36 menar att den igenkända musikens effekt beror på tillfälle 

och miljö, ibland gynnar det kunderna att använda sig utav musik de känner igen. Det 

berättar han beror mycket på om det i situationen är viktigt för kunderna att associera 

till annat via musiken, exempelvis på ett gym där de som tränar gärna vill höra musik 

som får dem att bli mer effektiva samt något som de associerar till bra stunder. Även 

Rydén37 syftar till att igenkänd musik kan vara viktig just på grund av tidigare 

associationer. Han menar att igenkänd musik fångar personers intresse och 

uppmärksamhet mycket lättare än ny musik som kanske istället bara hamnar i 

bakgrunden. Vidare tänker Rydén att igenkänningsfaktorn i musik kan vara just viktig 

vid flygresor på grund av den distraktion det kan ta från andra obehöriga saker som till 

exempel kan stressa en nervös resenär.  

 

Gabrielsson38 menar att om anpassad musik efter sinnesstämningar ska appliceras på ett 

flygplan måste det tas reda på vilket humör passagerarna är på. Han nämner att det kan 

vara en överliggande svårighet då alla som reser inte är på samma humör. Därför 

berättar Gabrielsson att det flygbolagen måste göra som första steg är att fråga sina 

resenärer vad de har för sinnesstämning vid resan och sedan försöka analysera vilken 

typ av musik som passar resultatet från resenärerna. För att sedan kunna erbjuda 

resenärerna anpassad musik efter sinnesstämningen de har anser Gabrielsson att 

flygbolagen borde erbjuda egna hörlurar att lyssna via, eftersom vissa kanske inte vill 

ha musik och därför bör det inte spelas musik i högtalare. Rydén berättar att musik kan 

påverka sinnesstämningen även under en flygresa, dock anser han att det kan vara 

komplicerat att utföra det i praktiken då flygbolagen måste tillgodose alla resenärers 

tycke och smak. Johansson39 berättar att han anser att musik kan anpassas efter 

människors sinnesstämning med hjälp av maskininlärning under en längre tid. Han 

menar att genom att analysera vilken musik användare väljer på streamingtjänster kan 

företag över tid hitta mönster och bygga upp en profil som stämmer överens med olika 

sinnesstämningar. Johansson förklarar att streamingtjänster kan tagga all musik med 

                                                
35 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
36 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
37 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
38 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
39 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 



  
 

43 

vilka känslor musiken är relaterad till och att det på det sättet går, efter en längre 

läroperiod, att identifiera känslor som depression eller glädje. Vid ett strategiskt arbete 

med anpassad musik nämner Johansson40 även vikten av att ständigt ta in feedback från 

användarna för att kunna uppdatera musiken. Även Rydén41 menar att när de arbetar 

med anpassad musik till företag får de feedback som gör att de ibland plockar bort låtar. 

 

Vid specifika sinnesstämningar på flygresor som flygrädsla och känslor av obehag eller 

osäkerhet menar Gabrielsson42 att det framförallt är lugn musik med ganska ljus sång 

som bör spelas. Han nämner att det i musikalisk mening inte ska vara några häftiga 

ryck, inte heller snabb eller ettrig musik. Gabrielsson förklarar begreppen legato och 

staccato, som kan vara bra att tänka på vid framtagandet av musik efter 

sinnesstämningar. Legato berättar han betyder bunden musik där tonerna mer eller 

mindre följer varandra eller flyter in i varandra medan staccato är mer stöt-artat. Med de 

två begreppen menar Gabrielsson att en lugn, svag, legato-präglad musik är passande 

för att dämpa rädsla och obehagskänslor. Han nämner vidare att det inte bör vara några 

djärva harmoniska eller oväntade saker i musiken. Om resenären är glad och 

förväntansfull inför resan är det en annan situation och då förklarar Gabrielsson att 

musiken kan vara mer sprittande glad. Med det menar han att musiken kan vara relativt 

snabb, medryckande och ha en ljus klangfärg. Det kan vara lite studs i musiken så att 

det svänger om den, nämner Gabrielsson. Han berättar även att om det däremot är en 

passagerare som bär på en sorg eller som har varit med om något sorgligt borde 

musiken anpassas så att den är relativt lugn och lite åt moll-hållet. Det bör heller inte 

vara några oväntade ryck, utan en lugn melankolisk karaktär. Han berättar dock att det 

vid sorg är väldigt individuellt vilka låtar som passar och inte då alla har olika 

associationer till musik.  

 

Olsson43 berättar att sinnesstämningen generellt sett är trött under flygresor. Hon 

förklarar att oavsett vilken tid det är på dygnet är människor trötta då de kommer från 

olika delar av världen och att det är tröttsamt att flyga. I och med att folk är trötta kan de 

även bli mer lättretliga nämner Olsson. Andersson Roos44 förklarar att hon uppfattar att 

resenärerna på flygresorna främst är glada men även att det finns en viss nervositet, 

                                                
40 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
41 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
42 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
43 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
44 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
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stress och flygrädsla. Andersson Roos45 anser att egen musik definitivt skulle kunna 

lugna resenärerna och framförallt de med flygrädsla. Rosén46 instämmer i att en del 

resenärer kan vara stressade och att det då är mer passande med lugnare musik. Även 

Sahlberg47 anser att flygbolag borde arbeta med musik för att skapa ett lugn och en 

positiv känsla.  

 

Sahlberg berättar att musik är en personlig upplevelse som ur ett generellt perspektiv 

gör att individen har någonting att fokusera på vilket kan hjälpa till i olika sammanhang 

där individen vill dämpa sin sinnesstämning. Han nämner exempelvis att experiment 

gjorts inom ambulansvård som resulterade i att musik kan ha en lugnande effekt på 

människor som har ont då det kan ta bort fokuset på det jobbiga. Även Gabrielsson48 ger 

ett exempel på en kvinna som hade tagit med sig ett kassettband med självvald musik 

till sin förlossning. Han berättar att när bandet började spelas förändrades hela hennes 

sinnesstämning och den medicinska smärtlindringen avbröts omedelbart. Smärtan 

försvann inte men den trycktes undan av musiken, vilket visar hur starkt musik kan 

påverka människors upplevelser. 

 

4.2 Upplevelser 
Enligt Brosjö49 spelar musiken en viktig roll för en upplevelse, som exempel nämner 

han att det i en skräckfilm kan finnas scener där musiken bygger upp för att något 

läskigt ska ske. Skulle det i de scenerna istället spelas stråkar eller en glad låt blir det 

inte samma dramaturgi, menar han. Vidare berättar Brosjö att om ljudbilden ändras så 

att den inte passar det visuella kan det bli ett störande moment för tittaren. Han menar 

också att det i andra situationer är minst lika viktigt att sätta ljudbilden för att människor 

ska veta vilken typ av stämning eller känsla som är i fokus. Även Sahlberg talar för att 

musik i film är något som påverkar upplevelsen av den men att musiken inte är till för 

att matcha någons personliga musiksmak utan mer vara generell för att passa in. 

Gabrielsson håller med om att musik är viktigt för en upplevelse i alla situationer och 

därmed även på en flygresa. Eftersom det är svårt att veta vad alla passagerare på ett 

flygplan vill lyssna på menar dock Gabrielsson att det är enklast om alla resenärer tar 

med sig sina egna hörlurar och lyssnar på den musik som förhöjer just deras upplevelse.  

                                                
45 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
46 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
47 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
48 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
49 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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Rydén50 berättar att lyssnandet av musik ofta leder till ett behov av att höra mer bra 

musik och det i sin tur kan leda till en positiv upplevelse. Vidare nämner han att 

Soundtrack your brand har ett stort fokus på hur en köpupplevelse kan påverkas i 

butiksmiljöer. Han förklarar att det alltid finns faktorer som påverkar beteendet direkt 

hos människor, som till exempel att stillsam musik kan skapa ett lugn hos människor. 

Han berättar också att forskning har visat att om den musik som spelas känns igen av de 

som lyssnar blir de mer uppmärksamma, än om det är okänd musik som spelas då den 

oftast hamnar i bakgrunden. Rydén menar att det även kan kopplas till flygresor och att 

om det därmed är någon som är flygrädd kan det vara bra att spela igenkänd musik vid 

till exempel start för att få resenärerna att uppmärksamma sig på annat.  

 

4.2.1 Tidsuppfattning 
Gabrielsson51 berättar att musik alltid kan förändra människors tidsuppfattning och 

därmed även på flygresor. Som exempel menar han att om personen gillar musiken i 

fråga kan det bidra till att tiden tycks gå fortare, den glöms bort på sätt och vis. 

Gabrielsson förklarar även att om det däremot är musik som personen inte tycker om 

eller tycker är allmänt tråkig kan det vara precis tvärtom, att tiden upplevs stå still. Han 

menar därmed att det är omständigheterna som gör att tiden upplevs gå snabbare eller 

långsammare med musik, vilket han även anser skulle gälla på en flygresa. Sahlberg52 

instämmer i detta då han berättar att musik förändrar människors tidsuppfattning, dels 

taktmässigt i beteendet men också att sinnet får flöda med i någonting som gör att 

känslan av tiden tappas. Han menar därmed att det absolut skulle kunna appliceras på en 

flygresa då resenären kan uppleva att tiden går snabbare då musiken bidrar till en 

subjektiv tidsupplevelse. 

 

Rosén53 däremot är mer skeptisk till att musik skulle kunna förändra människors 

tidsuppfattning under flygresor. Han anser att exempelvis åtta timmar är konstant åtta 

timmar oavsett om musik spelas eller inte, dock tror han att det är möjligt att få bort 

tristessen med hjälp av musik. Brosjö54 instämmer då han anser att musiken blir som ett 

tidsfördriv under en flygresa. Rosén berättar att BRAs flygningar inte går över cirka en 

                                                
50 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
51 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
52 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
53 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
54 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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och en halv timme vilket gör att han inte anser att tidsuppfattningen hinner förändras 

under just deras resor. Vidare berättar han dock att han vid längre resor, som 

charterflygningar på fyra till tretton timmar, tror att musiken som ett tidsfördriv kan 

göra att tristessen försvinner och att tiden då upplevs gå fortare. Brosjö55 håller med i 

detta då han berättar att musiken är ett sätt att putta bort tristessen och ett sätt för att 

fylla ut tiden på längre flygningar. Exempelvis menar Rosén56 att om lugn musik spelas 

under ett nattflyg kan tiden upplevas gå snabbare för att personen i fråga sov halva 

resan. Han förklarar därmed att längden på flygresan är avgörande för att kunna uppfatta 

en skillnad i tidsuppfattningen.  

 

Rydén57 berättar att Soundtrack your brand har stort fokus i deras arbete på hur musik 

kan påverka en köupplevelse och människors väntetid. Han menar att de vid situationer 

där folk väntar, försöker anpassa musik så att den är igenkänd för att få människor att 

fokusera mer på musiken än på tiden. Han nämner även att det alltid finns väntetider vid 

flygresor, både i väntan på att gå ombord planet och under själva flygtiden. Vid de 

tillfällena berättar Rydén att musik skulle kunna spelas, antingen i högtalare eller att 

musik erbjuds i hörlurar.  

 

4.2.2 Emotionell varumärkesupplevelse 
Rydén förklarar att Soundtrack your brand har gjort studier som visar att det går att 

påverka försäljning och att stärka varumärken genom att använda sig utav musik och att 

de därmed tycker att det är en viktig aspekt vid varumärkesbyggande. Han menar att 

många företag kan lägga ned stora budgetar på att inreda lokaler, ta fram logotyper och 

designmanualer vilket är en tyst kommunikation. Hörseln däremot är ett viktigt sinne 

som det historiskt sett inte lagts mycket energi eller tid på men det finns en stor 

potential att arbeta med det berättar Rydén och syftar till musik. Johansson58 berättar att 

de flesta företag kan dra nytta av att använda musik för att främja sitt varumärke. Han 

menar att musik, precis som färg, form, logo och lukter påverkar människors bild av 

varumärket. Även Sahlberg59 berättar att musik är ett bra sätt för att kommunicera med 

sina kunder och att det därmed finns ett värde i att arbeta aktivt med musik både i 

fysiska butiker men även som marknadsföring eller digitalt. Han nämner vidare att det 

                                                
55 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
56 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
57 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
58 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
59 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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går att se musiken som en varumärkesbudbärare. Sahlberg60 berättar även att en kund 

kanske får ett första intryck av det visuella men att det är genom musiken som kunden 

riktigt upplever varumärket och får en känsla för det.  

 

Rydén61 berättar att det oftast är större varumärken, kedjor eller företag som vänder sig 

till Soundtrack your brand för att få specifik hjälp. Han nämner att det ofta är så att de 

företagen har en budget som gör att de har råd att lägga pengar på det samt att de har en 

större insikt i att musiken faktiskt har en effekt både på försäljning och hur varumärket 

kan uppfattas med hjälp av musik. Rydén berättar vidare att många företag provat låta 

personalen styra musiken men att det blivit rörigt och att de därför vänder sig till dem 

för att skapa en central strategi. Företagen har då en insikt kring musikens betydelse 

men att de känner att det är tidskrävande och svårt att sätta ihop musiken själva och att 

det därför kan vara tryggt att nå ut till ett företag som har större koll på hur man faktiskt 

bör använda musik.  

 

Sahlberg berättar att den viktigaste anledningen till varför varumärket vänder sig till 

Musicpartner för hjälp är för att få en konsekvent, genomtänkt musikprofil i sin 

verksamhet. Han förklarar vidare att enkelheten är en viktig del i deras arbete. 

Varumärkena som de hjälper ska inte behöva involvera personalen utan de ska på ett lätt 

sätt kunna plocka in systemet som sedan sköter sig självt och uppdateras med ny musik. 

Sahlberg förklarar även att deras system är driftsäkra och har lång batteritid så att 

varumärkena kan lita på att musiken spelar och att det inte blir tyst. Han anser även att 

deras personliga råd och support är något som uppskattas samt deras kunnighet i 

licenser.  

 

De varumärken som Musicpartner arbetar med är från alla möjliga branscher nämner 

Sahlberg, exempelvis mindre enskilda firmor eller större butikskedjor med fysiska 

lokaler. Han förklarar att det är skillnad i hur de arbetar med varumärkena beroende på 

deras storlek och budget. För ett litet företag med mindre budget kan Musicpartner 

erbjuda färdiga lösningar med ett antal olika musikströmmar i olika riktningar, medan 

de vid ett större företag arbetar mer aktivt med att skapa en skräddarsydd lösning vilket 

är dyrare, enligt Sahlberg. Han berättar även att när Musicpartner skräddarsyr 

musiklösningar omfattar det bland annat musikråd, hur varumärket vill uppfattas och 
                                                
60 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
61 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 



  
 

48 

hur de vill att kunden ska uppleva butiken. De färdiga musikströmmarna nämner 

Sahlberg62 är friköpt musik som oftast är helt okänd musik med okända artister vilket 

gör att priset och licensen blir lägre. Sahlberg förklarar även att om ett varumärke vill 

vara specifikt eller unikt kan det vara lönsamt att använda sig mindre utav topplistelåtar 

och istället skapa ett sound som eftersträvar en spännande känsla. Musiken blir som en 

identitetsbärare och därför anser han att det är viktigt att förstå att människor kan ha 

både positiva och negativa associationer till igenkända låtar. 

 

Rydén63 förklarar att hur företag och varumärken bör använda eller erbjuda musik beror 

på vad det är de vill uppnå med musiken. Han menar att det antingen kan handla om att 

påverka försäljningen på plats och att det då är bakgrundsmusik de arbetar med. På så 

sätt kan de undermedvetet påverka deras kunders beteenden och attityder samt skapa en 

trevlig miljö menar Rydén. Han nämner vidare att det går att använda musik för att 

bygga upp och stärka lojaliteten och engagemanget hos sina kunder. Exempelvis 

berättar Rydén att vissa företag samarbetar med artister och sponsring där de mer aktivt 

använder musiken för att knyta an till sina kunder. Han nämner dock att artisten inte får 

glömmas bort, är det en känd artist kommer allt på köpet till exempel vad den står för 

och vad den förknippas med. Även Sahlberg anser att artisten och dess varumärke är 

viktigt att ta hänsyn till. Han fortsätter med ett exempel kring att om en artist till 

exempel skulle bli uthängd i media som något människor kan associera till något 

negativt kanske artistens låtar inte bör finnas med på en spellista. 

 

Rydén berättar att musik som det är någon avsändare bakom kan stärka varumärken och 

att det därmed skulle kunna fungera även på flygbolag. Han menar att eftersom 

resenärerna är fast på planet under en längre tid finns det flera tillfällen där musik kan 

användas, exempelvis att kunderna kan lyssna individuellt i hörlurar eller att musik 

spelas i högtalare vid start och landning. Andersson Roos64 berättar att hon anser att 

musiken absolut kan påverka vad människor tänker om varumärket. Hon nämner 

exempelvis att olika genrer inte passar alla varumärken. Skulle Thomas cook spela 

hårdrock eller techno hela tiden skulle det inte vara passande för alla målgrupper och 

resenärerna kanske får en stökig bild av företaget eller varumärket berättar Andersson 

Roos.  

                                                
62 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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När det gället flygbolag nämner Rosén65 att ett strategiskt arbete med musik är något 

som möjligtvis skulle kunna främja varumärket beroende på hur det marknadsförs. Som 

exempel nämner han att flygbolag skulle kunna ha som strategi att lyfta svenska artister 

och att de då bör har en viss marknadsföring för det. Han förklarar då även att det måste 

finnas ett arbete med att följa samhällsklimatet för att se vad som är inne. Rosén ser 

därmed ett strategiskt arbete med musik som en spännande tanke men att det möjligtvis 

skulle passa bättre på flygbolag med chartertrafik än de med reguljärtrafik. Han baserar 

det på att det är två helt olika klientel med olika sinnesstämningar som flyger med de 

två alternativen. De som reser med reguljärflyg vill enbart ta sig från punkt A till punkt 

B och därför anser Rosén att musik inte skulle påverka varumärket, medan det vid 

charterflyg skulle kunna fylla en funktion som förbättrar resenärernas upplevelser och 

attityder till varumärket. Sahlberg66 anser även han att det finns stor potential i att 

använda musiken och även marknadsföra den på olika sätt. Han menar att det i butik 

skulle kunna vara att kunden kan få ta med sig spellistan hem för att få känslan från 

verksamheten, eller att musiken marknadsförs i sociala medier och liknande. 

Gabrielsson67 instämmer även i att musik kan användas för att stärka varumärket även 

om han inte tycker om det. Han menar att varumärket ska ha sin styrka i sig själv med 

bra kvalitet och ett bra pris utan att en konstform ska behövas tas till för att förstärka 

det. Han anser då att varumärken utnyttjar musiken i rent kommersiellt syfte vilket gör 

att musiken kan förknippas med det varumärket i all framtid. 

 

Brosjö68 berättar att Blixten & CO tidigare har samarbetat med flygbolaget SAS som 

ville koppla sitt varumärke till musik och skapa en ljudprofil. Han nämner att Blixten & 

CO tog fram fem stycken musiklistor till dem som var avsedda för olika ytor. Listorna 

gick att hitta på Scandinavian Airlines Spotify-konto som marknadsfördes genom 

Scandinavian traveller kanalerna berättar Brosjö. Han menar att musiken inte spelades 

upp i någon speciell yta utan skapades för att resenärerna skulle kunna lyssna på dem 

individuellt. Brosjö förklarar att de skapade listorna efter SAS egna varumärke och 

listorna var bland annat “Fast Track”, “Lounge” och “Origin”. Den sistnämnda nämner 

han var ett sätt att marknadsföra musik som är skriven av svenskar eller skandinaver.  

                                                
65 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
66 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
67 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
68 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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Sahlberg69 berättar att Musicpartner inte har erfarenhet av ett arbete med musik på just 

flygplan men däremot på flygplatser. I och med att det är så många olika människor 

som passerar på en flygplats nämner han att det inte går att förhålla sig till allas 

sinnesstämningar, men flygplatsen är en miljö som ska kännas skön och lyxig samtidigt 

som det ska vara en lugn och positiv atmosfär. När det gäller flygplan och flygplatser 

anser Sahlberg att det finns olika inriktningar även där. Exempelvis nämner han att det 

är väldigt annorlunda hur skandinaviska flygbolag fungerar i jämförelse med ett 

thailändskt eller något från mellanöstern. En del flygplatser menar Sahlberg har mer 

fokus på glamour än vad en del skandinaviska har som är mer avskalade.  

 

Soundtrack your brand arbetar inte med att ta fram listor till olika sinnesstämningar 

menar Rydén70. De arbetar mer med att skapa spellistor utefter varumärkets 

personlighetsdrag, som exempelvis ett elegant, ungdomligt, teknologiskt eller jordnära. 

Även Sahlberg instämmer i att musiken ska avspegla det varumärket har som budskap 

och vill kommunicera ut till sin målgrupp. Han nämner också att om ett varumärke 

säljer lyxiga produkter eller har en högre prisprofil och vill få den känslan bör de spela 

musik som gärna är lite okänd så att det inte blir för folkligt. I andra verksamheter som 

ett gym däremot förklarar han att välkända hits är bra att spela för att folk ska få energi 

och associera positivt till varumärket. Andersson Roos71 instämmer i detta då hon 

berättar att det finns de som analyserar vilken musik som ska spelas, speciellt vid större 

företag. Hon menar också att musik kan leda till positiva upplevelser av varumärket om 

musiken passar varumärket. Rydén förklarar att om ett företag verkligen vill lyckas och 

göra rätt från början med musiken bör de spela musik som känns igen och som passar 

varumärkets personlighet och de värden de står för. 

 

4.2.3 Kundvärde 
Sahlberg menar att musik är värdefullt att använda i kommunikation ut till kunder via 

olika kanaler. Han menar vidare att musiken är en viktig del i kundens association till 

ett varumärke och hur det upplevs. Något Rydén påpekar som en viktig aspekt är att 

musiken som används stämmer väl överens med avsändaren. Han menar att om musiken 
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hänger ihop med varumärket kan det generera i mer positiva attityder och kundnöjdhet 

än om musiken inte tycks passa ihop med varumärket. 

 

Personalen ombord på flygen arbetar alltid med att bemöta resenärerna på bästa sätt, 

Andersson Roos72 berättar om hur hon och kollegor ofta försöker att vara väldigt 

pedagogiska i sitt arbete. Hon berättar vidare om hur de anställda får utbildning i 

kundbemötande både innan och under arbetet. På Thomas cook får flygvärdinnorna, 

enligt Andersson Roos, även under sin anställning varje år genomföra en tre-dagars 

utbildning där de lär sig kring kundbemötande i olika verklighetsbaserade situationer. 

Även Rosén73 berättar om hur BRA arbetar med att alltid bemöta resenärerna på ett 

trevligt sätt. Han menar även att det gäller för personalen att uppskatta vilken 

sinnesstämning resenären befinner sig och sedan anpassa bemötandet efter detta. Rosén 

menar att utefter kundernas sinnesstämning varierar den upplevelse de är ute efter, 

något som personalen ska bemöta för att se till att resenärerna får just en bra 

flygupplevelse. Andersson Roos nämner även att hon bland resenärerna märkt att deras 

flygupplevelse formas och påverkas av hur mycket pengar de har investerat i resan. Hon 

upplever i och med det att det finns en större nervositet hos resenärerna vilket kan leda 

till att de vid minsta motgång eller misstycke skapar en dålig association till resan och 

kanske även flygbolaget i sig.  
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5 Analys  
I följande kapitel kommer vår teoretiska referensram ställas mot vår empiriska 

datainsamling. Syftet med kapitlet är att analysera teori och empiri för se samband, 

hitta kopplingar eller olikheter. Detta gör vi för att skapa en sammanfattning och 

djupare förståelse för förhållandet mellan de tidigare kapitlena.  

 

5.1 Ljudsinnet 
Hultén et. al. (2011) menar att ljud är något som konstant omger oss och påverkar hur 

samhället och omgivningen förmedlas via ljudsinnet till kroppen. På samma sätt kan vi 

även via empirin se hur ljudet har stor inverkan på oss människor, speciellt vid en 

flygresa. Bland annat berättar Gabrielsson74 hur resenärer utsätts för konstant buller. 

Andersson Roos75 menar att de ljud som uppstår av flygplanet i stor utsträckning 

påverkar hur resenärerna mår och upplever resan. Det kan bekräftas av Thompson 

(2015) som menar att rörelser som upplevs i örat kan framkalla olika känslor och tankar. 

Något som Sahlberg76 fortsätter att argumentera för genom att beskriva hur resenärers 

sinnesstämningar även påverkar medresenärer. I detta kan vi urskilja hur det konstanta 

ljudet under en flygresa faktiskt påverkar sinnesstämning och upplevelse, utan att musik 

ses som en faktor.  

 

De tre elementen av ljud som Hultén (2014) beskriver går att urskilja i miljön under en 

flygresa. Det första elementet är ambienta ljud, något som i flygplan består främst av det 

buller och motorljud som Gabrielsson, Andersson Roos och Rosén77 berättar om. Dessa 

är ljud som ofta, enligt Andersson Roos, påverkar hur resenärerna känner sig. Vi ser 

därmed att bullret är en oundviklig faktor under flygresan, som vi däremot anser att 

människor kan reducera med hjälp av musik. Det andra elementet, som Hultén (2014) 

berättar är röster, upplever Rosén och Olsson78 som ett av de största störningsmomenten 

för en resenär. Under flygresan förekommer röster via ljud från medresenärer, personal 

samt de utrop som görs via högtalare. Bland annat menar Olsson att många resenärer 

vid alkoholpåverkan kan bli högljudda och därmed störa andra resenärer. Däremot 

menar både Rosén och Johansson79 att röster är ljud som är lättare för resenärer att 
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77 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
78 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
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filtrera bort, något som många redan gör med ljuddämpande hörlurar. De utrop som 

görs under en resa har enligt Olsson80 varit ett så pass stort störningsmoment att 

Emirates själva valt att minska dem. Vi anser att det är viktigt att ha detta i åtanke då det 

visar på att det finns flera anledningar till att resenärer väljer att lyssna på musik, bland 

annat för att sortera bort störningsljud som röster. Hulténs (2014) tredje och sista 

element, musik, ser vi används endast vid vissa tillfällen av flygbolag på flygresor som 

musik vid på- och avstigning, vilket Olsson nämner. Utöver detta anser vi oss kunna 

urskilja att flygbolagens arbete med musik är relativt obefintligt och den 

musikanvändning som sker under en flygresa är främst individuell för resenärerna.  

 

5.1.1 Digitalisering 
Att digitaliseringen är en stor del av både musik- och flygbranschen är något som vi 

tydligt kan urskilja. Inom flygbranschen talar teorin för att digitaliseringen medför en 

ständigt fortsatt förändring i köplandskapet och konsumtionen av en flygresa (Lu et. al., 

2015), men även i hur själva tjänsten upplevs (Jarach, 2002). Det går även att se till 

medförda förändringar i resenärernas beteende både innan och efter resan (Buhalis och 

Law, 2008). Denna typ av förändring och anpassning i flygbranschen i och med 

digitaliseringen är något vi kan urskilja i respondenternas svar, där vi tydligt kan se att 

flygbolagen arbetar med digitaliseringen och har utvecklat reseupplevelsen utefter 

denna. Bland annat så berättar både Olsson och Andersson Roos81 om olika typer av 

underhållningssystem som erbjuds ombord på planen. Trots att det idag går att se en 

befintlig internetuppkoppling på många flygbolag, bland annat hos Emirates enligt 

Olsson, är det flera flygbolag som väljer att inte erbjuda det. Andersson Roos berättar 

om Thomas Cooks val att ta bort uppkopplingen då det påverkade flygvärdinnornas 

arbetsmiljö, resenärernas upplevelse och deras säkerhet. Säkerhetsaspekten är något 

som även BRA tar hänsyn till, enligt Rosén82. Trots att de varken erbjuder internet eller 

underhållning ombord, märker de av den ökade användningen av till exempel 

mobiltelefoner och datorer vilket gör att de har extra utrop för att säkerställa att 

resenärerna lyssnar på säkerhetsgenomgången och liknande. Trots att vi i och med 

denna uppsats vill se om musik kan förändra en resenärs upplevelse ombord är det även 

viktigt att se till hur ett flygbolags erbjudande av detta kan leda till en viss arbetsmiljö 

eller säkerhetsrisk. Detta anser vi bland annat kan utföras genom att kontrollera 

                                                
80 Jennifer Olsson, svar via mail, 7 december 2018 
81 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
82 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
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underhållningssystemen ombord och pausa det som spelas när utrop görs, vilket 

Andersson Roos83 nämnt att Thomas Cook gör.  

  

Musikkonsumtionen har i och med digitaliseringen blivit portabel och går numera 

istället att lyssna på var och när som helst (Cockrill, et. al., 2011) där användning av 

streamingtjänster som Spotify är ett av världens främsta sätt att konsumera musik på 

(Johansson, et. al., 2018). Brosjö84, Rydén85 och Sahlberg86 instämmer i hur 

tillgängligheten av musik, genom streamingtjänster, har förändrat musikkonsumtionen. 

Denna typ av musikkonsumtion anser vi vara vanligt förekommande på flygresor. 

Utifrån respondenternas svar kan vi urskilja att resenärer i de flesta fall väljer att lyssna 

på egenvald eller medhavd musik istället för den musik som erbjuds ombord i 

flygplanets underhållningsprogram. Rosén87 och Andersson Roos beskriver båda hur de 

upplever att resenärer föredrar sin egna musik, något de bland annat har tillgänglighet 

till via de offline-funktioner som vissa streamingtjänster erbjuder. Cockrill et. al. (2011) 

menar att musik är något många använder för att förbättra sin livskvalitét, även 

Johansson et. al. (2018) beskriver hur många numera ser musik som en naturlig del av 

vardagen. I synen på musik som en del i vardagen ser vi en koppling till flygresenärers 

musikkonsumtion i form av egenvald musik då de genom musiken vill påverka 

flygupplevelsen, på samma sätt som de vill förbättra livskvalitéten. Även den 

bekvämlighet som Brosjö och Rydén nämner går att koppla till resenärers val av att 

lyssna på musik de själva valt för att på så sätt förändra sin reseupplevelse. Vi anser 

därmed att det inte blir en lika naturligt upplevd känsla att lyssna på tilldelad musik som 

styrs av någon annan. Det är därför även större chans att resenärerna blir negativt 

påverkade då de inte själva väljer musiken. 

 

5.1.2 Musikaliska element 
I vår teori kan vi urskilja att musikens rytm och melodi är något av det främsta i 

musiken som påverkar lyssnaren. Fagius (2015) beskriver rytmen som det dominerande 

elementet i musik. Detta skildras även av både Lusensky (2010) och Juslin och Laukka 

(2004), samtidigt som Bossius och Lilliestam (2011) berättar om hur rytmen både 

fysiskt och emotionellt har effekt på människan. Thompson (2015) nämner exempelvis 

                                                
83 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
84 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
85 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
86 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
87 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 



  
 

55 

att en fysisk respons kan ske genom att kroppen anpassar sig efter rytmen i den musik 

som spelas. Då rytm och tempo kan anses vara samma sak kan vi ur detta se en 

koppling till hur både Gabrielsson88 och Brosjö89 menar att det är om musiken är snabb 

eller långsam som främst påverkar människans beteende. Vi kan här identifiera rytmen 

som en viktig del i musiken för att skapa respons hos människor både emotionellt och 

fysiskt.  

  

Bojner Horwitz och Bojner (2005) samt Thompson (2015) berättar kring hur rytm kan 

påverka agerande, då musikens rytm är något som kan verka stressreducerande. Detta 

förklarar Bojner Horwitz och Bojner (2005) kan ske genom att musikens rytm kan 

skapa harmoni i kroppen genom att frambringa en lugnare andning, vilket kan återskapa 

en bra balans i kroppen. Vi kan urskilja att rytmen är något som oundvikligt påverkar en 

människas sinnesstämning samt beteende, och musikens rytm bör därför stämma 

överens med önskat resultat. Taktens påverkan på hur en människa agerar är även något 

som Sahlberg90 och Johansson91 pratar om, detta genom att nämna ett exempel i hur 

musik påverkar gästerna på en restaurang. Spelas långsam musik stannar gästerna i 

regel längre och äter långsammare, medan snabb musik istället ökar den takt de äter i. 

Vi kan i och med dessa aspekter se att i ett arbete med att ta fram musik till en flygresa 

krävs det att flygbolagen tar hänsyn till musikens rytm och takt för att skapa ett önskat 

resultat.  

  

Texten är också ett av de element i musik som kan påverka människor. Enligt Deng et. 

al. (2016) hjälper musikens text lyssnaren att få en djupare förståelse för vad som 

spelas. Texten kan enligt dem även bidra till en djupare förståelse för abstrakta koncept, 

bland annat glädje och kärlek. Trots att Brosjö inte ser texten som ett betydande element 

så behöver vi ha Sahlbergs åsikter i åtanke. Sahlberg menar att texten har betydelse, 

främst i situationer där musik appliceras på en viss miljö då både musik och text kan 

framkalla associationer. Han berättade även ett exempel från företagets egna arbete med 

musik på flygplatser där de aktivt valde att sålla bort låtar som innehöll ord relaterade 

till död och flygolyckor, för att inte skapa oro hos resenärerna. På samma sätt anser vi 
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89 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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91 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 



  
 

56 

att den musik som erbjuds på flygplan bör anpassas så att de inte handlar om något som 

för situationen är opassande. 

 

5.1.3 Musikpsykologi 
Något som framträder i vår studie är hur musiken påverkar människan i olika 

situationer. Hoshino och Keller (2016) nämner att fokuset i deras forskning ligger på de 

psykologiska processerna hos människan i samband med stimuli av musik. Genom 

resultatet av musikpsykologi menar de att det går att se hur människans tankar, känslor 

och sociala liv ser ut. Gabrielsson92 däremot menar att musikpsykologi tillsammans med 

upplevelser och beteenden är läran om musiken. Vi kan då urskilja att det finns vissa 

skiljaktigheter kring just definitionen av musikpsykologi. Trots detta anser vi att 

musikpsykologi grundar sig i hur människor emotionellt reagerar på musik, vilket är 

användbart vid ett arbete med applicerande av anpassad musik efter sinnesstämningar 

vid en flygresa.  

  

Juslin och Laukka (2004) nämner att människor lyssnar på musik när de uträttar något 

utan en tanke på vad det är de lyssnar på, något som Bossius och Lilliestam (2011) 

kallar för bakgrundslyssnande. Vi kan urskilja resonemanget även i empirin då Brosjö93 

berättar hur han, ur ett eget perspektiv, lyssnar på musik som han känner igen när han 

ska arbeta eftersom han inte vill bli överraskad och därmed skapa en distraktion. 

Gabrielsson förklarar att musiken idag används utefter vilken situation lyssnaren 

befinner sig, till exempel kan musik pigga upp om någon är ledsen. Han menar även att 

musiken ofta finns i bakgrunden i vardagen, istället för att skapa starka 

musikupplevelser. Trots att bakgrundsmusik frivilligt eller inte är en stor del av 

människors vardag så uppfattar vi inte detta som det främsta användningsområdet för ett 

flygbolag att nyttja musik. Vi tror istället att det gäller att ett fokus finns på musiken, för 

att den under en flygresa ska generera önskad effekt på sinnesstämningen, exempelvis 

skapa ett lugn eller reducera obehagskänslor.  

  

Något vi kan se är en skillnad mellan teori och empiri är tanken om att musiken är 

anpassad efter situation. Brosjö berättar att det absolut går att anpassa musiken efter 

olika situationer då det kan skapa önskade sinnesstämningar. Detta är något vi ser att 

Fagius (2005) säger emot och istället menar att det finns de som är skeptiska till att de 
                                                
92 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
93 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
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känslor som uppkommer när människor hör musik skulle vara situationsbundna. Fagius 

(2005) fortsätter med att förklara att musiken istället har ett eget emotionellt innehåll. Vi 

uppfattar detta som att det är individuellt vilka associationer människor har till musiken 

och att känslor därmed dyker upp i olika situationer i samband med musiken som spelas 

då vi alla har tidigare associationer och erfarenheter. Vi kan även se att Gabrielsson94 

stödjer vår uppfattning då han nämner tre faktorer som påverkar hur musiken upplevs 

vilket är musiken, lyssnaren och situationen. Han menar vidare att musikens uppfattning 

under en flygupplevelse därmed baseras på vart resenärerna är på väg, vilket humör de 

är på samt syftet med resan. För att koppla resonemanget till flygbranschen kan vi 

bekräfta att en individuell koppling i musiken till lyssnarens sinnesstämning och 

situation är av betydelse vid ett strategiskt arbete med musik.  

 

5.1.4 Musik och sinnesstämningar 
Musik har en stor påverkan på människor när det handlar om reaktioner (Sweeney och 

Wyber, 2002), respons i form av spontana känslor (Krishna et. al., 2016) samt 

förändringar i humör, sinnestillstånd, mående och framkallning av minnen (Bossius och 

Lilliestam, 2011). En anledning till detta resonemang kan vi se att Thompson (2015) 

förklarar som att ljud upplevs både i och utanför huvudet och att det känns i hela 

kroppen. Detta kan vi även urskilja i empirin då Brosjö95 och Rydén96 instämmer i att 

musik kan associeras till olika sinnesstämningar. Utifrån dessa resonemang anser vi att 

ett arbete med musik anpassad efter sinnesstämningar under en flygresa kan vara 

användbart för flygbolagen då det kan förändra bland annat resenärers mående, tankar 

och humör. 

 

En aspekt Garlin och Owen (2006) nämner är att människors tidigare kännedom och 

tycke för musiken spelar roll i hur responsen till musiken blir. Även Gabrielsson (2008) 

menar att musik som är välkänd och omtyckt har en stor betydelse vid framkallning av 

känslor, framförallt vid kritiska situationer där känslor som oro och ångest är 

inblandade. Han menar då att musiken kan dämpa dessa känslor och istället bidra till ett 

lugn. Det bekräftas även av Lee et. al. (2004) med studier i sjukhusmiljöer. Vi kan 

urskilja resonemanget med välkänd musik i empirin då Rydén menar att om låten är 

känd eller okänd påverkar hur situationen upplevs. Han menar vidare att den igenkända 

                                                
94 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
95 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
96 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
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musiken är lättare att uppmärksamma än okänd musik som istället hamnar i 

bakgrunden. När det handlar om flygresor anser vi att musikens igenkänningsfaktor är 

viktig att ha i åtanke för ett strategiskt arbete med anpassad musik efter 

sinnesstämningar. Rydén97 menar att i sammanhang som en flygresa kan 

igenkänningsfaktorn i musiken vara betydande för att det kan bli en distraktion som tar 

bort tankar från nervositet och stress. Vid kritiska situationer kopplade till flygresor 

menar Andersson Roos98 att igenkänd musik kan göra resenärerna glada och minska 

deras nervositet. Sahlberg99 instämmer i att igenkänd musik kan ha positiva effekter på 

människor, men att det däremot beror på vilka associationer musiken ger. Exempelvis 

nämner han att musiken kan vara kopplad till vissa tillfällen eller miljöer och därmed 

inte passar till andra situationer även om den är igenkänd. Det är något Krishna et. al. 

(2016) konstaterar då de individuella associationerna människor har till musik är 

avgörande i hur musiken upplevs och vad responsen blir. Trots att responsen och 

associationer till musik är individuellt anser vi att igenkänningsfaktorn i musiken, som 

exempelvis genrer, är en viktig aspekt då det till största del kan skapa positiva känslor 

och lugn.  

 

Då människor har olika associationer och åsikter om musik kan vi se en problematik i 

ett strategiskt arbete med musik under en flygresa då det är svårt att ta hänsyn till varje 

individs associationer och önskemål. Däremot anser vi att det kan finnas potential i att 

skapa flera typer av spellistor till olika sinnesstämningar som resenärerna kan välja att 

lyssna på individuellt och därmed enkelt byta låt om så önskas. Gabrielsson100 menar att 

ett viktigt första steg för flygbolag som vill använda musik är att ta reda på vilka de 

vanligaste sinnesstämningarna är under en flygresa för att sedan kunna analysera 

resultatet. Sahlberg menar att musik är en personlig upplevelse som kan leda fokus till 

något annat vilket kan vara hjälpsamt i situationer där individen vill förändra sin 

sinnesstämning. Olsson101 berättar att sinnesstämningen ombord på ett flygplan i regel 

är trött och Andersson Roos fyller i med att det även är vanligt med nervositet, stress, 

flygrädsla och självklart glädje. Både Andersson Roos och Rosén102 anser att det finns 

potential i att arbeta med musik för att lugna stressade och rädda resenärer och istället 
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försöka skapa en positiv känsla. Hur detta resonemang skulle kunna fungera menar 

Gabrielsson (2008) beror på att musiken avleder tankar och uppmärksamhet från de 

negativa känslorna och istället väcker positiva känslor som exempelvis glädje, trygghet 

och hopp. De sinnesstämningar som Olsson103, Andersson Roos104 och Rosén105 nämner 

uppfattar vi är de som framträder främst under en flygresa. Därmed ser vi potential för 

flygbolag att använda anpassad musik för att bemöta resenärernas sinnesstämningar. 

 

Enligt Gabrielsson106 är det en interaktion mellan faktorer i musiken som leder till olika 

respons hos lyssnaren. För att ta fram en spellista till en kritisk situation, vilket vi anser 

kan kopplas till en flygresa för flygrädda, nervösa eller stressade individer, menar 

Gabrielsson (2008) därmed att faktorer som uttryck och text är viktigt att ta hänsyn till. 

Sweeney och Wyber (2002) menar att musikens interaktiva effekt av genre och tempo 

även har betydelse vid framtagning av anpassad musik. De nämner att musik med 

exempelvis ett högre tempo leder till större upplevd glädje och upphetsning. 

Gabrielsson förklarar även att begreppen legato och staccato kan vara bra att ha i åtanke 

vid framtagandet av musik efter sinnesstämningar. Han menar vidare att legato-präglad 

musik är passande för att dämpa rädsla och känslor av obehag medan en mer staccato-

präglad musik passar vid glada och förväntansfulla känslor. Vi anser att kunskaper inom 

vilka faktorer i musiken som faktiskt kan påverka människors sinnesstämning är 

betydelsefull för flygbolaget vid ett eventuellt framtagande av anpassade musiklistor.  

 

För att flygbolag ska skapa spellistor efter sinnesstämningar till sina resenärer anser vi 

att flygbolagen bör fråga sina kunder vilken sinnesstämning de oftast har under 

flygresorna. Vi instämmer även i Johanssons107 resonemang om att arbeta med 

maskininlärning av musik kopplat till sinnesstämningar under en längre tid är ett bra 

tillvägagångssätt. Genom maskininlärningen menar Johansson att det går att finna 

mönster som gör det lättare att bygga upp listor för olika sinnesstämningar. Feedback är 

även en betydande faktor vi kan urskilja ur empirin från Johansson och Rydén108 som vi 

uppfattar som en betydande del i arbetet med strategisk anpassad musik. För att förstå 
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sina kunder och kommunicera med dem genom musik anser vi att feedback är ett sätt att 

få in värdefull information för att kunna utveckla arbetet framåt.  

 

5.2 Upplevelser 
Enligt Kleiber et. al. (2011) grundar sig upplevelser bland annat i en individs 

medvetenhet, tankar, uppfattningar och känslor. Mossberg (2015) menar att begreppet 

upplevelse innefattar individens sinnesstämning och känslomässiga engagemang. Hon 

nämner även att upplevelser skiljer sig mellan individer då interaktion och stimuli från 

omgivningen är olika för varje person. Enligt Brosjö109 spelar musiken en viktig roll i 

upplevelser. Detta kan vi även se att Gabrielsson110 instämmer i, som menar att det är 

olika för varje individ i vad som förhöjer en upplevelse. När det handlar om musik och 

hur det kan förändra upplevelser menar Gabrielsson att det är en viktig del i alla 

situationer och att musik för att förhöja en upplevelse därmed även kan appliceras på en 

flygresa. Han menar då att det är en bra idé att resenärerna individuellt får välja musik 

att lyssna på i egna hörlurar. Vi kan därmed se att det är betydelsefullt att se till 

individnivå när det handlar om att försöka förändra människors upplevelser under en 

flygresa då faktorer som tankar, sinnesstämning och interaktion kan skilja sig markant 

från person till person.  

 

Genom att företag som flygbolag tillhandahåller möjligheten för sina kunder att lyssna 

på musik individuellt under en flygresa kan vi identifiera en del av den dynamiska 

process mellan företag och kund som Lemon och Verhoef (2016) nämner. De menar 

även att det i den processen finns vissa kontaktpunkter som enbart kunden kan påverka, 

vilket kan handla om kundens tankar, önskemål och behov. Att erbjuda kunden 

individuell lyssning på musik anser vi kan göra att de efter egna önskemål, känslor och 

liknande kan påverka sin upplevelse. Brosjö menar även att det är viktigt att ljudbilden 

passar ihop med individens sinnesstämning. Sahlberg111 instämmer i att musik påverkar 

upplevelsen och att musiken inte behöver vara matchad till individens exakta 

musiksmak, utan mer generell för att passa in på olika humör och sinnesstämningar. 

Utifrån detta uppfattar vi att individuell lyssning på musik kan påverka varje individs 

upplevelse under en flygresa. Vid framtagning av spellistor utifrån sinnesstämningar 

tolkar vi det som att vikten ligger i att musiken passar ihop med sinnesstämningen för 
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att skapa en bra ljudbild. Vi kan även urskilja tankar om kundens betydande roll i 

upplevelseprocessen i Lu et. al. (2015) teorier där de ser kunden som medskapare av 

upplevelsen samt att företaget inte kan kontrollera hur kunderna upplever tjänsten eller 

produkten som erbjuds. Detta menar de växt fram mer i och med digitaliseringen, vilket 

vi därmed anser att flygbolagen skulle kunna ta hänsyn till då funktioner i smartphones 

och på internet kan hjälpa kunderna att skapa mer personliga reseupplevelser.   

 

Mossberg (2015) skiljer på vardagliga upplevelser och målinriktade upplevelser. Lemon 

och Verhoef (2016) menar att målinriktad kundupplevelse har ett multidimensionellt 

fokus på kundens kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga, sensoriska och sociala 

uppfattningar om ett företag. Detta är något Soundtrack your brand arbetar med enligt 

Rydén112, han menar att de bland annat arbetar med hur musik kan påverka en 

köpupplevelse. För att påverka kundernas upplevelse i butiksmiljöer använder de musik 

som kan skapa ett lugn, uppmärksamhet eller en viss stämning genom okänd musik i 

bakgrunden. Rydén menar vidare att musik är något som går att använda vid arbete med 

kundupplevelser även ombord på flygplan. Exempelvis nämner han att känd musik vid 

starten av flygresan kan skapa ett lugn och minska flygrädsla om fokuset istället hamnar 

på musiken. Haase och Wiedmann (2018) har nämnt att fokuset på musik för att 

förändra kundupplevelser har kommit från sinnesmarknadsföringen. Även Cameron et. 

al. (2003), Ferreira och Oliveira-Castro (2011) och Hultén (2015) understryker de 

positiva effekter musik har visats sig ha på kunders upplevelser. Vi anser därmed att en 

flygresa kan ses som en målinriktad kundupplevelse, utöver vardagliga upplevelser, där 

musik kan användas som ett verktyg för att förändra eller påverka resenärers upplevelse 

under resan.  

 

5.2.1 Tidsuppfattning 
En aspekt som är av intresse är att både Cameron et. al. (2003) och Guégen och Jacob 

(2002) konstaterar att det går att förändra den subjektiva tidsuppfattningen hos en 

individ med hjälp av musik. Vi uppfattar att detta understryks av Gabrielsson113 och 

Sahlberg114 som berättar att faktorer i musik kan göra att tiden uppfattas gå snabbare 

eller långsammare. Något vi även ser framträder är att en faktor som gör att 

tidsuppfattningen kan förändras med musik är sinnesstämning, vilket Kellaris och Kent 

                                                
112 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
113 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
114 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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(1992) samt Cassidy och MacDonald (2010) menar. De nämner att om musiken matchar 

sinnesstämningen som individen har, uppfattas tiden gå snabbare än om de inte stämmer 

överens. Garlin och Owen (2006) samt Bailey och Areni (2006) menar däremot att den 

bidragande faktorn är om musiken är igenkänd och omtyckt för lyssnaren. 

Gabrielsson115 instämmer i att om musiken är uppskattad av lyssnaren tycks tiden gå 

fortare till skillnad från om den inte uppskattas vilket gör att tiden uppfattas att gå 

långsammare. Även Rydén116 berättar att de använder igenkänd musik för att väntetiden 

ska upplevas kortare än den är. Vi kan därmed se att musik har en påverkan på 

människors tidsuppfattning och framförallt att musikens igenkännbarhet har en 

betydande roll för skapa en snabbare tidsuppfattning, vilket kan vara önskat vid 

situationer med väntetid. Vi kan även identifiera att tidsuppfattningen kan förändras 

med musik anpassad efter sinnesstämningar, vilket vi anser kan appliceras på 

flygresor.   

 

Sullivan (2002) menar att musik kan distrahera människor från att bli uttråkade vilket 

kan göra att väntetiden upplevs kortare än den är. Detta är något vi kan urskilja att både 

Rosén117, Brosjö118 och Rydén berättar om. Rosén menar att musiken tar bort tristessen 

vid väntetider snarare än att förändra tidsuppfattningen. Brosjö instämmer då han menar 

att musiken puttar bort tristessen och fyller ut tiden. Rydén menar även att när musik 

spelas är fokuset på den istället för på tiden. Utifrån detta framgår det för oss tydligt att 

musiken kan agera som ett verktyg för att distrahera människor från att tänka på tiden 

och snarare skapa ett fokus på det som spelas upp.   

 

5.2.2 Emotionell varumärkesupplevelse 
Miletsky (2014) beskriver att ett varumärke är mer än bara en logotyp, det är hela 

upplevelsen av en produkt eller tjänst samt associationer kring den. Att varumärket ses 

som en hel upplevelse instämmer Lusensky (2010) i och nämner att människans fem 

sinnen är i fokus för att skapa en varumärkesupplevelse. Det framträder även att 

Kapferer (2008) och Miletsky (2014) menar även att kundrelationer, fysiskt och 

emotionellt, samt kommunikation via olika kanaler är viktig för att bygga ett 

varumärke. Detta är något vi ser framträder i empirin då både Rydén och Johansson119 

                                                
115 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
116 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
117 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
118 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
119 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
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påpekar att många företag lägger ner stora resurser på att ta fram en logotyp utan att 

förstå att det är fler aspekter som vägs in i hur företaget uppfattas av kunderna. 

Johansson120 berättar exempelvis att delar som musik, färger och lukt även är viktiga 

vid varumärkesbyggande. Rydén121 berättar att företag ofta tänker på inredning och 

design, vilket är tyst kommunikation, men glömmer bort den som hörs. Han menar att 

det finns stor potential i att arbeta med musik som en slags kommunikation. Sahlberg122 

instämmer i att musik är en kommunikationskanal som kan skapa värde både som 

marknadsföring fysiskt och digitalt och därmed kan ses som en varumärkesbudbärare. 

Ur detta kan vi se att det är viktigt att se till flera aspekter vid varumärkesbyggande, 

som både tyst och ljudlig kommunikation. Vi kan även identifiera musik som ett möjligt 

marknadsföringsverktyg för kommunikation, vilket Kapferer (2008) och Miletsky 

(2014) understryker som en viktig del i varumärkesbyggandet. Det framgår även ur 

empirin att många företag ser det visuella som viktigast i varumärket och glömmer bort 

att det är hela upplevelsen som skapar varumärkesuppfattningen, precis som både 

Miletsky (2014) och Hultén (2011) nämner.  

 

Att använda Kotler och Armstrongs (2018) marknadsföringsstrategi med fyra P:n för att 

positionera sitt varumärke på marknaden anser Gabrielsson123 borde vara den främsta 

strategin för att inte utnyttja musik i kommersiellt syfte. Däremot berättar han att 

musiken faktiskt kan stärka ett varumärke, vilket det framgår att Rydén och Sahlberg 

instämmer i. Rydén menar att all musik det finns en avsändare bakom kan stärka dess 

varumärke, vilket vi därmed anser även gäller flygbolag. Sahlberg berättar bland annat 

att en kund kan få ett första intryck av det visuella men att det är genom musiken som 

kunden upplever och får en känsla för varumärket. Rydén nämner även att musik kan 

användas för att bygga upp och stärka lojalitet och engagemang hos kunderna. Han 

menar vidare att musiken kan vara ett sätt för att knyta an till sina kunder, vilket vi kan 

ses som något som blir exklusivt mellan företag och kund. Vi kan därmed se att 

Lusenskys (2010) uppdatering av de fyra P:na som ett relevant svar på framväxten av 

varumärke som konkurrensfördel och teknikens utveckling. Hans tillägg av känslor, 

upplevelser, engagemang och exklusivitet är något vi ser att Sahlberg och Rydén 

                                                
120 Daniel Johansson, svar via mail, 3 december 2018 
121 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
122 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
123 Alf Gabrielsson, telefonintervju, 7 december 2018 
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nämner som viktiga faktorer i varumärkesbyggandet med musik vilket de även har sett 

kan påverka försäljning och associationer till varumärken.  

 

Lusensky (2010) beskriver att en trend inom varumärkesuppbyggande handlar om att 

digitaliseringen medfört att musiken blivit en stor del av människors vardag och att 

varumärken därmed måste anpassa musiken efter sina kommunikationsmål. Detta 

resonemang som förts fram av Lusensky (2010) kan vi bekräfta genom intervjuerna då 

Rydén124 berättar att det blivit allt mer framväxande att marknadsföra varumärken med 

musik och att det numera finns en större insikt i de positiva effekter musik kan ge 

varumärket. Vi kan även bekräfta att denna trend går att applicera på flygbranschen 

genom Blixten & CO samarbete med flygbolaget SAS för att skapa en ljudprofil. 

Brosjö125 benämner samarbetet som ett sätt för SAS att koppla sitt varumärke och dess 

olika områden till anpassad musik. Ur detta uppfattar vi att digitaliseringen och 

streaming av musik har fått en stor del i varumärkesuppbyggande för att genom 

anpassad musik kunna kommunicera med sina kunder, vilket bekräftar Lusenskys 

(2010) teori. 

 

De nya kommunikationsmöjligheter mellan företag och kund som digitaliseringen 

medfört menar Lusensky (2010) skapat en utmaning i att få kunderna att bli engagerade 

och skapa konversationer kring varumärket. Gustafsson (2015) menar däremot att 

anpassad musik till varumärket, som vi anser kan ses som en del av digitaliseringens 

framväxt, kan engagera kunderna och ses som ett delat intresse som stärker relationen 

mellan företag och kund. Vi anser att musik är ett bra sätt att kommunicera med sina 

kunder vilket Sahlberg126 instämmer i. Även Rydén menar att musiken kan ses som ett 

sätt att öka engagemanget och kontakten med sina kunder. Utifrån detta kan vi 

understryka att musik kan ses som ett kommunikationsverktyg både fysiskt och digitalt 

som kan stärka intresse och relation mellan företag och kund.  

 

Något vi kan se att både teori och empiri indikerar är att musik kan ses som en strategi 

som bör utformas efter varumärket då de skiljer sig på olika sätt. Lusensky (2010) 

menar exempelvis att musiken måste stämma överens med varumärkets 

kommunikationsmål, värderingar och målgrupp. Hultén (2011) beskriver att musik som 

                                                
124 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
125 Niklas Brosjö, intervju via Skype, 6 december 2018 
126 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
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en ljudstrategi är ett sätt att förmedla varumärkets identitet. Rydén127 instämmer i detta 

och förklarar att en strategi för musik måste anpassas efter vad varumärket vill uppnå 

med den, vilket han nämner bland annat kan vara att öka försäljningen eller skapa en 

starkare relation till sina kunder. Både Rydén och Sahlberg128 ser även musiken som 

något som kan stärka varumärkets identitet. Detta kan vi se då Rydén berättar att ett 

företag som anpassar musiken efter varumärkets personlighet och dess värdegrund har 

lättare att lyckas på marknaden. En annan aspekt som framträder är att musiken bör 

stämma överens med varumärkets målgrupp, vilket Andersson Roos129 och Sahlberg 

nämner. Vi anser att aspekterna med att musiken ska passa ihop med både varumärkets 

kommunikationsmål och värderingar samt målgrupp är tillämpbara hos flygbolag. Detta 

kan vi även urskilja i empirin då både Sahlberg och Rosén130 menar att det finns olika 

inriktningar på flygbolag med olika målgrupper. Vi kan därmed bekräfta att vid ett 

arbete med musik till varumärken är det av stor betydelse att musiken är anpassad efter 

varumärket och dess målgrupp.  

 

Lusensky (2010) beskriver att det för varumärken har blivit svårare att differentiera sig 

och positionera sig på marknaden och att det därmed har blivit viktigt att skapa 

känsloassociationer till varumärken. Brodsky (2010) menar även att musik har blivit ett 

användbart positioneringsverktyg för att bidra till en bild eller upplevelse av varumärket 

samt för att bidra till emotionella associationer. Detta kan vi även urskilja i empirin då 

bland annat Sahlberg nämner att musik kan ta fram olika känslor hos människor vilket 

företag kan använda sig av för att kunderna ska få positiva associationer till varumärket. 

Han menar även att kunderna genom att ha tillgång till musiken, även vid andra platser 

än i butiken, kan få en känsla av verksamheten. Detta är något vi kan se att Andersson 

Roos instämmer i, då hon menar att musiken kan leda till positiva upplevelser till 

varumärket. När det gäller att differentiera varumärket på marknaden uppfattar vi att 

Soundtrack your brand skapar spellistor efter varumärkens personlighetsdrag för att 

förstärka dem och göra att de står ut ur mängden. När vi kopplar dessa resonemang till 

flygbranschen kan vi se att Rydén menar att för att flygbolag ska kunna ha musik som 

en strategi måste det finnas en marknadsföring kring det som även följer 

samhällsklimatet. Vi kan därmed utifrån empirin se att för att använda musik som ett 

                                                
127 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
128 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
129 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 
130 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
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positioneringsverktyg krävs det att musiken kan framkalla positiva känslor till 

varumärket samt att det finns en marknadsföring som uppmärksammar musikens 

tillgänglighet.  

 
5.2.3 Kundvärde 
Lu et. al. (2015) menar att företag agerar som upplevelseplattformar med en kärntjänst 

och relaterade eller icke-relaterade tjänster som ger förutsättningar för att skapa 

kundvärde. De menar att de tjänster och den information företaget erbjuder ska attrahera 

kundernas kognitiva, affektiva och känslomässiga önskemål. Chen och Wangs (2016) 

tydliggör även att kunddeltagande kan skapa värde för både kund och företag. Något 

som även Lu et. al. (2015) menar då de nämner att resenärer är aktiva medskapare till 

värde. Med hjälp av dessa aspekter anser vi att just kunddeltagande och värdeskapande 

är en stor del av hur en flygresa upplevs. Vi kan även se att Sahlberg131 instämmer i att 

det är värdefullt att tänka på hela varumärket och därmed kommunicera genom flera 

kanaler för att nå ut till kunderna. Något vi kan koppla ihop med Lu et. al. (2015) syn på 

företaget som en plattform. Rydén132 menar även att för att attrahera kundernas attityder 

och för att skapa kundnöjdhet är det viktigt att kommunicera på ett sätt som stämmer 

överens med varumärket som avsändare. Utifrån Rydéns resonemang kan vi identifiera 

att musiken är en viktig del i hur kunderna upplever och associerar till varumärket och 

att kundnöjdheten blir högre vid kongruent musik till varumärket.  

 

Yang et. al. (2012) nämner att servicekvaliteten är en viktig faktor när det gäller 

kundvärde hos resenärerna. De menar att pålitlighet, respons och trygghet är viktiga 

delar för att resenärerna ska vilja flyga med flygbolaget igen. Detta kan vi även se att 

Boetsch et. al. (2011) instämmer i då de menar att kundens emotionella värdekoppling 

till varumärken har blivit en viktig del i hur resenärer väljer flygbolag. Dessa 

resonemang om vikten av servicekvalitet och emotionellt kundvärde ser vi tydligt även 

hos Thomas cook då Andersson Roos133 berättar att de anställda får en utbildning i 

kundbemötande. Hon menar även att många resenärer spenderar stora summor pengar 

för att resa vilket gör att de har höga förväntningar på en god service. Personalens arbete 

och kundbemötande är därmed en viktig del för att resenärerna ska få goda upplevelser 

och associationer till både resan och flygbolaget i sig. Vi uppfattar även att flygbolaget 

                                                
131 Robert Sahlberg, telefonintervju, 13 december 2018 
132 Magnus Rydén, telefonintervju, 12 december 2018 
133 Jasmine Andersson Roos, telefonintervju, 10 december 2018 



  
 

67 

BRA har liknande värderingar kring kundvärde eftersom Rosén134 berättar att det finns 

ett arbete inom verksamheten i hur personalen ska bemöta resenärerna på ett bra sätt. 

Han menar att personalen anpassar sitt bemötande beroende på i vilken sinnesstämning 

resenären är i och vad för upplevelse de är ute efter. Vi anser utifrån detta att ett bra 

kundvärde gynnar både företag och kund och kan skapas genom god servicekvalitet, 

kunddeltagande och kongruent kommunikation i flera kanaler. 

 
  

                                                
134 Carl-Johan Rosén, telefonintervju, 10 december 2018 
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser läggas fram baserat på den 

teoretiska och empiriska analysen. Vi kommer besvara studiens syfte och de tre 

forskningsfrågorna genom diskussion, reflektion och tolkning om hur anpassad musik 

efter sinnesstämningar skulle kunna användas ombord på flygplan för att främja 

flygbolagen som varumärke.  

 

6.1 Besvarande av syfte  
Nedan presenteras uppsatsens syfte igen samt den slutsats vi utifrån detta kommit fram 

till.  

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flygbolag, ur ett företagsperspektiv, kan 

arbeta med ljudsinnet i form av anpassad musik efter resenärers sinnesstämning under 

en flygresa. Detta för att visa hur flygbolagen kan arbeta med musikpsykologi med 

hjälp av digitaliseringen och därmed skapa mer personliga reseupplevelser för sina 

konsumenter som även gynnar deras varumärke.  

 

Vi drar slutsatsen att det finns en medvetenhet hos flygbolagen att ljudsinnet har en 

påverkan på resenärernas flygupplevelse. De flygbolag som arbetar aktivt med 

ljudsinnet under flygresor erbjuder främst begränsad musik, drivet av externa företag, 

som resenärerna kan lyssna på individuellt. Arbetet med musik kan vi dock se som 

bristfälligt då vi, i och med vår studie, anser att den inte är anpassad efter kunden som 

individ och därmed inte genererar det kundvärdet som hade kunnat vara möjligt.  

 

Genom teorier inom musikpsykologi tyder vår studie på att musiken har en stor 

påverkan på människors sinnesstämning. Vi ser därmed potential för flygbolagen, som 

varumärke, att strategiskt arbeta med musik anpassad efter olika sinnesstämningar under 

sina flygresor. I och med att digitaliseringen möjliggjort flera kommunikationskanaler 

att erbjuda musik, via exempelvis streaming och underhållningsskärmar, kan 

flygbolagen nå ut till sina kunder på ett nytt sätt för att stärka varumärkets värderingar 

och identitet. På så sätt kan kunderna även bli mer aktiva i att forma sin personliga 

upplevelse och därmed skapa positiva associationer till varumärket. Vidare tyder vår 

studie att flygbolagen vid ett strategiskt arbete med musik anpassad efter 

sinnesstämningar bör se till faktorer i musiken som rytm, text, tidsuppfattning och 
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igenkänning. Med de faktorerna i åtanke kan flygbolagen ta fram spellistor som bemöter 

resenärernas sinnesstämningar under flygresor, något flygbolagen tidigare har förbisett.  

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att om flygbolagen erbjuder en möjlighet för 

resenärerna att individuellt lyssna på anpassad musik efter sinnesstämningar under 

flygresan skulle de kunna stärka deras relationer med sina kunder, vilket även skulle 

gynna deras varumärke. Vårt teoretiska bidrag till tidigare forskning är den lönsamhet 

som finns i att anpassa musik efter sinnesstämningar som en strategi för att främja ett 

flygbolag som varumärke. Vi anser att vi täckt ett tidigare kunskapsgap genom att föra 

fram teoretiska bidrag inom ett område som det inte forskats om innan. Att musik 

påverkar sinnesstämningar och beteende är tidigare bekräftat, samt att det går att 

använda musik för att nå lönsamhet samt ökad konsumtion. Med vår studie vill vi 

understryka att det individuella fokuset på kunderna samt att den anpassade musiken 

främjar både kund och företag. För vidare forskning inom området kan ett 

konsumentperspektiv med fördel komplettera studien. 

 

6.2 Besvarande av forskningsfrågor 
Utifrån syftet formades tre forskningsfrågor som kommer besvaras nedan.  

 

1. Hur arbetar flygbolag med ljudsinnet med hjälp av musik under en flygresa? 

Vi kan i och med vår studie dra slutsatsen att det resenärerna upplever genom ljudsinnet 

under en flygresa i dagsläget främst är ambienta ljud som buller och motorljud. En stor 

del av flygresan består även av utrop av olika slag samt ljud från medresenärer och 

personal. Det har framkommit i vår studie att dessa faktorer kan upplevas som ett 

störningsmoment vilket leder till att resenärer ofta väljer att lyssna på musik 

individuellt, men arbetet med musik hos flygbolagen anser vi är bristfällig. Det arbetet 

som finns med musik består av en utvald låt som spelas vid på- och avstigning, främst 

för att snabba på resenärerna. De underhållningssystem som finns ombord på en del 

flygplan erbjuder även ett begränsat utbud av musik eller radio. Musiken i 

underhållningssystemen styrs ofta genom externa företag och är inte anpassad efter 

resenärernas sinnesstämningar. Vår studie tyder även på att det finns flygbolag som 

arbetar djupare med musik, exempelvis genom att skapa spellistor anpassade till olika 

områden som deras kunder kan lyssna på individuellt. Vår slutsats utifrån det befintliga 
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arbetet hos flygbolagen är att vi ser att det finns potential för flygbolagen att arbeta med 

musiken mer, då många resenärer vill stänga ute störningsljud under flygresan.  

2. Hur kan flygbolag använda musik för att skapa en önskad sinnesstämning för sina 

resenärer? 

Med vår studie kan vi dra slutsatsen att musik har en stor påverkan på människor när det 

kommer till känslor, sinnestillstånd och mående och att musiken därmed kan förändra 

en upplevelse. Det framgår även att olika typer av musik kan associeras till olika 

sinnesstämningar via faktorer som rytm, melodi, text och igenkänningsfaktor. Musiken 

kan också anpassas efter olika situationer då den har ett emotionellt innehåll. I och med 

att musik kan påverka människor, samt att resenärer har en viss påverkan på deras 

medresenärers sinnesstämningar, drar vi slutsatsen att ett strategiskt arbete med 

anpassad musik efter sinnesstämningar är något som skulle vara passande för flygbolag 

att erbjuda sina resenärer att lyssna individuellt på under flygresan.  

 

Vidare kan vi dra slutsatsen att rytm och melodi är faktorer i musiken som har stor 

betydelse i hur den upplevs fysiskt och emotionellt av lyssnaren. Rytmen är något som 

oundvikligt påverkar en människas sinnesstämning samt beteende. Vår studie tyder 

därmed på att i de spellistor som tas fram efter olika sinnesstämningar bör rytmen vara 

anpassad. Vi kan även se att rytmen kan skapa en distraktion vilket kan förändra 

resenärernas tidsuppfattning under resan. När det gäller musik som spelas på flygplatser 

har det tagits hänsyn till att texten i musiken kan framkalla vissa oönskade associationer 

i den miljön. Exempelvis används inte låtar med ord relaterade till död eller flygolyckor 

för att inte skapa oro hos resenärerna. På samma sätt kan vi dra slutsatsen att den musik 

som tas fram för resenärerna att lyssna på under flygresan bör anpassas så att de inte 

handlar om något som kan skapa oro eller obehag. En annan betydelsefull faktor i 

musiken vår studie tyder på är människors tidigare kännedom och åsikt om den. Är 

musiken välkänd för lyssnaren kan det vara enklare att reducera känslor som oro, rädsla 

och ångest eftersom den uppmärksammas mer än okänd musik. Vi drar även slutsatsen 

att i samband med flygresor anser vi att igenkänningsfaktorn och andra associationer är 

värt att ha i åtanke vid framtagning av spellistor efter sinnesstämningar även om det är 

svårt att tillfredsställa alla lyssnare. Genom att ta fram fler spellistor utefter 

sinnesstämningar anser vi dock att chansen att fler resenärer blir nöjda är större.  
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Vår studie visar även att för att veta vilka sinnesstämningar flygresenärerna har, är det 

bra att som första steg fråga dem och därefter analysera resultatet för att fortsätta det 

strategiska arbetet med framtagning av spellistor. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

flygbolag praktiskt kan tillämpa detta genom att erbjuda individuellt lyssnade på musik 

anpassad efter tidigare nämnda faktorer. På så sätt kan flygbolagen bemöta resenärernas 

önskade sinnesstämning och ge dem en mer bekväm och positiv flygupplevelse. Dels 

genom fler spellistor i sina underhållningssystem när internet inte erbjuds men även 

genom spellistor som erbjuds i olika kanaler eller streamingtjänster så att resenärerna 

kan lyssna individuellt när och hur det passar dem. 

 

3. På vilka sätt kan anpassad musik under en flygresa främja flygbolagen som 

varumärke? 

Vi kan dra slutsatsen att för att ett varumärke ska nå lönsamhet är goda kundrelationer 

och kommunikation via olika kanaler viktigt att arbeta med. Vår studie talar för att 

musik är en potentiell kommunikation- och marknadsföringskanal eftersom den skiljer 

sig från tyst marknadsföring. Musiken kan även skapa värde för kunder både fysiskt och 

digitalt, vara en del i varumärkesuppfattningen samt visa vad varumärket står för. Vi 

drar även slutsatsen att tillgängligheten av musik genom digitalisering och olika 

streamingtjänster gör att det finns flera kanaler för flygbolag att använda för att nå ut 

med varumärkets budskap till sina kunder i olika situationer. Vår argumentation för det 

är att användning av musik i varumärkets marknadsföring och kommunikation kan 

stärka lojaliteten och engagemanget hos kunderna då det blir som ett delat intresse. Vi 

anser att det då blir en konkurrensfördel och ett sätt för varumärken att positionera sig 

vilket kan främja både försäljning och associationer till varumärket.  

 

Vi kan avslutningsvis dra slutsatsen att musik är ett kommunikationsverktyg som 

flygbolag kan använda för att sända ut sina kommunikationsmål och värderingar till sin 

målgrupp och därmed skapa positiva associationer till varumärket. Flygbolagen kan 

även använda musik som marknadsföring för att visa på tillgängligheten för kunden att 

lyssna på spellistor vid flygresan men även från andra platser för att få en känsla av 

varumärket. Tillgängligheten av musik anpassad efter sinnesstämning och målgrupp gör 

även att kunderna får delta i att skapa sin reseupplevelse vilket skapar kundvärde och 

främjar varumärket.  
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Bilagor 

1. Intervjuguide inom musik  
Intervjuguide till företag inom anpassad musik för varumärken och 
musikpsykolog 
1. Kan du berätta lite om vad du/ni på företaget arbetar med? 

 
2. Vad tror du är största anledningen till att varumärken vänder sig till er för hjälp? 

 
3. Hur bör varumärken/företag främst erbjuda musik idag? Via vilka kanaler? 

 
4. Är det viktigt för ett varumärke att erbjuda/ha musik? Varför/varför inte? 

 
5. Tror du att ett strategiskt arbete med anpassad musik är något som skulle främja 

flygbolag som varumärke? Varför/varför inte? 
 

6. Hur anser du att digitaliseringen har medfört förändringar i människors 
musikanvändning? 

 
7. Anser du att ljudsinnet (bortsett från musik) har någon påverkan på en 

flygupplevelse? Hur? (Ex. buller, ljud från medresenärer och personal osv.) 
 

8. Hur anser du att anpassad musik efter sinnesstämningar skulle kunna förändra 
resenärernas flygupplevelse? 

 
9.  Hur anser du att valet av musik påverkar en upplevelse? 

 
10. Vad tänker du att man främst bör tänka på vid arbetet med anpassad musik utefter 

sinnesstämningar ex. genom en utformad spellista? 
 

11. Vilka faktorer i musik anser du är det som främst påverkar människor känslomässigt 
samt deras upplevelse? (Ex. takt, volym, genre.) 

 
12. Tänker ni på i ert arbete att musiken ni erbjuder ska vara igenkänd? Tror du att det 

är en påverkande faktor? 
 

13. Anser du att musik skulle kunna förändra människors tidsuppfattning? Exempelvis 
väntetid. 

 
14. Har du några tips på vilken typ av musik som passar till olika humör? (Ex. glädje, 

lugn, rädsla) 
 

15. Hur kan musik anpassas efter människors sinnesstämning? 



  
 

II 

2. Intervjuguide till flygbolag 
Intervjuguide till respondenter inom flygbolag 
1. Vad erbjuder ni, idag, resenärerna för möjlighet att lyssna på musik under flygresan? 

Har ni internetuppkoppling? 
 

2. Arbetar ni med olika musikkanaler som era resenärer kan lyssna på/följa? (Ex. ett 
konto på Spotify.) 
 

3. Uppfattar ni att fler resenärer lyssnar på musik under flygresan i och med 
digitaliseringen? 
 

4. Hur tror ni att flygupplevelsen, via ljudsinnet, kommer att utvecklas i och med 
digitaliseringen i framtiden? 
 

5. Vilka sinnesstämningar upplever du är vanligast bland resenärerna under flygresan? 
(ex. glädje, rädsla, nervositet etc.) 

 
6. Hur arbetar du för att bemöta dessa olika sinnesstämningar? Har ni några 

strategier? 
 

7. Tror du att ett strategiskt arbete med anpassad musik är något som skulle främja 
flygbolag som varumärke? Varför/varför inte? 
 

8. Anser du att musik skulle kunna förändra människors tidsuppfattning? Exempelvis 
väntetid. 

 

 

 

 


