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Syfte och forskningsfrågor: Syftet med denna uppsats är att förtydliga 

synkroniseringsprocessen och ur ett musikbranschperspektiv se huruvida det används 

som en form av marknadskommunikation för en artist. 

 

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Då 

tidigare forskning kring detta ämne är bristfälligt uppstod induktionen som ett tydligt val. 

Genom   kvalitativa intervjuer kunde vi nå en kunskap om personer i musikbranschens 

syn på ämnet. Alla intervjuer är semistrukturerade. 

 

Slutsats:  

Genom studien har vi förtydligat synkroniseringsprocessens olika tillvägagångssätt samt 

se hur det synkronisering kan användas som marknadsföringsverktyg. Vår studie visar att 

synkronisering som fenomen uppfyller flera kriterier för att kunna betraktas som 

marknadsföringsverktyg. Studien visar också på samband mellan synkronisering, 

produktplacering och Co-branding. Resultatet visar även på vikten av kongruens mellan 

varumärken. 
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Abstract 

The purpose with this study is to understand how the synchronizing process in the music 

industry works and see how it can be used as a marketing tool.  The study was done 

through a qualitative method with an inductive approach. As previous studies on this 

subject are very few, the inductive approach felt like a natural choice for us. Through 

interviews we got to know how the music industry sees the subject. Our result shows that 

the synchronization process can be done in various ways.  Synchronization can also be 

considered as a marketing communication tool. It also shows that a synchronization can 

be seen as a kind of product placement as music can be seen as a product. It can also be 

linked to co-branding. The importance of congruence between the brands is highlighted. 

If it is not congruent the synchronization can be negative for both parts. 
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1.Inledning 

I detta kapitel följer en introduktion, problemdiskussion, syfte samt de frågeställningar 

som ligger till grund för studien. Nedan beskrivs vad synkronisering av musik är, om den 

informationsbrist vi såg kring kopplingen mellan synkronisering och marknadsföring 

samt varför ämnet är relevant. 

 

1.1.Bakgrund 

“Where words fail, music speaks” - Hans Christian Andersen 

 

Musik och drama har en relation som går tillbaka flera årtusenden, redan i antikens 

Grekland använde människor sig av körer och orkestrar när de spelade upp sina dramer 

(filmscore a 2010). Musiken har alltid varit ett sätt för oss människor att tillägga en 

känslomässig dimension med ett eftertryck som annars inte gått att nå (Tagg 2017). På 

1860-talet kom fenomenet stumfilm och bara några decennier senare massproducerades 

filmer och människor kunde börja gå på bio (filmscore a 2010). Det var en begränsad 

upplevelse, att se på en film där det enda ljudet är det från videorullen som spelades, eller 

från störande publik (Tagg 2017). För att förhöja fenomenet och lägga till en extra 

dimension tog man alltså dit små orkestrar som fick spela ackompanjerade musikstycken 

till filmen (filmscore a 2010). 

 

År 1927 släpptes sedan den första ljudfilmen vilket sedan ledde till att musikers roll i 

biosalongen minskade, då det var svårt att undvika att musiken skulle dränka dialogen 

eftersom det ännu inte var möjligt att ha musik som en separat inspelning från resterande 

film (filmscore b 2010). Dock märkte filmskaparna att musiken faktiskt spelade en viktig 

roll för filmen, och år 1931 utvecklades teknologin som gjorde det möjligt att spela in 

dialog och musik separat för att sedan mixas ihop (filmscore b 2010). Denna utveckling 

gav regissörer och producenter möjligheten att helt kontrollera vart musiken skulle 

placeras (filmscore b 2010) 

 

Processen med att mixa ihop film och musik kallas för synkronisering. Vilket kort 

sagt kan förklaras som processen att koppla in en musikalisk komposition i exempelvis 

en film, serie eller reklam (Passman 2015). De som arbetar med synkronisering för filmer 

och att hitta rätt musik till rätt film kallas för music supervisors (Passman 2015).  
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Idag kan vi se att musikkonsumtionen sker allt mer på digitala plattformar. Enligt 

Musiksveriges rapport “Musikbranschen i Siffror” 2015 kom 85% av intäkterna från 

inspelad musik från strömmande musik (Musiksverige a 2015). De menar att en 

förändring i konsumtionen av inspelad musik från fysiska produkter och nedladdningar 

till streaming1 har skett (Musiksverige a 2015). Synkronisering är ett ämne som ligger 

väldigt bra till i tiden. I en era av Netflix och liknande plattformar där serier och filmer är 

lättillgängliga för alla, när som helst och hur som helst (Dargis och Scott, 2016), finns det 

en stor möjlighet för artister att använda sig av detta för att marknadsföra sig själva.  

 

Streaming av musik och film har lett till ett stort skifte för hur artister tjänar pengar, och 

att få sin musik spelad i film eller serier har i och med den digitala världen blivit en stor 

inkomstkälla som inte går att avfärda (Music Gateway 2017). Tack vare det, samt att 

musiken är lättillgänglig i den mening att vi kan streama från olika bibliotek kan vi se 

några intressanta företeelser. Enligt en intervju med artisten Gabrielle i Aftonbladet ökade 

antalet streams av låten ”5 fine frøkner” på Spotify med 3018% efter att serien skam 

släpptes (Aronsson, 2017). Enligt Popdust (2013) bidrog synkroniseringen av Icona Pops 

låt ”I love it” i serien Girls till att den tog sig in på iTunes topp 50 och den sålde bättre än 

vad den någonsin hade gjort tidigare.  

 

Som tidigare nämnt lever vi nu i en era av både streaming gällande filmer och serier, och 

även en mer digitalt baserad musikkonsumtion. Det är förhållandet mellan dessa två och 

deras koppling till marknadsföringen av en artist som ligger i fokus för arbetet.           

 

1.2.Problemdiskussion och syfte 

Med den digitala utveckling som skett i musikbranschen har nya intäktskällor uppstått 

och nya distributionskanaler har fått en allt större roll i exploateringen av musik. Det har 

också medfört stora möjligheter för en artist att nå ut med sin musik, då egentligen vem 

som helst kan sprida sin musik, men det har även lett till ett enormt brus (Carlsson 2014). 

Samtidigt har vi sett flera fall där artister har fått succéer genom just digitala möjligheter. 

Ett exempel på detta lyfter Sanchez (2017) då han berättar om hur artisten Ed Sheeran 

uttalat sig om att den illegala nedladdningen är vad som ligger bakom hans framgång. 

                                                 
1  Streaming är den aktivitet då en person lyssnar på eller tittar på ljud eller video direkt från internet. 

(Dictionary) Streamingtjänster är de plattformar som erbjuder denna möjlighet. 
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Han menar att studenter på universitet i England delade hans musik mellan varandra. Det 

ledde till att musiken upptäcktes och idag är han en av våra största artister idag, som i 

skrivande stund är nr. 5 på billboards topp 100 artister (billboard 2017).  De här faktorerna 

leder till att en artists karriär kan idag byggas på flera olika sätt. 

 

Hur plattformar som film, tv och reklam kan användas till att optimera en karriär och 

lansera en artist är något som vi ser inte finns så mycket information om. Passman (2015) 

skriver om filmmusik, det han berör handlar om hur viktigt det är för filmskapare att få 

till en passande musik som inte förstör deras verk. Författaren skriver vidare om ämnet 

men fortsätter på spåret att musik i film är viktigt för filmens slutliga produkt och nämner 

att det går att tjäna bra pengar på det som artist. Det Passman (2015) inte nämner är 

huruvida detta påverkar artisten och dess karriär på andra vis eller hur branschen arbetar 

med detta som någon form av verktyg för marknadsföring. Även Bernstein, Sekine och 

Weissman (2007), Parker (2004) och Lathrop (2007) skriver kort om synkronisering men 

ingen av böckerna berör mer än de rättigheter som omger fenomenet, annan eventuell 

påverkan saknas beskrivning kring även här. Det skrivs även om ljud som används i 

marknadsföringssyfte i boken Sinnesmarknadsföring av Bertil Hultén (2015) däremot 

berör författaren främst marknadsföringen av fysiska produkter och miljöer, mer än 

kulturella varumärken som till exempel artister. Vi ser i och med det en lucka inom 

forskningen och därmed ett fenomen som vi vill undersöka. 

 

Cooke (2008) skriver om hur det för filmer är viktigt att använda sig av artister i deras 

marknadsföring, med syftet att nå ut till en större publik med hjälp av artistens 

målgrupper. Detta är något som öppnar upp tanken på hur filmens användande av 

musiken påverkar artisten. Då Cooke (2008) menar att på att musik kan hjälpa en film, 

kan vi se en lucka i den påverkan som detta samarbete kan ge från den andra synvinkeln, 

alltså artistens. Utifrån Mossberg och Sundström (2011) samt Kotler, Armstrong och 

Parments (2011) förklaring av co-branding, vilket är när två varumärken kan dra nytta av 

varandra genom att marknadsföras tillsammans. Då väcks tanken om filmen och musiken 

kan ha påverkan på varandras marknadsföring.  

 

Kotler et al. (2011) beskriver co-branding som när två varumärken används tillsammans 

på samma produkt. Fördelarna med co-branding menar Kotler et al. (2011) är att det kan 

möjliggöra för ett varumärke att expandera till en produktkategori som de ej hade kunnat 
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nå annars. Det kan också hjälpa ett varumärke att nå en ny målgrupp.  Detta medför tankar 

om att artisten skulle kunna tänkas nå fördelar med att utnyttja filmen och dess varumärke 

som marknadsföringsmetod. Eftersom det finns risker med co-branding då den ena parten 

skulle kunna göra något som kan skada den andra partens varumärke (Dahlén, Lange & 

Rosengren 2017), skulle det också kunna tänkas påverka artistens karriär på lång sikt. 

Mossberg och Sundström (2011) beskriver ett varumärke som en informationsbärare som 

också bär på en identitet. Ser man det från konsumenternas perspektiv menar de också att 

varumärket kan vara med och skapa en image. Det vill säga att det är ett verktyg för att 

skapa en identitet.  

 

Enligt Fill (2011) finns det flera olika verktyg för marknadskommunikation. Dessa kan 

vara annonsering, PR, direktmarknadsföring, m.fl. Även Rossiter och Bellman (2005) 

skriver om verktyg för marknadsföring såsom PR, sponsorer, och produktplacering. 

Författarna menar på att dessa typer av verktyg måste användas på ett vis som kan öka 

eller förstärka både varumärkesmedvetenhet samt varumärkeslojalitet. Fill (2011) menar 

att en organisation kommunicerar med många olika målgrupper för att nå sitt mål. Vilket 

medför att olika kommunikationsvägar tillfredsställer olika gruppers behov på olika sätt. 

Författaren menar även att kommunikationen runt en produkt är med och skapar 

varumärkets image. 

 

Enligt Fill (2011) kan ett sätt att marknadsföra sig vara genom produktplacering, vilket 

innebär att en produkt inkluderas i en film, serie eller annan media för att på så vis 

exponeras genom den valda kanalen. Detta kan göras efter att företaget i fråga har betalat 

för exponeringen (Dahlén et al. 2017).  Fill (2011) säger att produktplacering kan ses som 

en form av marknadsföring eftersom att företagen betalar för platsen vilket kan likställas 

med en annonsering.  

 

På senare tid har en annan form av produktplacering växt fram där man kan bygga in 

produkten i programmets handling. I en artikel i Aftonbladet förklarar forskaren Erik 

Modig att med produktplacering försvinner skepticismen som annars kan finnas mot 

reklam (Assarsson 2012). I samma artikel menar Jeanette Johansson på Nordisk Film att 

det är dåliga produktplaceringar som tittarna minns. Författaren menar vidare att de bra 

placeringarna är de som bara finns utan att tittarna störs av den (Assarsson 2012). 

Svagheten som finns i produktplacering är att produkten kan bli obemärkt och därmed 
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uteblir den önskade effekten, något som kan vara dyrt för företagen Fill (2011). Då 

musikindustrin länge har sökt efter nya inkomstkällor finns det fall där produkter har 

placerats i musikvideor nämner Fill (2011).  Enligt McAlister (2007) är produktplacering 

förekommande i olika typer av medier. De menar också att individer ofta minns en 

produkt som har varit produktplacerad. 

 

När vi sedan tänker på produktplacering idag är kopplingen till musik låg, och tanken på 

fysiska produkter större, det kan vi se delvis i hur Fill (2011) lyfter produktplaceringar. I 

ett exempel berättar författaren om Beyonce och Lady Gagas musikvideo till låten 

Telephone där han menar att musikindustrin har använt sig av produktplacering för att 

hitta nya inkomstkällor. Författaren säger att flertalet företag och deras produkter syns i 

videon. Författaren nämner dock ingenting om synkronisering i något av det han skriver 

om kopplingen mellan musikbransch och produktplacering. 

 

Passman (2015) berör i sin bok “All you need to know about the music business” ämnet 

produktplacering, men likt Fill (2011) berör Passman endast fysiska produkter. Trots att 

boken är skriven i syftet att agera som en guide för artister nämns det ingenting om hur 

synkronisering kan vara mer än en inkomstkälla. För en artist som vill ha koll på alla sina 

möjligheter gällande spridningen av sin musik hittar vi här ett obeforskat område. Vi ser 

att synkronisering av musik skulle kunna betraktas som produktplacering då en låt kan 

ses som en produkt som artisten och musikbolagen vill ska streamas och köpas av 

musiklyssnare. Alltså blir de som lyssnar på musiken konsumenter av en produkt oavsett 

om de själva identifierar sig som konsumenter eller ej. 

 

Utifrån ett marknadsföringsperspektiv kan musik anses vara en produkt. Dock skulle nog 

många musikskapare anse att musik snarare är ett konstnärligt verk, något som väcker 

nya frågeställningar om hur musikindustrin kan använda produktplaceringar som en kanal 

att nå ut samt hur de ser på musik. Ser man det från en annan synvinkel skulle detta 

medföra att artisten ses som ett varumärke vars produkt är sin musik. Samtidigt ges 

artistens musik ofta ut av ett musikbolag vilka kan tänkas ha både artisten och låten som 

produkt. Om artisten då blir både ett varumärke och en produkt skulle en placering av 

musik kunna ses som mer komplext än de tankar som först väcktes. Då Passman (2015) 

nämner synkronisering som en inkomstkälla kan vi redan där se skillnader mellan 

synkronisering och de varianter produktplaceringar som Fill (2011) nämner. Om 
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synkronisering är något som kan påverka artisters karriärer och ta del av de effekter som 

beskrivs kring produktplacering finner vi som en i dagsläget obesvarad fråga. 

 

Det som ligger i intresse för denna studie, är att undersöka hur det är möjligt att använda 

sig av synkronisering som ett marknadsföringsverktyg gällande produktplacering och co-

branding, vilket är en aspekt som vi har upptäckt att det saknas grund på. Det saknas 

information om kopplingen mellan en synk och marknadsföringens påverkan på en artists 

karriär. Vid en informationssökning går det att hitta information gällande vad 

synkronisering är, vilka rättigheter som krävs och hur man kan skaffa dem, samt att det 

är en bra källa för pengar. Hur det kan påverka artisten finns det däremot inga relevanta 

källor för, något som skulle kunna vara av stort intresse för artister som vill arbeta med 

synkronisering som innan kan ha nytta av att veta hur musikindustrin verkligen ser på 

detta. Frågor som vilken påverkan på spridningen av artistens musik det kan ha, eller om 

det kan vara negativt för dennes karriär och leder till att artisten blir placerad i ett fack 

där endast låten som använts till synkronisering får uppmärksamhet får inga svar. 

 

 

Syftet studien är att förtydliga synkroniseringsprocessen och ur ett 

musikbranschperspektiv undersöka huruvida synkronisering används som en 

form av marknadskommunikation för en artist. 

 

 

 

                           

1.3.Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i vårt syfte uppstod följande forskningsfrågor: 

 Hur ser synkroniseringsprocessen ut? 

 Hur ser användningen av synkronisering som ett marknadsföringsverktyg för en 

artist under produktplacering ut i dagsläget och hur kan det kommas att ändras 

framåt? 

 

1.4.Avgränsningar 

Enligt Wikström (2013) definierar Engström och Hallencreutz följande typer av 

organisationer som en del av musikindustrin: Musikpress, skivbolag, skivproducenter, 
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inspelningsstudios, musikförlag, produktion (de som bygger upp scener och dylikt.), 

distributörer (exempelvis skivaffärer), försäljare av musikprodukter, management, 

artister/framträdare, och till sist turnéarbetare och de som anordnar konserter. Alla dessa 

arbetar på olika sätt med musik, men de enda aktörer som kommer att vara relevanta för 

arbetet är de som arbetar med synkronisering, inspelad musik, marknadsföring/PR, 

musikpress, Management eller rättigheter kring musik. Alltså skivbolag, publicering, 

förlag, media och renodlade synkronisering företag. Med detta avses ej live, även om 

vissa delar i musikindustrin kan gälla både live och inspelad musik.  

 

Wikström (2013) definierar musikindustrin som följande:  

“The music industry consists of those companies concerned with developing musical 

content and personalities which can be communicated across multiple media.” - Wikström 

(2013:49).  

 

 

 

Författarens definition är en modifierad version av Negus’ (1992) definition. I vår 

användning av ordet musikindustri avses den definition som Wikström (2013) har 

utvecklat, men som tidigare förklarat är inte alla industrins olika delar relevanta för denna 

studie.  

 

Detta mynnar ut i att de aktörer som ingår i studien representerar olika organisationer 

inom musikindustrin. Denna studie avgränsas till att undersöka frågor som berör media, 

marknadsföring, distribution och synkronisering, vilket innebär att det är bland aktörer 

som arbetar med dessa frågor som det empiriska urvalet av respondenter har gjorts.        

 

1.5.Branschspecifika begrepp 

IFPI Sverige (International Federation of the Phonographic Industry) är musikbolagens 

rättighets- och branschorganisation. Vars syfte är att se till att ersättningar för 

användandet av upphovsrättsliga verk kommer fram till de musikbolag och artister som 

äger rättigheterna. De uttrycker även på sin hemsida att de är källan för statistik inom 

musikbranschen. (IFPI Sverige) 
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Musikbolag - Musikbolag jobbar med artister och är den nya termen för skivbolag 

(musikförläggarna a u.å.). Vi har valt att använda denna term då dagens musikindustri 

använder den mer och mer i och med att konsumtionen av musik sker mer digitalt än via 

fysiska kanaler. 

 

Synkroniseringsbolag - Med ordet synkroniseringsbolag avser vi de aktörer som arbetar 

med music supervision, licensiering till film och reklam, samt de som arbetar med andra 

kopplingar mellan musik och näringsliv (musikförläggarna b 2011) 

 

Music supervision - Music supervision är det yrke där den anställde koordinerar musik 

för exempelvis en film eller serie (Passman 2015). 

 

Förlag/Publishing - Wikström (2013) förklarar denna del av musikindustrin som en del 

som inte har kontakt med musiklyssnaren. Detta eftersom att förlagen jobbar med 

låtskrivarna och kompositörernas rättigheter. De är alltså de som håller koll på alla 

rättigheter kring verken som finns i deras katalog. 

 

Majorbolag - Wikström (2013) skriver att majorbolag kan ses som de musikbolag som är 

de dominerande, de som enkelt sagt äger störst mängd marknadsandelar. Vilka är 

följande: Warner music, Sony Music samt Universal Music (McDonald 2017).  År 2011 

beräknades Majorbolagen tillsammans äga hela 93.2% av marknadsandelarna (Bladh & 

Larsson 2012), detta var dock när det fanns fyra majorbolag. Det fjärde, EMI, köptes år 

2012 upp av Universal Music (McDonald 2017) 

 

Indiebolag - Ordet indiebolag är en förkortning av independentbolag. De musikbolag som 

faller under denna definition är de som är helt fristående och oberoende av majorbolagen. 

(MusikSverige b 2013) 

  



  

9 

2.Metod 

I kapitlet beskrivs vilka tillvägagångssätt som har använts, vilka metodologiska val som 

har gjorts och varför vi har valt just dessa. Kapitlet beskriver också de grunder som 

speglar den forskningsetik som ligger till grund i studien. 

 

2.1.Undersökningsmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Enligt Bryman och Bell 

(2005) innebär kvalitativ metod att fokus ligger på ord mer än på siffror, Alvesson och 

Deetz (2000) ger en vidare förklaring där de nämner att intresset för kvalitativa studier 

ligger på hela personer. Den kvalitativa metoden har även en ståndpunkt som innebär att 

fokus ligger på att förstå hur deltagarna i en miljö tolkar verkligheten. I vårt arbete innebär 

det att fokus ligger på att förstå hur en bransch ser på ett fenomen. Med denna kunskap 

och insikt om kvalitativ metod kunde vi göra val om hur vi skulle gå tillväga i detta arbete. 

Då vi ville se vilken syn som musikindustrin har på synkronisering som fenomen och 

dess påverkan på artisters karriärer och varumärke såg vi kvalitativ metod som den metod 

vars grunder bäst möjliggjorde en undersökning av detta. Studiens utgångspunkt är att 

förtydliga synkroniseringsprocessen samt undersöka hur synkronisering kan användas 

som marknadsföringsverktyg. Det förutsätter en undersökningsmetod som speglar 

branschens syn på ämnet. En kvalitativ metod ger förutsättningar för att nå denna typ av 

empirisk närhet.  

 

Bryman och Bell (2005) samt David och Sutton (2016) säger även att kvalitativ forskning 

ofta karaktäriseras av en ansats som är induktiv, det vill säga en ansats där 

forskningsproblem och forskningsfrågor är empiriskt genererade, samt att den 

ontologiska utgångspunkten har en konstruktionistisk karaktär. Med detta menar 

författarna att sociala egenskaper är något som skulle kunna ses som resultatet av det 

samspel som sker mellan individer och sociala institutioner. Då en artists karriär byggs 

genom ett samspel mellan olika aktörer ser vi att de sociala egenskaperna som finns i 

relationen mellan dessa aktörer, kommer att skapas av hur branschen ser på olika ämnen. 

Studiens frågeställningar är av kommunikativ art vilket innebär att vi undersöker 

musikindustrins uppfattningar om intermedial produktplacering. Att placera ett 

musikverk inom ramen för ett annat medie, såsom t.ex. film eller reklamfilm, kan påverka 

musikverkets, låtens budskap men även artistens image. 
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Inom kvalitativ forskning hävdar Bryman och Bell (2005) att det finns flera inriktningar 

inom metoden, där vi har valt att fokusera på att genomföra kvalitativa intervjuer.  De 

inriktningar som Bryman och Bell (2005) lyfter är etnografi/deltagande observation, 

kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder för insamling och analys av 

kvalitativa data samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument. Yin (2013) 

beskriver även hur kvalitativ metod kan ses som en mosaik där många möjligheter till att 

skapa sin studie finns.  Han menar också att vi kan definiera vår kvalitativa forskning 

genom att använda oss av olika metoder som redan är erkända inom kvalitativ forskning.  

      

Alvesson och Deetz (2000) lägger betoning på att den inriktning som oftast används i 

kvalitativa metoder är just intervjuer, vilket var den inriktning vi ansåg passade denna 

studie bäst. Vi såg att det var den inriktning som lättast skulle kunna leda till ett svar på 

vårt syfte, eftersom fältet inte har så många tidigare studier med denna specifika 

inriktning. Då vårt syfte är att få ett svar från musikbranschen självt, och inte att dra 

slutsatser från tidigare studier. Vi såg även att inriktningen mot intervjuer gav en djup 

kunskap från de som besitter mest kompetens inom området. Vi kunde genom intervjuer 

nå de tankar som finns i branschens dagliga arbete. Starrin och Svensson (1994) skriver 

om att kvalitativ metod har målsättningen att identifiera och bestämma de företeelser, 

egenskaper och innebörder som ännu inte är kända, eller otillfredsställande kända, vilket 

vi kände var en direkt förklaring på det ämne vi ämnade att undersöka. 

 

Då vi inte såg något tydligt svar på våra forskningsfrågor i tidigare forskning, behövde vi 

samla in mycket empiriskt material. Eliasson (2013) beskriver den kvalitativa metoden 

som just flexibel, författaren förklarar att denna typ av metodik ger flexibilitet till att inte 

bara samla in material så länge som det behövs. Utan även flexibilitet till att anpassa 

arbetet allt eftersom omständigheterna i undersökningen utvecklar sig. Detta gav oss 

möjligheten att fortsätta arbetet oavsett vad resultatet av våra intervjuer blev, då vi kunde 

anpassa oss efter den nya information vi fick fram.  

 

Som Bryman och Bell (2005) säger kan kvalitativa intervjuer beskrivas som intervjuer 

med ett tillvägagångssätt som är i en lägre grad strukturerat, vilket då leder till att fokus 

hamnar på respondenternas synsätt och uppfattningar. I kvalitativa intervjuer anses det 

även vara eftertraktat att intervjuerna får ta olika riktningar och former. Detta då det 

skapar en bild av vad respondenten anser vara viktigt. Något som också kännetecknar en 
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kvalitativ intervju enligt Bryman och Bell (2005) är att intervjuerna ej behöver följa de 

tidigare formulerade frågorna utan nya frågor kan uppstå. Det ger också upphov till väl 

detaljerade svar. David och Sutton (2016) hävdar att det är utrymmet som respondenten 

får när den svarar på frågan som avgör huruvida en intervju kan ses som kvalitativ eller 

ej, men även hur frågorna är ställda. Det vill säga att den kvalitativa intervjun ofta har ett 

större utrymme för öppna svar och är mer ostrukturerad. Utifrån vår studie och dess syfte 

ser vi denna metod som relevant. Detta eftersom vi vill se hur olika funktioner i en bransch 

ser på, och arbetar med det fenomen som vi finner intressant. Genom kvalitativa 

intervjuer kunde vi då få väldigt detaljerade svar och ha djupgående intervjuer med våra 

respondenter. 

 

2.2.Forskningsansats 

Det finns flera angreppssätt inom kvalitativ metod, Yin (2013) lyfter däremot deduktiv 

och induktiv metod. Han menar att ett induktivt tillvägagångssätt handlar om att man låter 

den data som samlats in leda till olika begrepp och han menar att den kvalitativa 

forskningen oftast använder sig av ett induktivt förhållningssätt. En deduktiv metod tar 

sitt ursprung i begreppen och låter dem leda till den data som behöver samlas in.  David 

och Sutton (2016) menar att induktion och exploration är mer knuten till kvalitativ 

forskning än deduktion och testning. Patel och Davidsson (2003) förklarar att induktiv 

forskning innebär att den som utför studien inte behöver förankra undersökningen i teori 

innan den studerar ett objekt. De menar vidare att en induktiv forskare utgår från sin 

empiri för att sedan skapa teorier via sina explorationer, detta var det tillvägagångsätt vi 

hade genom studien.  

 

Även om en induktiv forskare inte utgår från tidigare teorier menar Patel och Davidsson 

(2003) att denne kommer vara färgad av de föreställningar och idéer som den har. Även 

om vi som skribenter hade förkunskaper inom musikbranschen och företagsekonomi 

anser vi att studien är av induktiv karaktär. Då det är som Patel och Davidsson (2003) 

nämner inte möjligt att undgå att vara färgad av sina tidigare kunskaper, även om 

forskaren är induktiv. Befring (1994) förklarar att den induktiva ansatsen leder oss till 

nya teorier och hypoteser.  

 

Utifrån Patel och Davidsson (2003) förklaring av den induktiva forskningen kan vi förstå 

att denna studie har en högre grad av induktion än deduktion. Detta då vi har utgått ifrån 
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praktiska exempel som grund för vårt syfte och problemdiskussion. Att området är relativt 

obeforskat innebär också att en induktiv ansats är mer passande än den deduktiva ansatsen 

som tar sin grund i tidigare begrepp och teorier, därav kan det ses att denna studie tar sin 

grund i en induktiv ansats. 

 

2.3.Datainsamling 

McMillan och Weyers (2010) skriver att primära källor är de källor som presenterar idéer 

och data för första gången, medan sekundärkällor är de källor där någon har citerat, tolkat, 

utvecklat eller på något dylikt vis använt sig av information från primärkällor. Författarna 

beskriver även att en risk med att använda sig av sekundärkällor är att faktan lätt kan bli 

modifierad, såväl oavsiktligt som avsiktligt. Vilket gör att informationen från 

primärkällan bakom kan bli vriden till att bli partisk för just denna plattform, vilket kan 

minska tillförlitligheten på studien som använder sig av dem. Eriksson och Wiederheim-

Paul (2014) menar att vi som författare av en studie behöver både relevant, pålitlig och 

omfattande data för att kunna dra slutsatser. De beskriver också primärdata som data som 

vi behöver samla in medan sekundärdata är data som redan finns. 

 

Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (2014) är sekundärdata information som redan är 

insamlad. Denna kan finnas i dokument, arkiv, databaser och liknande. I vår studie 

förhåller vi oss källkritiskt till sekundärdata då detta område inte har så stora mängder av 

vetenskapliga källor utan vår sekundärdata är av empirisk art och inte vetenskaplig. Detta 

kräver källkritik. 

 

2.3.1.Källkritik 

I vår granskning av våra källors trovärdighet samt hur vi förhåller oss till dem har vi utgått 

ifrån den metod som Holme och Solvang (1997) beskriver. De menar att källgranskning 

sker i fyra faser där den första fasen handlar om att leta källor och att observera vad som 

finns tillgängligt. Då vi kan hitta information som kan vara överflödig är det viktigt att 

sålla och se till att vi får en bild som täcker det vi vill undersöka och flera aspekter av det. 

Den andra fasen av källgranskning som Holme och Solvang (1997) lyfter handlar om att 

fastslå en källas ursprung. Det medför att vi bör veta vem som ligger bakom och hur 

pålitlig den är. Det kan göras i flera steg där det första steget handlar om att granska 

källans äkthet och avgöra om den som står bakom källan är trovärdig.  
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Något som vi också har tagit hänsyn till är om källan är en primär eller sekundärkälla. 

Enligt Holme och Solvang (1997) är en primärkälla en källa som tillhandahåller 

informationen i första hand. Det är dock viktigt att bedöma en primärkällas avstånd och 

relation till den information som den förmedlar. En sekundärkälla kan däremot beskrivas 

som en källa som har hört sin information av andra och därmed är den inte upphov till 

informationen. För vår studie är det viktigt att väga in denna aspekt när vi bedömer hur 

vi ska förhålla oss till en källa. 

 

Holme och Solvang (1997) menar också att en källa måste tolkas och analyseras då vi 

måste förstå vad upphovspersonen avser att säga. Eftersom många källor också kan vara 

skrivna för andra syften än det som denna studie har bör vi också väga in detta när vi 

tolkar källor och använda flera källor. 

 

Den sista delen i källgranskning enligt Holme och Solvang (1997) handlar om att vi bör 

bestämma hur användbar källan är för vår studie. En viktig del i detta är att bedöma 

källans trovärdighet utifrån olika aspekter. Holme och Solvang (1997) skiljer på inre och 

yttre analyser. En yttre analys handlar om att jämföra sin källa med andra källor inom 

samma ämne. Inre analys handlar om att undersöka källan. Holme och Solvang (1997) 

lyfter fyra olika punkter som kan användas för detta. Dessa är följande: inre 

överensstämmelse, den generella säkerheten i källans innehåll. Möjligheten att på ett 

riktigt sätt förstå och återge de händelser som källan beskriver, upphovsmannens 

subjektiva perspektiv. 

 

IFPI Sverige är musikbolagens rättighets- och branschorganisation. Vars syfte är att se 

till att ersättningar för användandet av upphovsrättsliga verk kommer fram till de 

musikbolag och artister som äger rättigheterna. De uttrycker även på sin hemsida att de 

är källan för statistik inom musikbranschen. (IFPI Sverige). Även om IFPI företräder 

musikbolagen, och därför skulle kunna anses vara partiska, ser vi dem som en trovärdig 

källa då de är en av få organisationer som kartlägger musikbranschen. Då musikindustrin 

är en ganska liten industri om vi ser till antalet yrkesaktiva bidrar det också till att 

mängden information och tidigare forskning som finns att tillgå är lägre. Då kan ett 

branschorgan som IFPI anses vara den källa som fyller de hål som annars hade saknats. 

 



  

14 

Vi har även använt oss av källor såsom Aftonbladet, vilka vi använde med varsamhet då 

vi är medvetna om att de är skrivna med syftet att få så många läsare som möjligt. Deras 

legitimitet kan ifrågasättas på grund av detta, kvällstidningar har även ryktet om sig att 

inte vara en kvalitets källa. Alltså har vi vid användandet av kvällstidningar som källor 

endast sparsamt använt den information de innehåller, samt sett över hur de kan tänkas 

vara partiska, och endast dragit nytta av de källor som vi inte sett skulle kunna tjäna något 

mer än exponering på att sprida informationen. 

 

Vidare är de kvällstidningskällor vi använt oss av webbaserade, vilket McMillan och 

Weyers (2010) förklarar gör det ännu svårare att lita på. Författarna skriver att 

webbaserad information har större chans att bli publicerad utan att tidigare gå genom en 

granskning och kan därför innehålla felaktiga fakta.   

 

För att minimera risken för att använda felaktiga fakta har vi sett över de källor vi valt att 

se till vissa tips som McMillan och Weyers (2010) ger, de tipsar om att vid webbaserad 

information ta sig så nära primärkällan som möjligt, försöka se till vem som betalade för 

arbetet samt till vilket syfte det skrevs i. För att ta oss så nära primärkällan som möjligt 

har vi varit noga med att inte använda webbaserade källor som hänvisar till en annan 

källa. Vi har i de fallen följt hänvisningen för att nå den ursprungliga källan. 

 

När det kommer till de ovetenskapliga mediekällor som vi med stor aktsamhet använder, 

har vi valt att lita på att de följer de pressetiska reglerna och därmed anger korrekt 

information. 

 

2.3.2.Intervjuer 

Denna studie bygger främst på intervjuer som Yin (2013) beskriver som ett sätt att samla 

in data. Han menar att det är av stor vikt att frågorna i kvalitativa intervjuer är öppna och 

forskaren låter ofta intervjun ta sin egna form, vilket skapar ett samtal och en relation 

mellan deltagarna som beror av vilka som deltar. David och Sutton (2016) hävdar att 

kvalitativa intervjuer har stort fokus på hur frågorna är ställda, men också vilket utrymme 

som finns för svaren.  Yin (2013) menar också att det är viktigt att respondenten 

formulerar sitt eget svar och inte styrs av frågans formulering. David och Sutton (2016) 

förklarar även att intervjuer kan delas in i två grupper, strukturerade och ostrukturerade. 

De menar att en mer strukturerad intervju har ett högre fokus på att ha en hög reliabilitet 
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medan en mer ostrukturerad intervju har mer fokus på att få respondenten att berätta sin 

historia. 

 

 Utifrån detta valde vi att hålla intervjuerna via personligt möte i den mån det gick då vi 

såg att det öppna samtalet då kunde bli större än vid exempelvis en mailintervju. Dock 

blev detta svårt då våra respondenter befann sig i olika delar av världen, vilket ledde till 

lösningen att utföra intervjuer via Skype samt mail som sista utväg. Då vi såg det som 

viktigare att inte utesluta viktiga röster i arbetet endast för att undvika mailintervjuer. 

 

Då våra respondenter finns på olika marknader och i olika delar av musikindustrin såg vi 

det också som viktigt att låta varje intervju formas utefter vem vi intervjuade och varför 

vi valde att intervjua den respondenten. Detta då branschens olika funktioner kan ha vitt 

skilda arbetsuppgifter och ett standardiserat frågeformulär skulle ha gett oss mindre 

möjligheter för att fånga upp de perspektiv som vi ville få med. Ett standardiserat 

frågeformulär skulle också kunnat hindra respondenten från att ge lika öppna svar och 

låta sig ledas in på områden som den vill berätta om. 

 

Våra intervjuer är semistrukturerade, vilket Bryman & Bell (2005) förklarar som 

intervjuer där den som gör intervjuer har några områden som den vill belysa under 

intervjun men man ger respondenten utrymme att formar svaren och låta de ta den riktning 

som respondenten ser passande. Därför menar Holme och Solvang (1997) att den som 

genomför kvalitativa intervjuer kan utgå ifrån en intervjuguide. I denna finns de 

uppfattningar som de som genomför studien har kring vilka områden är viktiga att beröra 

under intervjun. De betonar att forskaren inte behöver gå efter guiden till punkt och pricka 

men att allt i guiden ska beröras. Då vi har respondenter från olika områden av en bransch 

där vi vill ha olika perspektiv och därmed bör ställa olika frågor till varje respondent, har 

vi valt att göra en intervjumanual som utgår från teman istället för ett rent frågeformulär. 

Vi ser en svårighet i att ge varje respondent samma huvudfrågor beroende på vilken 

yrkesroll de innehar. Bryman och Bell (2005) skriver om hur en intervju bör vara 

strukturerade. Något de lyfter som viktigt att är att frågornas formulering inte är styrande 

och för specificerade men ändå underlättar för att besvara våra forskningsfrågor 
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2.3.3.Urval av intervjupersoner 

David och Sutton (2016) skriver om selektivt urval. Något beskriver de som en metod där 

respondenterna väljs ut utifrån den kunskap författarna av studien har om respondenternas 

lämplighet. De beskriver att selektivt urval har sin grund i författarens uppfattning om 

vem som anses lämplig. David och Sutton (2016) skriver också om ett så kallat 

snöbollsurval. Snöbollsurval bygger på att forskarna tar kontakt med en respondent som 

tillhör den valda målgruppen. Denna kopplar sedan ihop forskarna med andra kandidater. 

Eftersom snöbollsurval utgår i från sociala nätverk kan detta ge tillträde till kontakter som 

vi annars inte kunnat nå. 

  

Vi har använt oss av både selektivt urval och snöbollsurval, då många av de vi kontaktade 

genom ett selektivt urval även gav oss tips på andra lämpliga respondenter vilket ledde 

oss vidare till några av våra respondenter. Våra respondenter valdes ut utifrån följande 

kriterier. Dels utifrån om de hade jobbat med synkronisering tidigare, men även utifrån 

vilka av musikbranschens olika funktioner de har erfarenhet inom. För att få en djupare 

kunskap var det viktigt att det fanns flera perspektiv i valet av respondenter. Som till 

exempel både synkroniseringsbolag och musikbolag men även majorbolag och 

indiebolag. En del av detta är att någon som endast jobbar med synkronisering kan anses 

vara partisk och därmed skulle det inte ges en omslutande bild. Vi vill också bredda oss 

då artistens karriär påverkas av många aspekter och funktioner och parametrar i 

branschen.  

 

Våra intervjupersoner och intervjuernas utförande presenteras nedan: 

 Terese Gustafsson, European representation och A&R lead på Silo Music. 

Intervju via Skype utförd 18 april 2017. 

 John Gadnert, VD på Scandinavian Sync. Intervju via Skype utförd 4 maj 2017. 

 Laurence Malpass, Head of Network på MusicGateway. Intervju via mail utförd 

10 maj 2017. 

 Jonas Holst, Head of Film & TV / Creative på Universal Music Publishing. 

Personlig intervju utförd 15 maj 2017. 

 Johan Alexed, Redaktör på Popmuzik. Intervju via Skype utförd 24 maj 2017. 

 Therese Hädinggård, Promotion/PR Manager på Ten Music Group. Personlig 

intervju utförd 1 december 2017. 
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 Fumi Amao, Label Manager på Ten Music Group. Personlig intervju utförd 1 

december 2017. 

 

2.3.4.Operationalisering och intervjuguide 

Operationalisering är den process där vi transformerat våra forskningsfrågor till mätbara 

intervjufrågor. Enligt Patel och Davidsson (2003) är en del av operationaliseringen att 

omsätta teoretiska begrepp till våra intervjufrågor. Eliasson (2013) uttrycker samma 

tankar och författaren utvecklar sedan med att framföra att detta berör vikten av att tänka 

ut vilka begrepp teorin har som berör problemformuleringen. Vidare förklarar författaren 

att dessa begrepp har en risk att uppfattas som egna värderingar, vilket gör att det är 

viktigt att vara tydlig med vad dessa begrepp innebär i den gällande teorin.  

 

Backman et al. (2012) förklarar att operationalisering är en teknik som använd om något 

som inte är direkt mätbart endast via observationer ska undersökas. Författarna framför 

att detta innebär att man ställer upp vissa kriterier som går att iaktta huruvida de sedan 

uppfylls. Om de sedan uppfylls hävdar Backman et al. (2012) att det är ett tecken på att 

det som studeras är verkligt, även om det inte är observerbart då vi nu har kriterier som 

faktiskt är observerbara.  Denna process utgick från vårt syfte och våra frågeställningar 

för att sedan bilda vår intervjuguide2. 

 

Lantz (1993) menar att en intervjuguide kan ses som en lista över olika områden som 

berörs under intervjun. Författaren säger också att den ska vara ett stöd för intervjuaren. 

I en öppen intervju hävdar författaren att det är de teman som berörs som ska listas. Då 

vi har en semistrukturerad intervjuform listar vår intervjuguide teman som ska beröras, 

med tillhörande frågor som kan/bör förekomma. Lantz (1993) har dessutom beskrivit 

några sätt att skapa en intervjuguide. Författaren menar att första delen handlar om att 

förklara för respondenten vad som gäller kring intervjun, vidare bör de frågor som 

kommer först behandla respondenten som person och dess bakgrund. Detta då dessa kan 

ha stor betydelse för kommande svar. Författaren lyfter också vikten av att inneha en 

logisk följd i guiden. Något som Lantz (1993) ser som bra att avsluta med är de frågor 

som är mer neutrala men även att sammanfatta intervjuns innehåll.  

 

   Operationaliseringstabell 

                                                 
2 Se bilaga A. 
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Tema Begrepp Frågor 

Inledande  Historia 

 Musikbransch 

 Processen  

Fråga 1–4 

Synkronisering  Produkt 

 Licensiering 

 Konsumentupplevelse 

 Relation 

 Process 

 

Fråga 5–11 

Marknadsföring  Produktplacering 

 Image 

 Co-branding 

 Varumärke 

 Kommunikation 

Fråga 12–15 

Artistkarriär/framtid  Management 

 Karriärsoptimering 

 Public relation 

 Synkronisering 

Fråga 16–21 

 

 

Figur 1. Tabell över operationalisering. (Egen figur) 

 

2.3.5.Analysmetod 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) är efterbearbetningen av insamlade data 

viktig. Genom att tolka insamlade data kunde vi skaffa oss mer kunskap om helheten än 

vad en enskild intervjusituation kunde ge oss. Något som Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2014) framhåller kan vara viktigt i tolkningsprocessen är att hitta mönster och samband. 

Holme och Solvang (1997) menar att analysprocessen inom kvalitativ forskning ofta är 

en omfattande process, eftersom man vid kvalitativa intervjuer måste både strukturera 

och organisera insamlade data efter att ha genomfört intervjuerna. Författarna förklarar 
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att man kan ordna respondenternas information utifrån olika teman som berörs i 

intervjuerna (Holme och Solvang 1997).  

 

Uppsatsens syfte ger tydligt identifierbara teman som går igen i vårt intervjumaterial. I 

detta arbete valde vi att analysera utifrån dessa teman, redan när vi gjorde vår 

intervjuguide ställdes frågorna utifrån de teman vi, med uppsatsens syfte som 

utgångspunkt, kunnat identifiera och ville beröra under intervjuernas gång. Detta är något 

vi har haft användning av i vår tolkning av den insamlade datan eftersom vi sedan kunde 

utgå från dessa centrala teman vid sortering av datan. Olsson och Sörensen (2011) menar 

också att man i arbetet med att tolka information kan använda sig av frågorna vad? var? 

hur? och varför? för att uppnå en större och djupare förståelse. 

  

Olsson och Sörensen (2011) använder sig av en modell som de kallar den hermeneutiska 

spiralen för analys. De beskriver att denna kan appliceras som en vanlig metod att 

använda vid kvalitativa intervjuer. När denna metod används är det vanligt att forskaren 

först läser hela intervjun för att sedan identifiera olika teman och se hur de passar in i den 

helhetsbild som förmedlas. Med detta menar Olsson och Sörensen (2011) ge en förståelse 

som successivt fördjupas precis som en spiral. Detta för oss innebar att vi kunde 

identifiera ytterligare teman än de som först uppstod i samband med uppsatsens uppsats 

för att sedan analysera dem. 

  

Vi såg att denna metod passade vår studie väldigt väl då vår data till största del bygger på 

intervjuer, som ledde till flera olika aspekter och teman som studien berör. Detta gör att 

vi behövde se dessa i en helhet precis på det sätt som författarna menar att den 

hermeneutiska spiralen bidrar till. Detta möjliggör också att informationen kan analyseras 

och användas i den kontext där den tillför mest.   

  

Vi har transkriberat våra intervjuer för att lättare kunna få en överblick över 

respondenternas svar. Vi har sedan sorterat empirin utifrån teman vi kunde identifiera, 

dessa teman är sedan redovisade och analyserade. Detta leder till att vi sedan kunnat 

använda teorier från vår teoretiska referensram till att analysera vår insamlade data. 
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2.4.Vetenskapliga kriterier  

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det tre kriterier som är de viktigaste att tänka på vid 

en företagsekonomisk forskning. Dessa är validitet, reliabilitet samt replikerbarhet, de här 

kriterierna blir viktiga då studien ska bedömas för hur tillförlitlig (reliabilitet) och giltig 

(validitet) den är.  Eliasson (2013) skriver om vikten av att redan i början på en 

undersökning tänka på att genomföra den på ett vis som ger en så hög grad av trovärdighet 

som möjligt, eftersom studiens hela uppfattning påverkas av det. 

 

2.4.1.Validitet och reliabilitet 

Backman et al. (2012) säger att validitet handlar om hur hög giltighet undersökningen 

har. Författarna menar att man ska sträva efter att ha en så hög validitet som möjligt på 

den data man samlar in. Detta säkerställer då att den data som har samlats in och används 

i studien anses mäta just det som syftet med undersökningen pekar på. Patel och 

Davidsson (2003) menar också att det finns två typer av validitet, de talar om 

innehållsvaliditet och den samtida validiteten. Innehållsvaliditet beskriver de som en 

analys som handlar om att hela skrivprocessen ska ha en god täckning av 

problemområdet. Den samtida validiteten beskriver de däremot som ett sätt där vi 

använder våra mätmetoder och jämför mot det utfall som andra kriterier. 

 

Eliasson (2013) beskriver kort validitet som att handla om huruvida undersökningen 

faktiskt undersöker det som den är menad att mäta. För att vi i vårt arbete skulle få en så 

bra validitet som möjligt har vi varit noga med att vara tydliga med vad vi har undersökt 

redan från start, något Eliasson (2013) nämner hör till validitet. Vi har även under 

insamlandet av data försökt att på en så grundlig nivå som möjligt säkerställa att de vi 

samlat in är trovärdigt, och alltså giltigt att använda oss av. Eliasson (2013) skriver även 

om att validiteten aldrig kan bli bättre än reliabiliteten. 

 

Reliabilitet handlar enligt Ejvegård (1996) om tillförlitlighet. Något Backman et al. 

(2012) håller med om, de utvecklar även att studien är “exakt” om datainsamlingen har 

en hög grad av reliabilitet. Att den är exakt innebär att om datainsamlingen görs om så 

ska den ge samma data, enligt Eliasson (2013) är detta viktigt för att uppsatsen ska kunna 

kontrolleras. Författaren hävdar även att i en kvalitativ studie är det viktigt att se till att 

ens källor är trovärdiga.  
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Under arbetets initiala faser var vi noggranna med att vi som två olika författare av denna 

studie var på samma nivå gällande hur undersökningen skulle genomföras, samt allmänt 

om hur arbetet skulle gå till. Något Eliasson (2013) poängterar är viktigt för reliabiliteten 

i en studie. Vi har även genom arbetets gång sett till att vi har dokumenterat de intervjuer 

vi utfört på ett så bra sätt som möjligt, genom att spela in de som utförts muntligt för att 

sedan kontrollera jämfört med den transkriberade versionen. När vi genomfört studien 

har vi varit noga med att se till att vi förstår och tolkar våra källor på ett så korrekt vis 

som möjligt. Vi har dessutom säkerställt att både de källor vi använt oss av, och våra 

respondenter besitter den kunskap som de säger sig ha. Detta har vi gjort genom att gå 

direkt till olika bolags hemsidor, därefter valt ut vilka vi har kontaktat. Vi har också gått 

igenom våra egna nätverk som vi byggt i branschen under vår studietid. Något vi känner 

har stärkt trovärdigheten ytterligare är att i de fall vi har kontaktat fel person har vi fått 

tips på vem vi bör kontakta istället. Vilket har påvisat en ärlighet om sin kunskap hos de 

vi frågat. 

 

2.4.2.Etik  

Befring (1994) säger att etik är normerna som finns kring en bra livsföring. Han menar 

att etiken kan ge svar på två viktiga huvudfrågor. Dessa beskriver han som dels hur vi ska 

handla men också hur samhället bör formas. I vetenskaplig forskning kan etiken ses vila 

på olika aspekter. Tre av de aspekter som Befring (1994) lyfter är följande: dels att söka 

efter sanningen på ett sätt där denna ses som ett väsentligt värde men också att låta 

forskningen ha sin frihet. Han lyfter dessutom den etiska aspekten av olika metoder. 

Dessa syftar till respondenternas integritet.  

 

McMillan och Weyers (2010) förklarar att det finns vissa forskningsetiska principer att 

följa när man utför en studie. Dessa principer menar författarna har syfte att skydda 

forskningspersoner och forskare gällande bland annat deras integritet och säkerhet. 

Principerna som McMillan och Weyers (2010) lyfter är att forskningen inte ska vara 

skadlig för någon involverad, att de som deltar i forskningen gör detta frivilligt, samt att 

forskningspersonernas integritet skyddas i studien.  

 

Redan vid första kontakt med våra respondenter har det varit viktigt att försöka skapa 

förtroende för oss som författare. I vår studie innebär detta att alla våra respondenter får 

frågan om vi får spela in intervjun. Vi frågar även om de vill vara anonyma, eftersom det 
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kan skapa en trygghet för respondenterna. Vi har också försökt att göra öppna och 

korrekta tolkningar över de svar som vi fått. Det har också varit viktigt att ha en 

transparent process genom hela arbetet gällande såväl vad det är vi gjort, varför, samt om 

hur vi jobbade. En transparent process bidrar till att skapa förståelse våra metodval och 

skapa legitimitet till studien. Det har varit viktigt att ge våra respondenter rättvisa i den 

bild vi förmedlar och tillhandahålla lösningar som de känner värnar om deras integritet.  

 

2.5.Metodkritik 

I vår metod har vi utgått från en induktiv ansats där vi utgår från empiri kring fenomenet 

synkronisering av musik som marknadskommunikation. Synkronisering är ett empiriskt 

begrepp som används inom musikbranschen men samtidigt är det sparsamt representerat 

i publikationer och tidigare forskning kring marknadskommunikation och musik. Den 

induktiva ansatsen möjliggjorde därmed en fördjupad studie av begreppets relevans och 

innebörd som marknadskommunikation. En deduktiv ansats var därmed, utifrån studiens 

syfte, inte relevant då förutsättningarna för en deduktiv process istället hade tagit fasta på 

att testa en hypotes eller teori utifrån tidigare studier (Holme och Solvang 1997; David 

och Sutton 2016). Den induktiva karaktären på studien tillsammans med ett fokus på 

enskilda aktörer inom musikindustrin ger ett material vars generaliserbarhet är begränsad. 

Syftet var snarare att få en förståelse för hur begreppet används och dess potential som 

marknadskommunikation än att söka generaliserbara principer i materialet.  

 

Vi använde oss av intervjuer vilket gav oss en stor möjlighet att undersöka 

musikindustrins syn på ämnet. I det fall där vi använde oss av en mailintervju kan kritik 

ges om att det inte gav den flexibilitet som Bryman och Bell (2005) beskriver kring semi-

strukturerade intervjuer. Vi såg dock att det var viktigare att få med en intervju än att 

begränsa urvalet ännu mer.  Vi gjorde ett urval som bygger både på selektivt urval och 

snöbollsurval. David och Sutton (2016) hävdar att snöbollsurval alltid landar i ett skevt 

urval. Urvalet kommer också att avgöras av de sociala kontakter som de vi kontaktat 

har.  I en liten bransch som musikbranschen kan anses vara så liten att ser vi att denna 

urvalsmetod kunde leda oss till värdefull kunskap då personer i branschen ofta har koll 

på varandras arbete i branschen. 

 

Genom observationer över lång sikt hade vi dock kunnat nå en större kunskap om 

artistsidan av ämnet samt hur det har påverkat olika artister karriärer. Yin (2013) 
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beskriver att observationer har en fördel i att ingen annans sinnen kan filtrera datan och 

på så sätt kan den ses som primär.   

 

Vår socialkonstruktionistiska hållning gör att vår studie är svår att replikera. Detta kan 

vara något som kan kritiseras då Eliasson (2013) menar att en studie ska kunna 

kontrolleras genom att den upprepas. Dock ger denna hållning ett mervärde då vi söker 

respondenternas syn på ämnet. Deras syn på ämnet skulle också kunna variera över tid 

och en replikerbarhet var därför inget att sträva efter. Vår hållning lägger istället fokus på 

att undersöka en social kontext.  
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3.Teoretisk referensram 

I det här kapitlet följer det en presentation av den teori vi har funnit relevant för denna 

studiens syfte, och direkt applicerbar på vårt ämne. De teorier vi valt att beröra i följande 

kapitel rör ämnen som ger en grund för kommande analys. De utvalda teorierna kommer 

att presenteras under två huvudrubriker: Marknadsföring och Synkronisering. Kapitlet 

avslutas med en konceptualisering som påvisar dess samband. 

 

3.1.Marknadsföring 

Marknadsföring startar långt innan en färdig vara eller tjänst finns för att säljas och fortgår 

efter att ett köp har genomförts anser Bengtson och Pahlberg (2013). Författarna förklarar 

att det inte endast handlar om reklam, kortsiktiga kampanjer eller försäljning till 

konsumenter utan även om utbyten mellan företag. Skribenterna förklarar även att det 

inte heller enbart måste handla om varor utan också ofta kan handla om tjänster. Varor är 

definierade som fysiska produkter som man kan ta på medan tjänster i huvudsak är 

immateriella (Parment 2015 a). Ofta faller varor och tjänster under det gemensamma 

namnet produkt (Parment 2015 a). 

 

Albertsson och Lundqvist (2007) menar att ett företag utan kunder är som en bil utan 

motor, och att marknadsföring är svaret på frågan kring hur ett företag skapar kunder, 

samt vad de kan göra för att behålla dem. Mer utvecklat förklarar Parment (2015 b) att 

marknadsföring är ett sätt att skapa, kommunicera, och leverera kundvärde, och för att ett 

företag ska kunna tillgodose dessa punkter behöver de förstå hur marknaden fungerar, 

vad kunderna vill ha, och vad de behöver.  

 

Parment (2015 b) skriver om att ifall ett företag kan hantera sitt kundvärde på ett bättre 

sätt än sina konkurrenter uppstår konkurrensfördelar, vilket innebär att deras 

förutsättningar för att vara lönsamma är godare än de annars hade varit. Författaren 

berättar om att det är grunden i marknadsföringen som avgör huruvida ett företag kan 

lyckas med detta eller inte. Parment (2015 b) menar på att alla beståndsdelar i grunden 

för en framgångsrik marknadsföring måste utvecklas var för sig, samtidigt som de måste 

passa ihop med varandra för att bilda en fungerande helhet. De delar som Parment (2015 

b) anser är viktiga för att kunna skapa konkurrensfördelar är; varumärkesprofilering, 
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prissättning, marknadskanaler, segmentering, produkt, hållbarhet och 

marknadskommunikation.  

 

3.1.1. Marknadskommunikation 

Rositer & Bellman (2005) definierar marknadskommunikation som: “marketer-

originated messages, placed in various media, their purpose being to sell the brand by 

showing it, saying things about it, or both, in a manner that establishes the marketer’s 

desired position for the brand in the minds of target customers.” (Rossiter och Bellman 

2005, 6)  

 

Rossiter och Bellman (2005) förklarar att marknadskommunikation är alla de kontaktytor 

som är möjliga att ha mellan varumärket och dess potentiella kunder. De menar att 

marknadskommunikation kan definieras som aktiviteter som alla är kopplade till 

marknadsföring. Författarna menar också att marknadskommunikationen har ett fokus på 

att berätta om ett varumärke genom dessa aktiviteter. Mårtenson (2009) förklarar 

marknadskommunikation på ett liknande vis där det avser alla de kontakter som finns 

mellan företag och deras kunder samt andra intressenter med syftet att direkt eller indirekt 

påverka den uppfattning som finns kring företagets produkter/tjänster, och till och med 

företagets avseende självt.  

 

Fill (2013) förklarar marknadskommunikation som ett verktyg som kan användas för att 

kommunicera erbjudanden till kunder. Författaren menar likt Mårtenson att detta kan vara 

en produkt, en tjänst eller varumärket självt. Marknadskommunikation utgår ifrån tre 

grunder. Dessa är verktyg, media och meddelanden. De verktyg för 

marknadskommunikation som Fill (2013) menar är vanligast är advertising, sales 

promotion, public relations, direct marketing, personal selling och sponsorship. 

Mårtenson (2009) skriver om att marknadskommunikation för företag kan likställas med 

deras viktigaste råvaror, där företagen årligen lägger flera miljarder kronor. Författaren 

förklarar dock att denna satsning kommer med en viss distans, där företag inte vet hur 

mycket deras satsningar som ger någon del utkastning (Mårtenson 2009).  

 

Dahlén et al. (2017) påstår att den resurs som idag är viktigast för en marknadsförare är 

marknadskommunikationen. Författarna beskriver att marknadskommunikation även kan 

påverka människors syn på varandra och att den inte bara behöver leda till köp. Vidare 
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menar Dahlén et al. (2017) att marknadskommunikationen kan ses som en 

tvåvägskommunikation då vi påverkas av våra tidigare uppfattningar kring ett varumärke. 

Detta gör att vi kan uppfatta exakt likadana annonser olika beroende på vilket varumärke 

som står bakom. Även Mårtenson (2009) och Berglund & Boson (2010) beskriver 

marknadskommunikation som en tvåvägskommunikation där de senare författarna lägger 

tyngd på att makten ligger hos folket. De två författarna menar att för att kunna 

kommunicera behöver ett företag veta vilka de kommunicerar med och vad dels deras 

uttalade dels deras outtalade behov är. När ett företag vet om dessa behöver de 

tillfredsställa dem på ett sätt som gör det möjligt att samtidigt uppfylla företagets mål 

(Berglund & Boson 2010).  

 

3.1.2.Produktplacering 

“Produktplacering - Massmedial smygreklam” (Albertsson och Lundqvist 2007, 294) 

 

Parment (2015 b) beskriver en produkt som “något som erbjuds på en marknad och som 

tillfredsställer ett behov eller en önskan.” Vidare förklarar författaren att det finns två 

grunder för definitionen av produkter; ren vara och ren tjänst. Parment (2015 b) menar 

att en ren vara som exempelvis salt eller tegelpannor har inga tjänsteinslag, och en ren 

tjänst såsom en konsulttjänst eller en finansiell tjänst inte innehåller några moment av en 

fysisk vara. Författaren beskriver även produkter som ligger någonstans emellan dessa, 

som exempelvis en restaurang med både maten som en vara samt tillagningen och 

serveringen av dem som en tjänst. Enligt Parment (2015 b) går det även att se på 

organisationer och idéer som Djurens Rätt eller Dr Phil som en produkt. Fahy och Jobber 

(2012) säger att en produkt är alla former av värde som kan bytas mot pengar, tid eller 

röster. Alltså är en produkt allt som är värdeskapande.  

 

Enligt Dahlén et al. (2017) är produktplacering en form av marknadsföring där företaget 

som vill placera en produkt betalar för platsen. De hävdar också att betalningen för denna 

typ av placeringar inte behöver ske i form av pengar. Författarna talar också om att 

företaget som placerar en produkt sällan uppfattas som avsändare av kommunikationen. 

Inom produktplaceringar så kan man också se att de medier som är vanligast att placera 

produkter i anses vara film och tv. Dahlén et al (2017) menar att produktplaceringar kan 

sorteras in i fyra kategorier. Dessa grupper har olika grad av integration och kontroll i 

handlingen. Första gruppen som kallas basplaceringar kan förklaras som placeringar där 
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en produkt visas eller omtalas men den har ej någon större koppling till filmen eller 

seriens handling.  Dahlén et al (2017) pratar också om förhöjd placering vilket innebär 

att det finns en koppling till handlingen. Detta ska dock inte förväxlas med integrerad 

placering vilken författarna beskriver som en placering där man låter produkten ta en stor 

roll i handlingen. Till exempel kan en karaktär jobba på en befintlig kedja i en serie. Den 

sista typen av placering kallar de programmering vilket beskrivs som när produkten blir 

avgörande för hela programmet. 

 

McAlister (2007) menar att man kan se att produktplacering medför en effekt på 

konsumenter. I en studie där man lät barn mellan 6–12 år se klipp ur en film där en produkt 

var placerad och en grupp se ett klipp utan en placering. Den grupp som såg scenerna där 

man hade placerat ett varumärke menar McAlister (2007) var mer benägna att välja detta 

märke. Samtidigt skriver Lindström (2010) att vi minns färre och färre av de reklamer vi 

ser. Han hävdar att vårt minne av det vi ser har minskat till följd av att vi utsätts för mer 

information.  Han menar dock att vi minns placerade produkter mer än oplacerade 

produkter. Vidare visade en studie att hur placeringen sker kan påverka utfallet.  

 

Lindström (2010) skriver om ett fall där det visade sig att tittarna lade mindre märke till 

ett av de varumärken som var placerade i programmet, än vad de gjorde innan tv-

programmet visades. En stor skillnad som kan ses är att varumärket som lyckades bra 

hade sin produkt placerad i stora delar av programmet, medan det andra varumärket hade 

sin reklam traditionellt placerad i reklampauserna. Lindström (2010) menar alltså att en 

bra produktplacering är integrerad i handlingen. Han påpekar även att placerade produkter 

inte bara kan stärka vårt minne av dem, utan också göra minnet av andra produkter 

svagare. Författaren menar också att integration kan ses som en väsentlig del för att 

produktplaceringar ska fungera. 

 

Rossiter och Bellman (2005) anser dock att produktplaceringar är en metod som kan 

betraktas som oetisk. Detta då de menar att det kan ses som ett försök att marknadsföra 

och övertyga konsumenten utan att denne vet om att de produkter som den ser, används i 

marknadsföringssyfte. Även om konsumenterna skulle uppfatta dessa produkter som 

placerade så menar författarna att det är oetiskt. Detta eftersom att det finns en intention 

att vilseleda konsumenten. 
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3.1.3.Co-branding 

Armstrong och Kotler (2015) beskriver co-branding som då två olika redan etablerade 

varumärken används på en och samma produkt. Författarna förklarar att detta är en väldigt 

effektiv typ av marknadsföring då det innebär att de två olika varumärkena sedan innan 

“dominerar” inom olika kategorier. Vilket sedan leder till en större dragningskraft för 

konsumenter och ett större varumärkesvärde. Co-branding innebär även att man tar till 

vara på den fördel som kommer med två olika varumärkens kompletterande styrkor. 

Armstrong och Kotler (2015) ger ett exempel där kafékedjan Tim Horton gick ihop med 

Cold Stone Creamery som gör glassefterrätter. Just detta exempel visar solklart på de 

positiva aspekterna till co-branding då Tim Hortons har mest besök på morgonen och mitt 

under dagen, medan Cold Stone Creamery får mest besök på eftermiddagen och kvällen. 

De båda är alltså varandras kontraster gällande de timmar som de har flest besökare och 

genom att gå ihop till ett läge av co-branding gav de kunderna anledningar att besöka 

stället under dagens alla timmar.  

 

Ytterligare ett exempel på co-branding är artisten Zara Larssons samarbete med 

klädmärket H&M. Inför släppet av hennes album So Good valde H&M att dels 

marknadsföra albumet i deras butiker men kunderna kunde också spara albumet till 

Spotify online på hm.com. Zara Larsson var även med och tog fram en klädkollektion 

tillsammans med H&M (H&M 2017). 

 

Co-branding ger företag en möjlighet att utnyttja affärsmöjligheter på fält där de annars 

skulle ha svårt att marknadsföra under sitt eget namn och ensamma ta sig in (Dahlén et 

al. 2017). Exempel på detta kan vara då Louis Vuitton gick ihop med BMW. I detta 

samarbete skapade BMW en bil med snygga linjer och Louis Vuitton skapade ett 

matchande rese kit av väskor som passade perfekt in i bilens bakre hylla (Kolowich 2016). 

Även om en kollaboration mellan ett väskföretag och ett bilmärke kanske inte är det mest 

uppenbara fungerade detta då de båda riktar in sig på de som ska resa på något vis och de 

som uppskattar lyxiga produkter (Kolowich 2016). Genom detta samarbete tog de båda 

sig enkelt in på en marknad där de annars inte hade synts på samma vis, BMW blev 

exponerade för väskfantaster och Louis Vuitton fick exponering bland bilfantaster. 

 

Co-branding kan även agera som en slags genväg för mindre eller nya varumärken att 

breda ut sig för konsumenterna. I denna relation får det mindre av de två varumärkena 
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störst påverkan av ett samarbete med ett större varumärke. Det dominerande varumärket 

har i detta sammanhang störst influens över hur co-brandingen uppfattas (Dahlén et al. 

2017) 

 

Det gäller dock att vara varsam när ett varumärke ska hitta en partner för co-branding då 

denna process innebär att man litar fullkomligt på att den andra parten ska ta bra vara på 

ens varumärke (Dahlén et al. 2017). Det innebär även att man släpper en del av kontrollen 

gällande sitt egna varumärke (Dahlén et al. 2017). Om det sker en negativ utveckling hos 

en allianspartner kan det enkelt påverka det andra varumärket i co-brandingen och leda 

till en negativ utveckling för det egna varumärket (Dahlén et al. 2017), vilket kan skada 

båda involverades rykten. Att använda sig av co-branding innebär även att åta sig en hel 

del extra arbete med att noga planera gemensamma annonseringar, reklamer och andra 

marknadsföringsrelaterade prestationer. Det ger även mer arbete gällande komplexa 

legala kontrakter och licenser (Armstrong & Kotler 2015). 

 

Vid en co-branding, eller varumärkesallians som Uggla (2013) kallar det, är det viktigt 

att tänka på huruvida de båda varumärkena passa ihop gällande varumärkesspecifika 

associationer samt produktkategoritillhörighet (Dahlén et al. 2017). Positivitet är även 

något som Dahlén et al. (2017) nämner är viktigt vad gäller co-branding, författarna 

menar att varumärken som är omtyckta lättare leder till en nyfikenhet för att prova det 

kombinerade erbjudandet. Författarna understryker även vikten av att en 

varumärkesallians är logisk, då det annars innebär att konsumenterna inte kommer att 

välja den. Om man inför en varumärkesallians tänker på dessa kriterier kan man minska 

oönskade konsekvenser (Dahlén et al. 2017) 

 

Treasure (2011) menar att varumärken kan dra stor nytta av musik. Han nämner hur det 

finns varumärken som har använt sig av musik för att skapa associationer till varumärket. 

Ett exempel är British Airways som genom att använda musik har uppnått så starka 

associationer att Treasure (2011) menar att låten som de använder inte skulle kunna 

användas av andra märken.  

 

3.2. Synkronisering 

Synkronisering handlar om att licensiera användningen av musik i musik i film, tv, reklam 

eller liknande (Anderton, Dubber och James 2013). Författarna menar vidare att 
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synkronisering har klara fördelar för både artisten och bolaget vars media ska använda 

låten. Anderton et al. (2013) menar att en synkronisering kan ge 

marknadsföringsmöjligheter för en artist. Hull, Hutcherson och Strasser (2011) menar att 

synkronisering har ökat sedan försäljningen av cd-skivor minskade. De menar att 

synkronisering är den tredje största inkomstkällan inom förlag.  

 

För att använda sig av en specifik låt i en film eller dylikt krävs det en så kallad ”synk 

licens”, som man erhåller från en förläggare eller en låtskrivare (Bandzoogle). Att inneha 

denna licens innebär att man kan använda sig av låten i rörlig bild utan restriktioner 

(Bandzoogle). Marknaden för synkronisering är enligt rapporter värt flera miljarder varje 

år för rättsinnehavare, placerings avgifterna per licens har över åren minskat, medan 

kravet på kvalité musik drastiskt har ökat (MusicGateway 1). Med lägre avgifter letar 

numera handledare och deras kunder mer och mer i indie sektorn för att hitta billigare 

lösningar (MusicGateway 1). 

 

3.2.1. Ljud som sinnesmarknadsföring 

Sinnesmarknadsföring bygger på att skapa konsumentvärde och konsumentupplevelser 

genom våra sinnen (Hultén 2015). De sinnen som berörs i denna teori är syn, hörsel, 

känsel samt doft (Hultén 2015). Även om alla sinnen är en viktig beståndsdel i denna 

teori är hörsel den relevanta fokusen för denna uppsats. 

 

Ljud kan också användas i form av sinnesmarknadsföring. Helmefalk (2017) hävdar att 

sinnena kan användas för att stärka upplevelsen av ett varumärke. Vidare menar han att 

det idag är viktigt att marknadsförare tillfredsställer kundernas känslosamma behov. 

Hultén (2015) menar att ljudsinnet har en stor roll i hur vi upplever vår omvärld. 

Författaren säger också att ljud kan ge förståelse för andras känslor. Han förklarar att 

musik i marknadsföring ofta används för att förmedla en positiv känsla och att musik kan 

ge starka känslor hos en individ.  

 

Hultén (2015) hävdar att människor kan använda sig av ljud för att uttrycka sin identitet. 

Han beskriver också att musik har en förmåga att påverka människor emotionellt. Vidare 

hävdar Hultén (2015) att musiken påverkar hur en människa upplever sin omvärld. 

Författaren skriver även att studier har visat på att individers personligheter har påverkat 



  

31 

av den musikpreferens som de har. Vidare säger han att personer väljer sin musikstil 

utefter den bild som vill förmedla av sig själva. 

 

3.2.2.Artister som varumärke 

Enligt Allen (2015) kan artistens namn anses vara ett varumärke. Han menar att artistens 

varumärke blir den bild som skapas hos fansen när de summerar alla deras upplevelser av 

artisten. Idag kan vi se att artistens varumärke har fått flera dimensioner, och det som 

tidigare varit kopplat till en label har nu flyttats till artisten själv. Relationen idag byggs 

mellan fansen och den enskilda artisten. Allen (2015) menar också att varumärkesimage 

handlar om hur konsumenten känner för produkten ifråga.  Han menar vidare att artisten 

idag måste vara unik men ändå kunna passa in i de gränser som finns för dess tilltänkta 

genre. Detta gör att artistens verk måste inge en känsla av att det är genuint. Allen (2015) 

talar också om vikten av att veta att all publicitet inte behöver vara positiv för imagen. 

Ett exempel på detta som BBC (2016) beskriver var när artisten Rita Ora tweetade att hon 

skulle släppa sin nya låt om tweeten fick 100 000 retweets. Då tweeten bara fick mellan 

2000–4000 retweets av hennes 3,9 miljoner följare bestämde hon sig för att radera 

tweeten och hänvisa till att hon blev hackad (BBC 2016). Ett annat exempel som BBC 

(2016) lyfter var när U2 släppte sitt album 2014 med automatisk nedladdning hos 500 

miljoner iTunesanvändare vilket ledde till irritation hos användarna då de inte ville bli 

påtvingade någonting. Detta ledde enligt Booth (2014) till att U2’s sångare Bono fick be 

om ursäkt för detta. 

 

Lusensky (2011) menar även att musik är viktigt för varumärken då stora varumärken 

som till exempel Coca-Cola kan ses ha använt musik under lång tid. Han hävdar att 

musiken i vissa av deras reklamkampanjer skulle nog en stor del av befolkningen minnas 

än idag. Ett fall som han beskriver är reklamen “I’d  like to buy the world a coke” där han 

menar att låten sedan sålde miljoner kopior. Lusensky (2011) lyfter också McDonalds 

som ett bra exempel där musiken kan stärka ett varumärke. Detta då han menar att deras 

i’m lovin it-slinga har nästan blivit som en låt som känns igen världen över. Faktum är 

att den har till och med korats till världens mest igenkännbara varumärkeslåt. 

 

Wikström (2013) skriver även om hur synkronisering kan vara till nytta för en artist. Han 

nämner att en artistkarriär kan lanseras igenom synkronisering (music licensing). Ett fall 

där detta skedde vara när artisten José Gonzales gjorde sin cover av låten heartbeats som 
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användes i Sony bravias reklam. Wikström (2013) skriver också om att tv-spel kan vara 

en viktig plattform för marknadsföring. Han återberättar att en marketing manager på ett 

tv-spelsbolag hade en gång sagt att en sång i deras spel skulle kunna bli lyssnad på upp 

till 700 miljoner gånger. Denna person hävdade därför att den exponeringen skulle kunna 

betraktas som mer värdefull för ett musikbolag än den på mtv. Wikström (2013) menar 

vidare att ur musikbolagens perspektiv är marknadsföring enda syftet med music 

licensing. 

 

3.3.Konceptualisering 

De teoretiska begrepp som används i vår teoretiska referensram kan kopplas ihop på flera 

olika sätt. Det mest centrala begreppet är synkronisering. Alla begrepp i vår teoretiska 

referensram kan på något sätt härledas till någon form av kontaktpunkt med fenomenet 

synkronisering. Produktplacering är en form av marknadskommunikation som i sin tur 

kan kopplas till artisten som ska kommunicera sin musik till konsumenten. Denne har i 

sin tur en stark koppling till både synkronisering och varumärke.  Då en artist är ett 

varumärke ser vi att Co-Branding även är applicerbart på vårt ämne. Produktens 

varumärke blir också en viktig del i teorierna mellan co-branding och produktplacering. 

Eftersom vi skriver om musikbranschen med artisters musik i fokus kan man se i vårt fall 

se artisten som både företaget och varumärket vid applicering av ovanstående teorier. I 

sinnesmarknadsföring är ljud en viktig faktor, vilket leder till dess koppling till en artist 

och dess musik. Då synkroniseringen kan ses som placering av ljud ser vi en koppling till 

olika sinnesintryck och sinnesmarknadsföring. Detta möjliggör sinnesmarknadsföring 

som teori i vår konceptuella referensram. 

 

I modellen nedan illustreras dessa samband mellan våra teoriers centrala begrepp, 

modellen påvisar hur de begrepp vi använt oss härstammar från synkronisering. Den är 

alltså menad att läsas av med start i synkronisering, för att sedan breda ut till de andra 

begreppen. Eftersom artisten är central i en synkronisering har vi valt att att placera 

artisten närmast detta begrepp. Utifrån det kan vi sedan se att begreppen i modellen kan 

på olika sätt kopplas till just artist och synkronisering. Sinnesmarknadsföring kan kopplas 

direkt till både synkronisering i form av ljudet som placeras, men också artisten eftersom 

den framför verket. Artistens roll som varumärke skapar en koppling till detta begrepp 

som i sin tur leder in på Co-branding. Eftersom vi i denna uppsats undersöker hur 

synkronisering används som marknadskommunikation är den direkta kopplingen mellan 
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synkronisering och marknadskommunikation. Produktplacering kan definieras som ett 

verktyg inom marknadskommunikation och därav blir den indirekt kopplingen mellan 

synkronisering och produktplacering via marknadskommunikation. 

 

 

 

Konceptualiseringsmodell

 

Figur 2. Konceptualisering av referensram. (Egen figur) 
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4.Teoretisk och empirisk analys 

I detta kapitel kommer vi presentera empiri samt göra en analys av vårt empiriska 

resultat. Avsnittet delas upp efter teman som är gemensamma i vår empiri. Empirin 

presenteras sedan utefter varje tema följt av våra egna reflektioner och analyser. Dessa 

presenteras och analyseras tillsammans relevanta teorier. 

 

4.1.Presentation av respondenter och deras företag 

Våra respondenter kommer från en mängd olika företag och funktioner i musikbranschen. 

I detta arbete har vi varit noga vid urvalet att skapa en diversitet bland våra respondenter. 

Det vill säga att vi ville ha en spridning både kring bakgrunder men också vad inom 

musikbranschen de jobbar med. Nedan beskrivs de organisationer som deltar, 

respondenternas bakgrund samt varför vi såg dem kunna bidra till vår empiri. 

 

Terese Gustafsson - Silo Music 

Silo Music är ett bolag som utgår från Los Angeles och kan beskrivas som en 

synkroniseringsbutik. SILO Music jobbar med att pitcha musik till music supervisors. 

Vår respondent Terese Gustafsson jobbar främst med scouting av musik i Europa för 

SILO Music men även andra delar inom synkroniseringsprocessen. Detta gör att vi såg 

att Terese kunde bidra med att ge oss ett globalt perspektiv på ämnet. 

 

Johan Alexed - Popmuzik 

Musikbloggen Popmuzik (fd Being Blogged) är en blogg som dagligen lyfter musik, 

intervjuer, spellistor m.m. Vår respondent Johan Alexed är redaktör för bloggen 

popmuzik. Hans jobb med popmuzik består att dagligen skriva musiktips och leta ny 

musik. Johan gör också intervjuer med artister samt recensioner av album. Alexed jobbar 

även med musik-PR genom Alexed Promotion (fd Mess Productions). Med denna 

kunskap om musikmedier såg vi att hans kunskap bidrog till att tydliggöra 

medieperspektivet av synkronisering av musik. 

 

John Gadnert - Scandinavian Sync 

Scandinavian Sync är ett synkroniseringsbolag med sin bas i Sverige. Bolaget jobbar med 

att aktivt placera musik i reklam och TV. De representerar några av Skandinaviens 

indiebolag. Bland deras tidigare placeringar finns allt ifrån små produktioner till stora 
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produktioner. Utöver sync/licensing jobbar de även med custom music och production 

music. Vår respondent John Gadnert har varit med sedan starten av Scandinavian Sync 

samt jobbar även med skivbolaget Hybris. Som independentbolag i synkronisering och 

med fokus på skandinavisk musik såg vi att Gadnert kunde bidra med att perspektivet om 

hur de jobbar som en independent synkroniseringsbolag. Hans arbete med Hybris bidrog 

också till att vi såg att fann dem intressanta i detta arbete. 

 

Laurence Malpass - MusicGateway 

MusicGateway är ett bolag som har sin bas i Storbritannien. MusicGateway jobbar bland 

annat med synkronisering och licensiering. Där pitchar de musik till music supervisors 

och reklambyråer. Vår respondent Laurence Malpass jobbar som Head of Network. 

Eftersom Malpass arbetar på synkroniseringsbolag såg vi att han kunde bidra med 

värdefull information och insikt i hur sykroniseringsprocessen och arbetet kring den går 

till. 

 

Jonas Holst - Universal Music Publishing 

Universal Music Publishing är ett musikförlag som finns i 47 länder. De har hand om en 

väldigt stor katalog av musik och jobbar därför med både synkronisering men också andra 

förlagsuppgifter och rättigheter.  Vår respondent Jonas Holst jobbar som Head of Film & 

TV / Creative och gav oss ett majorförlags syn på synkronisering. Vi såg att Holst kunde 

ge oss bra information kring synkroniseringsprocessen ur en rättighetshavares synvinkel, 

och ansåg honom därför vara en bra respondent.  

 

Therese Hädinggård och Fumi Amao - Ten Music Group 

Ten Music Group är ett independentbolag som jobbar utifrån en 360-modell.  Sedan 

starten har de haft stora framgångar med sina artister så som Icona Pop, Zara Larsson 

och Erik Hassle. Våra respondenter Therese Hädinggård och Fumi Amao jobbar som PR 

Manager och Label Manager där de jobbar med marknadsföring och PR av Tens artister. 

Amao och Hädinggård bidrog med marknadsföringsperspektivet ur ett indiebolags 

synvinkel. 

 

4.2.Marknadsföring av artister 

Marknadsföring är ett brett ämne med många utgreningar. Här nedan följer en 

redovisning av vad den insamlade empirin generellt sagt kring den marknadsföring som 
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sprider en artist. Med ett större fokus på marknadskommunikation som ett teoretiskt 

begrepp. 

 

4.2.1.Empiri 

Något vi kan se utifrån de svar vi fått är att den marknadsföring som musikbranschen gör 

av artisten inte ändras avsevärt av en synkronisering. Alexed3 menar att bolagen sällan 

trycker på att en artist ska vara med i en viss serie i sin PR. Han menar vidare att det är 

vanligare att de jobbar med den typen av igenkännande när det gäller nyare artister. 

Gustafsson4 säger att de på Silo music inte jobbar så mycket med artistens 

marknadsföring. Hon säger att man däremot försöker att alltid informera artisten så att 

denne kan sprida det i sina egna kanaler. Hon menar också att man lägger ut information 

i Silo Musics sociala medier.   

 

Likt de på Silo music arbetar inte heller Universal Music Publishing aktivt med att 

marknadsföra en synkronisering. Holst5 menar på att efter att synkroniseringen är 

licensierad är deras roll som förlag slut. Men att de kan arbeta med att försöka få ut 

information om att den kommer att bli av. Genom att exempelvis be skivbolagen att sprida 

ut låten så den kan växa eller genom att prata med Spotify eller iTunes, och säga åt dem 

att detta kommer att hända och att folk efter det kommer att söka upp låten och se om de 

kan lägga in den i en spellista för att förenkla det. Holst menar att de försöker pusha där 

de kan, även fast deras egentliga arbete är slut, för att få synkroniseringen att bli så lyckad 

som möjligt. 

 

Hädinggård6 uttalade sig om att de på Ten inte hinner med att använda sig av 

synkronisering som en del av den marknadsföring som görs kring en artist: Hädinggård 

tror däremot att de skulle ha implementerat det mer om det funnits mer tid. Hon menar 

då att synkroniseringar kommer som en eftertanke efter att den planerade 

marknadsföringen blivit genomförd. Hon förklarar att synkroniseringen som kommer i 

efterhand kan förlänga marknadsstrategin och därmed kan vara både positivt och negativt. 

 

                                                 
3 Alexed, John; redaktör på Popmusik. 2017. Intervju 24 Maj. 
4 Gustafsson; european representation och A&R på Silo Music. 2017. Intervju 18 april. 
5 Holst, Jonas; Head of Film & TV / Creative på Universal Music Publishing. 2017. Intervju 15 maj. 
6 Hädinggård, Therese; Promotion/PR manager på Ten Music Group. 2017. Intervju 1december 
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Amao7 menar att en stor synk inte leder till att artister får en stor ökning av följare på 

sociala medier. Hon menar istället att det är ett långsiktigt arbete. Hädinggård säger 

däremot att effekten som en synk ger kan variera beroende på hur stor synken är. Hon 

menar att en mindre synk troligen bara leder till att streams ökar lite medan de stora kan 

ge stora resultat.  

 

Enligt Alexed, Malpass8, Hädinggård, Amao och Gadnert9 kan synkronisering av musik 

vara ett verktyg för marknadsföring. Till exempel menar Gadnert att tv-serien Skam var 

en bra synkronisering tillfälle för Gabrielle med låten 5 fine frøkner, även Holst håller 

med om detta och nämner 5 fine frøkner som ett tillfälle där en synkronisering gav en 

artist en otrolig ökning i streams. Amao nämner även låten Fy Faen av Hkeem och dess 

synk i samma serie som ytterligare ett exempel på detta. Gadnert säger att Gabrielles låt 

var med i ett bra sammanhang där musiken tillförde något för tittaren och man fick lätt 

känslor för de karaktärer som var med i serien. Enligt Malpass var Ed Sheeran och hans 

låt ”I see fire” ett exempel där den stora marknadsföringen kring Sheeran hjälpte filmen. 

Synkronisering som marknadsföringsverktyg kan vara mycket effektivt för att nå en ny 

publik och ge ett lyft för en artist. 

 

Att en synkronisering kan ge en artist ny publik gäller inte bara för nya artister när de 

försöker skapa en bred fanbas. Holst nämner det sista avsnittet av serien Skam där en del 

av John Lennons låt ”Imagine” var med. Låten kom ut för närmare 50 år sedan och har 

varit extremt stor och inflytelserik låt under åren. Med denna nya synkronisering menar 

Holst att låten nådde ut till en mer ung publik där hälften av de som såg avsnittet inte 

hade hört låten tidigare. 

    

4.2.2.Teoretisk och empirisk analys 

Det som framkommit av empirin är att musikbranschen enligt Alexed, Malpass, 

Hädinggård, Amao och Gadnert påstår är att de anser att synkronisering kan agera som 

ett bra verktyg för marknadsföring. De ger exempel på tillfällen som den processen har 

gått bra samt förklarar att det kan leda till att artisten kan nå ut till en ny publik och få en 

skjuts framåt i sin karriär. Däremot framkommer det även att de inte aktivt arbetar med 

synkronisering som en del av den marknadsföring de utför kring en artist. Holst och 

                                                 
7 Amao, Fumi; label manager på Ten Music Group. 2017. Intervju 1 december. 
8 Malpass, Laurence; Head of network på MusicGateway. 2017. Intervju 10 maj. 
9 Gadnert, John; VD på Scandinavian Sync. 2017. Intervju 4 maj.  
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Hädinggård uttrycker att de kan tänka på synkronisering som ett verktyg för att 

marknadsföra en artist i mån om tid.  

 

Teorin kring marknadsföringskommunikation beskriver det som all form av kontaktyta 

där ett varumärke kan nå potentiella kunder samt all aktivitet kopplad till marknadsföring 

(Rossiter och Bellman, 2015). Enligt denna definition passar synkronisering in som en 

typ av marknadskommunikation, då det är ett sätt att komma i kontakt med nya kunder 

(lyssnare). Fill (2013) förklarar att marknadskommunikation är verktyg som kan ses ha 

tre grunder vars syfte är att kommunicera erbjudande till kunden. Synkronisering ser vi 

passa in även på denna beskrivning. Marknadskommunikation går även att se på som en 

tvåvägskommunikation enligt Berglund & Boson (2010) där de trycker på att makten 

ligger hos folket. Detta går att liknas vid hur det är viktigt vid en synkronisering att 

musiken tillför något för tittaren och lätt rör upp känslor, om inte tittaren får ett mervärde 

av synkroniseringen är den inte lyckad. Gadnert uttalade sig om att känslorna som tittarna 

får är det viktiga när han resonerar kring varför just vissa synkroniseringar lyckas bra. 

 

Att det är viktigt med att tittaren får ett mervärde av musiken i en synkronisering är något 

som kan liknas vid det kundvärde som Parment (2015 b) skriver om kan leda till 

konkurrensfördelar. Om en film eller en serie har en bra förståelse för vad deras kunder 

vill ha kan de implementera musik som ger det mervärde som behövs för att vara bättre 

än sina konkurrenter i kundernas ögon. I de fall då en film har med musik som ger ett 

mervärde till filmen som även marknadsförs ordentligt kan det visa sig vara förmånligt 

för filmskapare, likt det exemplet Malpass gav med Ed Sheeran och låten I see fire i 

filmen Hobbit. 

 

Utifrån ovanstående analys kan vi se att synkronisering kan vara ett tillfälle för en artist 

att nå en kundgrupp som de antingen inte annars skulle nå eller stärka en relation i de fall 

deras kundgrupp är densamma som synkroniseringens plattform. I första fallet får artisten 

alltså exponering till en publik för vilken artisten och musiken är ny medan andra fallet 

skulle kunna ses som mer stärkande av befintliga relationer till fans. 

 

4.2.3.Egna reflektioner 

Det är intressant att se hur musikbranschen uttrycker att synkronisering kan vara ett bra 

sätt att gå tillväga för att nå ut till en ny och bredare publik, utan att se det som en punkt 
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som är värd att aktivt arbeta med för att marknadsföra en artist. Eftersom synkronisering 

kan falla in under kategorin marknadskommunikation anser vi att det bör ta en större del 

av den marknadsföringsplan branschen har för artister. Att se synkronisering som en del 

i helhetstänket kring marknadsföring tror vi kan gynna artister genom att just ge dem en 

bredare publik.  

 

Som Holst nämner finns det även gamla världskända artister som genom synkronisering 

når ut till en ny ung publik som inte tidigare hört artistens musik då den varit mer väsentlig 

för en tidigare generation. Synkronisering kan alltså inte bara vara gynnsamt för en ny 

artist under dennes klättrande i karriären, utan kan även vara ett sätt att föra äldre artister 

i ljuset igen. 

 

4.3.Synkroniseringsprocessen 

Arbetet bakom en synkronisering kan se ut på olika sätt beroende på vilken del av 

musikbranschens funktioner man jobbar i. Nedan presenteras respondenternas syn på 

synkroniseringsprocessen och kopplas sedan till applicerbara teorier. 

 

4.3.1.Empiri 

Gustafsson berättar att de ofta får in beskrivande förfrågningar från olika bolag där de 

frågar efter låtar. Sedan berättar Gustafsson hur hon utifrån detta letar fram låtar som kan 

passa. Dessa säljer hon sedan in till bolaget som skickade förfrågningen. Att processen 

ser ut så här stöds även av Gadnert. Han berättar även att det kan vara en ganska lång 

process då ersättningen för en synkronisering i vissa fall kan betalas ut långt efter att den 

är gjord. Malpass berättar att en förfrågan kan gå ut till antingen några få utvalda eller till 

ganska många bolag. Gadnert förklarar också att de i många fall inte är involverade i 

själva slutprodukten.  Dock menar han att det kan vara skillnad vid specialskriven musik. 

Han säger då att det blir mer som ett samarbete om hur låten ska användas. Detta är något 

han kan se vid reklam. Malpass berättar också att de sällan är involverade i processen 

efter att music supervisorn har fått låten.  

 

Holst förklarar att en synkronisering kan ske på två sätt. Antingen försöker 

rättighetsinnehavaren skapa den genom att nå ut till en regissör som jobbar med en film, 

reklam eller dylikt. I det fallet skickar dem ut förslag och om regissören gillar något av 

det så inleds en förhandling om pris och förutsättningar för användningen. 
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Förutsättningarna kan handla om att synkroniseringen endast ska spelas i ett visst land, 

vilken plattform den ska spelas på såsom online, i en telefonväxel eller i print på 

stortavlor. Till sist sätts det ett pris innan låten licensieras och används.  

 

Det andra upplägget för en synk förklarar Holst händer genom att det kommer in en 

förfrågan om en specifik låt med specifika förutsättningar, exempelvis att denna låt ska 

spelas online för x kronor under så här lång tid. I ett sådant fall förklarar Holst att de då 

måste se över om de kan acceptera dessa förutsättningar och om priset passar, för att 

sedan förhandla fram en passande kompromiss. Om låten är värd mer än vad som 

föreslagits, men att regissören inte har en större budget måste det göras en övervägning 

ifall de ändå vill vara med i synkroniseringen, då kan det fungera ändå. 

 

Under processen av att skapa en synkronisering utvecklar Holst att det konstant finns 

lådor att checka av. Han förklarar att han först måste tala med låtskrivaren som måste ge 

sitt okej, för att sedan tala med skivbolaget som ska prata med artisten, vilket kan vara 

samma person som låtskrivaren. I de fall där det inte är samma person handlar det om helt 

olika rättigheter som båda måste ge sitt okej för klargör Holst. Det kan även finnas fall 

där de gör en ny cover av en låt, är då original artisten även låtskrivaren kommer denne 

vilja ha mer betalt för sin text då denne anser att värdet av sin låt är högre än den nya 

inspelningen är, något Holst menar stämmer. 

 

Gustafsson menar att ett problem är att synkroniseringar inte går i lås eftersom 

information om låten saknas. Ett annat problem hon nämner är att en synkronisering kan 

bli hindrad om det tar för lång tid att få information om låten. Gustafsson nämner även 

att synkronisering kan ses som en stor inkomstkälla för artisten.  

 

För att göra en lyckad synkronisering uttrycker Holst, Gadnert, Amao och Malpass att 

musiken måste ge den filmatisering den ligger över ett slags mervärde. De menar att det 

är viktigt att tänka på att musiken ska passa in till scenen och bär berättelsen framåt. 

Vidare förklarar Gadnert att det är viktigt att även låten kommer fram på ett bra vis, att 

den inte glöms bort i bakgrunden för mycket och får synas. 
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4.3.2.Teoretisk och empirisk analys 

Utifrån Gustafssons och Holsts beskrivning av synkroniseringsprocessen kan vi se att 

placering av musik till annan media kan ske på flera olika sätt. Detta skulle kunna kopplas 

till Dahlén et al. (2017) som beskriver att produktplacering kan ske på olika sätt. Deras 

beskrivning av basplaceringar kan kopplas ihop med de förfrågningar som Gustafsson 

talar om. Eftersom Gustafsson nämner att hon letar fram låtar som passar en förfrågan 

kan det tänkas att dessa får en lägre grad av integrering i handlingen, än de fall som Holst 

nämner, där de begär en viss låt. Placeringar där låten har en tydlig koppling till 

handlingen skulle kunna anses vara förhöjda placeringar då Dahlén et al. (2017) beskriver 

dem som placeringar där det finns en koppling till handlingen. Gadnert menar också att 

låtar kan specialskrivas. Detta skulle kunna likställas med det som Dahlén et al. (2017) 

kallar för programmering där föremålet som placeras blir avgörande för hela 

produktionen.  

 

4.3.3.Egna reflektioner 

Eftersom Gustafsson nämner att det problem som kan uppstå för artister som leder till att 

synkroniseringar kan hindras, ser vi att det är viktigt att artisterna antingen har kunskap 

om processen eller ett kunnigt team för att förebygga problem. Holst förklarar också att 

det finns många punkter att gå igenom innan en synkronisering går i lås. Detta kan också 

ses som hinder för artister som inte har kunskap inom synkronisering. På grund av detta 

kan det komma stora problem för nya artister som vill använda sig av detta verktyg men 

inte har ett team runt sig.  Den bristen på publikationer kring området bidrar till denna 

svårighet. 

  

4.4.Vikten av varumärkeskongruens 

Studiens syfte lägger ett stort fokus på artisten. Artistens varumärke blev således ett 

återkommande tema i vår data. Nedan redovisas de svar vi fick gällande detta ämne, det 

analyseras även med varumärkesteorier. 

 

4.4.1.Empiri 

Något som flera av våra respondenter lyfter är att det inte alltid bara behöver vara positivt 

med synkronisering. Gadnert lyfter exempel där en artist kan tolka en låt för ett 

varumärke. Han menar då att man bör vara försiktig med detta eftersom det lätt leder till 
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att artisten blir kopplad med varumärket. Gadnert menar att under uppbyggnadsprocessen 

av en artists karriär kan det vara problematiskt att låna ut sitt varumärke.  

 

Holst förklarar likt Gadnert att det första en artist måste tänka på med en synkronisering 

är att man ska kunna stå för varumärket man ska synkroniseras med. Han menar att det 

är viktigt att tänka på att det är ens egna målgrupp som ska konsumera den. Holst menar 

även att det är viktigt för artister att inte springa på första bästa erbjudandet utan att det 

alltid kommer fler. Det är viktigt att komma till en bra plats med sin karriär innan man 

känner sig redo för att skapa en synkronisering med ett varumärke för att undvika att få 

den stämpeln på sig att man är den artisten från en exempelvis Lidl reklam. Holst menar 

att det är viktigt då den stämpeln är väldigt svår att bli av med under resten av sin karriär. 

Han menar även att det kan vara viktigt för en del artister när det kommer till reklamfilm 

att de med sitt personliga varumärke och sina värderingar kan stå för reklamen och dess 

syfte. Även Hädinggård uttrycker att det kan vara problematiskt för en ny artist att göra 

en synkronisering som inte passar denne och därför hindra sin karriär på ett onödigt vis. 

Hon förklarar att det kan skapa en inkongruens med en profil kring artisten som inte 

stämmer överens med dens varumärke och nisch, vilket hon likt Holst anser kan skapa en 

fel stämpel som kan vara svår att bli av med.  

 

Även Alexed berättar om att en synkronisering inte alltid behöver ge en positiv effekt. 

Han nämner ett exempel där bandet Babylon Zoo hade med sin låt spaceman i en reklam. 

Eftersom det bara var den delen av låten som var synkroniserad som gillades av singeln, 

så floppade albumet och det blev som en backlash i stället.  Även Gustafsson berättar att 

det är svårt att bedöma utfallet av en synkronisering men hon menar även om någon bara 

blir en one hit wonder så tror hon att en synkronisering kan ge positiva effekter för 

artisten. Hon ser också att risken är stor att uppsvinget som en artist kan få av en 

synkronisering blir kortvarigt. Detta då hon menar att låten kan bli spridd i olika kanaler 

som t.ex. spellistor. 

 

“Man är ju aldrig större än sin senaste hit” - Johan Alexed. 

Det som avses i citatet är att en artist aldrig blir större än deras senaste hitlåt. Alltså menar 

han att en artist inte kan leva på gamla meriter utan att de måste hålla sig aktuella. Ett 

exempel som Gadnert nämner är låten ”Release Me” av Oh Laura som var med i Saab 

reklamen. Han menar att det var en låt som alla pratade om när den kom men efter det så 
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har bandet bakom låten inte haft någon karriär. Hädinggård berättar också att de har 

synkroniseringssamarbeten där varumärken har varit med och gjort artistens musikvideor. 

 

4.4.2.Teoretisk och empirisk analys 

Utifrån Allen (2015), som hävdar att artistens namn och den bild som fansen har av 

artisten blir dennes varumärke, kan vi se att en artists namn skulle kunna behandlas som 

ett varumärke. Vilket är något som stärks av Gadnerts förklaring av hur en artist som är i 

början av sin karriär bör akta sig för att få för starka kopplingar med specifika 

varumärken.  Även Holst och Hädinggård menar att en artist bör kunna stå för varumärket 

var reklam den synkas i. Dahlén et al. (2017) nämner att marknadsföringskommunikation, 

som vi tidigare nämnt går att dra en parallell ifrån till synkronisering, är en typ av 

tvåvägskommunikation där den kundsidan påverkas av tidigare uppfattningar kring ett 

varumärke. Författarna nämner att det innebär att en kund kan uppfatta två helt likadana 

annonser olika beroende på vilket varumärke som står bakom. Detta innebär att det Holst 

och Hädinggård förklarar om hur viktigt det är för en artist, främst en nyare artist, att 

koppla sitt eget varumärke till ett annat via synkronisering vägs ännu tyngre när man ser 

på synkronisering som ett marknadsföringsverktyg. Uppfattningen om artisten kan 

komma att ändras helt beroende på vilken typ av varumärke, eller filmatisering, de 

synkroniseras med. 

 

Samarbeten i den form som Hädinggård nämner skulle också kunna kopplas till Co-

Branding. Co- Branding beskrivs av Armstrong och Kotler (2015) som att ta vara på två 

varumärkens styrkor. När då synkronisering används för varumärkessamararbeten eller 

samarbeten där artisten är en integrerad del av produktionen kan detta fungera som 

samarbeten där man vill nå en styrka av varandras varumärken. Om detta sker med 

synkronisering som marknadskommunikation i åtanke kan detta då även vara ett sätt för 

företagen ifråga att koppla ljud till sitt varumärke vilket leder till sinnemarknadsföring. 

Eftersom Helmefalk (2017) menar att sinnen kan användas för att stärka 

varumärkesupplevelse och Hultén (2015) hävdar att ljud påverkar hur vi upplever vår 

omvärld, kan det tänkas att ett varumärke kan skapa en bild av märket i hur det upplevs 

av konsumenten.  Genom att använda sig av synkroniseringar och dessa samarbeten kan 

märket då koppla en viss typ av musik och ljud med deras image. Ett varumärke kan alltså 

genom synkronisering och samarbeten med specifika artister knyta an till deras målgrupp 

samtidigt som artisten kan kommunicera med märkets målgrupp.  
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Det är även viktigt enligt Dahlén et al. (2017) att fullkomligt lita på det andra varumärket 

och vad det kommer att göra med ens egna varumärke. Vidare förklarar författarna att om 

ett av varumärkena vid en co-branding råkar ut för negativ uppmärksamhet kan det drabba 

även det andra. Detta innebär att en artist som synkroniserar sin musik måste göra det 

med ett varumärke som denne litar på kommer att framföra musiken på ett bra sätt. Det 

innebär även att om en film får negativ uppmärksamhet för något den har med i en annan 

del än där musiken har blivit synkroniserad kan det oavsett ge konsekvenser för artisten. 

  

Alexeds uttalande om att en artist aldrig är större än sin senaste hit pekar på att en stor hit 

inte är lika med en stor artist utan att den då kan bli en så kallad one hit wonder. Detta 

blir intressant eftersom en framgång av synkronisering som marknadskommunikation då 

skulle kräva att nästa låt efter den synkroniserade låten/senaste hiten blir minst lika stor 

för att artisten ska ses ha blivit större. Alexeds beskrivning om hur en synkronisering även 

kan slå tillbaka som i fallet med Babylon Zoo bekräftar de tankar om att det finns negativa 

aspekter med synkronisering också. Detta skulle kunna ses gälla även vid andra 

synkroniseringssamarbeten som kan slå tillbaka mot artisten i fråga. 

 

4.4.3.Egna reflektioner 

Artisters karriärer och varumärken kan påverkas av synkronisering på flera olika sätt. 

Flera av de fall som våra respondenter lyfter syftar på varumärkets påverkar i 

reklamsammanhang.  Vi kan tydligt se att det finns en aktsamhet i hur de anser att en 

artist bör jobba med just reklam. Varumärket är en central del av den bild fans har av en 

artist. Att då bli starkt förknippad med ett annat varumärke ser vi som både positivt och 

negativt. För en artist finns det likt vilket annat varumärke som helst alltid en risk med 

att koppla sitt varumärke till ett annat. Det ligger då ett stort ansvar hos artisten att inte 

genomföra synkroniseringar som kan skada ens rykte, något som kan vara svårt att 

hantera för varje enskild artist, speciellt de nyare. Det kan då vara behjälpligt att ha ett 

team med sig som har ens bästa intressen i åtanke när den bedömer om en synkronisering 

är värd att genomföra eller ej. 

 

En artist som kopplat sitt varumärke till ett annat via synkronisering kan få två utfall, det 

kan bli en positiv reaktion eller en negativ. Antingen gillar den fasta fanbasen 

synkroniseringen samt att den leder till att basen blir bredare än innan. Eller så leder 
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synkroniseringen till att fanbasen rynkar på näsan då den inte alls gillar kopplingen till 

det nya varumärket eller genomförandet av kopplingen. Den nya publiken kanske inte 

heller förstår och därför inte får upp ögonen för den nya artisten eller får för sig att artisten 

är en annan typ av individ än vad den egentligen är. Oavsett hur utfallet av en 

synkronisering blir kan det komma att bli svårt att bryta sig loss från den uppfattning som 

omgivningen fick av den. Vid en synkronisering där de två varumärkena saknar 

kongruens behöver artisten sedan som sagt lägga ner onödig energi på att bryta sig loss 

från förväntningar som omgivningen lägger på artisten. Det kan därför ses att det är bättre 

för en artist att inte genomföra en synkronisering om denne är osäker på sitt egna 

varumärke eller vad den andra parten gör med det. 

 

4.5. Musik som produkt 

“Recorded music is more a market tool than a revenue source”- Irving Azoff  

Musik är kanske inte det första som kommer upp i ens tankebana när man tänker på vad 

en produkt är. Nedan kommer vi att redovisa vad den empiri vi samlat in säger om detta 

för att sedan koppla det till passande teori.  

 

4.5.1.Empiri 

Alexed betraktar inte musik som en produkt. Han förklarar att han istället anser att musik 

kan ses som en konstform, och att det ligger i gränslandet mellan underhållning och 

konst/kultur. Alexed är tydlig med att musik faktiskt är en produkt men att den allmänna 

synen på musik gör att det inte ses som just en produkt utan mer som kultur och 

underhållning. Holst däremot säger tydligt att musik är en produkt, när det väl är inspelat. 

Innan dess menar han att låten betraktas enbart som en låt. Vidare förklarar han att det är 

skivbolagen som står bakom inspelningarna.  

 

Gadnert beskriver musik som något där flera variabler påverkar dess uppfattning. Han 

menar att vi väger in olika värderingar beroende på om vi känner till en artist sedan innan 

eller inte. Han menar även att vi skapar oss en uppfattning om musiken redan innan vi 

har hört den.  Gadnert menar vidare att detta kan påverka hur mottagliga vi är för musiken 

sedan. Malpass säger att musik absolut är en produkt eftersom det är något som går att 

tjäna pengar på, även om detta enligt honom själv kan vara en kontroversiell åsikt. Han 

förklarar även att den musik som spelas på hobbynivå inte kan ses som en produkt på 

samma sätt som den professionellt spelade musiken. Malpass förklarar även att 
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synkronisering är ett utmärkt exempel på hur musik är en produkt, eftersom företag och 

personer betalar för att använda och licensiera musik så blir det en produkt. 

 

4.5.2.Teoretisk och empirisk analys 

Ett genomgående tema hos respondenterna är att musik anses vara en produkt men att den 

synen i vissa fall kan skilja sig. Utifrån marknadsföringsteoretiska perspektiv är det 

viktigt att se produkters varugörande som en process. Denna process startar långt innan 

en tjänst eller service blir en produkt som erbjuds till försäljning och fortgår efter 

försäljning (Bengtson och Pahlberg 2013). När det gäller musikprodukter ger vårt resultat 

en annan bild. Holst menar dock att musik skapas i en konstnärlig process och det är först 

när den är paketerad i en form som möjliggör försäljning, till exempel en inspelad och 

redigerad ljudfil, som den går att betrakta som en produkt. Malpass förklarar att musiken 

blir en produkt när den kommersialiseras och då blir en del av musikindustrins ekosystem. 

Med dessa åsikter från branschen kombinerat med det Parment (2015 b) beskriver om att 

produkter kan vara en idé och det Fahy & Jobber (2012) säger om att en produkt är allt 

av värde som kan utbytas mot pengar eller tid, ger oss en bas för påståendet att musik är 

att betrakta som en produkt.  

 

Albertsson och Lundqvist (2007) menar också att marknadsföring kan vara ett sätt att 

skapa kunder. Utifrån Gadnerts förklaring om att människor lägger in olika värderingar i 

musik så kan vi också se att musik har olikheter mot en vanlig produkt. Detta gör att 

marknadsföring nödvändigtvis inte behövs i syftet att skapa kunder utan att informera 

befintliga då Gadnert menar att vi skapar oss en uppfattning kring musiken redan innan 

vi har hört den. 

 

När det då etablerats att musik är att anses som en produkt går det vidare att införa 

musiken i sammanhang för produktplacering. För att placera musik som en produkt 

behövs synkronisering. Det går dock att se en skillnad mellan musik som en produkt i en 

synkronisering och den “vanliga” produkten i sammanhanget produktplacering är att 

betalningen i detta fall går till produkten. I en vanlig produktplacering är det produkten 

som betalar för sin exponering, medan det är företaget som vill använda en låt för en 

synkronisering som betalar rättighetsinnehavaren och artisten för dess användning. 
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4.5.3.Egna reflektioner 

Eftersom betalningen i sammanhanget för synkronisering går till rättighetsinnehavare och 

artister för användningen av deras produkt går det att se på synkronisering som en mer 

gynnsam produktplacering än den standardiserade. Detta eftersom artisten och 

rättighetsinnehavaren inte bara får intäkter för placeringen utan även den uppmärksamhet 

som följer. Då musik kan ses som produkt men även som kultur, skapar detta en möjlighet 

för musikbranschen att använda sig av vanlig marknadskommunikation. Problematiken 

kan dock uppstå när kulturutövare ska se sina verk som produkter och ta steget från 

skapande till kommersiellt tänk Vi ser därför en vikt av att musikindustrin och dess 

aktörer tar rollen att förklara för skapare hur musik kan användas som en produkt. 

 

4.6.Framtidsutsikt 

När en låt har blivit synkroniserad, vad händer med artisten då? Vad är dennes möjligheter 

för att få den låten eller någon annan låt använd för en synkronisering igen och hur mycket 

har processen hjälpt artisten? Nedan presenterar vi vad vår insamlade empiri säger om 

det här.  

 

4.6.1.Empiri 

“Jag tror absolut att har du synkats så har du större chans att bli synkad igen.” - Terese 

Gustafsson. 

 

Gustafsson berättar att hon kan se en tendens i att artister som har varit synkroniserade 

tidigare kan ha lättare att bli synkroniserade igen.  Hon berättar att det är svårt att veta 

vad det beror på, men säger att det finns artister som skulle kunna ses som 

synkroniseringsfavoriter. Amao förklarar också att vissa artister kan synkroniseras om 

och om igen. Hon berättar om deras artist Elliphant artister som de kan se får många 

förfrågningar. Amao menar att hon kan ses ha musik som är väldigt 

synkroniseringsvänlig. Hädinggård säger också att hon tror att synkroniseringens storlek 

kan ha betydelse för om artisten synkroniseras igen. Hon säger att en grej som är mer som 

ett samarbete kan leda till att de som gör synkroniseringen ser att den blir en stor grej kan 

de vilja ha med artisten på nästa grej.  Malpass menar dock att det inte har så stor 

betydelse om en artist har synkroniserats förr eller inte utan att det som påverkar i det 

fallet är att artisten som har blivit synkroniserad tidigare vet hur processen går till. Han 
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menar att det har med att göra att synkroniseringsvärlden agerar väldigt snabbt och att det 

då ofta är lättare att få igenom processen om artisten har kunskap om den.  

 

Holst förklarar att om en låt är synkroniserad tidigare skulle han inte själv synkronisera 

den igen, om det inte handlar om helt olika marknader. Såsom ifall en låt varit 

synkroniserad för ett varumärke i Sverige kan den senare bli synkroniserad i Norge eller 

Tyskland. Han menar på att en svensk reklam är en svensk angelägenhet och en tysk 

reklam är en tysk angelägenhet. Holst påstår även att USA däremot har en marknad helt 

olik den i Sverige och att de där gärna vill använda samma låtar i olika synkroniseringar. 

Eftersom de sett att den har fungerat i en annan synkronisering vill de gärna ta del av den 

framgången. 

 

Holst förklarar att det idag är väldigt sällan som en artist får sitt genombrott av en 

synkronisering, men att det däremot är en del i att hela tiden bygger trappsteg för artisten. 

Om en låt är med i en serie eller dylikt kan några av de som lyssnar exempelvis Shazaama 

låten för att sedan berätta om den för en kompis. Om då 100 000 personer gör detta så har 

låten fått kanske 200 000 spelningar på Spotify efter det, vilket inte är mycket av 50 000 

000 användare menar Holst, men han menar på att någonting har hänt då. Artisten har 

börjat kliva och visat att dess musik går att använda, vilket kan leda till att fler vill ha den. 

 

Hädinggård berättar att de också ska börja jobba tätare med filmindustrin för att få in fler 

synkroniseringar. Hon menar också att det kan ses att film, musik och reklam börjar jobba 

mer nära varandra. Amao berättar att i serien She’s Gotta Have It har man till och med 

börjat visa albumomslaget efter att låten har spelats. 

 

Alexed tror att framtiden ligger i att skapa en bättre användning av musik i webbaserad 

reklam. Han nämner att nu är den musik som finns i t.ex. reklam på Facebook ett inlägg 

där skivbolagen länkar en ny singel. Alexed tror att nästa steg kan vara att jobba mer med 

musik i reklam på sociala medier. 

 

4.6.2.Teoretisk och empirisk analys 

Enligt våra respondenter är synkroniseringar något som kan öppna dörrar. Både 

Gustafsson och Amao berättar hur det finns artister som kan synkroniseras flera gånger 

om. Att göra en synkronisering kan alltså för en artist innebära att fler synkroniseringar 
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möjliggörs och mer uppmärksamhet ges artisten än vad den enstaka synkroniseringen ger. 

Det innebär att via processen för en synkronisering får fler film/serie/reklamproducenter 

upp ögonen för ens musik och vill använda den självt då den bevisat att den fungerar. 

Detta ser vi som en möjlighet för artister att använda detta i sin kommunikation. Om det 

skulle ha med soundet att göra att de synkroniseras om och om igen så öppnar detta även 

dörrar för låtskrivare som vill fokusera på synkroniseringsmarknaden. Likt det Holst 

säger kan synkronisering ses som ett sätt att kliva på trappsteg uppåt i sin karriär, däremot 

är det oklart om det idag kan ses som ett sätt att få sitt genombrott med då Holst uttrycker 

att det händer, dock sällan.   

 

Flera av våra respondenter ser på framtiden av synkronisering som ett växande ämne. De 

ser att framtiden kommer att innebära mer arbete kring det och de spekulerar att musiken 

kommer att få ta en större roll i den slutliga produkten. Likt det Amao säger om att det 

redan nu finns serier som börjat ge musiken mer uppmärksamhet.  

 

Som Dahlén et al. (2017) uttrycker innebär co-branding att ett företag kan utnyttja 

affärsmöjligheter på fält som de ensamma hade haft svårt att marknadsföra sig på eller på 

egen hand ta sig in på. Vad gäller synkronisering är de fält som öppnas upp för en artist 

inte omöjliga att ta sig in på, men svåra och mer tidskrävande då det hade inneburit 

mycket mer arbete kring sin egna marknadsföring. Dahlén et al. (2017) nämner även co-

branding som ett sätt för ett mindre eller nytt varumärke att få en genväg i sin resa för att 

breda ut sig. 

 

Viktigt att tänka på vid co-branding är att målgruppen för de båda varumärkena är 

liknande. För en artist gäller det att, som vi tidigare diskuterat, inte låna ut sitt varumärke 

till vilket annat varumärke som helst då det innebär att artisten framöver kommer att ha 

en stämpel som kommer att kräva onödigt arbete bryta sig ifrån. En artist kan därför via 

co-branding på detta sätt snabbare få en större fanbas och få en lättare framtid för sin egen 

marknadsföring. 

 

Amaos exempel med tv-serien She’s Gotta Have It pekar på att synkroniseringar tar större 

och större plats på marknaden. Likaså bekräftar Hädinggård detta bär hon berättar att de 

på Ten Music Group har börjat jobba närmare filmindustrin. 
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4.6.3.Egna reflektioner 

Genom detta arbete har det vid ett flertal tillfällen varit respondenter som nämnt serien 

Skam, det mest nämnda exemplet på en bra synk har varit Gabrielles låt 5 fine frøkner 

som fick en otrolig ökning i streams efter den varit med i serien. Hon kommer därför ha 

ett arbete med att sprida sin andra musik som hon skapar framöver, samtidigt som hon 

måste leva upp till de förväntningar hennes fans nu har på hennes musik. Hon även fått 

väldigt mycket gratis marknadsföring genom synkroniseringen. En artist som placerar sin 

musik i en film eller serie kan få en slags skjuts i sin karriär som denne sedan behöver ta 

till vara på för att vidare föra fram sin andra musik. Artisten måste tänka på att föra fram 

sin andra musik för både sina fans och producenter för andra synkroniserings möjligheter. 

 

Utifrån de svar vi fått av våra respondenter kan vi se att framtiden troligtvis kommer att 

medföra en större fokus på synkronisering i musikbranschens arbete kring 

marknadsföringen för en artist. Något som vi ser positivt på då det innebär att artister kan 

få en ökad möjlighet till att nå en större publik. 
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5.Slutsats 

I detta kapitel sammanfattar vi de slutsatser som framkom i vår studie. Vi summerar dessa 

insikter och lyfter viktiga aspekter av vår forskning. 

 

Efter analys av empiri och teorier har vi nått slutsatser som svar på uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor som löd: 

Syftet med denna uppsats är att förtydliga synkroniseringsprocessen och ur 

ett musikbranschperspektiv se huruvida det används som en form av 

marknadskommunikation för en artist. 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur ser synkroniseringsprocessen ut?  

 Hur ser användningen av synkronisering som ett marknadsföringsverktyg för en 

artist under produktplacering ut i dagsläget och hur kan det kommas att ändras 

framåt?  

Här nedan presenteras alltså svar på de forskningsfrågor som ligger i grund för studien 

  

5.1.Forskningsfråga 1 

Synkroniseringsprocessen kan ses på ur olika vinklar och därför naturligt se olika ut. Den 

kan börja med att en music supervisor letar runt efter musik till exempelvis en film och 

därefter skickar en förfrågan till upphovsrättsinnehavare och artist om användandet av 

låten. I det fallet har supervisorn mer än troligt redan en plan för hur stor budget som 

finns samt hur låter kommer att användas. Förfrågan går då ut till både sidan som hanterar 

upphovsrättsinnehavaren samt artistens sida och kan bli en enkel eller svår process 

beroende på om det är samma individ/er på båda sidorna och om de delar åsikt om 

synkroniseringen eller ej. Är det samma individ på båda sidor blir det rätt självklart att 

både rättigheten till själva låten och framträdandet godkänns eller nekas gemensamt. Är 

det däremot olika individer behöver båda ge sitt godkännande då det är två helt olika 

rättigheter som berörs innan en synkronisering kan licensieras. Det kan även vara så att 

en regissör vill göra en nyinspelning av en låt och därför bara behöver tillgång till 

rättigheten av låten. 
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För att få rättigheter till låt och inspelning godkända behöver det ske en förhandling om 

pris och plattform för användning samt förutsättningarna kring hur låten ska användas. 

Det är här en artist eller rättighetsinnehavare behöver avgöra huruvida synkroniseringen 

är en bra idé att genomföra eller ej. Frågor denne behöver ställa sig är om varumärket 

som kommer att stå för att musiken syns i synkroniseringen är något de kan stå för. Om 

varumärket inte passar kan det leda till fler negativa aspekter än positiva och därför inte 

vara värd att genomföra. De behöver även se om priset som erbjuds är överenskomligt. 

Om priset som erbjuds är lägre än vad de vill ha för sin musik kan de istället ifrågasätta 

sig om det ändå kan vara värt att genomföra då de får uppmärksamhet och når ut till en 

publik de annars inte kunnat. 

 

Processen kan även börja genom att rättighetsinnehavaren eller artisten självt försöker att 

skapa den. De kan då försöka att själva komma i kontakt med en regissör för att få ut sin 

musik, eller ta kontakt med ett företag som arbetar med att framföra musik till music 

supervisors. I de senare fallen läggs ens musik då till i en katalog där företaget hämtar 

musik från när de får en viss typ av generell förfrågan från en music supervisor. Dessa 

förfrågningar kan innehålla en beskrivning av den scen som musiken ska läggas på och 

vilken genre de vill att musiken ska komma från. Företaget som mottar förfrågan letar då 

igenom sin katalog för att hitta en eller flera låtar som kan passa och skickar tillbaka dem 

till music supervisorn som sedan väljer den som passar bäst för att sedan inleda en 

förhandling om pris osv.  

 

Efter att förhandlingarna om pris osv är slutförda licensieras låten i den form som blivit 

beslutats kring och det är då upp till regissören för den filmatisering som musiken ska 

vara med i att använda den eller ej. Det kan komma tillfällen där en låt licensieras och 

betalas men sedan ändå inte används i den slutgiltiga produkten. När processen är slut ser 

även en stor del av musikbranschen att deras arbete är över med låten även om de framför 

en önskan om att göra mer och gör det i mån av tid.  

 

En artist som blivit synkroniserad en gång har stora möjligheter att bli det igen då denne 

visat andra regissörer att dennes musik fungerar bra i det sammanhanget. Detta är då 

något som kan bidra till möjligheter i dennes framtid. En synkronisering kan däremot 

hindras av att det är för svårt att få fram information kring låten, en artist som vet om hur 

processen går till har därför större möjlighet att synkroniseras mer då det förenklar för de 
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resterande som är involverade i att genomföra synkroniseringen. Det kan även hjälpa en 

artist att ha kunskap om processen då det innebär att de vet vart och hur de ska framföra 

sin musik för att få in den i en filmatisering.            

 

5.2. Forskningsfråga 2 

Som tidigare nämnt kan synkroniseringsprocessen se ut på många olika sätt. Tillsammans 

med marknadsföringsteorier kan vi se att mycket av arbetet kring synkronisering kan 

kopplas till co-branding och produktplacering. Då synkroniseringen sker i reklamfilm kan 

en tydlig koppling ses till co-branding eftersom en artist kopplar sitt egna varumärke med 

ett annat. Däremot när den används i film, tv-serie eller annan media är kopplingen 

tydligare till produktplacering då det kan liknas vid att artistens produkt, dess musik, 

placeras i en filmatisering. Det gör att vi utifrån studiens resultat bedömer att 

synkronisering av musik är att betrakta som ett marknadsföringsverktyg vars kraft kan 

variera beroende på vad som vill uppnås med det. Något som är viktigt i användningen 

av detta verktyg är att sträva mot en kongruens mellan varumärken. Det vill säga att 

placeringen ska vara gynnsam för båda parter och tillföra ett mervärde, annars kan 

effekten av synkroniseringen bli negativ för båda parterna.  

 

Vi har också upptäckt att musikbranschen ofta ser synkronisering som bra och viktigt 

men eftersom tiden inte finns integreras inte detta i marknadsföringsplanen och det ses 

alltså numera på som en positiv aspekt i en artists marknadsföring, utan att ses på som ett 

faktiskt verktyg för marknadsföring även om det passar in på beskrivningen av ett sådant. 

Däremot kan vi se att det finns en vilja att arbeta med att utveckla marknadsföringen som 

finns kring en synkronisering då flera delar av branschen lägger ett litet fokus på det även 

fast det egentligen inte är en del av deras arbetsuppgifter. Detta visar att området ser ut 

att växa de kommande åren. Att det även börjat läggas mer fokus på att ge artister och 

deras musik större plats, som kan ses då det numera finns exempel där en serie visar 

albumomslag efter användningen av en låt. Det är något som kan ses som ett tecken på 

att synkronisering kommer att ges en större roll när det gäller att marknadsföra en artist. 

Det kan även tyda på att artister och deras musik mer och mer börjar ses som ett 

varumärke respektive en produkt än en kulturell skapelse då det hanteras mer som en 

produktplacering. 
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Framtiden gällande synkroniseringar ser ljus ut men innehåller också stora utmaningar då 

vi lever i ett informationssamhälle. Vilket gör att vi tar in reklam på ett annat sätt. Ett 

tydliggörande av synkroniseringar i serier och film skulle kunna leda till att artistens 

karriär kan få en ytterligare skjuts. För en artist som har haft många synkroniseringar är 

möjligheterna stora att genom detta nå nästa steg i karriären. 

 

5.3. Praktiska implikationer och framtida studier 

Resultatet av denna studie kan vara ett bidrag för artisters ökade kunskap om sin egen 

karriär. Det är inte alla artister som vill ha ett skivbolag som står bakom dem och sköter 

deras karriärer åt dem, utan av olika skäl vill ta hand om den på egen hand. För dessa 

artister kan resultatet av denna studie leda till kunskap om synkroniseringsprocessen som 

annars hade varit svår och/eller tidskrävande att få tag på. Denna kunskap kan artisterna 

sedan sätta till praktiken genom att på eget bevåg använda synkronisering som ett 

marknadsföringsverktyg, något de annars kanske inte vetat varit en möjlighet.  

 

Vidare kan resultatet av arbetet ses som ett tillskott för branschen i form av ett 

tydliggörande kring synkroniseringens användbarhet som marknadsföringsverktyg. 

Genom detta tydliggörande påvisas det att det kan vara av vikt för framtiden att 

implementera synkronisering som en del av en marknadsföringsplan för en artist. Istället 

för att som det är i dagsläget, ha synkronisering som ett plus i kanten och något som 

kommer in som en eftertanke i marknadsföringsprocessen.  

 

På ett teoretiskt plan kan resultatet av denna studie ses fylla det forskningsgap vi 

identifierade under arbetets initiala faser. Synkronisering är ett relativt obeforskat 

område och förutom de mest basala, såsom information om vad det är, är det svårt att 

hitta relevant information speciellt sett ur den aktiva musikbranschens perspektiv. Det 

har i vårt arbete framkommit att det går att dra paralleller mellan musiken som en 

produkt, och artister som varumärken med teoretiska begrepp som produktplacering, co-

branding och varumärken. Kring dessa paralleller skulle det kunna utföras vidare, mer 

djupgående forskning som kan påvisa hur djupt de går, för att sedan införas i relevanta 

vetenskapliga redovisningar kring dessa teorier och till slut komma att användas i 

utbildningssyfte för relevanta program eller kurser. Genom att implementera 

synkronisering som produktplacering eller co-branding i utbildningssyfte skulle det 
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enklare gå att lära ut en mer programbaserad marknadsföring för musikinriktade 

program.  

 

Då vår studie endast har belyst ämnet ur ett musikbranschperspektiv kan det därför vara 

intressant och relevant att mer utförligt undersöka hur synkronisering som verktyg för 

marknadsföring kan komma att påverka en individuell artists karriär. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledande  

 Vad är din historia gällande synkronisering? 

 Vad anser du gör en bra synkronisering? 

 Kan du berätta lite om företaget och din roll inom det? 

 Vad är din syn på musik? Anser du att det går att se på musik som en produkt? 

 

Synkronisering 

Processen; 

 Hur går processen till när ni jobbar med en synkronisering? 

 Hur tänker ni när ni scoutar låtar? 

 Hur tänker ni när ni pitchar låtar? 

 I slutprodukten där synkroniseringen används, hur pass involverade är ni? 

 

Synk och konsumenten; 

 Vad tror du kan påverka en konsuments upplevelse och intryck av en synk i film 

eller dylikt? 

 Hur tror du att synkronisering kan påverka konsumentens relation till artisten? 

 När ni väljer katalog att jobba med, vilka tankar finns då?  

 

Marknadsföring 

 Hur ser du att marknadsföringen kring en artist påverkas av en synkronisering? 

 Ser du någon skillnad i att pitcha in en låt beroende på om artisten har varit 

synkroniserad innan och hur det gick för den synken?  

 Ser du att synkronisering kan vara en marknadsföringskanal? Varför/Varför inte? 

 Ser ni att varumärket för den produkt som synkroniseringen finns i, kan påverka 

artistens image? På vilket sätt? 

 

Artisters karriär 

 Hur ser du att en synkronisering kan påverka en artists karriär? 

 Tror du att en synkronisering kan breaka en artist? Varför/varför inte? 

 Ser du synkronisering som en viktig del i byggandet att artisters karriärer? 
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Slutfrågor 

 Hur ser du på framtiden gällande detta ämne? 

 Något du vill lyfta som inte lyfts tidigare under intervjun kring synk och 

marknadsföring? 


