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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie förstå hur artister och dess 

representanter inom den svenska musikbranschen kan stärka en artist varumärke genom 

synkronisering av musik, samt vilka aspekter som borde beaktas vid synkroniseringen. 

 

Metod 

Denna uppsats är genomförd med en kvalitativ metod med deduktiv ansats, med vissa 

inslag av induktiv ansats. Detta metodval blev en självklarthet då samtliga hade ett 

intresse och ambition att titta närmare på ämnet och gå in på djupet. Genom teorin och 

litteraturen har vi skapat oss en stabil grund med hjälp av marknadsföringsmässiga 

begrepp såsom varumärke och samarbeten. Vi har även använt oss av teorier som är 

hämtade direkt från musikbranschen gällande synkronisering.Uppsatsens empiri 

utgjordes utav åtta personer med inblick och stor erfarenhet i musikbranschen. Samtliga 

intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. 

 

Slutsatser 

Genom vår analys och slutsats har vi kommit fram till att artister måste förhålla sig till 

många aspekter vid placering av deras musik i rörlig bild. Det vi kommit fram till och 

det vi kommer att beröra i slutsatsen är image, kongruens, estetik och att kapitalisera 

möjligheten. Om dessa aspekter genomförs på rätt sätt, så kan artistens varumärke bli 

starkare tack vare synkronisering.  

 

Nyckelord: Image, Identitet, Varumärke, Synkronisering, Kongruens, Relationer, Musikbranschen, Sell-

out, Promotion, Co-branding. 
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Abstract 

Authors: Edward Eriksson, Mohammed Hindi, Marcus Mihaylov 

Supervisor: Kaisa Lund 

Examiner: Richard Owusu 

Course: Bachelor Thesis 15 credits in Business Administration specializing in Marketing, Music & Event 

Management, Linnaeus University, autumn semester 2015 

 

The purpose of this study is through a qualitative study understand how artists and their 

representatives in the Swedish music industry can strengthen an artist brand by 

synchronizing music, and what aspects should be taken into account in the 

synchronization. 

 

This study is based on a qualitative research approach with a primary deductive 

approach, with some elements of inductive approach. These approaches of methods 

became obvious for us because we had an interest and desire to look more closely at the 

subject and going into depth. The empirical data consisted of eight people with insight 

and extensive experience of the swedish music industry. All the interviews were semi-

structured interviews.  

 

Through our theory and literature, we have created a stability based on marketing 

theories, such as branding and relations. We have even used theories, which are directly 

collected from the music business about synchronization. 

 

Throughout our analysis and final discussion we concluded that artist must take into 

account many aspects of the placement of their music when synchronizing. We have 

referred to and discussed these aspects in the conclusions wich are;  Image, congruence 

aesthetics and capitalize the possibility. The artists brand can become stronger, if these 

aspects are done right.  

 

 

Keywords: Image, Identity, Brand, Synchronization, Congruency, Relations, The Music Industry, Sell-

out, Promotion, Co-branding. 
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 Inledning 1
I detta inledande kapitel presenterar vi det valda forskningsområdet. Vi redogör vad en 

synkronisering är samt vad det innebär för en artist och dess företrädare. För att 

tydliggöra uppsatsens fokus presenteras vår problemformulering följt av syftet samt 

avgränsningar och förklaringar. 

 

 Bakgrund   1.1

 

Har du hört en låt i en reklamfilm och tänkt att du vill höra den igen? Eller har du 

kanske känt att en viss låt till en viss filmscen varit tilltalande och passat riktigt bra? Då 

är du förmodligen inte den enda. En artist kan, genom att bli synkroniserad i TV eller 

reklamfilm, nå en ny publik på ett sätt som inte hade varit möjligt annars. Bandet Oh 

Laura, hade en låt som blev placerad i en SAAB-reklamfilm med sin låt “Release me” 

och blev kritikerrosade, låten prisades med “årets låt” på P3-guldgalan (SR, 2008) 

samma år. 

 

Synkronisering innebär att man placerar ljud i en rörlig bild. Stannow & Hillerström 

(2010) förklarar att det innebär att man placerar en redan inspelad låt i en audiovisuell 

produktion. Det kan vara i film, TV-serier, reklamfilmer, spel etc. Med hjälp av 

musiken vill man förmedla en känsla till mottagaren. 

 

Intäkterna från synkroniseringsrättigheterna har ökat markant i Sverige sedan 2009. 

Musiksveriges rapport för 2015 visar att intäkterna har ökat med 180 % sedan 2009, en 

ökning på mer än 100 miljoner kronor på fem år. Tolkningen av siffrorna är att den 

svenska marknaden växer rejält och synkronisering börjar bli en vanligare inkomstkälla 

för artister och utvecklingen ser inte ut att stanna. Den svenska musikbranschens totala 

intäkter enligt Musiksverige (2015) har ökat med 25% från 2009 till 2014 och även 

intäkter från export av musik har ökat med mer än en halv miljard kronor från 2009 till 

2014 enligt och exporten ökade med 18% från 2008 till 2009. Dessa siffror är dock 

baserade efter nedgången, alltså att den svenska musikbranschen fortfarande återhämtar 

sig från nedgången och är ännu inte uppe i samma omsättning som innan nedgången. 

Gans (2015) menar att den digitala utvecklingen har lett till att musikbranschen har 
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brottats med ekonomin. Napsters och liknande tjänster var början på den illegala 

fildelningen och nedgången för musikindustrin. 

 

För en artist kan det vara av stor betydelse att få med sin låt i rörlig bild. Många svenska 

artister har synkroniserats i stora produktioner. Den svenska artisten Lykke Li 

synkroniserade en utav sina låtar i de populära Twilight-filmerna (IMDB, 2009) och The 

Royal Concept har synkroniserat sin musik i det populära TV-spelet FIFA (EA Sports, 

2015). Lawrence (2007) och Graakjær (2014) framhäver att det inte är lika känsligt för en 

artist att placera sin musik i reklamfilm numera, förut kunde artister få en “sell-out-

stämpel” (d.v.s. att man säljer sin musik bara för pengarna). 

 

Cooke (2008) och Collins (2008a) poängterar att TV-spel och filmer har under en lång 

tid använt sig utav artister för att marknadsföra sina produktioner. Syftet är att nå ut till 

en ny publik med hjälp av att använda sig av artisters målgrupper. Det har alltså funnit 

ett omvänt intresse jämfört med vår studie, att man tidigare har försökt att positionera 

sig på marknaden med artisters hjälp. 

 

För att få sin musik synkroniserad i olika produktioner kan det underlätta att vara 

ansluten till ett musikförlag. Ett musikförlags uppgift är enligt Stannow & Hillerström 

(2010) att företräda upphovspersonen/kompositören av ett verk. Författarna menar att 

huvuduppgiften för musikförlag är att synkronisera musik i rörlig bild, och på så sätt 

sprida låten till allmänheten men även att få andra artister att spela in upphovspersonens 

komposition. Däremot är det inte ovanligt att upphovspersonen och artisten är samma 

person. 

 

Ett musikförlag är vanligtvis en juridisk person, ett bolag. Förlag kan även bedriva 

verksamhet åt ett annat förlag i sitt territorium, det kallas för subförlag (Stannow & 

Hillerström, 2010). Passman (2012) förklarar det som en överlåtelse av rättigheterna till 

förläggaren så att förlaget kan arbeta inom ett annat territorium mot en procentsats. 

Andra aktörer som är delaktiga vid en synkronisering är music supervisors som väljer ut 

musik till synkroniseringar, de är antingen anställda hos ett förlag, filmbolag, 

produktionsbolag eller ett företag med fokus på music supervising. Skivbolaget har även 

en roll vid synkronisering då skivbolaget äger rättigheterna till inspelningen, samt 

produktionsbolaget/reklambyrån som skickar förfrågningar till musikförlag eller music 
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supervisors (Passman, 2012). En artist har olika representanter som företräder artistens 

intressen, vid synkroniseringen är det främst musikförlagen som företräder artistens 

licens till verket och skivbolagen som äger de inspelade rättigheterna. 

 

Stannow & Hillerström (2010) menar att upphovspersonen skriver över sina rättigheter 

till musikförlaget och då har musikförlaget inte alltid en skyldighet att fråga 

upphovspersonen om ett godkännande för att genomföra en synkronisering rent juridiskt. 

Genom detta kan det uppstå en problematik där upphovspersonen inte kan kontrollera 

vart personens verk hamnar. Klein (2009) tar upp ett exempel med låten “Fortunate 

Son” av John Fogerty från Creedence Clearwater Revival då han inte längre hade 

rättigheterna till låten. Den placerades i en reklamfilm för jeansmärket Wrangler. Det är 

en samhällskritisk låt mot USA och deras inblandning i Vietnamkriget, vilket resulterade 

i att han blev besviken och arg då den användes i samband med den amerikanska flaggan 

under reklamfilmen samt att syftet var väldigt amerikansk. Låten i sig har tidigare varit 

missförstådd i USA där låtens mening inte nått fram till folket, att man sedan hade med 

låten i en jeansreklamen gjorde inte saken bättre för Fogerty. 

 

Synkronisering rör sig över ett större område än bara reklamfilmer. Den teknologiska 

utvecklingen har lett till att andra medier har blivit tillgängliga för synkronisering. 

Samtidigt som det kan ge artister ersättning för sitt arbete med musiken, kan det även 

leda till att man får ökad exponering. 

 

 Problemdiskussion 1.2

 

Cooke (2008) har skrivit om utvecklingen av musik i filmbranschen och filmens 

betydelsen av att marknadsföra sig med hjälp av artister. Collins (2008a, 2008b) skriver 

om hur TV-spel och artister kan hjälpa till att marknadsföra varandra. Graakjær (2014) 

och Allen (2015) menar att artister/band kan ses som varumärken samt tar upp 

betydelsen av placeringen av musik i reklamfilmer. Treasure (2011) menar att det saknas 

teorier som är kopplade mellan varumärken och ljud, att företagets “sound” är en viktig 

aspekt som saknas i litteraturen om marknadsföring. Klein (2009) menar att 

musikindustrin söker sig till reklamfilmer för potentiella synkroniseringar för dessa 
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artister. Samtidigt kan artister tampas med deras konstnärliga ideal. Allan (2008) visar 

att artister inom populärmusiken kan vara skeptiska till att placera sin musik i 

reklamfilmer på grund av deras artistiska integritet, om man placerar sin musik anser 

vissa att de kan klassas som en “sell-out”. Det är dock någonting man har kommit ifrån 

mer och mer med tiden enligt Allan (2008). Lusensky (2010) ser ett tydligt samband 

mellan varumärke och musik, han belyser hur varumärken kan använda sig av musik för 

att göra reklamfilmer mer tilltalande. Costabile & Terman (2013) har gjort en studie på 

hur musiken kan bidra till att förmedla känslor i filmer. Det finns dock en saknad där 

man knyter ihop olika perspektiv för att få en helhetsbild och tittar på betydelsen från de 

olika mediernas perspektiv. Det finns även lite skrivet om hur en artist bör förhålla sig 

till synkronisering eller vad det kan komma att få för konsekvenser om en artist inte 

tänker sig för. Mycket står dock skrivet om hur musik kan användas i olika medier, men 

däremot inte hur de olika medier kan användas för artisterna. 

 

Enligt Klein (2009) har intresset för reklam ökat i musikindustrin i och med dess 

utveckling. Klein (2009) fortsätter och menar att vissa artister tampas med deras 

konstnärliga ideal och anser att deras konst kan hämmas av kommersiell reklam. 

Samtidigt som en artist kan slå igenom likt gruppen Oh Laura i SAAB-reklamfilmen 

som nämnts tidigare, kan det även drabba en artists image då synkroniseringen kan 

anses vara en sell-out. 

 

Meier (2011) menar att i och med att musikindustrin har letat efter nya inkomstkällor i 

samband med att varumärken har behövt att differentiera sig själva, har musik och 

artisters medverkan i reklamer ökat. Han menar också att varumärken vill tilltala 

konsumenter mer gällande deras identitet och att musiken därför kan användas. 

 

Artister är varumärken enligt Graakjær (2014) och därför kommer artister i denna 

uppsats utgå från ett varumärkesperspektiv. Att definiera ett varumärke är däremot inte 

så enkelt. Kapferer (2012) ser det utifrån två perspektiv, kund- samt finansiellt 

perspektiv, där man utgår från att se värdet både rent finansiellt men även vad det är värt 

för kunden. Allen (2015) menar att artisters namn är varumärken då man associerar 

namnet med någonting när man hör det. I denna uppsats kommer det att utgå från att 

artisten och upphovspersonen är samma person och för att underlätta läsningen så 

kommer det enbart betecknas som artist. 
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Relationer har blivit en allt viktigare aspekt inom marknadsföringen menar Gummesson 

(2008). Författaren anser att det har gått från en transaktionsfokuserad inriktning till en 

mer relationsfokuserad inriktning. Han redogör även att relationer mellan aktörer blivit 

viktigare samt att varumärken och företag hellre bör samarbeta än att konkurrera med 

varandra. Kapferer (2012) anser att co-branding, är när varumärken tillsammans jobbar 

för att förstärka respektive varumärke. För att förstärka ett varumärke är användningen 

av musik en effektiv komponent enligt Hultén (2015), han menar att musik väcker 

känslor hos mottagaren och genom detta kan emotionella associationer till ett varumärke 

skapas, det används också för att förstärka varumärkets identitet och image. 

 

Begreppet kongruens innebär i korta drag överensstämmelse. Anisimova et al. (2014) 

belyser vikten av en kongruens mellan musik och produkten/varumärket i en 

reklamfilmen och att denna kongruens påverkar mottagandet på ett positivt sätt. Park et 

al. (2015) konstaterar att det är större sannolikhet att man köper en produkt om musiken 

i reklamfilmen är kongruent med produkten och att även musiken som används kan få ett 

positivt mottagande. Galan (2009) menar att kongruens gör att man lättare kommer ihåg 

budskapet i reklamfilmen, men även att positiva känslor gentemot varumärket väcks. 

Fulberg (2003) förstärker dessa argument och belyser att musik spelar en viktig roll när 

det skapas en brand experience och att användningen av musik skapar en lojalitet till 

varumärken. Costabile & Terman (2013) menar att man blir mer övertygad av en films 

innehåll och att man får en bättre inlevelse i filmen med hjälp av kongruent musik. 

 

Lawrence (2007) problematiserar utvecklingen av synkronisering med argumentet att 

artister och dess representanter tar en för hög avgift för musiken vid en synkronisering 

och författaren grundar detta i att låten får en så bra exponering och promotion. Lawrence 

(2007) menar att förlagen bör sänka avgiften på grund av detta.  

 

En synkronisering kan ses som ett samarbete mellan två varumärken, och då faller 

begreppet Co-branding naturligt. Enligt Parment (2015) innebär det ett 
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varumärkessamarbete där de verkar för att nå ut till varandras målgrupper men även för 

att identifiera sig med hjälp av andra företag. Inom co-branding finns det dock risker, 

ifall något av varumärkena skulle vara med om en skandal eller liknande, så skulle det 

andra företaget också drabbas. Exempelvis om en artist skulle placera en låt i ett 

varumärkes produktion och därmed förknippas med ett annat varumärke, skulle även 

artistens image drabbas om något skulle hända med varumärket.         

 

Utifrån de artiklar som finns kring synkronisering och dess betydelse, så pekar de flesta 

på att musik är centralt för företag. Teorierna utgår oftast från företag och användningen 

av musiken för dess varumärken. Företag kan använda sig av musik enligt Jackson 

(2003) och det kan skapa en positiv känsla för varumärket. Hultén (2015) menar samma 

sak, och att konsumenter kan få en starkare samhörighet med varumärket. Ljud kan inte 

bara uppfattas av hörseln, det tas även emot av kroppen med hjälp av dess vibrationer, 

Everett (2008) menar att ljudet är det sinne som både kan höras och kännas. Lusensky 

(2010) menar att våra köp blir mer känslomässiga och att musik kan därav spela en stor 

roll att skapa känslomässiga band till varumärken. Alpert et al. (2005) visade att en 

reklamfilm med kongruent bild och musik har en positiv påverkan på konsumenter, 

vilket påverkar kundens vilja att konsumera produkten. Det finns ett kunskapsgap för 

vad användningen av synkronisering innebär för artisten. Det finns många teorier som 

utgår från företagets synvinkel, ett urval av dessa är Anisimova et al. (2014), Alpert et al. 

(2005), Lusensky (2010) , Jackson (2003), Fulberg (2003). Därför kommer denna 

uppsats utgå från artistens perspektiv vid en synkronisering, samt att försöka få större 

förståelse varför företag behöver använda artistens musik. 

 

 Problemformulering 1.3

 

Den tillgängligheten som finns nu har gjort att synkronisering kan bli ett effektivt medel 

för att promota artisten och få dem att sticka ut. En synkronisering i en större film, 

reklamfilm eller TV-serie kan innebära att artisten når ut till fler än vad de kunnat förut. 

En synkronisering kan innebära att musiken kan nå en helt ny publik. Det kan till och 

med innebära ett genombrott för artisten. 

 

Samtidigt som artister kan få ett genombrott eller öka sin popularitet med hjälp av en 

eller flera synkroniseringar, vill vi även ta reda på vilka andra aspekter det finns som 
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man skulle kunna ta hänsyn till. Vi vill se vad det kan betyda för en artist att 

synkronisera sin musik i en särskild produktion. 

 

Musik i olika filmer/TV-serier/TV-spel och reklamfilmer är relativt outforskat i den 

akademiska världen. Det vi vill veta är hur artistens varumärke uppfattas vid 

synkronisering av deras musik i olika produktioner. Det finns många olika 

vetenskapliga artiklar som avhandlar hur musik påverkar olika medier och hur detta 

stärker varumärket för företaget som använder sig av reklamfilmen. Där hittade vi ett 

kunskapsglapp där det inte finns mycket forskning som avhandlar hur den faktiska 

artistens varumärke påverkas av synkronisering. 

 

För att illustrera vår problemformulering har vi komponerat ett syfte nedanför. 

 

 Syfte 1.4

 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie förstå hur artister och dess 

representanter inom den svenska musikbranschen kan stärka en artist varumärke genom 

synkronisering av musik, samt vilka aspekter som borde beaktas vid synkroniseringen. 

 

 Avgränsningar  1.5

 

Som utgångspunkt i denna uppsats ser vi artister som varumärken som kommer att 

diskuteras i den teoretiska referensramen samt låtarna som de skapar ses som tjänster och 

produkt, därför blir dessa också synonyma uttryck. Benämningen artist kommer att 

innebära framförande artister som även är upphovspersoner. Uppsatsen kommer att utgå 

från den svenska marknaden främst på grund av att vi är bosatta i landet men även för att 

vi har kunskap utifrån vår utbildning om den svenska marknaden. Inom andra marknader 

kan det finnas vissa större skillnader mellan olika territorium rent juridiskt men även 

kulturmässigt och hur pass långt de kommit i utvecklingen, vilket skulle kunna göra 

uppsatsen för omfattande.  

 

Vi har valt att utgå från en teoretisk grund som omfattar synkronisering av musik, 

varumärken och samarbeten. För att bäst få kunskap hur varumärken stärks av 

synkronisering av musik så kommer uppsatsen utgå från en bolagsaspekt.  
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2 Metod 

 

Vi kommer i detta kapitel redogöra samt motivera våra val av metoder för denna 

uppsats. Vi redogör vårt val av metod, vetenskapliga synsätt, forskningsansats, 

informationsinsamling och primär- samt sekundärdata samt reliabilitet och validitet. 

Kapitlet avslutas med ett kapitel med kritik kring metodvalet och genomförandet. 

 
2.1 Vetenskapligt synsätt 

 
Engdahl (1977) översätter hermeneutik till tolkningslära, hur vi ska tolka samt 

tolkningens innebörd. Olsson och Sörensen (2011) hävdar att hermeneutik är genom 

tolkning försöka förstå den mänskliga erfarenheten och människors situationer. De 

hävdar att genom hermeneutik så tas texten ur dess främlingskap den befinner sig i och 

tar tillbaka den i den levande nutiden. Vi människor använder oss av språk för att 

kommunicera med varandra, för att förmedla vår livssyn, förståelse av tillvaron och det 

ger en tillhörighet till en social gemenskap. Vi förstår andra människor därför att de 

definierar sin värld, sina upplevelser och sina reaktioner på ett sätt som vi själva förstår. 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att det inte finns ett neutralt, värderingsfritt språk. 

Hermeneutiskt forskningsperspektiv handlar om att fånga upplevelser och uttrycka, 

tolka och förstå olika sammanhang. I tolkningsarbetet är syftet att nå en djupare 

förståelse genom att ställa frågorna var, vad, hur och varför. Gadamer (1997) hävdar att 

forskningsprocessen inte går ut på att sätta sig in i någon annans tankar, utan det går ut 

på att förstå vad dessa tankar handlar om. Olsson och Sörensen (2011) påpekar att vid en 

tolkning av kvalitativa intervjuer så är det vanligt att först läsa igenom hela intervjun för 

att få ett helhetsperspektiv, för att sedan gå vidare till vissa teman och uttryck och 

försöka utveckla deras mening. 

 

Auguste Comte, var sociologen som gav upphov till begreppet positivism, enligt Patel 

& Davidsson (2003) menade Comte att det gick att generera kunskap som var positiv 

och utvecklande för mänskligheten. Wallén (1996) definierar utgångspunkten för 

positivism som att en vetenskaplig ansats bör kunna verifieras för att den ska vara 

meningsfull. Wallén (1996) menar att positivism är mer inriktat för naturvetenskapliga 
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forskare och deras syn på teorins metodkrav, forskaren ska vara objektiv i sitt arbetssätt 

och inte påverkas av utomvetenskapliga värderingar, det är mer “ren fakta”. Metoderna 

inom positivism bör ge en tillförlitlig kunskap och mätkraven för positivism är oftast 

validitet och reliabilitet, att se över så det inte finns systematiska fel eller att resultaten 

blir detsamma vid flera mätningar argumenterar Wallén (1996). 

 

I och med att vi utgår från intervjuer så kommer vi att utgå från ett hermeneutiskt 

forskningsperspektiv. Där vi genom intervjuerna försöker förstå och fånga de tankar 

som intervjupersonerna har, och försöka tolka dessa. Eftersom det är i princip omöjligt 

att förstå precis vad en person menar när de uttrycker sig så måste vi genom ett 

hermeneutik försöka bryta ner intervjun i mindre bitar för att kunna förstå vissa teman 

och utveckla de intervjuades tankar. Men när vi har gjort intervjuer har vi tänkt på att 

försöka få de intervjuade att utveckla sina tankar så långt det går, för att underlätta 

processen för oss att förstå deras tankar. Precis som Gadamer (1997) hävdar så går det 

inte att sätta sig in i någons tankar men det går att förstå vad dessa tankar handlar om. 

Hermeneutiken lämpar sig till den kvalitativa forskningsmetoden då det handlar om att 

tolka, vilket vi gör med empirin efter våra intervjuer. Positivismen är inte det rätta 

tillvägagångssättet för oss då vi inte söker ren fakta, utan vi har ställt frågor till 

intervjupersoner där de berättar om deras erfarenheter, tankar och åsikter. Alltså 

information som kan skilja sig åt från individ till individ och som kan tolkas på olika 

sätt. 

 
2.2 Forskningsmetod 

 
För att på ett enklare sätt klarlägga vad kvalitativ metod är så kommer den ställas i 

relation till kvantitativ metod. Yin (2013) förklarar att inom kvalitativ forskning så får 

forskaren en stor frihet vid valet av ämne, vilket vissa forskningsmetoder inte tillåter. 

Yin (2013) poängterar att vid kvalitativ forskning så behöver inte forskaren ta hänsyn 

till det urval av respondenter och uppnå en tillräckligt hög svarsfrekvens som vid 

enkätundersökningar eller bristen av data eller täckning av många variabler. 

Bryman & Bell (2013) nämner att det finns två olika forskningsansatser att utgå från vid 

ett utförande av en vetenskaplig studie; Den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. 

Kvantitativa forskningsmetoder utgår från att forskaren samlar in empiri och 

sammanfattar den i statistisk form, för att sedan analysera utfallet i testbara hypoteser. 
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Den kvantitativa forskningen betonar alltså vikten av kvantifiering vid insamlingen och 

analysen av datan. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod går ut på att 

forskarens insamlade data ofta är fokuserad på ordets betydelse istället för kvantifiering 

av den insamlade datan och analys. Vid kvalitativ forskning så läggs vikt på hur 

individen tolkar den sociala verklighet som existerar. Merriam (2009) håller samma 

ståndpunkt som Bryman och Bell (2013) och förklarar att kvalitativ forskning utgår från 

att hitta om det finns underliggande faktorer kring ett fenomen. Författaren menar att 

många fenomen kan svaras genom enkätundersökningar (kvantitativ forskningsmetod) 

där forskarna får statistik på fenomenet. Merriam (2009) menar att vid kvalitativ 

forskning så kommer forskarna att angripa fenomenet genom att kolla vad som får dessa 

siffror att se ut som de gör. Ett exempel författaren tar upp är att istället för att kolla hur 

många pensionärer som har ett deltidsarbete, vilket kan göras via enkäter så menar 

författaren att forskarna kollar efter hur pensionärer anpassar sig till sin pension, vilka 

tankar som de har kring pensionen, hur de anpassade sig när de gick från ett heltidsarbete 

till att pensionera sig. Dessa frågor kan besvaras genom kvalitativ forskning med hjälp 

av intervjuer, observationer och analysen av den insamlade empirin. 

 

Yin (2013) framhäver att det finns en stor variation av professioner och discipliner inom 

den kvalitativa forskningen och en snäv definition skulle kunna utesluta vissa utav dessa, 

dock kan en allt för bred definition bli oanvändbar för att den skulle kunna anses vara för 

oklar. Yin (2013) anser att eftersom den kvalitativa forskningen omfattar en stor rad 

olika inriktningar och metodologiska val, så anser författaren att kvalitativ studie kan 

anpassas att forskningen bli unik av den stora friheten av metodologiska val och 

inriktningar. Författaren hävdar att forskare som bedriver kvalitativ forskning har tre 

förhållanden som bidrar till just denna unika anpassning till forskningen, dess 

förhållanden är; det som studeras kan innefatta många olika tolkningar, att det blir unika 

och att metoden föreslår olika varianter. Bryman och Bell (2013) påpekar, precis som 

Yin (2013) att kvalitativ forskning är flexibel i förhållande till kvantitativ forskning, och 

därför blir arbetsprocessen öppnare och den kronologiska ordningen i 

innehållsförteckningen behöver inte stämma överens med hur forskarna har arbetat. 

Widerberg (2002) förklarar att forskare som använder sig av kvalitativa metoder har ett 



12 

Edward Eriksson, Mohammed Hindi, 

Marcus Mihaylov 

 

 

 

angreppsätt där de ställer frågor som; Vad betyder fenomenet? och vad handlar det om? 

och i kvantitativa forskningsmetoder så angriper man frågor som; hur vanligt är 

fenomenet? och vilka är sambanden? 

 

Genom att skapa oss en större förståelse för de metoder man kan använda sig av, ger det 

oss en större kunskap om hur vi kan få fram den kunskapen som vi vill ta fram, och så 

småningom visa vad vi har kommit fram till. Vi använder oss av den kvalitativa 

ansatsen. Istället för att samla data från enkäter och från större sammanhang, så använder 

vi oss utav intervjuer och fokuserar på vad enskilda individer har att säga om 

synkronisering. Vi värdesätter individuella tankar och vi vill höra vad personer inom 

musikbranschen har att säga om området. 

 
2.3 Forskningsansats 

 
En forskare skapar teorier för att ge en riktig kunskap om verkligheten enligt Patel & 

Davidsson (2003). Underlaget för arbete kallas empiri, alltså samlad data från 

verkligheten. Deduktion, induktion och abduktion är begrepp på tillvägagångssätt på 

hur man relaterar teorin med empirin. 

 

Alvehus (2013) förklarar att en induktiv ansats utgår från den empiri som forskaren 

samlar för att sedan bygga sina slutsatser utifrån dem och forskaren har ingen teoretisk 

förförståelse innan den samlade empirin. När ett arbete utgår enbart utifrån data och 

låter teorierna utveckla sig från data, kallas processen induktiv enligt Watt Boolsen 

(2007). Hon menar att när forskningen genomförs genom att pröva teorier, hypoteser 

och idéer som härstammar från hypoteser, kallas det deduktivt eller hypotetiskt 

deduktivt. 

 

Bryman och Bell (2013) påpekar att deduktiv ansats utgår från att forskaren redan har 

en viss kunskap kring området. Yin (2013) menar att skillnaden mellan de olika 

ansatserna är hur man växlar mellan begrepp och data. Enligt Yin (2013) tenderar den 

induktiva ansatsen låta data leda till begrepp, och inom den deduktiva ansatsen tenderar 

begreppen leda till avgränsningen av den relevanta data som behöver insamlas. 

Andersen (2012) skiljer de olika ansatserna åt genom att beskriva den deduktiva som 

bevisföringens eller tänkandets väg, induktion beskriver han som upptäckandets väg. 



13 

Edward Eriksson, Mohammed Hindi, 

Marcus Mihaylov 

 

 

 

Författaren menar att i deduktiva slutsatser utgår man från generella principer och att 

man därefter drar slutsatser om enskilda händelser. Induktion är tvärtom då man utifrån 

enskilda händelser kommer fram till en princip eller generell lagbundenhet. Andersen 

(2012) menar också att det ibland är svårt att skilja dem olika ansatserna åt då dem är 

invävda i varandra. 

 

Holme & Solvang (1997) påpekar att det mest använda tillvägagångssättet kallas 

hypotetiskt deduktivt teoribildning. Det innebär att genom påstående skapar man nya 

hypoteser. Dessa hypoteser kan man därefter, enligt författarna, pröva med empirisk 

sökning, det går inte att reda ut hypoteser med teori utan man är tvungen att stärka 

teorin med hjälp av empiriskt material. 

 

För att en induktiv hållning ska vara framgångsrik menar Yin (2013) att man ska låta 

studien tala sitt språk och inte låta händelserna bli påverkade av förutfattade meningar. 

Om man skulle använda sig av teser redan innan arbetets start skulle det därför ge ett 

deduktivt förfarande. Yin (2013) rekommenderar att man ska tillåta fältet berätta sin 

egen historia på sitt sätt och att man ska lägga sin egna påståenden åt sidan. Det är 

viktigt att man minimerar sina förutfattade meningar, det handlar inte enbart om 

personliga åsikter, det kan även vara teoretiska påståenden som kan ha gjort att man 

blev intresserad av studien. Författaren menar att genom en deduktiv ansats kan man ha 

en viss kunskap innan arbetet sätts igång och att man känner till relevanta begrepp, man 

kan därmed bespara sig mycket osäkerhet. Däremot kvarstår risken att gå miste om nya 

begrepp och infallsvinklar. Watt Boolsen (2007) menar att en induktiv ansats är 

kännetecknande för den kvalitativa forskningen och den deduktiva för den kvantitativa 

forskningen. Yin (2013) menar också att kvalitativ forskning oftast bedrivs induktivt, 

men att det däremot är inget fel på att använda sig utav deduktivt tillvägagångssätt. 

 

Patel & Davidsson (2003) menar att det även finns en tredje ansats, den abduktiva 

ansatsen, vilket är en blandning av den induktiva och den deduktiva ansatsen. 

Författarna förklarar att abduktionen kan utifrån ett enskilt fall förklara fallet, alltså ett 

förslag till en djupare teori. I första steget använder man sig av en deduktiv ansats för att 

sedan använda sig av en induktiv ansats. Den första hypotesen eller teorin kan då 

utvecklas till någonting mer generellt, istället för att enbart förklara enstaka fall. 

Författarna menar att om man redan har förutfattade meningar det kan vara svårt att 
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stänga det ute. Att ha ett objektivt synsätt är svårt, och det är det som den induktiva 

ansatsen anammar starkt. 

 
5.2.1 Val av forskningsansats 

 

I början hade vi en viss kunskap om området, då vi har studerat en del om 

sinnesmarknadsföring och varumärken men även om musikbranschen som helhet. Vi har 

också haft personliga åsikter som har vägt in och gjort att vi har format arbetet som det 

till slut blev. Kunskapen inför arbetet kan liknas vid den deduktiva till viss del, vi hade 

inte kunskaper om precis allt vi har skrivit om, men vi har haft en del kunskap som har 

haft betydelse. Vi har utgått ifrån en deduktiv ansats men däremot har vi varit tvungna att 

ha ett induktivt förhållningssätt i vår litteratursökning och empiriinsamling och inte låta 

oss ledas av tidigare kunskaper eller åsikter alltför mycket. Även under våra intervjuer 

har det varit viktigt att inte låta sig påverkas av förutfattade meningar. 

Eftersom vi ville veta enbart hur dem tänkte, är det viktigt att inte leda in dem på en väg 

och bli påverkade av oss. Att ställa ledande frågor baserat på ens förutfattade meningar 

är därför viktigt att undvika. Detta innebär alltså att vi använt oss av en abduktiv ansats i 

arbetet. 

 
2.4 Informationsinsamling 

 
Merriam (2009) presenterar tre olika tillvägagångssätt att samla information på, inom 

den kvalitativa forskningen - intervjuer, observationer och dokument. Intervjuer och 

observationer benämns som primärdata medan dokument är sekundärdata. I denna 

uppsats använder vi oss av både primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från 

Internetkällor, rapporter och artiklar som behandlar ämnet i fråga. 

 
2.4.1 Primärdata 

 

Bryman och Bell (2013) tydliggör att det finns tre olika tillvägagångsätt att samla 

empirisk primärdata, genom intervjuer, fokusgrupper och deltagande observationer. 

Författarna förklarar att det finns två huvudkategorier av intervjuer, nämligen; 

strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer. Författarna menar att skillnaden 

mellan en strukturerad intervju och en kvalitativ intervju är att i strukturerade intervjuer 

så är intervjun strukturerad och forskaren har tydligt formulerad frågeställning som ska 
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undersökas av forskaren. Syftet med forskarens strukturerade intervju är att komma 

fram till ett svar på de frågeställningar forskaren har, Alvehus (2013) förklarar att 

strukturerade intervjuer kan ha en fördel när flera intervjuare kan genomföra den 

intervjun med olika och många respondenter. Alvehus (2013) förklarar dock att en 

intervju som är för strukturerad kan ta bort en stor del av intervjuens essens, nämligen 

det interaktiva elementet. Kvalitativa intervjuer utgår från att forskaren ska få svar på 

den intervjuades ståndpunkter genom att låta intervjun vara fri och röra sig i olika 

riktningar eftersom det ger en större bild av vad den intervjuade upplever som relevant 

och viktigt. Inom kvantitativa intervjuer så ska detta undvikas då det inte anses relevant 

för intervjun och det blir en störning. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att kvalitativa intervjuer består av två varianter; 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerarade intervjuer. Författarna beskriver att i 

den ostrukturerade intervjun så utgår forskaren ifrån relativt lösa anteckningar som stöd 

vid behandling av ett visst antal teman för intervjun. Den som blir intervjuad får associera 

fritt, den ostrukturerade intervjun skulle har vissa likheter med ett vanligt samtal mellan 

två parter. Bryman och Bell (2013) förklarar att i de semistrukturerade intervjuerna utgår 

forskaren från en lista av specifika teman som forskaren skulle vilja beröra, och 

intervjupersonen kommer få stor frihet att besvara frågorna som ställs på sitt egna sätt. 

 

Valet av intervjupersoner till denna uppsats är bland annat en artist i bandet LCTRISC 

som medverkat i en synkronisering för en reklamfilm för Skoda som sändes i vissa delar 

av Europa. Men till merparten är det personer inom musikbranschen, i bolag som arbetar 

med synkronisering, då vårt syfte med arbetet är att främst generera kunskap och 

förståelse om hur en artists varumärke kan stärkas genom en synkronisering till en 

audiovisuell produktion. I valet av intervjupersoner har vi först och främst gått efter 

bolag, både större bolag och mindre independentbolag för att få en så nyanserad bild som 

möjligt och för att se om deras arbete skiljer sig från varandra. Förutom Adam Jonsson i 

LCTRISC har vi inte gjort något urval på individnivå för intervjuerna, utan intervjuat den 

personen som bolaget själva kände kunde ge oss bäst information. Vi har valt att 

intervjua förlagsdelarna på de stora bolagen och på de mindre bolagen har vi pratat med 

personer som både jobbar med skivbolagsdelen och förlagsdelen, då det är 

musikförlagen som först och främst arbetar med synkronisering. 
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Personerna i fråga har olika positioner inom bolagen och är chefer inom 

synkroniseringsavdelningen, men även de som ger förslag på vilken musik i bolagets 

repertoar som ska användas till synkronisering. Samt de som sköter avtalen och 

licenserna. Även detta för att få en brett perspektiv på hur de arbetar och vad de 

fokuserar på. Från de stora bolagen har vi intervjuat förlagen Universal Music 

Publishing Scandinavia, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia och Warner Chappell 

Music Scandinavia. Independentbolagen är Despotz Records, Hybris och Publishing 

Company TEN. Independentbolagen är både skivbolag och förlag. 

Scandinavian Synch är ett synkroniseringsbolag som företräder flera olika bolag i 

Skandinavien. Vi har gjort dessa val för att få olika perspektiv på vad som sker och så 

mycket kunskap samt synpunkter kring ämnet som möjligt. 

 

Personlig intervju 

 Carl-Marcus Gidlöf - Co-founder & active partner, Despotz Records (2015-12- 

11) 

Skypeintervju 

 Jonas Holst - Head of film & TV / Creative, Universal Music Publishing 

Scandinavia (2015-12-02) 

 Nadja Chatti - Film & TV Creative Coordinator, Universal Music Publishing 

Scandinavia (2015-12-08) 

 Mona Aghai - General Manager, Publishing Company TEN (2015-12-09) 

 Viktor Waldås - Creative Manager, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia 

(2015-12-11) 

Telefonintervju 

 Adam Jonsson - Artist, LCTRISC (2015-12-01) 

 Andreas Eckebro - Licensing Manager, Warner Chappell Music Scandinavia 

(2015-12-03) 

 Kalle Magnusson - Co-founder & Licensing Manager, Hybris och Scandinavian 

Synch (2015-12-04) 
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2.4.2 Sekundärdata 

 

Merriam (2009) benämner sekundärdata som dokument, det är material som är skriftligt, 

visuellt, fysisk och digitalt. Sekundärdatan beskriver hon som tidigare publicerad 

information, som inte är utförd för samma syfte som det används till av insamlarna av 

datan. 

 

Det är vanligt att personliga dokument och offentliga publikationer används vid 

kvalitativ forskning, men även populärkulturella samt visuella dokument kan vara 

delaktiga för att kunna skapa en bredare förståelse för undersökningens syfte. Larsen 

(2009) argumenterar för vikten av att använda sig av tidigare forskning för att 

synkronisera med sin primärdata och eftersom vi utgår från en deduktiv ansats ter detta 

sig mest naturligt för oss, då det innebär att vi utgår från en teoretisk utgångspunkt i vår 

forskning. 

 
2.5 Reliabilitet och Validitet 

 
Bryman & Bell (2011) argumenterar för att det finns tre viktiga kriterier när det kommer 

till företagsekonomisk forskning, dessa är: reliabilitet, replikation och validitet. 

Reliabilitet och validitet ses dock som mest relevant vid kvantitativa undersökningar 

menar Bryman & Bell (2013). Reliabilitet handlar om två eller flera undersökningar 

inom samma ämne och liknande syfte, kan få ett resultat som stämmer överens med 

varandra. Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet enligt Bryman & Bell (2011) som 

menas med om resultat från en undersökning kan förbli likgiltig om undersökningen 

skulle genomföras en gång till, för att se om resultatet kan bli påverkat av vissa tillfälliga 

eller slumpmässiga omständigheter. Reliabilitet handlar i grund och botten om 

mätningarnas pålitlighet samt följdriktighet menar Bryman & Bell (2013). Stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet är tre nyckelbegrepp för innebörden av 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Stabilitet innebär stabiliteten av måttet över tidens 

gång, vilket menas att ett urvals respondenters attityder mäts två gånger efter varandra 

och att resultaten från dessa mätningar inte bör skilja sig i större utsträckning. Intern 

reliabilitet är hur indikatorerna som utgör ett index eller skala är följdriktiga och 

pålitliga, alltså hur respondenternas poäng på indikatorerna är relaterade till deras poäng 

på de andra indikatorerna. Interbedömarreliabilitet är ett begrepp inom subjektiva 
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bedömningar, om man ska observera eller översätta data till kategorier med flera 

observatörer inblandade. Där risken för att överensstämmelse mellan deras tolkningar är 

för liten, detta är aktuellt vid innehållsanalyser eller kategoriseringar 

 

Validitet beskriver Gummesson (2000) som i vilken utsträckning forskaren använder sig 

av sitt metodval för att undersöka det som forskaren har haft i åtanke att undersöka, 

istället för att undersöka någonting annat. Holme & Solvang (1997) menar på att vid en 

kvalitativ undersökning är forskaren närmare det ämne som studeras än vad forskaren är 

vid en kvantitativ undersökning, vilket innebär att det inte är ett så stort problem att få 

giltig (valid) information inom en kvalitativ undersökning gentemot en kvantitativ. 

Författarna argumenterar dock för att en forskare kan uppleva situationen på ett felaktigt 

sätt, då forskaren inte lyckas förstå motiven eller signalerna som uttrycks. Bryman & 

Bell (2013) argumenterar kring att forskare med kvalitativ inriktning diskuterat 

relevansen av reliabilitet och validitet. De menar på att validitet innebär ”mätning” vilket 

inom kvalitativa studier icke är ett centralt begrepp. Med detta i åtanke, är denna 

undersökning fokuserad på reliabilitet genom inspelning av intervjuer, transkribering 

samt återkoppling vid otydligheter. Intervjuguiden är utformad på samma sätt till våra 

intervjupersoner men med vissa omformuleringar om otydlighet skulle uppstå. Om vi i 

efterhand skulle märka att vi skulle behöva komplettera på grund av otydlighet så kom vi 

överens om att vi skulle återkomma. 

 
2.6 Kunskapsprocessen 

 
Då vi har en inblick i musikbranschen med tanke på vår utbildning, har vi en viss 

kunskap om musikbranschen. Dessa tidigare kunskaper skall man vara försiktig med så 

att man inte får ett subjektivt förhållningssätt, vi var tvungna att vara öppna och redo för 

nya infallsvinklar. Faktum kvarstår fortfarande att vi kan varit för subjektiva. För att 

undvika en subjektiv syn på hela arbetet så hjälpte litteratursökningen och försökte hitta 

så mycket forskning och tidigare kunskaper om det som möjligt för att skaffa oss en bred 

bild av området. Vi har läst och skrivit en hel del som vi valt att inte tagit med, men som 

ändå har gett oss ett brett perspektiv. Historien bakom synkroniseringen och dess 

utveckling har skapat oss en större förståelse för vad det kan betyda för artister men även 

för dem som använder musik i sina produktioner. Vi ville inte fastna på ett spår utan ville 

vidga oss och se helheten innan vi bestämde vårt syfte med arbetet. 
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Synkronisering är någonting vi visste väldigt tidigt att vi ville arbeta med, men vi visste 

inte hur vi skulle angripa det. Efter mycket diskuterande med varandra men även vår 

handledare, så blev vårt syfte tydligare. Genom vår litteratursökning och ständiga 

diskussioner hittade vi det kunskapsglapp som vi valde att angripa. 

 

Då vi för det mesta har befunnit oss på universitetsbiblioteket i Kalmar, kan litteraturen 

ha varit begränsad. Vi har för det mesta även använt oss av Linnéuniversistetets 

sökmotor OneSearch för att hitta artiklar på internet, som också kan ha begränsat oss. 

 

Vi anser att våra intervjuer har gett oss mycket kunskap och en större insikt om område. 

Men till viss del har det även varit lite problematiskt. I efterhand har det varit utmanande 

att tolka vad intervjuobjekten verkligen har menat, därför har vi varit försiktiga i vår 

hänvisning och diskuterat med varandra för att undvika att feltolkning av något svar. Då 

vi har varit begränsade till vår studieort, där det inte finns några vi har kunnat intervjua, 

har vi varit tvungna att göra de flesta av våra intervjuer genom Skype eller telefon. Det 

har visat sig vara en märkbar skillnad mellan dessa två kommunikationsverktyg då det 

har varit lättare att kommunicera med videosamtal, det har varit enklare att hålla ett 

flytande samtal och läsa samt använda sig utan kroppsspråket. Vi hade även ett personligt 

samtal men vi ansåg det var inte så stor skillnad gentemot videosamtal. En av oss skall ha 

sin praktik på Hybris med Kalle Magnusson inom kort och har därför träffat honom vid 

två tillfällen innan intervjutillfället och redan fått insikt i hans arbete. Det ledde till att 

samtalet med honom både var mer avslappnat men redan innan hade vi även en relativt 

bra bild av vad och hur han arbetade med synkronisering. 

 

Vi har talat med musikbranschen och sett det från deras perspektiv, centrala områden 

som vi har diskuterat om har varit image och sell-out. Då vi enbart har sett det från deras 

perspektiv, finns en viss risk att det har blivit för ensidigt och inte sett det från flera håll, 

trots att vårt syfte var att få inblick från musikbranschen och inte göra denna studie för 

bred. Image och sell-out utgår till stor del från fansen och vad de upplever. Att därför se 

det från deras perspektiv hade kunnat ge en ökad förståelse, även om arbetet i sig hade 

blivit för brett. 
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2.7 Metodkritik 

 
Bryman & Bell (2013) menar att den kvalitativa forskningsmetoden får kritik från 

kvantitativa forskare att den kvalitativa forskningen är alldeles för subjektiv och att 

resultatet kan byggas på forskarnas egna uppfattningar om vad som kan anses vara viktigt 

för forskningen. De menar även på att forskaren kan få en närhet till intervjupersonerna 

genom insamlingen av materialet och att det kan ha en inverkan på resultatet samt att det 

är forskaren själv som tolkar det insamlade materialet. Kritiken riktas även mot att 

kvalitativa undersökningars resultat är svåra att generalisera till  andra miljöer då de 

utvalda intervjupersonerna inte kan representera hela grupper. I vårt analyskapitel ställs 

det empiriska materialet mot teorierna vi använt oss av, för att sedan övergå till slutsatser. 

På grund av detta kan vår uppsats aldrig bli helt objektiv, men vi anser ändå att den 

kvalitativa metoden är den lämpligaste metoden då vi kan generera en mer djupgående 

kunskap och får en större närhet till forskningsområdet. Eftersom vi har intervjuat 

personer som alla har haft snarlika roller, kan det möjligtvis ha hämmat vårt arbete från 

att se det från olika perspektiv, trots att vi velat höra olika åsikter inom samma område. 

Vårt urval av intervjupersoner har skett utan någon större eftertanke kring könet på våra 

intervjupersoner, utan vi har intervjuat de personer vi fått kontakt med, med detta sagt 

vill vi rikta kritik mot oss själva då endast två av våra åtta intervjupersoner varit kvinnor 

och att vi bör haft en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Vi borde tänkt på detta 

när vi kontaktade de olika bolagen och försökt få intervjuer med fler kvinnor. 

 

Eftersom vår utbildning har inriktning på musikbranschen, har vi under utbildningens 

tid skapat oss en bild av det. Vi har också haft en del förutfattade meningar om artisters 

integritet och hur den utmanas genom placeringen av musiken i rörlig bild. Därför finns 

det risk av subjektivitet i arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 

 
Teorierna vi har valt att utgå från i detta kapitel, är teorier vi anser vara intressanta för 

vårt syfte och undersökning. Teorierna grundar sig i marknadsföring för att ge vår 

uppsats en stabil grund som är förankrad i relevant litteratur. Teorikapitlet utgörs av 

tre huvudrubriker för att skapa en välstrukturerad teorigrund. Huvudrubrikerna är 

synkronisering av musik, varumärke och samarbete. 

 
3.1 Synkronisering av musik 

Ett intresse för en synkronisering börjar hos ett produktionsbolag, det bolaget vill ha en 

viss låt till en viss scen, men kanske inte har de kunskaper för att hitta rätt låt till rätt pris 

men även för att kunna hantera de juridiska problemen man kan ställas inför. Det finns så 

kallade music supervisors som har som uppgift att hitta rätt låt till rätt pris. (Passman, 

2012).  En låt skall förmodligen frambringa en viss känsla och ska kunna hjälpa till att 

lyfta fram ett budskap, det är någonting som music supervisors kan hjälpa till med mot en 

viss procentsats för eventuella synkroniseringar. (Passman, 2012).  

 

 
3.1.1 Vad musiken gör 

 

Musik har en viktig roll hos de flesta människorna och deras vardagsliv, musik bidrar till 

formandet och upplevelsen av en individs värld (Hultén, 2015). Enligt Hultén (2015) har 

forskning kommit fram till att musikens tempo samt volym påverkar en individs känslor. 

Lilliestam (2009) menar att det som sker i kroppen när människor lyssnar på musik är att 

kemiska och fysiska processer sätts igång, som exempelvis hormoner kan utsöndras 

(oxytocin och adrenalin), blodtrycket och pulsen höjs, endorfiner kan aktiveras. Dessa 

reaktioner baseras på emotionella och mentala processer som sker vid exponering av 

musik (ibid). Musik kan användas som: 

”…ett effektivt redskap för att påverka och reglera humör och 

sinnesstämningar.” -Lilliestam, 2009, s. 142. 

 

Fulberg (2003) argumenterar att musik idag spelar en viktig roll när det kommer till att 

utveckla en brand experience och att företag som använder sig av musik vid alla olika 

möten med konsumenter skapar lojalitet och tillit till varumärket ur kundens perspektiv. 

Hultén et al. (2011) påpekar att valet av musik måste först och främst vara tilltalande för 

målgruppen som reklamfilmen vänder sig mot, för att fånga målgruppens 

uppmärksamhet och skapa en så god respons som möjligt från målgruppen. 
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”De fem sinnena bidrar till att skapa individuella och personliga 

upplevelser av ett varumärke.” – Hultén, 2015, s.107. 

 

Våra sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak, används för att ta in informationen från 

vår omgivning som vi rör oss i. Sinnesmarknadsföring fungerar på så sätt att det 

påverkar en mottagares sinne på både ett medvetet samt omedvetet plan (Hultén, 2015). 

Han menar att samspelet mellan det visuella och auditiva är bland de områdena som det 

studerats mest kring, inom sinnesmarknadsföringen. Dessa två sinnen uppfattar 

omgivningen eller objekt på olika sätt och en kombination av dessa ger mottagaren en 

bättre förståelse för vad som sker. 

 

Enligt Jackson (2003) har ljud flera olika kvalitéer vilket företag kan använda sig av i 

sin marknadsföring och han menar att det handlar om vetenskap i grund och botten, för 

att skapa en ljudupplevelse. Om ett varumärke ska skapa en ljudupplevelse av just sitt 

varumärke, är musiken väldigt viktig för att skapa positiva känslor samt en starkare 

samhörighet med varumärket i fråga (Hultén, 2015). I marknadsföring kan musik från 

välkända artister skapa associationer till varumärket eller väcka minnen från tidigare 

händelser, som även dessa kan skapa associationer till varumärket (ibid). Enligt Allan 

(2006) är populärmusik med sångtexter ett effektivare stimuli för mottagaren, än vad 

instrumentell och icke populärmusik är, när det kommer till musik i reklamfilmer. 

Graakjær (2014) påpekar att texten spelade en stor roll i iPad-reklamen med låten 

“There goes my love”. Han menar att texten i låten tilltalar personen som lyssnar genom 

att använda fraser som exempelvis “i’ll let you try” och “take of your gloves”, för att 

locka personer att pröva den nya iPaden.                           
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3.1.2 Kongruens 

 

Inom marknadsföring blir definitionen av kongruens att musiken överensstämmer med 

budskapet samt varumärket (Hultén, 2015). Hultén (2015) tar upp det faktum att långsam 

musik genererar en låg grad av uppmärksamhet hos mottagaren, till skillnad från 

snabbare musik som genererar en hög grad av uppmärksamhet hos mottagaren. Han 

menar att om en reklamfilm använder musik som skapar uppmärksamhet kan budskapet 

förstärkas samt mottagandet av det. Kongruens kan inte enbart användas för att få 

uppmärksamhet, enligt Galan (2009) kommer man ihåg budskapet bättre från 

reklamfilmen om musiken och budskapet är kongruent. Om budskapet och musiken inte 

är kongruent blir det svårare att processera och komma ihåg. Anisimova et al. (2014) 

belyser också vikten av kongruensen mellan musik och produkten/varumärket i en 

reklamfilm och att kongruensen påverkar mottagandet på ett positivt sätt. Alpert et al. 

(2005) har genom egen forskning kommit fram till att musikkongruens som väcker 

känslor, påverkar kundernas vilja att konsumera produkten som är i kongruens med 

musiken. Hultén (2015) argumenterar att när musiken inte är kongruent med budskapet i 

en reklamfilm, brukar det innebära att mottagaren inte tar emot det budskap som 

annonsen har som mål att föra fram. Han menar att företag kan använda sig av musik  för 

att förtydliga sina värderingar samt identitet, det kan även göra så att mottagaren kan 

skapa en anknytning till varumärket genom användningen av musik i reklamfilm. 

Costabile & Terman (2013) har genom sin studie sett att musiken i filmer bidrar till att 

man får en större inlevelse i filmen och förstår budskapet bättre samt att man blir mer 

övertygad av filmens innehåll. Men det sker enbart när musiken är kongruent med 

filmens kontext. 
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Lusensky (2010) argumenterar för att våra köp övergår till att bli mer och mer baserat på 

våra känslor. Det emotionella har därför börjat spela en större roll i marknadsföringen. 

Att våra köp mer baseras på vad vi känner än om en tjänst eller produkts praktiska 

attribut. Lusensky (2010) belyser även han att musik är ett verktyg för att skapa 

känsloband. Gorn (1982) menar att om vi hör en låt som framkallar en positiv känsla, 

kan vi komma att bli mer positiva gentemot reklamfilmen. Park et al. (2015) konstaterar 

att det är större sannolikhet att man köper en produkt om musiken i reklamfilmen är 

kongruent med produkten. Att använda igenkännbar musik i reklamfilmer hävdar Park et 

al. (2015) att det kan bidra till en mer positiv inställning till musiken. 
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3.1.1 Placering av musiken och ersättning 

 

Placeringen av musiken i synkroniseringar är en viktig aspekt att ha i åtanke när ett 

avtal skrivs, exempelvis om verket är i bakgrunden eller i förgrunden (Passman, 2012). 

Hultén et al. (2011) definierar bakgrundsmusik som instrumentell och restriktiv, medan 

förgrundsmusik är populärmusik, med sångtexter och icke-restriktiv. Passman (2012) 

använder sig av en annan definition av bakgrundsmusik och förgrundsmusik, där de 

olika begreppen utgår från hur verket är placerat och inte vilken slags musik det är. 

 

Passman (2012) anser att de ekonomiska aspekterna vid en synkronisering och verkets 

placering varierar i stor grad, beroende på om det är synkronisering till en film, TV- 

serie, reklamfilm eller TV-spel, samt vilken budget slutprodukten har, exempelvis om 

det är en independentfilm eller en storfilm, om TV-serien sänds på betalkanaler eller en 

kommersiell kanal. Om ett verk blir synkroniserat till en serie blir ersättningen oftast 

baserad på avsnitt och hur den används, om ett verk blir synkroniserat till en reklamfilm 

baseras ersättningen oftast på hur lång tidsperiod reklamfilmen ska sändas (Hull et al. 

2011). När det kommer till placeringen av verket så blir ersättningen större om verket 

används i introt till en film, än om det används vid eftertexterna. Verkets placering i en 

film kan även påverka ersättningen, om musiken används in-context eller out-of-context 

i filmen och filmens reklamfilm. In-context innebär att verket används på samma sätt i 

filmen och i trailern, medan out-of-context innebär att musiken används på olika sätt i 

filmen och trailern, out-of-context ger en större ersättning då musiken inte bara används 

vid den påtänkta scenen, utan även i andra sammanhang i reklamfilmen (Passman, 

2012). Ett exempel på detta är låten Unchained av James Brown och 2Pac som användes 

out-of-context i Quentin Tarantinos film Django Unchained och dess trailer, låten 

användes i en filmscen i mindre än 30 sekunder, medan låten användes nästan 

genomgående i hela trailern med bilder från olika scener. 

 

När det gäller TV-spel förklarar Collins (2008b) att makten oftast ligger hos 

spelutvecklaren. Om det inte finns en version tillgänglig eller om artistens företrädare 

vill ha för mycket ersättning så kommer de att gå vidare utan låten. För spelutvecklarna 

finns det mycket mer musik att välja på än artisten har att välja på TV-spel. Dessutom är 

ersättningen inte lika hög som för en synkronisering i en TV-serie eller en film. I TV- 

spel får man inte någon royalty, utan det baseras på engångssumma som betalas till 

rättighetshavarna. Passman (2012) motiverar att anledningen till detta är att det säljer i så 
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många kopior och att det blir svårt ekonomiskt att kunna lova någonting, samtidigt som 

man kan använda sig av argumentet att låten får bra promotion. 

 

Det synkronisering inom TV-spel och film har gemensamt, är att de två olika medierna 

från början använde sig utav artister för att promota produkten. Att man använde sig av 

artister för att stärka sitt varumärke eller nå till en viss publik. Utvecklingen har dock 

möjliggjort det för artister, och dess representerade aktörer, att promota en viss låt och 

en artist. (Cook, 2008, Collins, 2008). Allan (2008) menar att det finns två fördelaktiga 

ekonomiska faktorer vid en synkronisering, för det första får artisten ersättningen för 

användningen av låten, men även så får artisten och låten spridning med hjälp av 

reklamen. Lawrence (2007) ser synkroniseringen enbart som ett verktyg för promotion och 

inte som en inkomstkälla för artister, då hon anser att det är för hög avgift för 

licensieringen och på grund av detta bör förlagen och skivbolagen sänka kostnaden. 

Samtidigt anser Passman (2012) att artister bör få en skälig ersättning om deras verk 

används i en synkronisering, han har enbart överseende med en lägre ersättning eller ingen 

ersättning alls om musiken används i TV-spel.
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3.2 Varumärke 

 
3.2.1 Artist som varumärke 

 

Rosenbaum-Elliot et al. (2011) menar att ett varumärke är en etikett som vi upplever, 

utvärderar och har känslor till. Författarna påpekar också att det vi konsumerar är ett sätt 

att identifiera sig själv på, vare sig det är medvetet eller omedvetet. De menar att vi är 

vad vi konsumerar och det hjälper oss att kategorisera oss i samhället. Även Parment 

(2015) menar att varumärken kan användas för att identifiera sig själv. Han menar också 

att det finns flera emotionella kriterier hos varumärken, vilket leder till att man kan 

kommunicera med känslor och behov. Likt Rosenbaum-Elliot et al. (2011) så menar 

Parment (2015) att konsumtion kan ge oss en grupptillhörighet, för att kunna 

kategorisera sig i samhället. För att utveckla sitt varumärke måste man enligt Parment 

(2015) veta vilken position man vill nå i framtiden, hur man vill framstå och vilka 

associationer man vill väcka hos konsumenterna. Wheeler (2013) menar att folk blir 

“kära” i varumärken, de tror på varumärket och utvecklar en stark lojalitet till 

varumärket samt konsumerar dem. 

 

Allen (2015) menar att en artist är ett varumärke. Detta styrker även Graakjær (2014). 

Allen (2015) anser att alla varumärken skapas av erfarenheter som konsumenten har av 

varumärket och därigenom skapas en bild av varumärket. 

 

Som tidigare nämnt menar Lusensky (2010) att våra köp övergår till att bli mer och mer 

baserat på våra känslor. Att vi mer och mer konsumerar varor och tjänster som drivs av 

våra emotionella känslor. Han förklarar att Coca-Cola var smarta då de tidigt använde 

sig av musik i deras reklamfilmer. Tidigt skapade de känsloband med hjälp av musiken 

vilket hjälpte till att skapa det starka varumärke det är idag. De har även använt sig av 

artister i sin marknadsföring för att stärka deras varumärke och för att man ska förknippa 

Coca-Cola som något lyckligt och lekfullt (ibid).
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Mårtenson et al. (2013) konstaterar att varumärken hör till företagens viktigaste 

tillgångar. De jämför ett varumärke med ett isberg, att produkterna som är synliga är 

toppen av isberget och resten av organisationen är under vattenytan. Någonting som inte 

heller är synligt men är en viktig aspekt av varumärket är de erfarenheter och upplevelser 

som målgruppen besitter, det som skapar folks bild av varumärket. Det är inte bara ett 

märke och ett namn, det betyder mer än så. Författarna exemplifierar att kunder inte kan 

urskilja sina favoritprodukter i ett blindtest, men ändå påverkas köpbeslutet av 

varumärkets namn och logotyp. 

 

Aaker (2002) förklarar att brand equity är en viktig aspekt när man pratar om 

varumärken. Det är varumärkets tillgångar och löften som är kopplat till namnet och 

logotypen som stärker värdet hos konsumenten men även hos företaget vid köp. Bland 

varumärkets tillgångar finner vi kännedomen om varumärkets namn, lojalitet hos 

konsumenter, positiva associationer och upplevd kvalité. Aaker (2002) påpekar att 

starka varumärken kännetecknas av stark brand equity. Mårtenson et al. (2013) säger att 

starka varumärken kännetecknas av att de har hög lojalitet och att konsumenterna är 

villiga att betala högre priser för produkterna. 

 

Lusensky (2010) menar att musiken har tagit en större roll när det kommer till 

varumärket. Nuförtiden är varje låt specialanpassad till direkta kampanjer eller 

reklamfilmer. Genom användning av musik menar Lusensky (2010) att man kan skapa 

ett mer upplevelsebaserat varumärke där man engagerar folks känslor. 

 
3.2.2 Artister och varumärkens image 

 

Allen (2015) säger att image är en viktig komponent till varumärket då det handlar om 

hur ett varumärke uppfattas. En artists image är enligt Allen (2015) vad man känner 

emotionellt om artisten. Han fortsätter och menar att artistens image inte får förändras 

för mycket och att musiken skall spegla artisten själv men även sina fans. Han menar att 
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populärmusiken förändras snabbt och att det därför är viktigt att behålla sin image för 

att inte ändra på sig alltför drastiskt då man kan förlora sin trovärdighet. Ifall en artists 

låt blir synkroniserad i en reklamfilm, påpekar Allen (2015) att det är viktigt att 

reklamfilmen speglar artistens värderingar. 

 

Att mäta sin image för att se hur man står sig mot sina konkurrenter kan man göra 

genom att titta på någonting som kallas ”image ownership” enligt Rosenbaum-Elliot et 

al. (2011). Det kan man mäta genom att ställa frågor till folk om vilka påstående och 

fördelar som ett varumärke är kopplat till. Anledningen till att mäta sin image är viktigt 

enligt Rosenbaum-Elliot et al. (2011) eftersom då kan man få en klarare bild om vilken 

bild folk har på ens varumärke men även hur man står sig gentemot sina konkurrenter. 

 

Stocchi et al. (2015) säger att varumärken med större marknadsandelar har en större 

dimension av associationer till varumärket än dem med mindre marknadsandelar. 

Författarna menar att det inte bara handlar om vad man har för image, utan även hur 

många det är som verkligen har en bild av varumärket. 

 
3.2.3 Identitet 

 

Aaker (2002) jämför ett varumärke med en person, att en persons identitet förmedlar 

vem man är som person och vad man står för, identiteten handlar om hur man vill bli 

sedd och vilka egenskaper man vill förmedla, det gäller detsamma för varumärken. 

Aaker (2002) förklarar att image är hur varumärket uppfattas och att identiteten handlar 

om hur man vill att varumärket ska uppfattas. Wheeler (2013) har en något annorlunda 

syn på varumärkets identitet jämfört med Aaker (2002) och Kapferer (2012), hon menar 

att identiteten är vad som tilltalar ens sinnen. Att det är en visuell och verbal upplevelse, 

att identiteten uttrycker, kommunicerar och visualiserar varumärket. Man kan se den, 

hålla den och höra den. Hon menar att identiteten ökar folks medvetenhet och leder till 

att verksamheten växer. 

 

Kapferer (2012) menar att man även bör förstå identiteten för att förstå varumärkets 

image. Anledningen är att imagen handlar om tolkningen och är därför i mottagarens 

händer. Identiteten hos ett varumärke kommer enligt Kapferer (2012) att tolkas av 

mottagaren till det som kommer att bli dess image. Kapferer (2012) fortsätter och menar 
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att varumärken måste ha en stark identitet för att bli “passion brands”. Att ha en 

karaktär som grundar sig i någonting djupt, något som gör kunderna passionerade över 

varumärket. Uggla (2006) menar att varmuärkesidentiteten är någonting som man 

strävar efter att ha och att det även är viktigt för relationen till sina kunder, att det 

fungerar som ett löfte. Mårtenson et al. (2013) menar att ett företags löfte skapar en röd 

tråd genom produkterna, exempelvis Apple som skapar produkter som är lättanvända 

och väldesignade vilket genomsyras i alla deras produkter, vare sig det är en iPod eller 

Macbook. 

 

Ett varumärkes identitet är, enligt Vaid (2003), enbart värdefullt när den träffar rätt 

målgrupp. Hon förklarar att förr var det vanligare att man skicka ut budskap genom 

stora medier, men nu är det viktigt att rikta in sig på rätt målgrupp så att budskapet når 

fram och då är det även viktigt att ett varumärkes identitet stämmer överens med 

målgruppen. 

 

Loken et al. (2010) menar att ikoniska varumärken bär på kraftig symbolik vilket dem 

förlitar sig på för att kunna identifiera sig. Författarna förklarar att konsumenter lockas 

till varumärken som stämmer överens med deras ideal, vilket är någonting som 

varumärken kan använda sig utav för att tilltala konsumenterna. Loken et al. (2010) 

menar att konsumenter lättare kan relatera till ett varumärke som är närmare rent 

kulturellt, exempelvis att Loka har ett starkare varumärke i Sverige än i övriga världen, 

just eftersom man har en viss kulturell närhet till Loka. 

 

Meier (2011) menar att i och med att musikindustrin har letat efter nya inkomstkällor i 

samband med att varumärken har behövt differentiera sig själva, har musik och artisters 

medverkan i reklamer ökat. Han menar också att varumärken vill tilltala konsumenter 

mer gällande deras identitet och att musiken därför kan användas. 

 
3.2.4 Sell-out 

 

Enligt Graakjær (2014) rör sig företag och varumärken mot att vara mer emotionellt 

inriktade och vill vara mer tilltalande gällande personers identitet. Om ett varumärke vill 

identifiera sig som ett häftigt varumärke är det möjligt att man använder sig av 

oetablerade och mindre band. Graakjær (2014) menar vidare att reklamfilmer ger en bra 
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möjlighet för artister att marknadsföra sig själva på, speciellt med tanke på att radion 

inte har samma makt längre och många artister har inte heller tillräckligt med kapital för 

en reklamkampanj. Graakjær (2014) argumenterar, som vi har nämnt tidigare, att sell- 

out inte har samma innebörd längre för synkronisering inom reklamfilmer. Eftersom 

artister har varit tvungna att hitta andra inkomstkällor då man inte erhåller lika mycket 

ersättning för sitt inspelade material, har det blivit accepterat att placera sin musik i olika 

medier för att får ersättning för sin musik. En till anledning till att artisters musik i 

reklamfilmer har blivit mer accepterande är för att, enligt Klein (2009), reklamfilmer kan 

även det ses som en konstform. Allan (2008) menar att artister var mer motvilliga att 

placera sin musik i reklamfilmer förut, han menar också att vissa artister har en vis syn 

på kommersialism, och att det kan hämma den artistiska integriteten, s.k. “sell-out”. 

 

Däremot är det fortfarande viktigt att man tänker på vart man placerar sin låt så det 

överensstämmer med artisten och så att den artisten inte förlorar sin trovärdighet 

(Graakjær, 2014, Lawrence 2007). Klein (2009) menar också att många artister har haft 

en anti-kommersiellt synsätt på musiken, men att det försvinner då artisten (och dess 

representanter) är mer beroende av rampljus och intäkter. Även om det har blivit mer 

accepterat att ha med sin musik i reklam så menar Klein (2009) att man ändå kan förlora 

trovärdigheten hos sina fans och hos kritiker. Det gäller därför att man ska tänka efter 

innan man låter sin låt bli synkroniserad även om det leder till att man får ekonomiskt 

ersättning och rampljus på köpet. 

 
3.2.5 Segmentering & positionering vid promotion 

 

Uggla (2006) beskriver begreppen segmentering, målgruppering och positionering som 

marknadsföringens tre heliga begrepp, dessa begrepp går hand i hand med varandra och 

utgör en viktig grund för marknadsföringen. Segmentering innebär att man delar upp 

marknaden efter olika målgrupper. Det kan vara att man delar upp målgrupperna efter 

exempelvis geografiskt, demografiskt eller liknande variabler (Kapferer, 2012). Fill 

(2011) menar att segmenteringen är viktig då man delar upp hela marknaden i segment 

så att varumärket lättare kan identifiera de olika grupperna och hitta de relevanta 

grupperna som varumärket vill vända sig mot, då man på ett effektivt kan sätt nå ut till 

den målgrupp som varumärket vill kommunicera med. Enligt Allen (2015) är 

psykografiska och beteendemässiga segment extra viktiga segment att ha kunskap om 
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när man ska lokalisera en artists målgrupp men även vart det kan finnas en potentiell 

målgrupp. Psykografiska segmentering innebär att man delar upp marknaden genom 

olika grupper baserade på sociala klasser, livsstil eller personliga attribut. 

Beteendemässiga segment är grupper baserat på kunders kunskaper, attityd och 

inställning till en produkt. 

 

Kapferer (2012) menar att positionering innebär hur man positionerar sitt varumärke i 

folks medvetande, han belyser vikten av positioneringen, då alla beslut som sker på 

marknaden bygger på jämförelser och det gäller att sticka ut. Vidare anser Kapferer 

(2012) att när ett varumärke ska positionera sig gäller det att de betonar varumärkets 

utmärkande drag och differentiera sig från sina konkurrenter. Även Uggla (2006) 

bekräftar detta och ser positioneringen som en viktig del i ett varumärkes 

marknadsföring, han beskriver det som att ett varumärke ställs mot dess konkurrenter 

och belyser sina egenskaper och genom detta kommuniceras det på ett enastående vis. 

Fill (2011) menar att inom marknader där det är hög konkurrens är positioneringen 

väldigt viktig, för att kunna sticka ut. Echeverri & Edvardsson (2012) beskriver 

positionering som att företaget skapar en bild och position av sitt varumärke som 

kommuniceras till kunderna, dock måste bilden och positionen av varumärket stämma 

överens med verkligheten för att inte göra kunderna missnöjda. 

 

Dahlén & Lange (2009) delar upp positionering i två kategorier, strategisk positionering 

och taktisk positionering. Trots att författarna delar upp positioneringen, så är dessa två 

sammanhängande och kan inte nyttjas utan varandra. Den strategiska positioneringen 

fokuserar på en långsiktig positionering där det handlar om att lära konsumenterna vad 

varumärket står för samt att få konsumenterna att ha varumärket i tankarna. Medan den 

taktiska positioneringen handlar om att överföra positioneringen genom mediala 

kommunikationer till konsumenter, det kan handla om logotyper, varumärkesnamn, valet 

av distributionskanaler och även samarbeten med andra varumärken (ibid). 

Echeverri & Edvardsson (2012) ser dock positioneringen och dess strategi som en helhet 

med tre viktiga aspekter, de anser att positioneringen ska vara meningsfull, trovärdig och 

unik för att man ska kunna positionera varumärket på ett framgångsrikt sätt. Ugglas 

(2006) syn på en framgångsrik positionering anser han bör grunda sig på en tydlig 

segmentering samt målgruppering, samtidigt som varumärket särskiljer sig från sina 

konkurrenter och även erbjudandena i fråga. 
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Positionering utgår från fyra P-modellen, pris, placering, promotion och produkt. Men 

Lusensky (2010) anser att de fyra P:na inte räcker till när ett varumärke ska positionera 

sig i konsumenters medvetande. Istället argumenterar Lusensky (2010) för att kunna 

positionera sig framgångsrikt krävs en komplettering med fyra E:n, emotions, 

engagement, exclusivity och experiences (känslor, engagemang, exklusivitet och 

upplevelser). Gummesson (2002) anser även han att de fyra P:na inte räcker till längre 

och att den är inriktad till en massmarknadsföring, han menar att den utgör grunden av 

marknadsmixen men att det saknas vissa viktiga teorier. Vid en komplettering så blir det 

lättare för varumärket att nå ut till målgruppen, knyta känslomässiga band till 

konsumenterna samt engagera dem, särskilja sig från sina konkurrenter och skapa en 

upplevelse av varumärket menar Lusensky (2010). Dessa fyra E:na baserar Lusensky 

(2010) på musik och han argumenterar för att det är musiken som skapar denna 

komplettering av de fyra P:na. 

 

 
3.3 Samarbete 

 
3.3.1 Relationer till varumärken 

 

Zineldin (2012) argumenterar för hur tjänster och produkter kan sammanlänkas med en 

upplevelse, där kunden utifrån tidigare upplevelser samt upplevelsen i stunden då de 

använder/utnyttjar tjänsten eller produkten känner en positiv eller negativ upplevelse, 

dessa upplevelser skapar grunden för relationen kunden kommer ha för företaget. 

Gummesson (2008), fortsätter resonemanget med att berätta att detta fenomen kallas 

parasociala relationer, vilket innebär kundens relation till varumärken och objekt. 

Författaren argumenterar för att varumärken kan ses som vanliga personer, då han anser 

att varumärken kan ha en själ, personlighet och kroppsspråk. Grönroos (2008) 

argumenterar för att det är just relationen till varumärket som ger mening åt varumärkets 

varor och tjänster. Grönroos (2008) utvecklar vidare med att det finns planerade och 

oplanerade kommunikationsbudskap som kunden kan få, de planerade menar författaren 

är vad företaget själva förmedlar till kunden genom att till exempel annonsera sina 

produkter/tjänster i olika medier och evenemang, och oplanerade 

kommunikationsbudskap kan till exempel vara word of mouth-kommunikation bland 

kunder, olika chatforum, hemsidor där man kan recensera och betygsätta 
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produkter/tjänster och nyhetsprogram på TV. De oplanerade kommunikationsbudskapen 

är inte något som varumärket själva kan styra över och kommunikationen kan bli både 

negativ eller positiv beroende hur kunderna uppfattar tjänsterna/produkterna och 

påverkar kundens relation till varumärket. 

 

Mårtenson et al. (2013) förklarar att kunder har olika relationer till varumärken. Därför 

är det viktigt för företaget att veta vilken relation kunder har till företaget och för att 

veta när kundens värde skapas i processen för . Författaren identifierar fyra olika 

relationer kunderna kan ha till varumärket; 1: Kundens relation till personalen, andra 

kunder som tillhör företaget och själva företaget. 2: Kunden kan identifiera sig med 

varumärket. 3: Kunden kan vara engagerad i olika nätverk som är kopplade till 

varumärket/företaget. 4: Samarbete med företaget, kunden tillåter företaget att kontakta 

dem i olika former. 

 

Carl-Erik Linn (1985) myntade uttrycket metaprodukt vilket är den ”osynliga” delen av 

varumärket som reflekterar dess värderingar, minnen, erfarenheter, förväntningar och 

associationer som varumärket förmedlar. Mårtenson et al. (2013) konstaterar att 

varumärkeskapitalet är något som numera utgör huvuddelen av värdet i multinationella 

företag, varumärkets namn, logga samt de värderingar de står för. 

 
3.3.2 Värdeskapande relationer 

 

Gummesson (2008) redogör att relationer mellan två parter skapar ett värde för parterna, 

något även Grönroos (2008) förmedlar. Vargo och Lusch (2004) beskriver 

värdeskapande som något ett företag ensamt inte kan skapa för kunden, utan det är något 

som kunden själv är ensam skapare av, och företaget är medproducent och medskapare 

av värdet genom tillgängliggörandet av sina tjänster/varor, det är något som Grönroos 

(2008) och Gummesson (2002) också framhåller. Grönroos (2008) anser att var och hur 

värdet skapas är svårt att bestämma, värdeskapandet är enligt författaren något som 

väldigt tydligt är individuellt, och därför finns det troligtvis lika många typer av hur och 

var en relation inleds, som det finns kunder. Vargo och Lusch (2004) förklarar att värde 

är något som uppstår när kunden använder det företaget erbjuder på ett sätt som kunden 

upplever meningsfullt, att uppleva erbjudandet som meningsfullt kan gå till på flera olika 

sätt, det kan vara allt från att vilja äga en produkt, till att det blir 
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meningsfullt då de kan använda sig av andra produkter/utnyttja andra tjänster pga. av 

detta. Grönroos (2008) understryker att värdet skapas när en kund interagerar med de 

olika delar i företaget och författaren menar att det enda sättet ett företag kan behålla en 

befintlig kundrelation är genom interaktion med kunden.  Mårtenson et al. (2013) anser 

att företag borde behandla kommunikationen till kunderna som en utav företagets 

viktigaste råvaror och Grönroos (2008) anser att företag bör försöka göra ett gott jobb 

med den kommunikation till kunden, då det är de enda faktorer som företag kan 

kontrollera. 

 
3.3.3 Nätverk 

 
Gummesson (2008) hävdar att nätverk uppstår när relationer blir många, komplexa och 

svårbeskrivbara. Hallencreutz (2004) förklarar att det sociala nätverket är väldigt viktigt, 

och att man borde identifiera nyckelpersonerna i nätverket som kan påverka 

konkurrenskraften hos ett företag, något som även Passman (2012) påpekar. Ford et al. 

(2006) förklarar att affärsmässiga nätverk aldrig är stabila, där relationerna utvecklas i 

takt med teknologin och stöter på nya problem, författarna fortsätter med att säga att nya 

problem kräver nya lösningar och menar att nätverken idag är väldigt komplexa och att 

det beror på globaliseringen och den hyperkonkurrens som finns. Ford et al. (2006) 

menar att globaliseringen har lett till att alla är medvetna om vad som pågår i omvärlden 

och kan i och med detta lättare vända sig utanför sina existerande relationer och nätverk 

och skapa nya relationer. Passman (2012) hävdar att artister sällan har kompetensen och 

samma nätverk som ett förlag har, därför menar han att det kan vara fördelaktigt att vara 

ansluten till ett förlag för att underlätta vid synkroniseringar. 

 

Hallencreutz (2004) menar att musikbranschen är ett system där samtliga aktörer är 

sammankopplade i en stor mängd av olika nätverk. Där nätverket sedans fästs ihop med 

varandra i olika sorters värdeförädlingsnätverk genom de olika relationerna de har med 

varandra, exempelvis relationen mellan en musikgrupp och ett musikbolag, där bolaget 

har en relation till ett musikförlag, som i sin tur har en relation med ett produktionsbolag 

som skapar en reklamfilm. 
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3.3.4 Co-branding 

 
Parment (2015) konstaterar att co-branding innebär att två eller flera aktörer 

marknadsför tillsammans för att stärka respektive varumärken, något som går hand i 

hand med Ugglas (2006) definition av co-branding. Med hjälp av co-branding anser 

Parment (2015) att varumärken identifierar sig själva och vill bli mer attraktiva som 

varumärke. 

 

Kapferer (2012) betonar att co-branding är något som blir mer och mer populärt bland 

varumärken, där författaren anser att varumärken stärker varandra genom att tillsammans 

samarbeta. Aaker (2002) och Mårtenson et al. (2013) poängterar att företag kan 

minimera sina risker att röra sig in i en annan produktklass genom co-branding. 

Rosenbaum-Elliot et al. (2011) understryker att företag kan dra ner på sina kostnader när 

de tar sig in i en ny marknad. Kapferer (2012) har identifierat olika typer av co- 

branding, en typ är när ett företag blir en ingrediens i ett annat företags produkter/tjänster, 

till exempel när kända fritidsmärken som The North Face samarbetar med Gore-Tex för 

att göra kläderna de har vatten- och vindtäta eller när ett företag som gör halvfabrikerad 

mat och anställer en stjärnkock att skapa maten. Aaker (2002) menar att det finns en 

annan typ av samarbete där företag går ihop i antingen ett projekt eller för en längre tid. 

Kapferer (2012) konstaterar att det just nu finns en trend där olika varumärken 

samarbetar. Författaren ser att det finns många fördelar för ett varumärke att samarbeta 

med ett annat varumärke. En fördel som Kapferer (2012) framhäver är att företag kan 

utnyttja varandras expertis och tillsammans skapa något som tidigare inte har gjorts, till 

exempel Sonys samarbete med Ericsson där de skapade nya produkter med hjälp av 

varandras expertis. Vissa varumärken använder sig av co-branding för att använda vissa 

licenser för att stärka sina produkter, till exempel så använde sig Citroën av Pablo 

Picassos namn för att lansera en viss modell för att stärka Citroëns image som innovatör 

i Picassos anda, och Volvo har använt svenska artister och svensk musik i sina 

reklamfilm
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 Konceptuell referensram 4
En sammanfattning av teorierna vi använt oss av och hur det hänger ihop.  

 

De mest centrala teorierna vi använt oss av i detta arbete är varumärket och dess image, 

identitet, positionering & segmentering. Någonting som också är centralt har varit 

samarbeten inom synkronisering, alltså relationer, nätverk och parasociala relationer. 

Slutligen är musiken och användningen av musiken en viktig del där musik ses som en 

upplevelse. Genom detta har en teoretisk grund tagits fram som lyder såhär; Man kan 

stärka en artists varumärke genom en upplevelse av en synkronisering. Upplevelser skapar 

relationer och relationer kan stärka varumärket. Det viktiga för en positiv och effektfull 

upplevelse av en synkronisering är att det krävs att varumärkena passar ihop på ett bra sätt 

genom  kongruens.   

Genom en figur försöker vi illustrera att dessa tre områden är av relevans för att en 

synkronisering ska kunna marknadsföra en artist. Där dessa tre områden måste fungera 

ihop för att skapa artisten ska kunna marknadsföras effektivt.  

1
 

  

                                                 
1
 Egenutformad modell för att illustrera kopplingen mellan de tre huvudområden inom teorin.    

Synkronisering  

Varumärket 

Musiken 
Samarbeten 

och 
relationer 
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 Empirisk och teoretisk analys 5

  
Här kommer vår insamlade empiri att redovisas. Vi drar samtidigt kopplingar till vår 

teoretiska referensram för att skapa en djupare förståelse för läsaren. Vi stärker även 

vår teori med vår insamlande empiri. I vår analys använder vi oss av rubriker utifrån 

de teoretiska och empiriska tendenserna vi fått fram under arbetets gång. Här redovisar 

vi våra intervjupersoner för vår undersökning: 

 

 Carl-Marcus Gidlöf - Co-founder & active partner, Despotz Records 

 Kalle Magnusson - Co-founder & Licensing Manager, Hybris och Scandinavian 

Synch 

 Jonas Holst - Head of film & TV / Creative, Universal Music Publishing 

Scandinavia 

 Nadja Chatti - Film & TV Creative Coordinator, Universal Music Publishing 

Scandinavia 

 Adam Jonsson - Artist i bandet LCTRISC 

 Andreas Eckebro - Licensing Manager, Warner Chappell Music Scandinavia 

 Mona Aghai - General Manager, Publishing Company TEN 

 Viktor Waldås - Creative Manager, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia 

 

 
 

  Image & Identitet 5.1

 
Vårt arbete har haft ett stort fokus på artistens men även varumärkes image och 

identitet. I det här kapitlet redovisar vi vad vi har kommit fram till genom våra 

intervjuer med stöd från vår teori. 

 

Allen (2015) påpekar att image är av stor vikt för ett varumärke, författaren betonar att 

image är vad konsumenter känner emotionellt för ett visst varumärke. Han menar att det 

är viktigt för en artists image att inte ändra på sig för mycket och att musiken ska spegla 

artisten men även dess fans. Gidlöf (Personlig intervju, 2015-12-11) tar upp ett exempel 

på om en artist som är öppet politisk, och sedan väljer att medverka i en reklamfilm för 

något bolag som står för något som artisten förut tagit avstånd ifrån så kan det skada 

artistens image. 
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Stocchi et al. (2015) understryker att ju större marknadsandelar ett varumärke har så är 

sannolikheten större att konsumenter kan associera sig med varumärket. Kapferer (2012) 

betonar att för att förstå ett varumärkes identitet så måste man förstå dess image. 

Identiteten enligt Kapferer (2012) är något som konsumenten tolkar som sedan kommer 

att bli varumärkets image. Uggla (2006) påpekar att varumärkesidentiteten är viktigt för 

relationen till kunderna och det fungerar som ett löfte till kunderna. Wheeler (2013) har 

en annan definition på varumärkesidentitet, hon anser att identiteten är vad som tilltalar 

sinnena och det är en verbal och visuell upplevelse där identiteten uttrycker, 

kommunicerar och visualiserar varumärke. Aaker (2002) poängterar att varumärken kan 

ses som personer, och att en persons identitet förmedlar vem du är som person och hur 

du vill bli sedd, vilket gäller för varumärken också. Att man kan använda sig av artister 

för att identifiera sig är någonting Gidlöf menar, han anser att de bästa 

synkroniseringarna är när det finns en tanke om artisten som ligger bakom låten. Holst 

(Skypeintervju, 2015-12-02) menar att man kan identifiera sig med en specifik artist 

som folk känner till, men då kommer det att kosta. 

 

Holst menar att så länge artister gör sin “grej” och kan stå för det så är det bara bra. 

Chatti (Skypeintervju, 2015-12-08) menar också att artister ska kunna stå bakom 

varumärket när ens låt blir synkroniserad. Om artisten kan göra det, menar Chatti, kan 

det bli mycket lyckat inte bara från varumärkets sida utan även för artisten. 

 

Jonsson (Telefonintervju 2015-12-01), som själv är artist, menar att om en 

synkronisering rimmar bra med varumärket, så kan det bli lyckat. ”Credibility” är 

någonting som enligt honom spelar en stor roll, synkroniseringen får inte påverka 

artistens credibility eller image på ett negativt sätt. Chatti och Magnusson menar 

däremot att varumärken och företag har större användning av en synkronisering än vad 

artister har. Ett varumärkes image kan förbättras på ett mer lyckat sätt med hjälp av att 

synkronisera en artists låt mer än att en artists image kan förbättras med hjälp av en 

synkronisering. 

 

Holst menar att det är viktigt att man placerar musiken där det passar artistens 

värderingar. Eckebro (Telefonintervju 2015-12-03) menar också att man undviker 

politik, sex och droger. Men eftersom processen är så pass genomtänkt, påverkas sällan 
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artistens image på ett negativt sätt. Artistens representanter känner oftast till sina artister 

och deras ståndpunkter. Men trots det så kollar artistens representanter, vid de allra flesta 

synkroniseringar, med rättighetshavarna innan synkroniseringen godkänns. 

 

Vaid (2003) menar att ett varumärkes identitet är enbart viktigt när den träffar rätt 

målgrupp. Meier (2011) menar att musik är ett verktyg för varumärken att differentiera 

sig och tilltala konsumenters identitet. Magnusson (Telefonintervju, 2015-12-04) 

poängterar att det är viktigt för företagen att veta vilken målgrupp men vill nå, med 

hjälp av musik och artister så kan man positionera sig gentemot andra konkurrenter, 

men även nischa sig på marknaden. Magnusson berättar om att de har tackat nej till 

synkroniseringar förut då de ansett att det inte har passat artistens målgrupp, så det är 

även viktigt från artistens sida att att anpassa sina val. Waldås (Skypeintervju, 2015-12- 

11) menar att dem tar stor hänsyn till artistens genre i förhållande till varumärkets 

image, men även så att artistens image skall passa överens med varumärket. 

 
5.1.1 Sell-out 

 

Graakjær (2014) menar att sell-out inte har samma innebörd längre inom reklam. Då 

artister har varit tvungna att hitta andra inkomstkällor eftersom intäkter från det 

inspelade materialet har sjunkit, har det blivit mer accepterat från fansens sida att 

placera sin musik i en reklamfilm. Enligt Klein (2009) kan man även se reklamfilmer 

som en konstform, även det kan vara en till anledning till att artisters musik i 

reklamfilmer har blivit mer accepterat. Trots det menar även Klein (2009) att det är 

mycket viktigt att man tänker efter så att musiken och artisten stämmer överens med 

reklamfilmen och dess varumärke. 

 

Aghai, Chatti, Eckebro, Holst och Magnusson konstaterar samtliga att fans till artister 

inte är lika känsliga till att de medverkar i reklamfilmer. Tros det menar Holsts att 

reklamfilmer däremot kan slita på artisters varumärken genom deras medverkan i 

reklamfilmer och det borde finnas en balans där artisten fortfarande kan vara trovärdigt 

och behålla sin artistiska integritet, och samtidigt kunna tjäna pengar på sina verk. 

Gidlöf är av samma uppfattning som Holst, men däremot menar Gidlöf att man 

konkurrerar så pass mycket bland mediebruset, att man är tvungen att höras. 
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Allen (2015) hävdar att konsumenter skapar ett emotionellt band till en artist och om 

artistens image förändras för mycket så kan det skada dennes image. Något som även 

Eckebro konstaterar, är att fansen idag har större överseende för artisters medverkan i 

reklamfilmer. Däremot är det fortfarande viktigt att värderingarna som artisten besitter 

inte skiljer sig för mycket från vad fansen förväntar sig då det kan påverka artisten 

negativt. Eckebro framhåller också att förlaget också tar hänsyn till vilka 

synkroniseringar de behandlar, han påpekar att dessa är synkroniseringar med politiska-, 

sexistiska-, och drogmotiv, något som även Aghai betonar. Sammantaget så ser de 

intervjuade att värderingarna spelar stor roll om synkroniseringen ska genomföras. 

Dessutom påpekar Magnusson och Waldås, att det finns artister som inte vill 

synkroniseras i reklamfilmer alls. Gällande om det har blivit mer accepterat med tiden 

menar Gidlöf att det beror på, om man exempelvis är en musiker med vänstervridna 

politiska åsikter, kan det vara svårt att placera musiken i en reklamfilm tillhörande ett 

multinationellt företag. Eckebro menar också att Ariana Grandes fans förmodligen anser 

att det är “coolt” att hennes musik är med i en parfymreklam, men om det är en 

blöjreklam är det inte lika passande. 

 

Waldås anser att det har blivit mer accepterat just på grund av den dalade 

skivförsäljningen, det finns inte lika många som reagerar starkt när en artists musik 

spelas i en reklamfilm. Däremot menar han att det fortfarande finns “die-hard fans” som 

anser att deras artister är heliga och inte får röras. Gidlöf poängterar att förut ville man 

göra artisten till “sin”, när alla andra upptäcker artisten är det inte lika speciellt. Han tar 

också upp balansen mellan nya och gamla fans, trots att dem gamla fansen är färre vill 

man gärna behålla dem. Om man har 300 gamla fans, men 2700 potentiella nya, är de 

2700 mer intressanta, exemplifierar Gidlöf, men han vill inte glömma bort de 300 gamla 

fansen för det. Eckebro påpekar att artister har större förståelse för vad en synkronisering 

är och vilka potentiella inkomster de kan få. Magnusson menar att artistens fans kommer 

att kunna se igenom artisten om det är någonting som artisten tycker om eller inte. Han 

menar även att en artist inte hade kunnat göra samma sak för femton år sedan som 

artisterna gör idag. 
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5.1.2 Segmentering & positionering 

 

Uggla (2006) påpekar att begreppen segmentering, målgruppering och positionering 

utgör marknadsföringens heliga begrepp. Fill (2011) menar att segmentering är viktigt 

då man kan dela upp hela marknaden i segment så att det blir enklare att identifiera 

olika målgrupper som är relevanta, vilket blir ett effektivt sätt för att kunna nå ut som 

varumärke. Lusenskys (2010) argumenterar för att hans fyra E:n (emotions, 

engagagement, exclusivity och experiences) är vad ett varumärke behöver komplettera 

sin positionering med. Detta för att framgångsrikt kunna nå ut till målgruppen, knyta 

känslomässiga band och engagera sina konsumenter, samt skapa en upplevelse av 

varumärket och särskilja sig från sina konkurrenter. Lusensky (2010) anser att 

användningen av musik är det sätt att gå tillväga för att skapa en stark position som 

utgår från fyra E-modellen. Magnusson belyser vikten av att ett varumärke vet vilken 

målgrupp som de har för att kunna positionera sig gentemot andra eller konkurrenter, 

och med hjälp av artister och musik kan man på ett effektivt sätt positionera sig hos 

målgruppen. Chatti menar även hon att målgruppen är en viktig aspekt vid en 

synkronisering och att låten i en reklamfilm ska vara anpassad efter målgruppen. 

 
 Promotion för artisten 5.2

 
Synkronisering är ett effektivt sätt att nå ut med sin musik. Dem vi har intervjuat har 

märkt tydligt att fler har streamat låten det handlar om, men även att artisten har fått 

fler likes på Facebook och dylikt. 

 

Cook (2008) och Collins (2008) menar att från början använde man sig av artister för att 

promota ett TV-spel eller en film. Men utvecklingen har lett till att man nu kan promota 

en artist eller en låt med hjälp av synkronisering. Graakjær (2014) påpekar att radion inte 

har samma makt längre och många artister och skivbolag har inte råd att finansiera en 

reklamkampanj. Därför kan synkronisering vara ett bra redskap för att marknadsföra 

artisterna. Jonsson (Telefonintervju, 2015-12-01), vars band LCTRISC, hade med en låt 

i en Skoda-reklamfilm som visades i centrala Europa, kunde tillsammans med Gidlöf 

(Personlig intervju, 2015-12-11), från hans skivbolag/musikförlag, se att musiken 

genererade fler lyssningar på Spotify och köp på iTunes, men även fler likes på 

Facebook. 
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Bara för att man får sin låt synkroniserad behöver det inte betyda att det kommer att leda 

till en framgång per automatik enligt Graakjær (2014). Bandet The Blue Van hade med 

sin låt i en reklamfilm för Apples Ipods med sin låt “There goes my love” som visades 

under Oscarsgalan i USA, trots det så blev det ingen större framgång för bandet förutom 

en temporar uppgång av deras musikförsäljning. Graakjær (2014) menar att den uteblivna 

succén kan ha berott på många andra aspekter, exempelvis att de misslyckades med 

marknadsföringen, PR och eventuellt att låten saknade en viss trallvänlighet och att den 

inte fastnade på de som lyssnade på låten. 

 

Gidlöf menar att det är viktigt att kapitalisera synkroniseringen och inte ta den för givet, 

han menar att det gäller att sköta PR, skicka låten till radiostationer och eventuellt följa 

upp med en turné för att man ska kunna göra någonting av möjligheten i efterhand. Man 

skall inte ta synkroniseringen för givet och tro att artisten kommer att nå ett genombrott 

per automatik. Däremot så kan en synkronisering vara mycket nyttig för en artist, Holst 

(Skypeintervju, 2015-12-02) menar att det går att dra tydliga paralleller när en låt blir 

synkroniserad mellan likes och lyssningar. Ofta går kurvan uppåt men ibland kan det 

inte hända någonting. Eckebro (Telefonintervju, 2015-12-03) menar att man tydligt ser 

att fler streamar en låt och att det är bra PR efter en synkronisering. Han anser att folk 

blir nyfikna och använder sig av program på sina mobiltelefoner som läser av vilken låt 

det är. Chatti (Skypeintervju, 2015-12-08) anser att musiken är så otrolig viktigt i 

reklamsammanhang och att den lyfter upp både reklamfilmen och artisten. Dock är hon 

inte lika optimistiskt som de andra, hon menar att det inte är säkert att man kan se en 

tydlig positiv utveckling efter en synkronisering. Om man har en bra låt i en reklamfilm 

menar Aghai (Skypeintervju, 2015-12-09) att det kan leda till att man tar upp den på 

Spotify och lägger in den i en av sina spellistor. Däremot om det är en dålig reklamfilm 

menar hon att responsen kan bli negativ. 

 

Waldås (Skypeintervju, 2015-12-11) tog upp en intressant aspekt, eftersom han sitter på 

förlagssidan och inte skivbolagssidan är deras huvudsakliga uppgift att samla in intäkter 

till upphovspersoner och producenter. PR och ökad streaming är skivbolagets 

huvudsakliga område, däremot menar han att förlag kan skapa vidare möjligheter för 

artister/upphovspersoner. Lawrence (2007) har som bestämd åsikt att synkronisering 

enbart ska vara ett verktyg för artister att nå ut till ny publik och inte i rent ekonomisk 
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syfte. Chatti påpekar att ibland så synkroniserar de artister i enbart promotionsyfte, där 

den kommersiella delen inte tas lika stor hänsyn till. Dock menar Chatti att de inte 

enbart jobbar på detta sätt, utan huvudsyftet med en synkronisering anser hon är att låten 

främst ska passa in. Chatti påpekar att synkroniseringar som brukar ge lägre ersättningar 

oftast är mindre produktioner, där är det vanligare att man kan tänka sig att placera 

mindre oetablerade artister som är anslutna till sitt bolag. Där kan det vara artister som 

kan tänka sig att gå med för en mindre ersättning eftersom det kan vara bra för artistens 

marknadsföring. Gidlöf anser att mindre artister kan medverka i synkroniseringar med 

mindre produktioner med lägre ersättning som kan återinvesteras i artistens egna 

promotion. Gidlöf påpekar att det är svårt att kunna värdera det faktiska 

marknadsföringsvärdet av en synkronisering, eftersom det är osäkert om man kan 

urskilja en märkbar skillnad i marknadsföringen, ibland kan en mindre produktion få en 

stor genomslagskraft, större än vad de räknat med och då kan det betyda väldigt mycket 

för artisten, dock är detta inget som inträffar så ofta. 

 

Waldås tycker att det just nu finns en skev bild av vem det faktiskt är som har skrivit en 

låt, han ser en problematik där konsumenter tror att det är framförande artisten som 

skrivit låten, dock är detta inte hela sanningen då framförande artister och 

upphovspersoner inte alltid är samma person. Det finns många artister som har 

låtskrivare bakom sig som också ska få betalt för sitt jobb. Waldås tycker sig se en trend 

där företag förväntar sig att få använda musik gratis eftersom det är bra PR då artistens 

namn och musik kommer att höras och synas. Men är framförande artisten och 

upphovspersonen två skilda personer så kommer inte upphovspersonen få några fördelar 

av detta eftersom PR inte är något som gynnar dem. 

 

”Det är ändå folk som lagt ner tid, hjärta och själ för att skapa det här. Musik är konst, 

det ska inte vara gratis” 

- Viktor Waldås, 2015 
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5.2.1 Aspekter vid promotion 

Hultén (2015) hävdar att varumärken använder sig av musik för att förtydliga sina 

värderingar och sin identitet samt att användningen av musik kan skapa en anknytning 

till varumärket för konsumenterna. Graakjær (2014) menar att företag och varumärken 

ofta vill identifiera sig som ett häftigt varumärke och vill uppnå detta genom att använda 

sig av oetablerade och mindre artister, i sina reklamfilmer. Waldås belyser att det finns 

företag som är intresserade av mindre artister som bubblar under ytan, anledningen är att 

dem vill vara med och skapa ett genombrott för artister. Chatti är även hon inne på 

samma ämne och beskriver att ibland går de in med en ny artist och försöker få en låt 

synkroniserad enbart i promotionsyfte för exponeringen där budgeten är mindre än 

vanligt. Rent marknadsföringsmässigt menar Gidlöf att matchningen är det viktigaste. 

Men för att nå ett ordentligt genombrott är det TV-reklam under bästa sändningstid som 

ger den bästa möjligheten menar Gidlöf, då det är många som kollar och får ett intryck 

av musiken. För mindre artister behöver det inte vara lite storskaligt, men för att få ett 

visst genombrott, oavsett storlek, så menar han att man behöver kunna kapitalisera 

synkroniseringen och fortsätta att följa upp med arbetet efteråt. 

 

Likt Graakjær (2014), som anser att en synkronisering kan ses som en modern 

radiospelning, så menar Holst att en synkronisering kan liknas vid att BBC:s Radio 1 

skulle spela låten. Att en synkronisering kan vara ett sätt att nå en ny publik. Magnusson 

menar att i TV-serier och filmer kan det bli stora saker, att man kan använda sig av en 

synkronisering i marknadsföringssyfte och för att nå en ny publik, men däremot kan det 

vara svårare i reklamfilmer. 

 

Chatti, Eckebro och Magnusson har påpekat att det ligger större fokus på låten snarare än 

artisten i fråga. Ett produktionsbolag eller en så kallad music supervisor (en musikscout 

mellan produktionsbolag och musikförlag/skivbolag) söker oftast en viss typ av låt och 

skickar förfrågningar till olika musikförlag. De eftersöker ofta ett visst sound som ska 

stämma överens med den rörliga bilden. Då väljer musikförlaget hellre än låt som dem 

tror passar än tänker att det vore bra för en särskild artist att få exponering, Aghai har 

däremot ett annat synsätt, då hon anser att det kan även vara en bra plattform för att 

hjälpa en aktuell artist att marknadsföras genom en synkronisering i reklamfilm. 

Magnusson menar att de alltid tar hänsyn till vilken artist det är som ligger 
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bakom låten så att det kan passa överens med varumärket. Däremot som vi tog upp 

ovan, har alla som vi har pratat med poängterat att det även finns artister och låtskrivare 

som säger blankt nej till reklamfilmer. 

 

Enligt Passman (2012) så beror dem ekonomiska ersättningarna på hur de används i 

produktionerna, om de har en framstående roll eller mer anonym. Placeringen av låten 

har en viktig aspekt, enligt Passman (2012) när man skriver avtal, han menar även att 

ersättningarna påverkas om låten är med i början eller slutet av filmen, beroende på hur 

stor roll låten har. Hur många sitter egentligen kvar i biograferna efter filmen och 

lyssnar färdigt på låten? 

 

Gidlöf menar att användningen och placeringen är mycket viktig för låtens eller artistens 

betydelse. Ibland kan det vara så att man enbart använder sig av en kort gitarrslinga, som 

mest kan vara bakgrundsljud och inte alls uppmärksammas i produktionen. Ibland kan 

det dock vara så att låten är med i ett känslosamt skede samt att produktionens enda ljud 

är självaste låten. Gidlöf tar upp ett exempel då en av Titiyos låtar användes i ett 

känslomässigt skede då en av huvudpersonerna dog i en TV- serie, för det blev 

uppmärksamheten lyckosam för Titiyo. 

 

Film och serier är enligt Magnusson ofta något slag av konstform, när man blandar 

musik till en film eller serier kan det därför bli väldigt lyckat. Vi har pratat mycket om 

att det är viktigt att låten stämmer överens med produktionen, men det har även nämnts 

att det även kan sticka ut lite. Om det är en lugn sing & songwriter-låt menar Gidlöf att 

den kan smälta in för mycket, han menar att om man använder sig av en stökig 

electropoplåt kan det vara svårare att placera, men när man väl lyckas så kan det 

framhävas på ett helt annat sätt. Holst menar också att låten kan sticka ut och vara lite 

kantig, så länge det signalerar positiva saker till konsumenten. 

 

Dem vi har pratat med har alla sagt att dem knappt har något inflytande på hur låten ska 

komma att användas i produktionen, däremot får de veta hur den ska användas. 

Parametrarna som skall godkännas är exempelvis under hur lång tid som låten skall 

spelas, hur scenen kommer att se ut eller om det skall vara till ett intro eller vinjett. 
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5.3 Kongruens 
 

Vi har märkt att det är viktigt att artistens värderingar och ståndpunkter skall matcha 

varumärkets. En artist kan förlora sin trovärdighet om det skiljer sig för mycket. Men 

en central del är även att musiken i sig skall matcha den rörliga bilden. 

 

Hultén (2015) argumenterar för att samspelet mellan det visuella och auditiva är grunden 

för hur vi uppfattar omgivningen eller objekt på olika sätt och en kombination av dessa 

ger en mottagare en mer deskriptiv förståelse för vad som sker i omgivningen. Lilliestam 

(2009) beskriver att kroppens reaktion vid musik kan vara kemisk och fysisk, att 

exempelvis endorfiner aktiveras, reaktionerna vid exponering av musik baseras på 

emotionella och mentala processer. 

 

Holst (Skypeintervju, 2015-12-02) argumenterar för vikten av användning av musik 

tillsammans med bild, han menar på att det gör halva upplevelsen och att det tar fram ett 

värde. Även Waldås (Skypeintervju, 2015-12-11) ser musiken som något väldigt viktigt, 

om musiken fungerar ihop med bilden skapar det en helt annan upplevelse och en helhet. 

Fulberg (2003) ser musik som en viktig komponent när det kommer till att skapa en 

brand experience och genom användningen av musik kan ett företag skapar tillit och 

lojalitet hos kunderna. 

 

För att skapa en så stor upplevelse som möjligt genom synkroniseringen, har våra 

intervjupersoner argumenterat för att både musiken och artistens värderingar bör vara 

överensstämmande med företaget/produktionen i fråga. Begreppet kongruens innebär 

inom detta ämne att musiken ska stämma överens med budskapet och varumärket enligt 

Hultén (2015). Anisimova et al. (2014) argumenterar för att kongruens mellan musiken 

och varumärket/produkten påverkar reklamfilmens mottagare på ett positivt sätt. Detta 

argument stärks av Alpert et al. (2005) som genom sin forskning kommit fram till att 

kongruens väcker känslor och ökar viljan av att konsumera produkten från varumärket 

hos mottagaren. Costabile & Terman (2013) har kommit fram till att den kongruenta 

musiken i filmer bidrar till att man lättare kan sätta sig in i filmen och att dess 

förmedlande budskap och känsla blir tydligare. 
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Magnusson (Telefonintervju, 2015-12-04), Eckebro (Telefonintervju, 2015-12-03), 

Aghai (Skypeintervju, 2015-12-09) och Waldås påpekar att vid en förfrågan på musik är 

det dels viktigt att låten stämmer överens med bilden men också att artisten är kongruent 

med varumärket i fråga. Jonsson (Telefonintervju, 2015-12-01) menar att en           artists 

värderingar bör stämma överens med varumärket vid en synkronisering och att när de 

själva medverkade i en synkronisering med Skoda så ansåg de att det inte var något 

problem att synas tillsammans med ett bilföretag då bandet inte har några bestämda 

begränsningar. Chatti (Skypeintervju, 2015-12-08) argumenterar kring att det viktigaste 

är att låten ska passa in. Gidlöf (Personlig intervju, 2015-12-11) menar att det viktigaste 

är att det blir en bra matchning mellan låten och reklamfilmen, däremot menar han också 

att det är riskfyllt att kongruensen kan bli för stark, då kan låten passa in så pass mycket 

att man inte lägger märke till den. 

 

Magnusson menar att man vill att artisten och varumärket ska kännas bra ihop, men han 

menar samtidigt att det är låten som är det centrala. Eckebro tar också upp just detta, att 

låten ska vara bra och passa till bilden så att det kan förhöja budskapet. Chatti ser dock 

att det viktigaste är att låten måste stämma överens med varumärkets målgrupp, att de 

inte väljer ut en artist och låt som kanske inte är relevant just nu eller om det är en artist 

som kan upplevas som helt fel för varumärket. Hon berättar att det är viktigt att gå 

igenom briefen som de får för reklamfilmen och se hur den ska utformas och till vilken 

målgrupp den ska riktas till. Originaliteten är viktig menar Chatti, att använda Sven- 

Bertil Taube kanske inte känns så originellt och spännande, istället är Zlatan Ibrahimovic 

eller Robyn ett mer spännande och modernt val. 

 

Waldås, Eckebro, Chatti, Magnusson och Aghai menar på att det finns vissa artister som 

inte vill medverka i reklamfilmer på grund av olika anledningar, Aghai menar på att 

artisten blir ansiktet utåt vilket gör att det blir extra känsligt. Waldås argumenterar även 

för att man bör hitta en gemensam nämnare mellan artisten och varumärket, vilket kan 

resultera i att varumärket stärks och artistens varumärke inte blir påverkat på ett negativt 

sätt. 

 

Musikens kongruens innebär som tidigare nämnt att ljudet ska stämma överens med 

bilderna och att de sammanflätas till en helhet som kan väcka känslor hos mottagaren. 

Waldås argumenterar dock för att en icke-kongruens kan väcka ännu starkare känslor 
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och kan få en helt annan effekt på mottagaren. Han tar upp exemplet från Volvo Trucks 

virala reklamfilm där Jean-Claude Van Damme utför en split mellan två lastbilar till 

tonerna av Enyas låt Only Time och Waldås menar att det är så många element i 

reklamfilmen som skapar en slags skevhet och att det är så oväntat att det resulterar i en 

väldigt tilltalande reklamfilm. Även Holst är inne på detta och menar att låten kan få 

sticka ut och vara kantig, så länge det signalerar positiva saker till konsumenten. Gidlöf 

menar att musiken i reklamfilmer antingen ska passa alla eller så ska de vara lite udda 

och han anser själv att det som är lite udda är ikoniskt och att de har en tendens fastna i 

mottagarens medvetande. Han menar att många varumärken gärna hittar udda musik 

som ingen hört tidigare och använder sig av det för att göra det till en del av deras 

varumärke. 

 

"Det ska ju skapa en bra känsla för ett varumärke, det får gärna sticka ut och vara 

kantigt och så där, men det måste signaleras positiva saker till en konsument 

nånstans." 

- Jonas Holst 2015 

 

 

Lusensky (2010) argumenterar för att konsumenters köp sker baserat på känslor och att 

det emotionella i marknadsföringen spelar en större roll än tidigare. Park et al. (2015) 

menar att om musiken är kongruent med produkten ökar sannolikheten att man köper 

produkten. Eckebro beskriver musiken i reklamfilmer som att det handlar mer om 

känslor idag, att de vill föra fram ett budskap med musik, att det är mer baserat på 

känslor och låtens karaktär. Musik väcker känslor och skapar upplevelser menar Hultén 

(2015). Zineldin (2012) anser att tjänster och produkter kan sammanlänkas med 

upplevelser, där konsumenter från tidigare upplevelser samt upplevelsen i stunden när 

de nyttjar tjänsten/produkten, upplevelsen skapar en grund för relationen mellan 

konsument och varumärket. Detta är parasociala relationer menar Gummesson (2008), 

som innebär konsumentens relation till varumärken och objekt. 

 

Magnusson argumenterar för att fans kommer att kunna se om artisten själv tycker om 

varumärket eller om det känns köpt och de upplever det som krystat. Vilket innebär att 

det är inte bara den parasociala relationen mellan konsument och varumärke som är 

viktig utan även relationen mellan artisten och varumärket då konsumenterna märker av 

den. Chatti anser att musik i reklamfilmer skapar en större trovärdighet och att 



48 

Edward Eriksson, Mohammed Hindi, 

Marcus Mihaylov 

 

 

 

reklamfilmens kvalité förbättras. Detta menar hon kan resultera i att konsumenten får en 

starkare tro på produkten/varumärket och att viljan att köpa produkten ökar. Chatti 

baserar detta på att musik är det bästa försäljningsknepet. Från artistens sida menar hon 

att om låten används på ett bra sätt så kommer artistens popularitet att växa. 

 

Hultén (2015) menar att varumärken använder sig av musik för att förtydliga sina 

värderingar och identitet samt att användningen av musiken kan skapa en anknytning 

till varumärket för konsumenterna. Av Mårtenson et al.:s (2013) fyra relationer mellan 

kunder och varumärken, är relationen “Kunden kan identifiera sig med varumärket” en 

relation som är relevant vid synkroniseringen av musik. Gidlöf menar att varumärken 

själva vill identifiera sig med artister för att stärka sin position. Positionering innebär 

som tidigare nämnt enligt Kapferer (2012) att varumärken positionerar sig i 

konsumentens medvetande genom att betona sina utmärkande drag och differentiera sig 

från sina konkurrenter. Magnusson argumenterar även han att varumärken gärna 

positionerar sig med hjälp av musik både mot målgrupper men även mot deras 

konkurrenter. Han menar att det alltid varit intressant för varumärken att göra på detta 

vis och att det är effektivt då artisten och musiken redan har följare och en viss 

popularitet. 

 
5.4 Samarbeten och nätverk 

 
Samarbeten är en naturlig del av synkroniseringen. Det är inte bara samarbetet mellan 

artisten och varumärket utan det finns samarbeten innan och efter en synkronisering 

som är av vikt för att lyckas med en synkronisering. En synkronisering kan hjälpa 

artister att skapa relationer till sina fans. 

 

Kapferer (2012) resonerar kring hur co-brandning som koncept har växt mer de senaste 

åren. Parment (2015) hävdar att många företag har genom co-branding hjälpt 

varumärken att identifiera sig själva och blivit mer attraktiva som varumärken. Under 

uppsatsen så har det framgått att en synkronisering kan tolkas som att en artist 

samarbetar med de som synkroniserar musiken, och kan ses som co-branding. Gidlöf 

(Personlig intervju, 2015-12-11) påpekar att Urban Outfitters har ett lyckat koncept där 

deras butiker även säljer vinylskivor med vissa artister bredvid sina egna produkter, 

vilket stärker både Urban Outfitters och artistens varumärken. Gidlöf menar att musiken 



49 

Edward Eriksson, Mohammed Hindi, 

Marcus Mihaylov 

 

 

 

i en synkronisering kan ses utifrån två olika perspektiv; stämningshöjare eller två 

varumärken som passar tillsammans och skapar ett mervärde genom samarbetet. 

Samtidigt som synkroniseringen av musik i olika medier har ökat och acceptansen blivit 

större, så uppmärksammar Aghai, Holst, Magnusson och Eckebro (Telefonintervju, 

2015-12-03) att en trend för samarbeten där artister samarbetar med varumärken i högre 

grad där artisten till exempel syns framför kameran i en reklamfilm. Kapferers (2012) 

definition av co-branding går hand i hand med vad Aghai, Holst, Magnusson och 

Eckebro framhåller, där två varumärken (artisten och företaget) samarbetar och 

tillsammans skapar något. Magnusson menar att Volvo har lyckats väldigt bra med detta 

med sina senaste reklamfilmer där svenska artister syns i reklamfilmen och i vissa fall 

göra en låt specifikt för reklamfilmen. 

 

Kapferer (2012) hävdar att det finns ett sätt för varumärken att samarbeta där det ena 

varumärket blir en ingrediens i det andra varumärkets tjänster eller produkter, likt 

Volvos koncept i sina reklamfilmer. Eckebro ser det mestadels som något positivt, med 

förutsättningarna att det är ett varumärke som stämmer överens med vad artistens image 

och värderingar. Eckebro tar upp ett exempel där artisten Ariana Grande synkroniserade 

sin egna låt till en reklamfilm för sin egna parfym samtidigt som hon själv var framför 

kameran, Eckebro menar att det enbart var positivt, och han tror inte att fansen hade 

något emot detta, utan snarare uppskattade det. Gidlöf ser synkroniseringen av musik 

som från två olika perspektiv; antingen fungerar musiken som en stämningshöjare för 

där den placeras, eller så är det två varumärken som passar tillsammans och skapar ett 

mervärde genom att de samarbetar. 

 

Samarbeten nämnda ovan är vad fansen/konsumenterna ser, däremot påpekar Aghai 

(Skypeintervju, 2015-12-09) att det finns flera olika samarbeten som konsumenten inte 

ser och påpekar att samarbetet mellan produktionsbolaget som vill använda 

synkroniseringen och förlaget är ett samarbete som glöms bort. Det går att finna flera 

samarbeten som inte syns i slutproduktionen, och det behövs ett stort nätverk för att 

lyckas ro en synkronisering i hamn. Holst påpekar att en ”A&R” på ett förlag får in 

olika briefs från produktionsbolag som letar efter låtar, han poängterar dessutom att det 

finns andra inom bolaget som enbart fokuserar på att ”jaga” uppdrag och pratar med 

produktionsbolag och music supervisors för att få in nya uppdrag. Eftersom det inte 

finns något speciellt ställe för att hitta nya uppdrag för förlag att jobba med så är 
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nätverken för förlagen väldigt viktiga och förlagen måste anstränga sig hårt för att hitta 

briefs,  Gummesson (2008) hävdar att nätverk är något som är komplexa och 

svårbeskrivbara vilket bekräftar det Holst berättar om. 

 

“Vad letar H&M efter, vad letar IKEA efter, vad letar VOLVO efter och så får man in 

briefarna.” 

- Jonas Holst 2015 

 

 

Waldås (Skypeintervju, 2015-12-11) betonar betydelsen av ett stort nätverk som en utav 

de grundpelare som behövs för att lycka synkronisera musik i medier. Samtidigt påpekar 

han att många idéer inte alltid uppkommer genom traditionell         affärskommunikation, 

utan idéerna kan uppstå över en kaffe eller deltagande i ett gemensamt evenemang. 

Waldås menar att det hela är en del av en insäljningsprocess där den personliga 

kontakten är väldigt viktigt. Magnusson (Telefonintervju, 2015-12-04) anmärker att 

nätverket av nyckelpersoner inte är speciellt stor, den är på ca 50 personer med stort 

inflytande om vilka låtar som synkroniseras i medier över hela världen. 

Magnusson poängterar vikten av personlig kontakt med personer inom nätverket. 

Vikten av att identifiera nyckelpersonerna i nätverket är enligt Hallencreutz (2004) 

väldigt viktigt för att öka konkurrenskraften i ett företag. Ford et al. (2006) hävdar att 

affärsmässiga nätverk aldrig är stabila och utvecklas snabbt, och det är därför 

Magnusson och Waldås anser att personliga nätverk är väldigt viktiga eftersom de aldrig 

blir stabila och utvecklas i snabb takt. 

 

Hallencreutz (2004) argumenterar att musikbranschen består av ett system där samtliga 

aktörer är sammankopplade i ett värdeförädlingsnätverk och dessa 

värdeförädlingsnätverk har relationer mellan varandra. Chatti (Skypeintervju, 2015-12- 

08) påpekar att det förekommer fler aktörer ju större ett projekt är. Aghai menar att det 

existerar flera samarbeten inom ett stort samarbete, det stora samarbetet har Aghai 

identifierat som artistens samarbete med varumärket i fråga som vill synkronisera musik, 

sedan finns det samarbeten mellan förlaget och produktionsbolaget. Hallencreutz (2004) 

tankar om ett värdeförädlingsnätverk inom musikbranschen stämmer överens med vad 

Aghai har sagt om de olika samarbetena som existera vid en synkronisering av musik. 

För artister så påpekade Jonsson (Telefonintervju, 2015-12-01) att det var bekvämt att 

själv slippa sköta kontakten med produktionsbolaget och fokusera på det 
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kreativa, främst med tanke på att artister sällan har samma nätverk och kunskap som ett 

förlag har. Passman (2012) påpekar att artister sällan har samma kontaktnät och 

kompetens som förlagen har och därför är det enklast att lämna över sin licens till 

förlagen så att de kan hjälpa artisten. 

 
5.5 Relation till varumärket 

 
En synkronisering kan vara grunden för en artist att skapa relationer till sina fans och 

potentiellt nya fans. 

 

Magnusson är av uppfattningen att det finns en skillnad mellan synkronisering i film, TV 

och TV-spel, och synkronisering i reklamfilm, han tror att vid en synkronisering i en bra 

serie eller film så kan detta stärka relationen till fansen och samtidigt nå ut till en ny 

publik. Musiken tar fram ett värde i en film eller serie, det blir enligt honom halva 

filmen, det saknas en dimension om reklamfilmer eller filmer tar bort musiken. Chatti 

hänvisar till att musik i en reklamfilm skapar en större trovärdighet och en högre kvalitet. 

Till följd av det tror hon att konsumenter köper mer av produkten eller tjänsten med hjälp 

av musiken. Vargo och Lusch (2004) påpekar att företag kan skapa värde för kunder, 

men att värdet inte är något som företaget skapar själv, utan kunden själv blir en 

medproducent av värdet som skapas. Genom att använda musik i reklamfilmer så kan det 

skapa en förutsättning för kunder att skapa en värdefull relation till varumärket. 

Chatti anser att det är ett smart och effektfullt sätt att använda musik i reklamfilmer då 

alla gillar musik och är det en bra låt så anser hon att det är självklart att låten kommer 

att växa. Holst anser även att en synkronisering kan vara ett bra sätt för en artist att växa 

i popularitet, genom fler likes på Facebook samt att fler lyssnar på artisten genom 

streamingtjänster, men påpekar också att det inte alltid är säkert att artistens popularitet 

blir påverkad av detta. Ibland har Holst stött på att det inte blir någon eller en marginell 

skillnad i och med vissa synkroniseringar. Magnusson menar att vid en synkronisering i 

en TV-serie så kan det bli bra marknadsföring för artisten, däremot påpekar han att det 

kan bli lite svårare vid reklamfilmer, det blir svårare att få sitt genombrott genom 

reklamfilmer, men självklart finns det exempel på vissa som har lyckats. Magnusson tror 

att det har med att i film och TV är det inte samma fokus på att sälja, utan mer att det ska 

passa i sammanhanget och bli en bra produktion. 
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Eckebro ser att det ofta kan bli fler lyssningar på Spotify, och tog upp ett exempel när 

ett italienskt band hade med en låt i en bilreklam. Innan reklamen hade bandet ca. 5000 

lyssningar på Spotify och två månader efter att reklamfilmen började visas så var den 

uppe i 134 000 lyssningar. Eckebro påpekar att det finns flera sätt för konsumenter att 

hitta artister som har placerat sin musik i någon produktion. Det kan vara med hjälp av 

Shazam eller Soundhound, applikationer som kan läsa av vilken låt det är som spelas. 

Grönroos (2008) menar att det finns planerade och oplanerade 

kommunikationsbudskap, där de planerade kommunikationsbudskapen är vad 

varumärket själva förmedlar till kunden, genom till exempel vilken musik som ska 

användas i reklamfilmen, vilken känsla ska finnas i den och vilken plattform 

reklamfilmen ska visas i, däremot är det oplanerade kommunikationsbudskapet genom 

word-of-mouth-kommunikation, olika chattforum, sociala medier och inom olika 

kretsar. Det oplanerade kommunikationsbudskapet är inget som företaget själva kan 

styra över och det kan vara antingen positivt eller negativt, och där kan det uppstå en 

problematik för både artisten eller företaget, och i värsta fall för båda. 

 

Gidlöf påpekar att det kan uppstå en problematik med synkroniseringen av musik i olika 

medier då det kan bli stort fokus på själva låten och inte på artisten i fråga. Därför kan 

det bli lite svårt för vissa artister att nå ut med mer än bara sin låt som blev 

synkroniserad. Han menar även att om någon skulle höra en till låt och gilla den så kan 

det bli så att de utvecklar en relation till artisten. 
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 Slutsats 6

 
I detta kapitel besvaras och presenteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån 

vårt syfte. Genom detta så kommer slutsatserna ha som uppgift att uppfylla uppsatsens 

syfte. Slutsatserna kommer att presenteras i en mer personlig och friare form. Vi 

kommer lyfta fram intressanta aspekter och diskutera dessa vidare. Detta kapitel syftar 

ej att presentera några definitiva svar utan kommer istället att fokusera på att framhäva 

de karaktäristiska drag och intressanta aspekter som kan vara av betydelse. 

 
6.1 Besvarande av uppsatsens syfte 

 
Redan innan vi påbörjade denna uppsats stod det klart för oss att vi hade ett stort 

intresse för synkronisering och dess funktion. Vid noggrannare eftersökning så visade 

det sig att det finns tidigare forskning som visar hur företag kan använda sig av musik 

för att stärka sina varumärken, däremot finns det ett kunskapsglapp där det saknas 

forskning om hur artister kan dra nytta av synkronisering. Vilket resulterade i följande 

syfte; 

 

 Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie förstå hur artister och 

dess representanter inom den svenska musikbranschen kan stärka en artist 

varumärke genom synkronisering av musik, samt vilka aspekter som borde beaktas 

vid synkroniseringen. 

 

Eftersom utgångspunkten i denna uppsats var att se hur synkronisering stärker en artists 

varumärke, och vilka aspekter som är viktiga, har vi kommit fram till att det inte 

existerar enbart ett tillvägagångssätt för hur en artist ska gå tillväga för att stärka sitt 

varumärke genom att få sin musik synkroniserad. Utan det förekommer flera olika 

aspekter hur en artist bör förhålla sig. Därför kommer vi presentera slutsatsen ur flera 

olika perspektiv som är av olika betydelse för artistens varumärke. 

 

För att sammanfatta vårt svar på uppsatsen och dess syfte om hur en artists varumärke 

kan stärkas genom en synkronisering baserat på den teori och empiri vi använt oss av, 

utgår vi från dessa aspekter: 
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 Image. En artist måste ta hänsyn till hur pass bra ens image tillsammans med ett 

varumärkes image passar överens. Om det skiljer för mycket påverkar det 

artistens trovärdighet och kan ha negativa konsekvenser. 

 Kongruens. Låten i sig skall matcha produktionen. Låten får inte skilja sig för 

mycket från produktionen. En rocklåt skulle framstå som väldigt udda i en 

blöjreklam. Däremot skadar det inte om låten sticker ut någorlunda, för då kan 

låten i sig uppmärksammas mer eftersom det sticker ut och inte smälter ihop 

med videon. 

 Estetik. Det estetiska i en reklamfilm gör att vi skapar positiva associationer 

med reklamfilmen. Om en låt är snyggt placerat och är estetiskt tilltalande, kan 

det även göra att man ger ifrån sig en positiv respons gentemot artisten eller 

låten. Det är därför viktigt för artisten att ta hänsyn till hur låten kommer att 

användas i produktionen. 

 Kapitalisera När en artist får en synkronisering så är det någonting, om möjligt, 

att ta tillvara på. Eftersom en synkronisering är ett bra tillfälle att stärka sitt 

varumärke så borde man försöka hitta sätt att få ut så mycket som möjligt av det. 

 

Utifrån de teorier som vi läst så har det ofta framkommit att tidigare var det känsligt för 

artister att placera sin musik i reklamfilmer och de lätt kunde stämplas med en s.k. sell- 

out-stämpel, det har visat att det inte är lika känsligt längre. Däremot har vi kommit 

fram till att det finns många andra aspekter som en artist bör förhålla sig till. Även om 

det har blivit mer accepterat, så är det fortfarande viktigt att man tänker på var man 

placerar sin musik. 

 

När försäljningen av fysiska kopior kraftigt minskade i början av 2000-talet, började 

musikbranschen leta efter nya sätt att få in pengar. Inom samma tidsperiod insåg företag 

att emotionell marknadsföring är ett effektivt sätt att få nya kunder och skapa relationer 

till dem, och ett bra sätt att skapa ett emotionellt band mellan konsument och varumärke 

är musik. Då uppstod ett gyllene tillfälle för båda parter. Där artister behövde pengar, 

och varumärken var redo att investera i musik till sina reklamfilmer. Så småningom 

började fans förstå att artisterna behövde ersättning för sin musik. Det blev därför mer 

accepterat från artisters fans, att börja placera sin musik i reklamfilmer mot ekonomisk 

ersättning. 
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Reklamfilmer är ett bra sätt för en artist att få exponering. Men det är inte alltid det får 

ett kraftigt genomslag. Är låten för kongruent med reklamfilmen kan den bara smälta in 

och man ser reklamfilmen och låten som någonting enhetligt och därför lägger man inte 

märke till låten. Om låten inte har en central roll, utan att den mest spelas i bakgrunden, 

kan det vara svårt att låten uppmärksammas. Om artistens och varumärkets image inte 

stämmer överens kan det påverka artistens trovärdighet som artist på ett negativt sätt. 

Det gäller framförallt artister som har uttalade åsikter och värderingar, att det måste 

passa överens med varumärket som de gör reklam för. En artist måste fråga sig själv 

vem det är man gör reklam för och ställa det mot sig själv innan de accepterar 

synkroniseringen. 

 

Det är inte särskilt känsligt för en artist att få sin musik placerad i TV-spel, TV-serier 

och filmer jämfört med reklamfilmer. Vi har märkt att den största anledningen är att de 

också ses som konstformer, precis som musik, och att det då inte kan hämma artistens 

integritet och trovärdighet på samma sätt. Inom dessa medier går det inte ut på att 

artisten ska marknadsföra ett varumärke, utan det handlar om att förmedla en känsla för 

filmen/serien/spelet. 

 

Man kan stärka sin popularitet genom att placera sin musik i en TV-serie eller film. Att 

höra en låt i en film eller TV-serier kan leda till positiv respons och leda att man lägger 

den på minnet eller i sin spellista. Om låten har en framträdande eller anonym roll kan 

påverkas av placeringen och användningen av låten i produktionen. En film kan ibland 

använda sig av ett kortare stycke musik som fungerar som bakgrundsmusik samtidigt 

som konversationer och annat tar plats i scenen. Då kan det vara svårt att lägga märke till 

låten. Däremot om man använder sig mer av låten och att dess roll är mer framträdande, 

kan det vara enklare för personen som tittar på filmen eller TV-serien, att ta till sig låten. 

Exempelvis vid ett känslomässigt skede i filmen eller TV-serien då låten spelas under en 

längre tid och där inga konversationer eller ljud konkurrerar om hörselns 

uppmärksamhet. Just av den anledningen kan det också vara enklare och bättre att 

placera sin musik i en TV-serie eller film jämför med reklamfilmer eller TV-spel. Att 

man placerar sin musik i samband till en känslomässig scen kan beröra tittaren på ett 

djupare plan. 
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Vid ett speciellt skede i filmen, exempelvis sorgligt eller fartfyllt, är det väldigt viktigt 

att låten passar överens med scenen den utspelar sig i. När produktionen söker en låt till 

särskilda scener, frågar de ofta efter en viss typ av låt, att den ska ha ett speciellt ljud 

som skall passa scenen. Genom olika kanaler söker produktionsbolagen efter en låt som 

kan passa. Artister har därför inte något inflytande på valet av låtarna, de kan enbart 

avböja eller godkänna förslaget. Musikförlagen föreslår de låtar som kan passa bäst 

överens med produktionen och det är därför större fokus på vilken låt det är än vilken 

artist det är som skall bli synkroniserad, även att det är viktigt att artisten skall stämma 

överens med reklamen, filmen eller serien. 

 

Överensstämmelsen mellan musik och bild är en viktig aspekt vid synkronisering då det 

stärker budskapet, skapar positiva associationer och väcker känslor. Vid reklamfilmer 

kan det väcka en lust att köpa produkten i fråga samt att det kan stärka varumärket. Det 

kan dock bli en för stark kongruens vilket gör att fokuset kan försvinna från låten, att 

reklamfilmen är så pass enhetligt med låten att den inte uppmärksammas utan ses mer 

som en del av reklamfilmen. Med tanke på att god kongruens kan innebära att musiken 

förbises, så kan icke-kongruens innebära att musiken står ut från den övriga 

produktionen vilket kan innebära att musiken får större uppmärksamhet.  

När en mottagare tilltalas av en reklamfilm, TV-serie, film, TV-spel så lägger det en 

grund för att bygga eller stärka en relation till ett varumärke. En bra produktion kan 

innebära att kunden känner ett mervärde gentemot varumärket och eftersom musik kan 

vara ett bra sätt att emotionellt tilltala mottagaren, så är musiken av stor vikt för 

varumärket. Det är inte bara musik i en produktion som kan stärka en artist varumärke, 

utan det har blivit mer populärt för artister att också synas framför kameran i 

reklamfilmer, vilket stärker relationen till artisten och på så vis även stärker varumärket. 

Men det ökar även risken eller chansen för artisten att förknippas ännu starkare med ett 

varumärke. 
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Under arbetets gång har vi insett att artister och dess representanter sällan har något att 

säga till om hur låten ska användas i produktionen. De brukar oftast få in en brief 

skickat till sig där det redan står detaljerat hur låten ska användas, bl.a. hur länge den 

ska användas, vilken målgrupp den kommer att rikta in sig på och hur produktionen 

kommer se ut. Utifrån det tar musikförlagen eller synkroniseringsbolagen fram låtar 

som de anser passar bäst in. Många artister hade troligtvis önskat att få använda 

musiken på ett bättre sätt, men är till och med ibland tvungna att tacka nej till vissa 

briefs på grund av att de inte är nöjda med en viss del i briefen. 

 

Det är viktigt att utnyttja artistens möjligheter vid en synkronisering. Att inte ta 

någonting för givet utan det gäller att vidta marknadsföringsmässiga åtgärder för att i 

sin tur kunna kapitalisera synkroniseringen. En synkronisering kan leda till att man får 

fler lyssningar på streamingtjänster och fler följare på sociala medier, men det är viktigt 

att man följer upp för att kunna vidareutveckla sin möjlighet att utvecklas och få fler 

fans som i sin tur kan gå på konserter, köpa/konsumera deras musik och sprida det 

vidare till sina vänner eller genom sociala medier. 

 

Under arbetets gång så blev det tydligt att varumärken som använder musik i sina 

reklamfilmer kan med större sannolikhet stärka sitt varumärke till skillnad från artisten. 

När en låt synkroniseras i en reklamfilm så blir det ett större fokus på låten snarare än 

artisten i sig och det kan i vissa fall förbises då. I en reklamfilm så är det tydligt att 

fokuset är på varumärket som använder musiken snarare än artisten och därför blir det 

en ensidig fördelning. Varumärken kan även dra nytta utav vissa artisters image mer än 

artister kan dra nytta av varumärkets image. Men för ett varumärke ska kunna göra det, 

krävs det att artisten är känd bland reklamfilmens mottagare. 

 

Artister kan inte direkt arbeta med synkroniseringar för att stärka sina varumärken, utan 

den makten ligger hos produktionsbolagen. För att en artist ska kunna få med sin musik i 

olika produktioner, är det viktigt att man har sin musik förlagd på ett musikförlag som 
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arbetar ständigt med synkroniseringar. Samtidigt som det kan vara användbart 

konkurrerar man mot deras resterande katalog och andra artister. Vi har diskuterat om 

hur varumärken kan stärka sig med hjälp av artisters varumärke, att genom co-branding 

kan ett eller flera varumärken skapa ett mervärde. För att ett företags varumärke, ska 

kunna använda sig av en artist, är det rimligt att den artisten bör vara känd så att ett 

företag kan använda sig av artistens popularitet och värderingar som är kända. Därför 

kan det vara svårt att för en mindre artist, få sin musik placerad i en produktion om ett 

företag vill använda sig av en artist som är känd. 

 

 Egna reflektioner 6.1

 
Sell-out är, precis som Graakjer (2014) och Lawrence (2007) påpekat, inte lika känsligt 

som det varit förut. Många artister kunde anses bli sell-outs genom att ställa upp i olika 

synkroniseringar. Nu har detta i stort sätt suddats ut, fans har inte längre något emot att 

se artister bli synkroniserade, de brukar ibland uppmuntra detta. Under arbetets gång så 

har vi genom empirin och teorier kommit fram till detta. Dock är det möjligt att själva 

innebörden av sell-out har förändrats. Sell-out handlar inte längre om artister 

synkroniserar sin musik, utan snarare vart och hur de synkroniserar sin musik. Sell-out 

baseras numera på om synkroniseringen passar artistens värderingar och deras tidigare 

åsikter. Artisters fans har helt klart ändrat uppfattning om artisternas medverkan i olika 

medier och sell-out som det var känt förut är en ganska förlegad syn på begreppet. 

 

I början av vårt arbete kom vi fram till en hypotes kring synkronisering och dess framtid. 

Vi hade en idé om att ersättningarna som betalas ut till förlagen och dess anslutna 

upphovspersoner/artister kan komma att tas bort. Eftersom synkronisering har blivit ett 

populärt tillvägagångssätt för artister och upphovspersoner att både få ersättning och 

exponering på, hårdnar konkurrensen mellan artister och upphovspersoner att få 

medverka. Vilket kan resultera i att priserna för att använda låtar pressas nedåt. Många 

aktörer i branschen ser en synkronisering som ett effektivt promotionverktyg för artister, 

vilket inte gäller för upphovspersoner. Detta hade inneburit att upphovspersoner glöms 

bort och får inte den ersättning de är berättigade. 
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De som ser synkronisering som ett promotionverktyg anser att promotionvärdet är så 

högt för artisten att de ej kan kräva ersättning. Detta kan innebära att musikförlagen och 

upphovspersonerna kan komma att ses som giriga då de vill ha betalt för musiken som 

används. Skivbolagen skulle inte påverkas av detta, då de vinner på att artisten får 

exponering och PR, precis som förut. 

 

Under uppsatsens gång satte vi hypotesen åt sidan. Men under våra intervjuer med 

personer som jobbar på förlag och deras syn på synkronisering i framtiden märkte vi av 

tendenser som visar att utvecklingen kan vara på väg mot detta. Vi märkte även att 

Lawrence (2007) ansåg att förlagen kräver för stor ersättning och menar att det är så bra 

promotion, men hon glömmer bort att upphovspersonen ska få ersättning för sitt verk. 

Det innebär inte att det kommer bli så, men risken finns. Vi fick svar som antydde att 

många reklambyråer och företag argumenterar för att “artisten får så bra exponering av 

detta så vi ska inte behöva betala ersättning”. Även de större bolagen som har en stor 

omsättning kan pressa priserna, för att kunna få sina artister att medverka i 

synkroniseringar i promotionsyfte. Just denna hypotes är inte ett problem för artister som 

även är upphovspersoner, men för kompositörerna och låtskrivarna som står bakom 

många verk, hade denna utveckling varit förödande. Det hade även påverkat 

musikbranschen i helhet, då det är en bransch som kantats av ekonomisk nedgång under 

de senaste åren, men som idag har börjat vända det till en uppgång. 
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6.3 Förslag för vidare forskning 

 
Vi har i denna uppsats utgått från artistens sida, och hur en synkronisering påverkar 

deras varumärke. Eftersom vi har valt att utgå från ett perspektiv i en process som har 

minst tre stora perspektiv (artist -, företagets -och konsument/fanperspektiv) så tycker 

vi att det skulle vara intressant att se hur en synkronisering bemöts av 

konsumenten/fans. Alltså vår forskning om hur en synkronisering kan stärka artistens 

varumärke faktiskt kan appliceras på konsumenten. En kvantitativ studie om 

acceptansen från fans gentemot en artist som synkroniserar sin musik. Vi har som sagt 

i denna uppsats utgått från artistens perspektiv, men vi skulle vilja se en kvantitativ 

studie som kartlägger vad fansen faktiskt tycker om att artister synkroniserar sin 

musik, något som vi inte hittat tidigare forskning om. Vilket skulle underlätta för att se 

om det verkligen stämmer att acceptansen har blivit större eller om det är vi och de 

respondenter som vi intervjuat bara har en snäv bild av helheten. 

 

Ett problem som diskuterats en del kring synkronisering idag är de olika aktörernas 

syn på promotionvärdet och det ekonomiska värdet för en ersättning. Vad kommer att 

generera mest värde? Kan det ekonomiska värdet av promotionvärdet i efterhand bli 

större än det ekonomiska värdet av ersättningen? Eller om promotionvärdet kan ge ett 

ekonomiskt värde om artisten inte får någon ersättning. Vi ser detta som ett intressant 

ämne för fortsatt forskning. En kvantitativ studie där forskaren undersöker hur stor 

genomslagskraft en synkronisering verkligen har och visar konkret hur viktigt det 

egentligen är med en synkronisering. Bilden vi har idag av detta är att det kan ge 

artisten en möjlighet att slå igenom och att det är ett otroligt viktigt promotionverktyg. 

 

Men en undersökning där forskaren tar fram statistik och ger konkreta bevis på vad som 

egentligen händer hade varit väldigt intressant för aktörer inom musikbranschen, men 

också väldigt värdefullt. Då diskussionen kring promotionvärdet och ersättning är en 

diskussion som kan avgöra framtiden för de ekonomiska förutsättningarna för 

synkronisering. 
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 Råd till företag 6.4

De viktigaste råden vi kan ge företag är att de tänker på dessa fyra punkter vid en 

synkronisering. Det gäller skivbolag, musikförlag, produktionsbolag samt bolaget som 

använder sig av låten i sin reklamfilm/film/serie/TV-spel. 

 Artistens image ska stämma överens med varumärkets image, det får inte skilja 

sig för mycket mellan parterna, då det kan påverka artistens trovärdighet men 

även varumärkets. 

 Det är viktigt att det är en kongruens mellan låten och produktionen, en rocklåt 

till en blöjreklam hade blivit helt fel. Dock skadar det inte om låten sticker ut i 

produktionen, då låten uppmärksammas på ett annat sätt.  

 Det estetiska i en reklamfilm gör att mottagare skapar positiva associationer 

med reklamfilmen. Om låten placeras på ett snyggt sätt och är estetiskt 

tilltalande kan mottagaren ge ifrån sig en positiv respons gentemot artisten, 

låten eller varumärket. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hur låten används i 

produktionen. 

 Det är väldigt viktigt att kapitalisera synkroniseringen. Det gäller att ta tillvara 

på möjligheten som artisten fått genom synkroniseringen, då det är ett bra 

tillfälle att stärka sitt varumärke så bör man försöka hitta ett sätt att få ut så 

mycket som möjligt av det. 
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Scandinavia. Skypeintervju 2015-12-08 

 

Eckebro, Andreas; Licensing Manager på Warner Chappell Music Scandinavia. 

Telefonintervju 2015-12-03 

 

Gidlöf, Carl-Marcus; Co-founder & Active partner på Despotz Records. Personlig 

intervju 2015-12-11 

 

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

Scandinavia. Skypeintervju 2015-12-02 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3964&artikel=4937780
https://www.easports.com/se/fifa/news/2015/fifa-16-soundtrack
http://www.svd.se/taylor-swift-tar-bort-album-fran-spotify
http://www.imdb.com/title/tt1259571/soundtrack?ref_=tt_trv_snd


69 

Edward Eriksson, Mohammed Hindi, 

Marcus Mihaylov 

 

 

 

Jonsson, Adam; Artist i bandet LCTRISC. Telefonintervju 2015-12-01 

 

Magnusson, Kalle; Co-founder & Licensing Manager på Hybris och Scandinavian 

Synch. Telefonintervju 2015-12-04 

 

Waldås, Viktor; Creative Manager på Sony/ATV Music Publishing Scandinavia. 

Skypeintervju 2015-12-11 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Inledning: 

Kort beskrivning av dig själv och företaget  

Vilket är företagets huvudverksamhet? 

Vad är din roll inom företaget? 

 

Synkronisering: 

Vad är synkronisering enligt dig?  

I vilket/vilka sammanhang använder ert företag synkronisering? (reklam, tv-serier, film, 

tvspel?) 

Är det viktigt vart låten synkroniseras så att den matchar artistens egna värderingar?  

Hur anser du att artistens/upphovspersonens trovärdighet påverkas efter att ha fått en låt 

synkroniserad?  

 

Synkroniseringsprocessen: 

Hur går det till från början till slut?  

Vad tar ni hänsyn till när ni ska synkronisera en låt?  

Hur ser trenden ut för den ekonomiska ersättningarna för synkronisering? -  

Clearar ni alltid med upphovspersonen?  - Om de har skrivit över sina rättigheter till er 

(förlaget), kommer ni ändå fråga artisten? 

Hur pass involverade är ni i användningen av låten i slutprodukten? 

 placering, vilken del av låten? vilken kontext av filmen? i början/slutet av 

filmen?  

Vad tar ni hänsyn till när ni väljer ut en artist att medverka i synkronisering?  

 genre, artistens storlek, varumärkets image, artistens image/värderingar, 

pengar. 

Finns det någon skillnad mellan en synkronisering till en reklam och en film/tv-serie, 

vilka i sådana fall?  

Vad skulle du anse vara en “lyckad” synkronisering?  

 

Relation/varumärke/image: 

Hur tror du att synkronisering påverkar konsumentens relation till artisten?  



II 
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Hur tror du musik i reklamfilm påverkar ett varumärkes image?  

Hur tror du musik i reklamfilm påverkar en artist/upphovspersons image?  

 

Framtiden: 

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med utvecklingen av synkronisering? 

Hur tror du det kommer se ut i framtiden?  

 

 

 


