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Sammanfattning 

Titel: Synkronisera mera! 

Författare: Johan Lönnqvist, Julia Norevi 

Handledare: Miralem Helmefalk 

Examinator: Bertil Hultén  

Kurs: Företagsekonomi III - Kandidatuppsats 15 HP. Music and Event Management, 

Linnéuniversitetet. Vårterminen 2017 

Syfte och forskningsfråga: Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie 

analysera hur synkronisering kan användas som ett marknadsföringsverktyg och hur 

detta kan påverka artisternas och företags varumärken sett ur ett co-brandingperspektiv: 

● Hur kan synkronisering som ett marknadsföringsverktyg påverka artistens och 

företagets varumärken genom co-branding? 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppsätt, med både 

deduktiva och induktiva inslag. Den empiriska insamlingen grundas i fem stycken 

semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats: Utifrån vår teoretiska referensram samt den empiriska insamlingen har vi som 

sammanfattningsvis sett att begreppet sell-out har förlorat sin innebörd i takt med att 

synkroniseringen ökar och därför inte är lika skadligt för varumärken. Vi kan därför 

påstå att det inte längre handlar om att musiken synkroniseras utan istället om vart och 

hur synkroniseringen sker. Är slutproduktion av synkronisering för TV-reklam i hög 

kvalitet kan detta användas som ett effektivt marknadsföringsverktyg, både för artisten 

och företaget.  

Nyckelord: Varumärke, Co-branding, Samarbeten, Synkronisering, Image, Identitet 



  

Abstract 

Titel: Synkronisera mera! 

Authors: Johan Lönnqvist, Julia Norevi 

Tutors: Miralem Helmefalk  

Examiner: Bertil Hultén 

Course: Business Administration III - Candidate Essays 15 HP. Music and event 

management, Linnaeus University. Spring Term 2017 

Purpose and research question: The purpose of this paper is to analyze, through a 

qualitative study, how synchronization can be used as a marketing tool and how this 

may affect the artists brand's and company brands from a co-branding perspective:  

● How can synchronization as a marketing tool affect artist and company brands 

through co-branding? 

Method: The study is based on a qualitative method with an abductive approach, with 

both deductive and inductive elements. The empirical data collection is based in five 

semi-structured interviews. 

Conclusion: Based on our theoretical reference framework and empirical collection, we 

have summarized that the term sell-out has lost its meaning as synchronization increases 

and therefore is not as harmful to the brand image as before. We can therefore assert 

that it is no longer about the synchronization of the music but instead of how 

synchronization occurs. Is the end-production of high-quality TV commercials, this can 

be used as an effective marketing tool for both the artist and the company. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel kommer förklara det område vi valt att forska kring. Kapitlet kommer ge 

en övergripande bild av vad synkronisering är för att skapa en tydlig bild för läsaren 

och ta upp relevanta begrepp som hör till ämnena co-branding och varumärken. Vidare 

presenteras uppsatsens fokus i form av en problemdiskussion, problemformulering och 

syfte samt de avgränsningar vi valt att använda oss av. 

1.1.Bakgrund 

Det är allmänt känt att musik är en stor del av våra liv och att den har en betydande 

inverkan på hur personer identifierar sig själva. Musik är något människor dagligen 

utsätts för och de flesta har en positiv relation till den. Något annat som individer också 

utsätts för dagligen är reklam. Eftersom dator- och tv-skärmar blir allt vanligare i den 

digitala tid vi lever i blir därför reklamfilmen en stark kanal för företag att visa upp sina 

varumärken på. Något som också är allmänt känt är att människor inte alltid uppskattar 

reklam, vilket har inneburit att företag fått utveckla reklamfilm för att tilltala dem mer. 

Ett sätt detta har gjorts på är att koppla musik till reklamfilm genom att samarbeta med 

artister (Lusensky, 2010). 

Året 1999 gick sångaren Nick Drake och bilföretaget Volkswagen ihop i ett samarbete 

där låten “Pink Moon” synkroniserades till en reklamfilm. Enligt Klein (2009) 

representerar detta en viktig milsten i relationen mellan populärmusik och reklam då 

huvudfokus föll på musiken i videon och den artistiska aspekten snarare än på den 

faktiska produkten. Enligt Stannow (2014) används synkronisering som uttryck för en 

sammankoppling av musik och rörlig bild. Författaren tar upp att dessa audiovisuella 

produktioner kan innefatta film, serier, TV-reklam och TV-spel. Författaren nämner 

även att en music supervisor har som uppgift i sitt arbete att matcha musik till ett 

varumärke utifrån produktionsbolagets önskemål och att musiken som används inte 

nödvändigtvis behöver vara komponerad för det specifika ändamålet, utan kan också 

vara en färdigkomponerad låt.  
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Författaren Wisterberg (2015) hävdar att om en artist får med sin musik i en TV-reklam 

kan detta ha en stor betydelse för artistens varumärke och många svenska artister har 

lyckats få med sina verk i större produktioner. Författaren tar upp exempel på artister 

som Swedish House Mafia och Avicii som fått med sin musik i Volvos reklamfilmer 

vilka har blivit mycket uppmärksammade i Sverige. Även Lusensky (2010) tar upp ett 

exempel om en av Sony Bravias reklamfilmer där musik från José González varit med 

vilket innebar att han fick större spridning på sin musik och nådde ut till en bredare 

publik. Denna typ av samarbeten kan enligt författaren ha både positiva och negativa 

effekter för företag och artister beroende på hur bra parternas image och identiet 

matchar varandra. 

Lusensky (2010) påstår att ny teknologi har betytt en omfattande förändring för TV-

marknaden då människor övergår från att ha följt schemalagda program till att 

konsumera television utifrån deras egna kriterier och smak via internetbaserade 

alternativ. Författaren menar att i och med att tittarna skräddarsyr sin upplevelse har 

detta betytt att användningen av musik i TV ökat då konsumtionen och såväl 

konkurrensen mellan digitala medietjänster ökat. På så vis har TV-marknaden i och med 

streaming förändrats drastiskt vilket har lett till att de upphovsrättsliga intäkterna ökat 

(Lusensky, 2010). Trots att dessa inkomster skiftar från år till år har enligt Musiksverige 

(2014) den totala inkomsten av utvecklingen ökat med 250 procent från 60 miljoner 

kronor 2009 till 210 miljoner kronor 2015. Enligt Musiksverige (2015) stod de 

 upphovsrättsliga intäkterna för 25 procent av den svenska musikmarknaden 2015 och 

av dessa 25 procent stod synkroniseringsrättigheter för omkring 9 procent. Samma källa 

visar också att intäkterna för rättigheterna ökade för andra året i rad, från en intäkt på 

171 miljoner kronor år 2014 till 210 miljoner kronor år 2015 vilket motsvarar en 

förändring på 23 procent. 

1.2.Problemdiskussion 

Enligt Jackson (2003) har musik under en lång tid använts för att förstärka varumärken. 

Författaren anser att ljud är en stark kommunikatör och har unika egenskaper som kan 
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skapa speciella och positiva utfall. Vidare anser Kapferer (2004) att en fördel med ett 

starkt varumärke är att det möjliggör för företaget att skapa en emotionell kontakt med 

kunden. Dessa teorier stärks av Fill (2006) som menar att musiken kan användas som 

ett emotionellt verktyg för att förstärka ett varumärke samt öka medvetenheten om 

företagets produkter. Med dessa argument har det blivit vanligare för företag att 

använda sig av ljud och musik på ett strategiskt sätt. Ett sätt att koppla samman musik 

och visuella medier på är genom synkronisering och den teknologiska tillgänglighet 

som finns idag har resulterat i att synkronisering kan bli ett alltmer effektivt medel för 

att marknadsföra varumärken. Synkronisering kan enligt Stannow (2014) användas i ett 

varumärkesbyggande syfte genom att både artistens och företagets varumärken får en 

större spridning då de övergår till nya plattformar. 

  

Det finns enligt Lindström (2005) tre olika typer av synkronisering av musik för 

reklamsammanhang; jinglar, instrumental bakgrundsmusik samt populärmusik. 

Författaren menar att tidigare var jinglar ett tillvägagångssätt för varumärken att skapa 

en igenkänningsfaktor och därmed få informationen att stanna hos kunden. Vidare 

hävdar Lusensky (2010) att det däremot är vanligare att varumärken idag fokuserar på 

en image och en identitet där kunden ska känna igen sig själva i varumärket istället för 

att bara känna igen den specifika produkten. Att enligt Lindström (2005) istället 

använda sig av populärmusik som är kongruent med den bild som företaget vill spegla 

kan komma att skapa en personligare relation mellan kund och företag.  

  

Däremot lever människor idag i en värld full av reklambudskap och tvingas då filtrera 

och bestämma vilka som är relevanta för deras livsstil (Allen, 2015). Enligt Lusensky 

(2010) utsätts varje individ för ungefär 2000 reklambudskap dagligen, men kommer 

endast ihåg en tiondel av dem. För femtio år sedan var det ungefär en tredjedel. 

Författaren påstår därmed att människor utsätts för mer och mer reklam, men minns 

mindre av de budskapen. Vidare tar Lusensky (2010) upp en undersökning av SIFO som 

tittar på reklamundvikande i Sverige från 2008. I undersökningen framkommer det att 

75 procent av svenskar försöker undvika reklam på TV, i radio och på internet. I en 

senare undersökning av SIFO (2014) har reklamundvikandet i samma medier ökat till 
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drygt 80 procent och kategorin “mobil” har lagts till som visar att omkring 90 procent 

av svenskar undviker reklam inom denna kategori. 

  

Denna utveckling av människors reklamundvikande har enligt Lusensky (2010) varit en 

effekt av den digitala utvecklingen. Författaren menar att i samband med streaming och 

nedladdning har människor fått möjligheten att helt välja bort reklam till skillnad från 

tidigare. Detta har påverkat marknaden på så vis att vår uppmärksamhet måste förtjänas 

på ett annat sätt än tidigare och författaren hävdar att konsumenter idag kräver att deras 

egna intressen blir respekterade men också att de får känna sig engagerade och 

stimulerande. Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) sker ett köp ofta med grund i 

individers emotionella aspekter som de sedan försöker rättfärdiga genom att ge köpet en 

rationell mening. Detta är något som Lusensky (2010) också belyser och hävdar att våra 

känslor spelar en viktigare roll inom marknadsföringen då individer upplever världen 

både rationellt och emotionellt. Vidare påstår Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) att 

musik idag används i en bredare utsträckning för att beröra kundens känslor då denna 

koppling är viktig eftersom hörselsinnet är starkt kopplat till vårt minne. Författarna 

poängterar även vikten av att marknadsförare måste kunna arbeta med musik i reklam 

på ett effektivt sätt. Då författare belyser vikten av att använda sig av musik inom 

marknadsföring ser vi en problematik i hur detta kan göras på ett effektivt sätt för att 

engagera företagets kunder men också differentiera sig från konkurrenter. 

  

Vidare fortsätter Hultén et al. (2011) med att om en artist eller ett varumärke är okända 

eller oetablerade finns en chans att sätta en “varumärkt” prägel på sin musik. Detta kan 

enligt Lusensky (2010) bidra till nya associationsmöjligheter för kunderna. Författaren 

menar att ett första steg för företag som jobbar med musik är att på ett strategiskt sätt 

definiera den roll företaget ska spela i musiken samt vilken roll musiken/artisten ska 

spela för kommunikationen hos företagets varumärke. Vidare tar Hultén et al. (2011) 

och Wason och Charlton (2015) upp att det inte bara handlar om att välja bra musik utan 

att artistens image ska vara kongruent med företagets image och värderingar för att bli 

lyckat. 

  

�4



Enligt Kapferer (2004) är begreppet co-branding när företag går ihop och samarbetar för 

att förstärka sina respektive varumärken och Washburn, Till och Priluck (2000), 

Srivastava och Thomas (2016) och Wason och Charlton (2015) fyller i med att det 

handlar om att ta fram en unik produkt eller tjänst utifrån de inblandade varumärkena. 

Vid eventuella samarbeten anser Wason och Charlton (2015) att det är viktigt att 

företagen har liknande, men inte nödvändigtvis samma, mål gällande 

varumärkesassociationer, självbild, kultur och att de har samma slutkund. Författarna 

menar att det måste finnas en likhet mellan företagen och deras varumärken eller att de 

kompletterar varandra för att det ska finnas en bra grund för ett lyckat samarbete. 

Fördelarna är många men en av anledningarna till varför varumärken vill jobba med co-

branding är enligt Washburn et al. (2000) för att synas på en bredare marknad, bli mer 

konkurrenskraftiga och för att dela dyra promotionutgifter med en partner. Däremot 

menar författarna att kunderna sedan innan kan ha skapat sig associationer kring de 

inblandade varumärkena och att det finns en risk att de bedömer den nya tjänsten eller 

varan utifrån de erfarenheterna. Författarna menar att detta kan ske om företagen i en 

co-brandingsituation inte är tydliga med vad de har för mål med samarbetet och i brist 

på information kan kunderna skapa sig felaktiga uppfattningar. Ur ett teoretiskt 

perspektiv såg vi att det finns ett gap i forskningen kring co-branding ur ett 

synkroniseringssammanhang samt vilka risker det finns med denna typ av samarbeten. 

  

Det finns enligt Tinsley (2010) en osäkerhet hos företag gällande att jobba med artister. 

Författaren hävdar att en anledning till detta kan vara att företag har svårt att säkra de 

rättigheter som behövs eller inte lyckas övertyga artister om att de har gemensamma 

mål. Detta kan enligt författaren leda till att företag ödslar resurser på projekt som 

resulterar i frustration för båda parter. Enligt Lusensky (2010) kan det ha att göra med 

att musikbranschen har en egen kultur med egna värderingar och regler som skiljer sig 

avsevärt från andra branscher. Ännu en faktor som enligt Tinsley (2010) kan spela en 

stor roll i arbetet med artister är att intressenter från artistens sida pressar sina egna 

prioriteringar på företaget. Författaren påstår att detta kan leda till att företaget 

associerar sig med fel artister av den enkla anledningen att artisterna har en skiva eller 

turné att promota. Däremot hävdar författaren att det inte endast är musikbranschen som 

riskerar att välja fel samarbetspartner och Lusensky (2010) tar upp problemet med att 
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företag saknar objektivitet i valet av artister och musik. Detta belyser även Tinsley 

(2010) och menar att människor inom ledande positioner på företag ofta väljer att 

koppla sitt varumärke till musik baserat på sin egen musiksmak utan att ha förståelse för 

hur det fungerar ihop med företagets image. Detta problem anser Lusensky (2010) beror 

på att människor ser på musik som något privat och har därför svårt att se det som ett 

kommunikationsmedel i samband med marknadsföring. Eftersom författare belyser 

vikten av att parterna måste vara kompatibla för att lyckas med co-branding ser vi en 

problematik i den brist på kompetens som författarna också påpekar. Det finns alltså ett 

kunskapsglapp hos artister och företag i hur man praktiskt bör arbeta med 

synkronisering samt vad det finns för konsekvenser om ett samarbete inte är kongruent. 

  

En viktig aspekt enligt Lusensky (2010) för en artist att ha i åtanke när denne 

synkroniserar sin musik till ett företags varumärke är att försöka undvika en sell-out. 

Begreppet sell-out betyder att gå emot sina värderingar och integritet i utbyte mot 

pengar. Vidare menar Allen (2015) att som artist är det viktigt att inse att man gett sig in 

i musikbranschen och att syftet då bör vara att tjäna pengar på att sprida sin musik. 

Författaren påstår att detta blir lättare om artisten väljer att rikta in sig på en 

kommersiell marknad. Allen (2015) nämner också att yngre artister tycker att det känns 

som att de blir sell-outs när de säljer sin musik för pengar i kommersiella sammanhang, 

då de är rädda för att deras image och musik kommer förändras till något som de inte 

identifierar sig med. Detta anser vi kan vara ett problem för både artister och företag då 

de kan bli avskräckta att bedriva synkroniseringssamarbeten. 

1.3.Problemformulering  

Eftersom människor i dagens samhälle påverkas av både musik och reklam i alla dess 

former faller det sig naturligt att just reklammusik berör individer på ett unikt sätt. Den 

tillgänglighet som finns idag gör därför att fenomenet synkronisering är av intresse då 

det kan vara ett medel för artister och företag att bli uppmärksammade och bygga sina 

respektive varumärken. Då musikbranschen utvecklas i en riktning där tidigare säkra 

inkomstströmmar försvunnit och reklambranschen vänder sig mer mot emotionella 
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marknadsföringsmetoder uppfattar vi att det blir allt viktigare för inblandade parter att 

ha kunskap om synkroniseringsprocesserna inom reklamfilm. Detta samt att 

synkronisering i reklamfilm är relativt outforskat inom den akademiska världen gör att 

vi finner det ytterst intressant att forska om fenomenet synkronisering. 

  

Det finns redan skrivet om hur företag kan dra nytta av synkronisering och co-branding 

med artister men det finns ett kunskapsglapp i hur synkroniseringsprocesser kan 

påverka artistens image och varumärke positivt samt hur ett samarbete kan skada de 

båda parternas varumärken. Vi vill därför i denna uppsats analysera de negativa samt de 

positiva aspekterna som finns för de inblandade parterna i samband med 

synkroniseringsprocesser och co-branding. I samband med detta har vi uppfattat att 

begreppet sell-out kan vara en faktor som spelar en stor roll i synkroniseringsprocesser 

och därför vill vi även analysera vad fenomenet har för inverkan i dagens musik- och 

reklamfilmsbransch. Då vi uppfattat att det finns både positiva och negativa aspekter 

kring synkronisering och co-branding anser vi att det finns ett problem i hur företag och 

artister praktiskt bör använda sig av dessa processer. Därför vill vi även analysera hur 

synkronisering i kombination med co-branding kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg. Dessa problemformuleringar har lett oss till att ställa följande 

forskningsfråga. 

1.4.Forskningsfråga 

Hur kan synkronisering som ett marknadsföringsverktyg påverka artistens och 

företagets varumärken genom co-branding?  

1.5.Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie analysera hur synkronisering 

kan användas som ett marknadsföringsverktyg och hur detta kan påverka artisternas och 

företags varumärken sett ur ett co-brandingperspektiv. 
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1.6.Avgränsningar  

Vi har valt att endast fokusera på den svenska marknaden då det kan skilja sig i fråga 

om juridiska och teknologiska aspekter. Vårt huvudfokus kommer ligga på reklamfilmer 

men vi kommer beröra  musik i TV-spel, filmer och TV-serier för att ge en övergripande 

bild av sammanhanget. Vi har valt att inte fokusera på jinglar och instrumental 

bakgrundsmusik.  

1.7.Begreppsförklaring 

Beteckningen artist kommer innebära både upphovspersoner och de artister som 

framför verk. Vi kommer även att se på artister som varumärken samt se musiken och 

låtarna som tjänster och produkter. Begreppet credibilitet är branschspråk och handlar 

om trovärdighet kring artister.   
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2. METOD                                                             

Följande kapitel kommer redogöra för och motivera våra val av de metoder vi använt 

oss utav. I kapitlet förklaras även de vetenskapliga synsätt som präglat arbetet, samt 

vilken forskningsansats och vilken forskningsmetod vi har haft som utgångspunkt. 

Vidare följer en presentation av datainsamlingen och vår forskningsprocess. Kapitlet 

avslutas med en metodkritik. 

2.1.Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik är ett vanligt begrepp för kvalitativa forskningsprocesser (Patel & 

Davidsson, 2011). Hermeneutik kan förklaras som konsten att tolka (Björkqvist, 2012). 

Olsson och Sörensen (2011) stärker detta och förklarar att det är människans 

erfarenheter och situationer som ska tolkas och förstås. Genom hermeneutik kan 

forskare tolka innebörden i text, upplevelser och handlingar (Wallén, 1996). Det finns 

inget neutralt språk utan värderingar, vilket gör det naturligt för oss att tolka varandra 

(Olsson & Sörensen, 2011). Individer tolkar ständigt olika ting och Andersen (2012) 

hävdar att det är en grundläggande och viktig tillgång som människan besitter. I en 

tolkningsprocess skapar forskaren en egen uppfattning av det som studeras, som 

därefter får en betydelse (Alvesson & Deetz, 2000). Då syftet med denna uppsats är att 

genom en kvalitativ studie analysera hur synkronisering kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg och hur detta kan påverka artisternas och företags varumärken 

sett ur ett co-brandingperspektiv föll detta synsätt oss naturligt att utgå ifrån. Då det inte 

finns någon kvantitativ data att mäta kommer positivism inte vara en metod att använda. 

För att kunna tolka en teoretisk kontext måste forskaren observera för att hitta 

karaktäristiska drag (Wallén, 1996). Forskaren bör ställa sig frågorna “Vad? Var? Hur? 

Varför?” för att uppnå syftet med att få djupare förståelse i tolkningsprocessen (Olsson 

& Sörensen, 2011). Med den empiriska insamlingen har vi haft detta i åtanke och 

fokuserat på förståendebaserade frågor och motfrågor för att få en djupgående 

uppfattning om ämnet. Ett problem med hermeneutik är att det är svårt att undvika 
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subjektivitet för att det redan finns en subjektiv karaktär i språket och därmed tolkas 

detta med en värdering hos mottagaren (Andersen, 1998). Respondenternas svar 

kommer att ha en subjektiv karaktär och därmed är det extra viktigt enligt författaren att 

dessa tolkas och behandlas utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Författaren menar att 

respondenterna kommer att dela med sig av olika uppfattningar och erfarenheter och 

infallsvinklarna kommer därmed att variera.  

2.2.Forskningsansats      

Den här studien har präglats av ett abduktivt angreppssätt. Den abduktiva ansatsen kan 

ses som en kombination av deduktion och induktion under processen (Bryman & Bell, 

2013). Alvesson och Sköldberg (2008) resonerar om att det kan vara problematiskt att 

anpassa all forskning till ren deduktiv eller induktiv ansats, därför kan abduktion 

fungera enligt författaren som ett alternativ till att kombinera de olika strategierna.  

Patel och Davidsson (2011) förklarar att i den deduktiva ansatsen är det teorin som 

vägleder samt bestämmer hur material tolkas. Med teorin som utgångspunkt för studien 

ställs hypotester upp som sedan testas i verkligheten (Patel & Davidsson, 2011). 

Författarna förklarar även att en fördel med att använda sig av deduktion är att 

objektivitet antas öka då det har sin grund i prövade teorier. Även Bryman och Bell 

(2013) talar för att den teoretiska referensramen är grunden för det empiriska materialet 

i en deduktiv ansats. På så sätt menar författarna att forskaren kan undvika att färga av 

studien med egna subjektiva antaganden och uppfattningar. Yin (2013) stärker dessa 

argument och förklarar att en deduktiv ansats kan bespara forskaren från osäkerhet då 

begreppen som används behandlas tidigt i processen istället för att de ska växa fram 

under arbetets gång. Studien påbörjades med denna ansats då vi ville ha stark teoretisk 

bas som inte präglats av egna erfarenheter och uppfattningar kring ämnet. Med tidigare 

kunskap och förståelse kring ämnet skapades syfte och problemformulering, vilket är 

något som karaktäriserar en deduktiv ansats.  
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En negativ aspekt med en deduktiv ansats kan enligt Patel och Davidsson (2011) vara 

att forskaren kan bli för styrd av den teoretiska referensramen och därmed minskar 

utrymmet för att hitta nya vägar och upptäckter. En induktiv ansats handlar istället om 

upptäckande (Patel & Davidson, 2011). Det betyder att forskningsobjektet studeras utan 

koppling till tidigare forskning. Holme och Solvang (1997) stärker detta resonemang 

och menar att det är viljan av nya upptäckter som karaktäriserar ansatsen. Därmed blir 

det forskarens insamlade empiri som sätter en grund för resultatet (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vi har i arbetets början använt oss utav en deduktiv ansats med 

teoretisk insamling och utformning av syfte, frågeställning och problemformulering. 

Vid insamling av vårt empiriska material används ett induktivt tankesätt. Vi har valt 

detta tillvägagångssätt då vi vill främja respondenternas svar som grundas på deras 

erfarenheter och uppfattning om ämnet. En induktiv insamling av empirin motiveras 

med en intervjuguide vars syfte varit att skapa öppna diskussioner kring fenomenet. 

Valet motiveras även med att vi kunnat hitta nya upptäckter då den teoretiska basen inte 

styrt den empiriska insamlingen. Med dessa argument vill vi påstå att studien präglas av 

en kombination av både deduktion och induktion vilket vi vill betrakta som en abduktiv 

forskningsansats. 

2.3.Forskningsmetod  

Studiens insamling, bearbetning och analys av data är baserat på en kvalitativ 

forskningsstrategi. Med strävan efter att undersöka hur synkronisering som ett 

marknadsföringsverktyg kan påverka artistens och företagets varumärke genom co-

branding valde vi denna metod. Bryman och Bell (2013) förklarar att metodens fokus 

ligger på ord. Andersen (1998) stärker detta och menar att en kvalitativ studie har ett 

förståendebaserat syfte. Med dessa argument för metoden blev det ett naturligt 

tillvägagångssätt för att skapa en djupare förståelse om ämnet. Alvesson och Sköldberg 

(2008) förklarar att det inte finns en precis definition av en kvalitativ forskningsmetod, 

men de hävdar också att kriteriet för forskningsmetoden ligger i en öppen och 

mångtydig empiri. Med den kvalitativa metoden finns ett djupgående fokus på 

uppfattningar och erfarenheter (Kumar, 2014). Den valda frågeställningen kan vara svår 
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att avmäta med hjälp av kvantitativa statistik och undersökningar som ger en ytlig bild, 

då ämnet behöver en djupare förståelse om verkliga uppfattningar med hjälp av ord. 

Därmed har en kvalitativ forskningsmetod setts som lämpligast för studien. Vidare vill 

vi motivera studiens metodval med insamlingstekniken. Kvalitativa studier kan 

användas då det finns ett gap i befintliga teorier (Merriam & Tisdell, 2015). Som 

tidigare nämnt såg vi ett teoretiskt kunskapsglapp i ämnet. Med intervjuer av kvalitativ 

karaktär har vi kunnat tolka den information vi insamlat från respondeterna. Deras 

åsikter blev därmed viktiga för studien och dess resultat.   

2.4.Datainsamling 

Primärdata betecknar den data som forskaren själv har insamlat genom olika metoder 

(Olsson & Sörensen, 2011). Bryman och Bell (2013) nämner att detta kan vara genom 

intervjuer, observationer eller fokusgrupper. Vi har valt att använda intervjuer som 

primärdata, vilket kommer att motiveras i 2.4.1 Undersökningsmetod/intervjuer. 

Sekundärdata handlar istället om tidigare forskning (Olsson & Sörensen 2011). Denna 

typ av datainsamling är dock inte lika säker enligt Befring (1994) och trovärdig, då 

relevansen för datan kan skilja med tanke på frågeställning och syfte. Den sekundärdata 

som andvänts kommer att presenteras mer djupgående i avsnitt 2.7 

Litteraturgenomgång. 

  

2.4.1.Undersökningsmetod/intervjuer 

Det finns tre tillvägagångssätt för empirisk insamling av primärdata vilket kan vara 

genom fokusgrupper, intervjuer eller deltagande observationer (Bryman & Bell, 2013). 

För den här studien har vi ansett att intervjuer är den rätta vägen att gå. Vidare skiljer 

Bryman och Bell (2013) intervjuer i strukturerade-, ostrukturerade- och semi-

strukturerade som olika tekniker. Vi har valt att använda oss utav ett semi-strukturerat 

tillvägagångssätt. Med denna teknik använder sig forskaren av en intervjuguide utifrån 

relevanta teman för forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013). Författarna förklarar att 

det kan ges ett spelrum för respondenten att ge öppna svar, men att fortfarande hålla sig 
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inom de teman som har valts. Intervjuguiden ska baseras på forskningens centrala teman 

och utgå ifrån problemformuleringen (Dalén, 2015). Bryman och Bell (2013) nämner 

även att tekniken tillåter forskaren att ställa följdfrågor, till skillnad från en strukturerad 

intervju där forskaren utgår ifrån en lista med specifika frågor och en ostrukturerad 

intervju där respondenten får prata helt fritt (Bryman & Bell, 2013). En fördel vi såg 

med denna teknik var att vi kan komma nära vår frågeställning, utan att styra 

respondenten helt.      

  

Vi har båda medverkat under intervjuerna för att kunna varva varandra med eventuella 

följdfrågor. Det blev till ett växelspel mellan oss och respondenten där flera 

diskussioner uppstod om aktuella händelser i musik- och reklamfilmsbranschen. De 

muntliga intervjuerna spelades in efter samtycke då vi inte ville tappa något värdefullt 

som respondeterna framförde. Två av intervjuerna har även transkriberats av samma 

skäl. Intervjuguiden som använts går att hitta som en bilaga till arbetet. Det är av etiska 

skäl att inte hänga ut respondeterna eller göra intrång (Bell & Waters, 2016). Därför 

hålls respondenternas namn anonyma och endast tituleras som respondent 1, respondent 

2 etc.  

Personliga intervjuer ger forskaren en möjlighet till att tolka ansiktsuttryck och kan 

därför reagera om respondenten ser osäker ut på frågan (Bryman & Bell, 2013). Då vi 

har varit placerade i Kalmar under processen har vi inte haft möjlighet att träffa alla 

respondenter. Dock kan vi inte förneka att vi kan ha gått miste om ett annat utbyte av 

dialog under intervjuerna då vi inte har kunnat ta del av respondenternas kroppsspråk. 

Däremot anser vi att samtliga intervjuer via telefon haft ett bra tempo utan större 

avbrott.   

2.4.2.Urval 

Studien har baserats på fem intervjuer med respondenter från olika företag och 

organisationer. Bryman och Bell (2013) förklarar att en urvalsmetod kan vara i 

sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Författarna förklarar att ett 
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sannolikhetsurval handlar om slumpen och att alla har lika chans för urvalet och ett 

icke-sannolikhetsurval handlar om potential hos vissa personer som ökar möjligheten att 

bli utvalda. Det blev naturligt att utgå från ett icke-sannolikhetsurval då vi har strävat 

efter att få fram en informativ förståelse av ämnet.  

För kvalitativa studier kan det vara fördelaktigt att utgå från ett ändamålsenligt urval 

(Denscombe, 2014). Författaren menar att principen med denna metod är att hitta 

intervjuobjekt som grundas på deras kunskap och erfarenhet som är relevant för 

forskningen och därför blir urvalet av respondenter en viktig del för forskaren för att få 

fram empiri av värde. Vidare förklarar Denscombe (2014) också att det är med fördel att 

känna till respondenterna eller organisationen sedan tidigare för att säkerställa att 

intervjuerna kan ses som relevant för forskningen. Ett bekvämlighetsurval är en annan 

form av ett icke-sannolikhetsurval inom kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Det 

har med avsikt att välja våra respondenter med olika syn på fenomenet för att få en 

bredare bild av verkligheten. Det är respondenter som representerar eller har 

representerat både artisten, kunden, en egen musikkatalog samt musikbranschen som 

helhet. Detta har medfört en bredd för vår empiriska insamling. 

Urvalet är en viktig del i processen då det gäller att välja personer som sitter på relevant 

kunskap om ämnet (Patton, 2002). Detta stärks av Holme och Solvang (1997) som 

menar att urvalet är en avgörande del av undersökningen och att fel val av 

intervjupersoner kan betyda ett förlorat värde för undersökningen. Då en kvalitativ 

studies syfte är att höja informationsvärdet bör personerna vara noga utvalda (Holme & 

Solvang, 1997). De respondenter som har valts ut var med förhoppning att ge oss så 

relevanta svar som möjligt för denna studie och ge möjlighet att komma nära 

forskningsfrågan och syftet. Ett kriterium vi valde att arbeta utifrån var att personerna 

ska ha en längre erfarenhet av branschen. Vi ansåg även att det är viktigt att få in olika 

perspektiv på fenomenet och sökte därför personer som representerar en artistkatalog, 

men även de som företräder företagen. Flera av dessa personer har haft olika roller på 

olika företag, vilket har bidragit till en bred synvinkel hos respondenterna. Vi har även 

strävat att få in synpunkter från musikvetare och har därför valt att kontakta dem. De 

respondenter som har bidragit i studien har valts utifrån deras erfarenhet inom ämnet. 
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2.4.3. Operationalisering 

Genom att skapa en intervjuguide har vi gjort en operationalisering av vårt syfte. Idén 

med att operationalisera var att vi skulle få svar av våra respondenter som låg så nära 

vår frågeställning som möjligt. Eliasson (2013) förklarar operationalisering som ett 

tillvägagångssätt för forskaren att ta fram betydande teoretiska begrepp och använda 

dem som teman för studien. De nyckelbegrepp vi har utgått ifrån i den här studien har 

varit; varumärke, co-branding och synkronisering. Dessa blev våra tre huvudrubriker 

för intervjuerna med ett antal underfrågor. Patel och Davidsson (2011) förklarar vidare 

att operationaliseringen handlar om att omvandla teorin till begrepp för att kunna ge en 

enklare mätning. Denna teknik gjorde det möjligt för oss att sätta teorin i praktiken. 

Intervjuguiden omformulerades utifrån de teoretiska begreppen till lättformulerade 

frågor för respondenten att diskutera och besvara. Den använda intervjuguiden för 

samtliga intervjuer finns som bilaga 1. 

2.4.4.Genomförda intervjuer 

Personlig intervju 

● Respondent 1, Ansvar inom musikrelaterade utbildningar (2017-05-02, 25 

min) Respondenten har stora ansvarsområden inom musik, kultur, 

evenemang samt organisation och ledarskap på en högskola. Personen 

besitter en bred kunskap om musikbranschen, men även i företagsekonomi. 

Respondenten har bidragit med en generell uppfattning om hur fenomenet 

synkronisering fungerar samt hur parterna berörs av detta. 

Telefonintervju 

● Respondent 2: General Manager - RMV Publishing (2017-05-03, 26 min) 
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Respondenten har en lång erfarenhet av att arbeta med förlag. Idag har personen en roll 

som en general manager där arbetsuppgifter som omfattar bland annat synkronisering, 

A&R och administration. Respondenten har tidigare arbetat på produktionsmusikbolag 

där de inte företräder artisten utan arbetar med att placera rätt musik i rätt kontext, samt 

större bolag där de har utgått ifrån en egen musikkatalog med artister. Med en lång 

erfarenhet från olika bolag har respondenten bidragit med olika synvinklar av 

fenomenet.  

● Respondent 3: Music Supervisor - Ohlogy (2017-05-03, 23 min) 

Respondenten jobbar som en music supervisor där uppgifterna är att arbeta med musik 

för varumärken på olika sätt, där synkronisering ingår som en stor del. Bolaget fungerar 

som en konsultbyrå där de står som en mellanhand för kreatör och kund, och där det 

gäller att hitta rätt musik till rätt plats. De representerar inte i regel några verk eller 

artister, med undantag för egna produktioner, utan är annars helt obundna till en 

musikkatalog. Respondenten har gett intressanta synvinklar på co-branding och hur de 

olika parterna kan påverka varandra.  

● Respondent 4: Music Supervisor - Music super circus (2017-05-03, 23 minuter) 

Respondenten har över 20 års erfarenhet av musikbranschen. Idag är arbetstiteln music 

supervisior på bolaget, där de arbetar med uppdrag från kunden och representerar 

användarna av musiken. Respondenten har tidigare jobbat med förlagsverksamheter 

inom ett majorbolag, där de utgår ifrån en artistkatalog och placerar ut musiken i 

kommersiella sammanhang. Med erfarenhet att representera både artist och kund har 

respondenten bidragit med två olika perspektiv på synkronisering. 

Mailintervju 

● Respondent 5: forskare i datavetenskap, Linnéuniversitetet (2017-05-03) 

Respondenten forskar i datavetenskap med fokus på musikindustriella system och 

förändringen som sker i distributionsprocesser för musik. Respondenten arbetar även 
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som konsult för olika aktörer i branschen. Kunskapen som respondenten besitter har gett 

oss empiri utifrån ett kritiskt och analytiskt öga. 

2.5.Pålitlighet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som utmäter forskningens kvalitet. Begreppen är 

främst relaterade till kvantitativa studier där det används som mätsystem (Bryman & 

Bell, 2013). I en kvalitativ studie kan pålitlighet motsvara det kvantitativa mätsystemet 

reliabilitet. Pålitlighetskriterierna handlar då om vilken grad som studien kan replikeras 

(Bryman & Bell, 2013). Problematiken med en kvalitativ studie är att forskarna 

använder sig av ett mindre urval gällande primärdata, vilket kan göra det svårt att 

förklara en verklighet (Bryman & Bell, 2013). Vi ser musikbranschen som komplex, då 

det pågår en ständig utveckling. Det kan därmed vara extra svårt att uppnå samma 

resultat om några år. Därför anser vi att det är av största vikt att se resultatet som nutida 

och utifrån våra respondenters synpunkter. Bryman och Bell (2013) menar vidare på att 

det är viktigt att granska materialet, både själv men också med hjälp av andra kritiska 

ögon. För den här studien har vi försökt att hålla sig till pålitliga och relevanta källor. Vi 

har även fått en stor del av våra opponenter, samt vår handledare som ständigt har 

granskat arbetet under processen.  

Validitet handlar om trovärdighet och är närmre för en kvalitativ studie än reliabilitet 

(Christensen et al., 2001). Författaren menar att det är validiteten som svarar på hur 

resultatet går att applicera på verkligheten. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

validitet kan ses som internt och externt, där den interna validiteten handlar om hur 

resultatet stämmer överens med praktiken och den externa validiteten handlar om hur 

resultatet kan generalisera andra situationer. Om urvalet är snävt kan ett problem uppstå 

i den externa validiteten (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå en högsta möjliga 

validitet har vi haft ett noga urval av respondenterna och deras erfarenhet. Vi har även 

lagt stor vikt i litteratursökningen för att hitta relevanta teorier utifrån syfte och 
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forskningsfråga. Gällande den externa validiteten har respondenterna valts utifrån deras 

roller och kunskap för att kunna påvisa en generell bild av fenomenet.  

2.6.Forskningsprocessen 

Operationalisering innebär övergången från teori till empiri (Andersen, 2012). 

Författaren menar att syftet med en operationalisering är att bryta ner den teoretiska 

referensramen i olika begrepp som är centralt för studien. En operationalisering används 

då forskaren inte kan hitta ett djupare svar enbart utifrån teorier, utan behöver samla in 

empiri för att utmynna i en diskussion och slutsats (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012). Andersen (2012) stärker argumentet och förklarar att en 

operationalisering behövs när det inte går att utmäta ett resultat från ett perspektiv. Vi 

har använt oss utav en operationalisering i form av intervjuguiden som utformades med 

hjälp av den teoretiska referensramen. Den har delats in i mindre dimensioner med tre 

huvudbegrepp; synkronisering, varumärkesidentitet och co-branding. Det har varit till 

en stor fördel att bryta ner teorin till dessa centrala begrepp och därmed kunna anpassa 

det teoretiska till respondenternas verklighet.  

2.7.Litteraturgenomgång 

Litteratursökning är en viktig del för att få en uppfattning och förståelse kring 

forskningsområdet (Bell & Waters, 2016). Det är även en litteratursökning som 

kartlägger tidigare forskning om ämnet (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsprocessen 

påbörjades med att insamla sekundärdata och till en början en informationssökning om 

branschen, främst gällande synkronisering för att få en grundläggande förståelse om 

fenomenet. Informationen hittades på branschorganisationer som Musiksverige och 

Musikförläggarna, samt artiklar om svenska artister som har fått sin musik placerad i 

kommersiella sammanhang. Vidare kom en sökning gällande tidigare forskning. Vi såg 

ett gap i forskningen om co-branding i synkroniseringssammanhang och hur parternas 

varumärken påverkas. Vi märkte även här att synkronisering är ett växande fenomen 
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som behöver kontinuerliga studier. Sökningen resulterade i en problemdiskussion, vilket 

ledde oss fram till en forskningsfråga och ett syfte för uppsatsen. 

Litteratursökningen har satt en grund för den teoretiska referensramen. Universitets 

bibliotek har därför varit till stor hjälp för att hitta relevanta böcker för studien. Det har 

varit musikrelaterade böcker, men även gällande marknadsföring där co-branding och 

varumärkesidentitet har varit i fokus. Vi har även tagit del av databaser som Google 

Scholar och Onesearch för att hitta artiklar och böcker för ämnet. Vi har utgått från 

sökord som image, branding, music synchronization, commercial, co-branding, sensory 

marketing i olika kombinationer. Nyckelorden har främst varit på engelska för flest 

sökträffar, men motsvarande begrepp har även använts på svenska. En djupgående 

litteratursökning kan öka trovärdigheten för forskningen (Bryman & Bell, 2013). Med 

detta argument valde vi att lägga en stor vikt av processen för att hitta så relevanta 

teorier och artiklar som möjligt. 

2.8. Metodkritik 

En kvalitativ studie kan ofta få kritik för att vara för subjektiv då resultatet även kan 

influeras av forskarens egna uppfattningar om ämnet eftersom att det är forskarna själva 

som tolkar intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Detta är något vi har haft i åtanke och 

har därför försökt att hålla en opartisk ställning vid datainsamlingen. Det kan även 

uppstå kritik för kvalitativa studier då dessa kan vara svåra att applicera i andra 

situationer då respondenterna inte företräder större grupper och därmed kan en snäv syn 

på fenomenet uppstå (Bryman & Bell, 2013). Vi vill även belysa vår användning av 

sekundärdata. Som tidigare nämnt är denna typ av datainsamling inte lika pålitlig som 

den primära, vilket vi har varit medvetna om från processens start. Vi vill därför 

poängtera att denna insamling inte ska behandlas som hårdfakta, utan mer som riktlinjer 

och för att stärka vår primärdata.  

Då vi endast har utgått från fem respondenter kan resultatet anses vara svårt att använda 

i praktiken. De kan endast representera sig själva och deras syn på ämnet. Vi hade 
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önskat att ha fler intervjupersoner kunde bidra med tankar och synpunkter till studien, 

men misslyckades då tid inte fanns från båda håll. Vi hade även önskat att få ett 

perspektiv från en artist som har placerat in sin musik i kommersiella sammanhang, 

men lyckades inte komma i kontakt med någon som kunde ställa upp på intervjun under 

tidsperioden. Däremot har respondenterna olika roller vilket tillsammans har gett olika 

perspektiv. Då vi har använt oss utav semi-strukturerade intervjuer och en intervjuguide 

utifrån teman har respondenterna haft möjlighet att svara generellt. Detta kan ha 

medfört svar som inte varit helt relevanta för forskningsfrågan. Dessa svar har dock 

varit användbara för studien då det främst varit jämförelser som vi sett som relevanta 

för att få en förståelse om fenomenet. Vi kan därför tycka att denna metod var bäst för 

vår studie, då vi inte ville styra respondenterna helt. Vår uppgift blev därför att leda 

diskussionen närmre forskningsfrågan, vilket vi anser att vi lyckades bra med. 
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3.TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensram som vi har haft 

som grund för studien. Vi har valt att disponera kapitlet utifrån tre huvudbegrepp; 

varumärke/image utifrån artisters samt företagens perspektiv, synkronisering samt co-

branding/relationer.  

3.1.Varumärke/image 

Definitionen av vad ett varumärke är kan vara otydlig men Hollensen (2010) och 

Kapferer (2004) beskriver det som ett namn, märke, symbol, slogan eller design som 

skapar en koppling till en producent av en produkt eller tjänst som har möjlighet att 

påverka kunder. Vidare menar Hollensen (2010) att det som definierar ett varumärke är 

de associationer som människor får i samband med namnet eller märket och påstår att i 

stort sett vad som helst kan betecknas som ett varumärke. Däremot kan detta enligt de 

Chernatony (2006) ge en för enkel bild av vad ett varumärke är genom att bara beskriva 

det som ett namn eller logotyp och bör därför ses som en separat identitet vilken 

grundar sig i de visioner företaget har. Varumärken är enligt Fill (2006) något som ger 

en flerdimensionell bild av företaget som särskiljer en produkt eller tjänst från andra 

företags produkter och tjänster. Författaren menar att detta gör det svårt för konkurrenter 

att kopiera kärnan av vad varumärket är och hur det uppfattas av konsumenter. Ett 

varumärke kan ses som en taktisk resurs som består av utmärkande egenskaper som 

skildrar hur omgivningen uppfattar företagets prestation (Aaker, 2002). 

En viktig aspekt gällande varumärken är att de måste vara kopplade till en tjänst eller 

produkt som genererar pengar för varumärket (Kapferer, 2004). Författaren påstår att 

utan en inkomstkälla kan inte varumärket växa och förlorar då värde vilket inte ger det 

någon möjlighet att fortsätta existera. Enligt Hollensen (2010) är det på samma sätt 

viktigt att en produkt eller tjänst skapar ett värde för varumärket är det lika viktigt att 

varumärket skapar ett värde för produkter. Själva målet för ett varumärke ska enligt 
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Mårtenson, Ateva och Svensson (2009) vara att hjälpa kunden att lättare känna igen 

företagets produkter eller tjänster men också att öka användningen genom att bevara 

kundlojaliteten och locka nya kunder.  

För kunderna är ett varumärke inte bara ett namn då det genom kundernas upplevelser  

formar den bild av företaget de har (Mårtenson et al., 2013). Vidare kan ett varumärke 

enligt Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2011) beskrivas som något kunder har 

känslor till och att det vi konsumerar är ett sätt att skapa oss en identitet oavsett om det 

sker medvetet eller omedvetet. Även de Chernatony (2006) och Parment (2015) påpekar 

att vi använder varumärken för att identifiera oss själva. Båda författarna hävdar att 

detta hjälper oss att känna tillhörighet inom olika kategorier vi strävar efter att vara en 

del av. För att ta det hela ett steg längre anser Hammond (2008) att ett varumärke kan 

definieras som den sammanlagda upplevelsen av sinnesintryck som en kund har med en 

produkt eller tjänst och även Allen (2015) instämmer i denna syn. Vidare tillägger 

Hammond (2008) att även om det skulle finnas meningsskiljaktigheter kring 

identifiering mellan kund och varumärke så är det endast varumärket som påverkas 

negativt. Att människor behöver något att identifiera sig med håller även Blackwell och 

Stephan (2004) med om. Författarna förklarar att anledningen till detta är att vi 

människor behöver något att efterlikna för att kunna imitera och lära oss.  

I och med att dagens marknad är mycket hårdare och det är tuffare konkurrens anser 

Aaker (2002) att det är svårt att bygga starka varumärken genom att konkurrera med 

enbart 

produktfördelar. Även Blackwell och Stephan (2004) poängterar den hårda 

konkurrensen och menar att företag bör sluta se sina kunder som konsumenter och börja 

se dem, och behandla dem, som fans istället. Vidare menar författarna att vi människor 

idag har ett större behov av att kunna relatera till de varumärken vi köper produkter och 

tjänster av. Vårt köpbeslut påverkas så mycket av varumärkets namn och logga att 

kunder inte kunde urskilja sina favoritprodukter i ett blindtest enligt Mårtenson et al. 

(2013). 
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På samma sätt som varumärken bör tänka som artister så bör artister också ses som 

varumärken är det flera författare som håller med om (Allen, 2015; Blackwell & 

Stephan, 2004; Graakjær, 2014). Anledningen anser Allen (2015) är för att lättare kunna 

särskilja artistens musik men också för att kunna skapa starkare kontakt med sina fans. 

Även Lathrop och Pettigrew (1999) menar att det främsta mål en artist bör ha är att 

skapa en stark “fanbase” med trogna lyssnare. Ett annat viktigt element relaterat till 

varumärket är den image ett varumärke har och hur det uppfattas av sin omgivning 

(Allen, 2015). Författaren beskriver en image som de emotionella kopplingar som görs 

till en artist och menar att den inte kan förändras för mycket för att vara genuint äkta 

med fans ser på artisten. I och med att populärmusiken är i ständig förändring är det 

betydelsefullt att en artist försöker vara trogen till sin image för att inte förlora 

trovärdighet och just i samband med reklamfilm är det viktigt att den speglar artistens 

image och värderingar (Allen, 2015). 

3.1.1.Varumärkesidentitet 

En varumärkesidentitet menar Aaker (2002) är det som företaget vill att kunden 

förknippar varumärket med, dess grundläggande visioner och de värderingar som 

företaget står för. Enligt författaren bör identiteten även stärka banden mellan företag 

och kund genom att tillhandahålla en större mening eller ett syfte med varumärket. För 

att förtydliga jämför författaren ett varumärkes identitet med identiteten hos en person. 

En individs identitet är grunden till hur människor vill bli uppfattade av sin omgivning 

och det är via den vi förmedlar hur vi är (Aaeker, 2002).  

Det är även viktigt att företaget gör klart för sig själva vad som gör just deras varumärke 

unikt och vilka behov de uppfyller samt vad deras vision och mål är enligt Kapferer 

(2004). Vidare poängterar författaren att för att företaget ska förstå sitt varumärkes 

image måste man även förstå företagets identitet då imagen endast är den tolkning 

konsumenterna gör av den faktiska identiteten. Det är alltså viktigt för ett företag att 
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särskilja image och identitet men också att stå fast vid sina grundvärderingar (Kapferer, 

2004). Skulle detta ignoreras finns det risk att varumärkets identitet formas utifrån den 

image konsumenterna har istället för efter de värden företaget strävar efter hävdar Aaker 

(2002). I kontrast till Kapferer (2004) och Aaker (2002) anser de Chernatony (2006) att 

företag inte bör hålla isär identitet och image. Författaren påstår istället att företagets 

mål bör vara att fokusera på helheten av hur varumärket uppfattas både externt och 

internt. Eftersom identitet och image lever i en samexistens med varandra finns det en 

risk att hålla isär de båda och endast fokusera på dem som två separata delar (de 

Chernatony, 2006). 

Ett tydlig beteende som vi människor visar och som företag börjat anamma är att vi inte 

vill känna oss som en i mängden (Atkin, 2004). Författaren menar att företag idag har 

en större förmåga att rikta sig till kunderna på ett personligare plan än tidigare och kan 

då få dem att känna sig speciella och unika. Vidare menar Atkin (2004) att företag 

skickar ut budskap om att de är annorlunda och kan då locka kunderna genom en 

gemensam faktor.  

Enligt Hultén et al. (2011) finns det idag en trend hos individer och företag att 

individualisera sig mer och mer. Författarna anser att företag utvecklar sitt varumärke 

med målet att hjälpa människor att lättare hitta produkter och tjänster som de 

identifierar sig med vilket leder till att kunderna associerar sig själva med varumärket. 

Även Fill (2006) understryker att det idag ligger ett större fokus på att personifiera 

varumärken än att försöka locka med produkter och tjänsters praktiska användning. 

Företag bör alltså upplevas på ett annorlunda sätt hos kunderna genom att uppfattas som 

mer exklusiva, av bättre kvalité eller billigare (Fill, 2006). Människor har också enligt 

Loken, Ahluwalia och Houston, (2010) lättare att relatera till varumärken som ligger 

närmare vår egen kultur vilket bidrar till att vissa varumärken lyckas bättre i vissa 

länder och regioner än i andra . De löften som associeras med identiteten kan även 

hjälpa till att skapa ett tydligare sammanhang genom produkterna eller tjänsterna som 

företaget erbjuder (Mårtenson et al., 2013). 
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Enligt Srivastava och Thomas (2016) har det varit en trend bland företag att ändra sin 

identitet genom att ändra namnet på företaget eller deras produkter och distribuerat 

dessa namn på nytt.  Författarna hävdar också att det är vanligt att företag vill ändra sin 

identitet och byta namn i samband med att det går ihop med ett annat företag eller 

utökar sin verksamhet i någon mån. Detta skapar då ett tillfälle att positionera sig på 

nytt och det vanligaste är att ett redan existerande namn elimineras eller att det istället 

sker en koncentration kring det (Srivastava & Tomas, 2016). Fördelarna med detta 

menar Srivastava och Thomas (2016) är att det blir lättare för intressenter att skaffa sig 

en bredare överblick för vad företaget är kapabelt till. Vidare poängterar författaren att 

förändringen av företagsidentiteten däremot kan innebära problem som låg arbetsmoral, 

dyra utgifter och förvirring på arbetsplatsen. Utöver detta finns det också en risk att 

även intressenter finner det förvirrande och irriterande om företaget förändras för 

mycket (Srivastava & Thomas, 2016). 

3.1.2.Differentiering 

I dagens hårda klimat av konkurrens på marknaden blir differentiering av sitt varumärke 

en självklarhet för att företag ska kunna skilja sina produkter och tjänster från andra 

företags erbjudanden (Wheeler, 2003). Författaren påpekar att detta är lika viktigt för 

artister som för företag. Även Underhill (1999) tar upp det faktum att konkurrensen på 

marknaden ökar och hävdar att fokuset hos företag inte bör ligga på att bredda sin 

marknad utan snarare på att locka kunder att byta från ett varumärke till företagets egna. 

Företag bör också visa konsumenterna att de är självsäkra och trycka på vad som gör 

just dem unika (Underhill, 1999). Däremot är en varumärkesidentitet endast effektiv om 

den träffar rätt segment på marknaden enligt Vaid (2003). Författaren hävdar att det 

tidigare var vanligare att företag använde sig av massutskick i större medier för att 

marknadsföra sig men idag är det viktigare att göra marknadsföringen mer personlig 

och att rikta sig till rätt målgrupp. För att lyckas med detta gäller det att företagets 

identitet stämmer överens med målgruppens värderingar (Vaid, 2003). Att 

massmarknadsföring byts ut mot en personligare form av marknadsföring håller Aaker 
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(2002) med om och menar att det beror på den mängd olika kanaler som finns idag. En 

annan faktor som kan vara en grund till att massmarknadsföring minskar hävdar Godin 

(2009) är att konsumenter har svårt att få förtroende för ett varumärke. Författaren 

menar att den specialinriktade marknadsföringen då ger ett större förtroendeingivande 

än massmarknadsföringen. 
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3.2.Synkronisering 

3.2.1.Musik som kommunikationsverktyg 

Enligt Hultén et al. (2011) kan musik användas för att stärka ett varumärkes identitet 

och image. Vidare tar författarna upp att forskare anser musik vara det mest 

framgångsrika uttrycket för att skapa ett långsiktigt och varaktigt intryck hos 

konsumenterna. Hultén et al. (2011) menar att musik har egenskapen att vägleda oss 

människor och skapa grupptillhörighet men bidrar också till både medvetna som 

omedvetna beteenden. Den kan enligt författarna också försätta oss i särskilda 

känslotillstånd och förklara hur vi känner utan att vi behöver berätta det för andra. 

Dessa känslotillstånd har vi ofta gemensamt med andra människor (Hultén et al., 2011). 

Författarna förklarar också att musik har större kapacitet att förmedla rätt känsla av ett 

varumärke och menar att detta beror på att konsumenter på dagens marknad ställer sig 

mer kritiskt till påhittig reklam som försöker vinna deras förtroende. Det är därför mer 

praktiskt för varumärken att associera sig med musik som är överensstämmande med 

företagets identitet och image (Hultén et al., 2011).  

Enligt Jackson (2003) finns det en rik historia av företag som använt sig av musik i sin 

kommunikation. Författaren påstår att detta troligtvis beror på att ljud är ett starkt 

kommunikationsmedel som påverkar oss människor på väldigt speciella sätt. Även 

Lilliestam (2009) tar upp att musik i reklam används flitigt. En anledning till varför 

förklarar författaren kan vara då musiken kan länka våra minnen till sinnliga och 

emotionella upplevelser vi tidigare varit med om. Vidare förklarar författaren att 

musiken då kan användas som en avtryckare med syftet att väcka dessa minnen för att 

skapa en starkare koppling till reklamen. 

“Bio, television, tidningar, tidskrifter och reklam anses av den akademiska forskningen 

socialt och politiskt betyda mer än skivor. Men vad människor lyssnar på är viktigare 

för deras upplevelse av sig själva än vad de ser eller läser. Musikvanor tillhandahåller 

en bättre karta över socialt liv än tittar- eller läsvanor. Musik spelar helt enkelt större 

roll än något annat medium” 
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Lilliestam (2009, s. 133) 

För att lättare få en chans till spridning via andra plattformar kan det vara till fördel för 

en artist att använda sig av ett förlag vilket har tre huvudroller som innefattar ett 

finansiellt stöd, en administrativ roll, samt att arbeta för det kreativa (Passman, 2012). 

Detta kan enligt författaren innebära att förlaget kan ge en ekonomisk förskottsbetalning 

till skaparen för att producera och komponera ny musik, alternativt att de står för 

diverse inspelningskostnader. Den administrativa rollen handlar enligt författaren främst 

om att inkassera pengar, ansvara för licenser och avtal, samt registrera musiken och den 

sista rollen handlar om att exploatera musiken och hitta nya plattformar för musiken att 

användas på. Detta kan vara genom synkronisering och författaren hävdar att något som 

är vanligt förekommande kring just förlagsavtal är att artisten och upphovspersonen är 

en och samma person. Vanligtvis fungerar ett förlagsavtal genom att upphovspersonen 

skriver över sina rättigheter för sin musik till musikförlaget vilket ger förlaget 

rättigheten att använda den musik som upphovspersonen vill sprida. (Passman, 2012) 

Enligt Passman (2012) är de avtal som behandlar musikanvändning av 

produktionsbolag oftast förhandlingsbara vilket betyder att priset artisten tar kan variera 

från avtal till avtal. Författaren påpekar också att beroende på vilken låt det är och hur 

välkänd artisten är kan priset skilja sig avsevärt och menar att licensen till en låt i en 

reklamfilm kan ligga på mellan 400 000 sek till närmare 2 miljoner sek. Är det då en 

välkänd artist kan priset uppgå till närmare 10 miljoner sek (Passman, 2012). Vidare 

fortsätter författaren med att det för mindre artister är viktigare med exponering och 

därför kan priserna pressas medan exponeringen för större artister inte är lika viktig. 

Författaren menar alltså att en överlåtning av synkroniseringsrättigheterna ger möjlighet 

till större exponering för artisten men också en ny inkomstkälla.  

3.2.2.Musik i Reklam 
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Förr fanns det en allmän syn hos artister att använda sin musik i samband med reklam 

var tabu vilket resulterade i att marknaden fick vänta flera år innan de låtarna blev 

tillgängliga för användning (Allan, 2005). Författaren menar att på grund av att 

skivförsäljningen sjunkit med 13 procent sedan 2001 världen över har artisterna tvingats 

ändra sin syn på hur deras musik används i samband med marknadsföring av andra 

varumärken. Detta har inte bara betytt att redan populära låtar fortsätter att dra in pengar 

utan också att ny musik får en helt annan exponering i jämförelse med tidigare. Reklam 

har alltså blivit ett medel för musik att nå ut till en ny målgrupp. (Allan, 2005) 

Däremot finns det ingen garanti att synkronisering av musik automatiskt leder till andra 

intäkter, som ökad skivförsäljning, för artisten. Det finns också en tendens till att 

musikbranschen blir mer beroende av intäkterna från synkroniseringen vilket resulterar i 

att kostnaderna för producenter inom film-, TV- och reklambranschen ökar. Ett bredare 

samarbete med musikbranschen skulle dock öka chanserna för producenter att få betalt 

för sitt arbete då både fysisk försäljning av film och skivförsäljningen minskar. Ett 

samarbete mellan branscherna skulle betyda att de kan begära högre ersättningar av 

tjänster som erbjuder tillgång till rörlig bild och detta kan i sin tur leda till att kvalitén 

ökar då musiken kommer in tidigare i produktionsprocessen (Svenska filminstitutet, 

2015).  

3.3.Co-branding/relationer 

Begreppet co-branding beskrivs enligt Srivastava och Thomas (2016) och Wason och 

Charlton (2015) som när två varumärken går ihop för att skapa en ny produkt eller 

tjänst. Fördelarna är många men en av anledningarna till varför varumärken vill jobba 

med co-branding är enligt Washburn et al. (2000) för att synas på en bredare marknad, 

bli mer konkurrenskraftiga och för att dela dyra promotionutgifter med en partner. 

Författarna förklarar också hur kunderna reagerar på att företag arbetar med co-

branding. Eftersom kunderna sedan innan redan kan ha skapat sig associationer kring de 

inblandade varumärkena finns det en risk att de bedömer den nya tjänsten eller varan 

utifrån de erfarenheter de haft med företagen tidigare (Washburn et al., 2000). 
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Författarna menar att detta kan ske om företagen i en co-brandingsituation inte är 

tydliga med vad de har för mål med samarbetet och i brist på information kan då 

kunderna skapa sig felaktiga uppfattningar. 

I samband med co-branding nämns också begreppet brand equity. Detta begrepp 

beskrivs enligt Washburn et al. (2000) som ett varumärkes tillgångar och brister vilka 

skapar ett högre eller lägre värde för produkten eller varumärket. Brand equity kan 

också definieras genom vilken effekt ett varumärkes kunskaper i att bemöta 

konsumenternas respons på själva varumärket har (Washburn et al., 2000). Med detta 

menar författarna att brand equity är varumärkets värde och den potential det har att 

utvecklas via utvidgning av produktlinjen eller i samarbeten med andra varumärken i 

form av co-branding. Tidigare studier visar på att samarbetspartners är fördelaktigt så 

länge de kan bidra med att det egna varumärket eller alliansen förknippas med positiva 

attribut, men att det också finns en risk att ett varumärke drar mer nytta av detta än det 

andra (Wason & Charlton, 2015). 

En viktig aspekt som Washburn et al. (2000) tar upp med brand equity är att 

konsumenterna kan ha skapat sig en negativ upplevelse av varumärket. I samband med 

co-branding kan detta enligt författarna resultera i att ett varumärke uppfattas som dåligt 

på grund av att samarbetspartnern skapat negativa upplevelser hos konsumenterna. 

Problemet med att ett varumärke kan få en negativ inverkan på konsumenters 

upplevelse på grund av allierade varumärken är något även Wason och Charlton (2015) 

tar upp. Författarna nämner att konsumenternas tidigare erfarenheter spelar en stor roll i 

hur varumärken och allianser via co-branding tolkas men menar också att varumärken 

kan ha olika syften relaterade till marknaden beroende på dess intressenter. Allt detta 

men också hur bra företagen passar ihop är faktorer som påverkar tolkningen av 

alliansen (Wason & Charlton, 2000).  

Enligt Washburn et al. (2000) kan co-branding ses som en win/win situation för företag 

med kompatibla produkter och tjänster. Däremot hävdar författarna att de i många fall är 

de varumärken med låg brand equity som tjänar mest på allianser med andra företag. 

Därför finns det också en risk att företagsledare ser co-branding som en genväg för 
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varumärken med låg brand equity att få exponering av sin produkt eller tjänst genom att 

samarbeta med varumärken som har hög brand equity (Washburn et al., 2000). 
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3.3.1.Artister och co-branding 

Enligt Tinsley (2010) blir företag mer och mer medvetna om effekten som musik kan ha 

för att skapa positiva associationer till deras varumärken. Därför menar Lusensky 

(2010) att det faller sig naturligt att också fler företag börjar arbeta mer med musik i 

reklam för att nå ut till konsumenterna på ett känsligare plan och kunna skapa levande 

varumärken. Vidare förklarar författaren att det är 96 procent större chans att företag blir 

ihågkomna om de kopplar sin varumärkesidentitet till musik på rätt sätt. I och med att 

fler företag använder sig av co-branding för att skapa en tydlig koppling mellan sitt 

varumärke och en artist har också de inblandade parterna olika mål med ett samarbete 

(Lusensky, 2010). Författaren menar att för ett företag kan dessa mål vara att nå en 

yngre målgrupp, skapa rätt associationer kring varumärket genom att koppla det till en 

artist eller att skapa en närvaro på digitala medier. 

Ett företag som enligt Tinsley (2010) lyckades skapa positiva associationer med hjälp av 

ett artistsamarbete är Bacardi. Författaren förklarar att varumärket gick ihop med 

musikgruppen Groove Armada och analyser som gjordes på samarbetet visade att 

medvetenheten kring varumärkena ökade med 33 procent. Den positiva inställningen till 

varumärkena ökade till 77 procent inom de utvalda målgrupperna och Tinsley (2010) 

betonar att detta gick att uppnå trots att de inte lagt pengar på marknadsföringen i olika 

medier. Författaren menar istället att marknadsföringen fokuserade på att skapa en story 

som låg i linje med både artisternas och företagets image/identitet men som också 

medierna kunde finna intressant. Detta resulterade i att de kunde få exponering via flera 

olika kanaler och eftersom budgeten för samarbetet var så låg uppskattar Tinsley (2010) 

att värdet för samarbetet ökade med 1000 procent av den ursprungliga budgeten. Vidare 

förklarar författaren att för att lyckas med ett bra samarbete mellan ett företag och en 

artist är det fördelaktigt att ta reda på vad parternas mål är. Därefter är det lättare att ta 

fram en kampanj med dessa mål som en kärna och ta reda på hur arbetet mot dem 

kommer se ut Tinsley (2010). Enligt författaren kan det, om detta genomförs på rätt sätt, 

finnas en god grund till att lyckas med en framgångsrik kampanj. Även Lusensky 

(2010) anser att det finns stor potential för att musik i marknadsföringssyfte kan fungera 

som ett promotionverktyg för både företags och artisters varumärken. För att uppnå 
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detta belyser Tinsley (2010) att det är viktigt för båda parter att de är överens om vilka 

mål som finns med samarbetet och att de är kompatibla med varandra.  

Om företag lyckas få igenom en väl genomförd musikstrategi ökar också företagets 

varumärkeskapital enligt Lusensky (2010). Författaren tar även upp Aakers teorier om 

varumärkeskapital och vilka områden som berörs långsiktigt av att arbeta med musik. 

Genom att kunderna blir engagerade i att prata om den musik företaget väljer att 

associera sig med ökar kännedomen kring varumärket men att samarbeta med rätt artist 

kan också öka känslan av kvalité (Lusensky, 2010). Författaren hävdar att ett samarbete 

med rätt artist också kan hjälpa företaget att förmedla de värderingar de vill koppla till 

sitt varumärke och skapa lojala kunder vilket innebär mindre kostnader för 

marknadsföring. 

3.4.Konceptuell referensram 

I vårt arbete har vi använt oss av tre centrala begrepp kring teorier och kommer nu 

förklara hur de hänger ihop med varandra. Dessa begrepp är varumärket, synkronisering 

och co-branding/relationer. När vi berört varumärket har vi tagit upp den image och 

identitet som finns kring ett varumärke men också tittat på hur differentiering fungerar i 

sammanhanget. Vi har även förklarat hur arbetet med synkronisering fungerar och hur 

musiken påverkar oss människor samt hur artister och företag påverkas av 

synkronisering i reklam. Efter detta har vi tittat på de relationer som företag och artister 

har i samband med synkronisering. Vi har då tittat på detta genom ett co-branding 

perspektiv.  

Med hjälp av detta har vi tagit fram en teoretisk utgångspunkt som bygger på att en 

artist kan stärka sitt varumärke genom synkronisering och den upplevelse som detta 

medför. Eftersom upplevelser skapar relationer stärks varumärket ytterligare av detta 

men det är viktigt att upplevelsen är positiv. För att uppnå en framgångsrik relation 
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mellan företag, artister och konsumenter krävs därför att upplevelsen av 

synkroniseringsdealen skapar en kongruent känsla av de inblandade parternas 

varumärken.  

Genom en modell försöker vi beskriva hur artistens varumärke och företagets 

varumärke via synkronisering kan uppnå co-branding.  

!  

Figur 3.1  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4.RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel kommer vi redovisa vårt empiriska material. Materialet har vi samlat in 

via fem intervjuer som skett ansikte mot ansikte samt via telefon och mail.  

4.1.Respondent 1  

4.1.1.Synkronisering 

Vår första respondent definierar begreppet synkronisering som “Synkronisering mellan 

ljud och bild” och menar att det är ett viktigt pengaflöde för artister. Vidare fortsätter 

respondenten att prata om hur synkronisering utvecklats och att det idag finns större 

möjligheter för företag och artister att använda sig av synkronisering. Förr fanns det 

ingen reklam i samma utsträckning men den reklam som fanns var begränsad till andra 

medier och marknader. Synkronisering var också ett känsligare ämne sett ur artistens 

perspektiv och respondenten menar att det “kunde vara farligt att synkas med fel”. Förr 

fanns det genremässiga och subkulturella skäl som minskade eller till och med förstörde 

credibiliteten. Idag har detta däremot luckrats upp och ribban har höjts i och med att 

synkronisering är allt vanligare enligt vår respondent. Vidare tar respondenten upp 

frågan om synkronisering idag har en större genomslagskraft än tidigare. Respondenten 

menar att eftersom det blir vanligare att företag använder sig av synkronisering och att 

människor blir allt mer vana vid detta kanske det inte ligger samma kraft i 

synkronisering som det gjorde förr. Tidigare fanns det låtar som blev kända via reklam 

och de låtarna kan i stort sett alla idag. Det handlar alltså om att företag och artister vill 

knyta sina varumärken till varandra men frågan är vad som passar och vad som inte gör 

det.  

Under intervjun tar respondenten upp att förhandlingsläget inom synkronisering har 

skiftat från förr till idag. Tidigare var det företag som sökte artister och lockade med att 

de kunde bli kända om de synkade sin musik till deras produkt, tjänst eller varumärke. 

Idag har förhandlingsläget skiftats till artistens fördel samt att parterna istället strävar 
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efter att skapa långsiktiga relationer och partnerskap. Fokuset har istället hamnat på 

artisten menar respondenten och varumärken vill associeras med artister istället för 

tvärtom. Respondenten påpekar dock att detta är främst när man pratar om de större 

artisterna. Anledningen till att detta skifte ägt rum tror respondenten beror på de 

tekniska möjligheterna som finns idag och att varumärken hellre vill fokusera på co-

branding.  

Vidare tar respondenten upp att synkronisering började i film men att det idag spritt sig 

till flera kanaler. Respondenten hävdar att man idag vet att TV-serier är duktiga på att 

använda sig av synkronisering men att det finns fall där artister “bränt sig” på sådana 

samarbeten och blivit one-hit-wonders där alla känner igen låten men ingen vet vem 

som gjort den. Respondenten menar att “det blir en frikoppling mellan låten och den 

artisten som framför låten” vilket kan vara en fara för artisten. Enligt respondenten 

beror det på från situation till situation. 

Eftersom en synkroniseringsdeal kan innebära både positiva och negativa effekter för 

artisten frågar vi respondenten vad den anser är en bra synkroniseringsdeal. Det svar vi 

fick var att det beror på från fall till fall men om artisten kommit en bit på väg i sin 

karriär kan det gynna utvecklingen av artistens varumärke. Respondenten tar även upp 

att det idag pratas om individers personliga varumärke i samband med sociala medier 

och tror att även detta kommer öka mycket. Vidare tar respondenten upp att det finns 

artister som absolut inte vill hålla på med synkronisering men menar att detta i sin tur 

kan vara en sorts varumärkesbyggande genom att skilja sig från mängden och det som 

alla andra gör.  

4.1.2.Varumärken, image och identitet 

Under intervjun frågar vi respondenten vad som är viktigt att tänka på i samband med 

att en synkronisering görs och får då till svar att det beror på vad de inblandade 

varumärkena vill. Är målet att stärka eller byta image? En synkronisering behöver inte 

alltid betyda framgång enligt respondenten och det kan därför bli väldigt fel i vissa fall. 

�37



Ett traditionellt företag kan till exempel inte ta in Justin Bieber bara för att försöka “bli 

lite hippa”. Att skapa en sådan fasad fungerar inte utan det är viktigt med passformen. 

Respondenten fortsätter med att poängtera att man även behöver ha i åtanke om det är 

en produkt eller tjänst som ska lanseras eller om det är ett varumärke som ska visas upp. 

Om det är en produkt eller tjänst är det viktigt att synkroniseringen passar ihop med 

produktens/tjänstens identitet eller med slutkonsumentens identitet. Är det däremot ett 

varumärke som är i fokus handlar det snarare om de långsiktiga relationerna med 

artisten. Respondenten beskriver det som att det finns två nivåer av synkronisering. Dels 

en produkt kopplad till en låt och dels ett varumärke kopplat till en artist. Men 

respondenten är noga med att det är passformen som är det viktigaste och att det är 

viktigt att man inte gör en sell-out.  

Respondenten menar att begreppet sell-out däremot är av mindre betydelse idag men att 

det fortfarande förekommer. Respondenten fortsätter med att vissa genrer helt enkelt 

inte kan kommersialisera sig för hårt och om det sker måste det i så fall ske i samband 

med något som artisten fortfarande kan stå för. “Det måste finnas ett ideal som de kan 

stå för”. Respondenten menar att det är särskilt vanligt inom subkulturer som har en 

politisk idealism eller en image-idealism att det är mer komplicerat att kommersialisera 

sig. Det är däremot mer accepterat av allmänheten och inom genrer att artister kan 

förknippa sig med varumärken. Respondenten menar att allmänhetens acceptans spelar 

en stor roll inom utvecklingen. Vidare förklarar respondenten att begreppet sell-out är 

inbyggt i vissa genrer. Respondenten menar då att det till exempel inom hip hop är 

vanligt att artister använder sitt artisteri för att skapa en image och sedan sälja produkter 

som inte måste ha någon direkt koppling till musiken utan snarare till artistens 

varumärke. Respondenten menar att när ett samarbete endast handlar om pengar, det är 

då begreppet sell-out blir aktuellt.  

4.1.3.Co-branding/Relationer 

Vidare under intervjun frågar vi respondenten om den anser att det är viktigt att artisten 

får vara med och godkänna de avtal som managers och förlag kan ingå med företag 

�38



angående synkronisering. Respondenten svarar då att det är viktigt på grund av att det är 

artistens varumärke det handlar om och att artisten måste känna sig bekväm med de 

samarbeten som görs. Respondenten påpekar att det kan uppstå konflikter om artisten 

inte får godkänna. Dessa konflikter kan då leda till att artisten går ut med att den inte 

kan stå för samarbetet vilket kan skada det andra varumärket.  

Efter detta frågar vi hur musik i reklamfilm kan användas av ett företag för att sticka ut 

gentemot sina konkurrenter och får som svar att det handlar om att skapa stämning och 

kommunikation med publiken. Respondenten tar upp att det gjorts experiment där man 

bytt musik till vissa produkter för att skapa olika sinnesstämningar och menar att 

musikens inverkan kan spela en stor roll i hur vi uppfattar produkter och tjänster. Detta 

leder oss in på hur konsumenternas relation till artisten och varumärket kan påverkas. 

Respondenten tror här att det beror på hur medveten konsumenten är och menar att det 

är vanligare att människor hittar ny musik via TV-serier än via reklamfilmer. 

Respondenten fortsätter med att relationerna kan förstöras om konsumenterna inte 

förstår varför en artist förknippar sig med ett specifikt varumärke. Det handlar mycket 

om autenticiteten hos artisten och huruvida den gynnas eller missgynnas beroende på 

vilket varumärke denne väljer att samarbeta med.  Respondenten tar upp exemplet på 

artisten Slash från Guns N’ Roses som under flera år var sponsrad av whiskymärket 

Jack Daniels och detta förstärkte då den rock’n’roll-image som Slash hade. Idag är 

Slash nykterist och har därför slutat sponsras av Jack Daniels eftersom det inte är 

kongruent med hans image längre. I detta fall förstärktes både artistens och företagets 

varumärke men hade samarbetet skett med till exempel dansbandet Vikingarna hade det 

nog inte funkat menar respondenten.  

Slutligen frågar vi hur respondenten ser på utvecklingen mellan de samarbeten som sker 

i och med synkronisering. Respondenten svarar då med att eftersom acceptansen och 

möjligheterna ökat samtidigt som det också blir allt vanligare med synkronisering är det 

troligt att synkronisering kommer fortsätta växa. Respondenten understryker däremot att 

eftersom det är så vanligt idag så är frågan om det kan hjälpa varumärket och menar då 

att det kan finnas förväntningar på att varumärken ska använda sig av synkronisering. 

Detta betyder då att om man inte använder sig av synkronisering så förlorar man på det. 
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Anledningen till att synkronisering växer tror respondenten beror på att vi tycks 

konsumera mer TV-serier men också på grund av att mycket av den reklam som sänds 

går obemärkt förbi och påverkar oss omedvetet. Respondenten menar också att det 

troligtvis inte kommer bli mindre reklam men att nya medier kan påverka vårt beteende 

kring den. Avslutningsvis menar respondenten att om co-branding finns med i bilden där 

fokus flyttas från produkt till strategiska samarbeten finns det större chans att företag ser 

potentialen med synkronisering och artistsamarbeten.   

4.2. Respondent 2  

4.2.1.Synkronisering 

Under intervjun frågar vi respondenten om den kan definiera vad synkronisering är och 

får till svar att det är producering av bild och musik tillsammans. Vidare fortsätter 

respondenten med att förklara hur synkronisering fungerar inom musikbranschen och 

menar att det finns många synkroniseringsprojekt som inte är tillgängliga för 

allmänheten. Dessa kan vara företagsfilmer och liknande. Respondenten påpekar också 

att om det är en ny artist i en synkroniseringsdeal så strävar förlag ofta efter att göra 

samarbeten i samband med att artisten ska släppas eller liknande. 

Vi frågar även vad respondenten tycker är viktigt att tänka på i samband med en 

synkroniseringsdeal. Respondenten svarar då med att det beror på och menar att artister 

kan vara petigare med vilka varumärken de associerar sig med i jämförelse med 

låtskrivare och producenter. Artisterna representerar ett varumärke till skillnad från de 

andra vilket betyder att de oftare tackar nej till avtal. Respondenten fortsätter med att 

det viktigaste under ett projekt är att det blir en bra matchning och att det känns 

relevant. “Att det blir snyggt är nästan A och O”. Respondenten påpekar även att det 

för en mindre artist inte handlar om pengar utan snarare om den exponering som kan 
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följa med ett avtal. Är det istället en känd artist är det snarare företagets varumärke som 

vill dra nytta av den exponering som artisten redan har för att nå ut till fler segment.  

Vi tar även upp huruvida respondenten tycker att man som förlag i ett avtal bör få ett 

godkännande av artisten. På detta svarar respondenten att den aldrig skulle förhandla 

bort en sådan rättighet. Respondenten menar att “Det ingår ju i upphovsrätten att få 

godkänna vad musik används till” men tar också upp att det ofta görs muntliga 

överenskommelser mellan artist och den som företräder artisten. Dessa uppgörelser 

grundar sig dock i att artisten får många förslag och för att inte behöva lägga för mycket 

tid på att tacka nej till erbjudanden kan den som företräder artisten göra detta istället. 

Det krävs då att de båda parterna är överens om hur artistens värderingar ser ut.  

4.2.2.Varumärken, image och identitet 

Under intervjun frågar vi respondenten hur den tror att konsumenternas reaktion på 

samarbeten mellan artister och företag kan te sig. Det svar vi får då är att det ofta 

handlar om credibilitet hos artister och att det oftast är fansen som reagerar starkast på 

samarbeten. Respondenten fortsätter med att begreppet sell-out idag inte är ett lika 

starkt laddat ord som tidigare trots att det i vissa fall handlar om status. Respondenten 

tror att detta beror på att det idag är allt vanligare att artister gör samarbeten med 

varumärken och produkter i reklam. Det är också vanligare att artister idag nästan 

kräver att deras musik används i synkroniseringar eftersom de lärt sig att det är en 

inkomstkälla. En tredje faktor som respondenten tror kan ha en stor inverkan på synen 

av sell-out är att det idag görs mycket snyggare slutproduktioner än det gjorts tidigare. 

Tekniken idag har betytt att man med enkla medel kan göra en snygg produktion vilket 

har lett till att vissa reklamfilmer enligt respondenten kan vara lika snygga som 

musikvideos. Det viktiga är att artisten står för produktionen eller sammanhanget. 

Respondenten tror även att det för konsumenten finns en möjlighet att upptäcka nya 

artister via samarbeten men att fansen är mer kräsna med vad deras artister kan vara 
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med i. Respondenten menar dock att om det blir en snygg produktion i slutändan så 

brukar alla parter vara nöjda.  

4.2.3.Relationer/co-branding 

Vidare diskuterade vi med respondenten vad för effekter synkronisering kan ha för 

företaget och artisten som är inblandade i en synkroniseringsdeal. Respondenten 

svarade då med att om det blir en snygg produktion så får det positiva följder men 

skulle något bidra till att slutproduktionen inte blir så bra kan det påverka mycket 

negativt. En snygg produktion behöver inte nödvändigtvis betyda att det är stora 

summor pengar som läggs på projektet utan att det är engagerade personer som är med. 

Respondenten påpekar också att det idag är svårare att skilja sig från mängden genom 

att använda sig av synkronisering eftersom det är så vanligt att alla gör det. Det handlar 

därför om att använda sig av synkronisering på ett innovativt sätt och att sträva efter att 

få det att inte se ut som typisk reklam.  

4.3.Respondent 3  

4.3.1.Synkronisering 

Under vår tredje intervju menar respondenten att definitionen av synkronisering är 

någon form av ljud kopplat till någon form av visuellt medium. Respondenten menar att 

man oftast pratar om reklamfilm eller filmmusik men det kan vara vad som helst där 

man använder musik till något visuellt som till exempel en bild. Vidare fortsätter 

respondenten med att förklara vad som är viktigt att tänka på när man jobbar med 

synkronisering och menar då att det skiljer sig beroende på vem man jobbar med. Det 

kan vara allt från regissörer och varumärken till kreatörer på reklambyråer men det är 

oftast någon som har en vision kring hur en reklamfilm ska se ut. Respondenten 

fortsätter med att förklara att “Det är inte alltid som de [varumärken]riktigt klaffar 100 

procent i vad man vill förmedla. Vad själva varumärket står för i grunden och hur den 

här specifika reklamfilmen ska se ut”. Respondenten menar att det är då man som 
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mellanhand lägger fram sin expertis i vad som passar till den specifika reklamfilmen 

och vad som inte gör det. 

Respondenten understryker även att det är viktigt att få ett godkännande från artisten när 

en låt ska synkroniseras och tar även upp att trenden kring synkronisering har förändrats 

det senaste. Förr ville företag ha en bra låt kopplad till sig men idag är det också artisten 

som sätts i fokus och ska “frontas” på något vis. “Ska vara en känd röst som gör 

reklam”. Idag har fokuset flyttats till att den som står bakom musiken ska få mer 

exponering för att i sin tur skapa mer credibilitet för varumärket och filmen i sig. 

Respondenten understryker att det inte bara handlar om att skapa innehåll genom att ha 

med artisten utan snarare om att forma ett budskap.  

Under intervjun frågar vi även vad en bra synkroniseringsdeal är enligt respondenten 

och det svar vi får är att en bra synkroniseringsdeal är när båda parter vinner på 

samarbetet. Det perfekta scenariot är enligt respondenten när ett varumärke får mer 

credibilitet med hjälp av en trovärdig artist och att artisten i sin tur får större exponering 

och når ut till en stor målgrupp. Det som gör samarbetet ännu bättre är om hela filmen 

passar bra ihop med artisten. Enligt respondenten är det många delar som kan falla på 

plats vilket gör att ett avtal blir lyckat och menar att både artister och företag är mer 

benägna på att använda sig av synkronisering idag. ”Jag tycker vi har ett ganska sunt 

synk-klimat i Sverige”. 

4.3.2.Varumärken, image och identitet  

När vi pratar med vår respondent om hur reklamfilm kan användas för att sticka ut får vi 

som svar att arbetet idag handlar mycket om positionering. Respondenten tar upp att 

företag ibland vill förskjuta sin image genom att föryngra sin image eller nå ut till en ny 

målgrupp. I dessa fall är synkronisering ett bra verktyg för att nå ut på ett annat sätt. 

Respondenten tar upp att mindre artister som har en bra låt som uppskattas av 

allmänheten kan vara ett bra samarbete för företag. Respondenten menar att företaget då 

når ut till både de som tycker artisten är intressant men även de som tycker att den 
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synkroniserade låten är bra utan att ha koll på artisten i sig. Vidare tar respondenten upp 

att folk kan tycka det är häftigt när stora varumärken gör samarbeten med mindre 

artister och menar att “då får man ju med flera lager på en gång”.  

Vi frågar även hur utvecklingen av synkronisering sett ut och hur det påverkat de 

inblandade parterna. Respondenten anser att många idag tänker på att det ska vara en 

bra låt kopplat till reklamfilmen mer än man gjorde förr och tar upp att det skapats en 

trend de senaste åren. Denna trend är att man tar en känd låt och gör en cover på den i 

samband med en reklamfilm och detta har varit ett lyckat koncept. Respondenten talar 

om “instant recognition” vilket i detta sammanhang innebär att människor snabbt 

känner igen en välkänd låt i en reklamfilm trots att det är en cover. Respondenten menar 

att detta också berör flera lager då man når ut till allmänheten via den kända låten och 

når ut till musikälskare via en trovärdig artist.  

4.3.3.Relationer/co-branding 

Under intervjun tar vi också upp hur respondenten tror att konsumenternas relation till 

artistens och företagets respektive varumärken kan påverkas i samband med 

synkroniseringssamarbeten. Respondenten tar upp att folk tidigare haft en sämre 

inställning till synkronisering och ansett att artisterna säljer sig när de använder sig av 

det. Idag har klimatet förändrats och människor är mer öppna. Detta menar 

respondenten beror på att idag så betyder synkronisering inte att artisten säljer 

produkten bara för att den har med sin låt i en reklamfilm. “Det är liksom inte så att 

artisten står och håller upp en schampoflaska och säger köp den här produkten”. Det 

ses snarare som att en artist har med en låt i reklamfilm som ett medium precis som om 

den hade spelats på radio. Respondenten berättar att om det är en snygg produktion med 

en bra regissör och en fin film så ses det som ett fint medium att vara med i. 

Respondenten anser också att vi i Sverige producerar reklamfilm med hög kvalité och 

att de inte är lika påstridigt säljande som i andra länder. 
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Vidare frågar vi hur artisten kan påverkas av samarbeten med företag och får till svar att 

det speciellt för mindre artister finns en stor möjlighet att få ett bra utbyte om de 

samarbetar med företag. Både för att artisten får exponering men om det blir en riktigt 

bra match så når förhoppningsvis artisten ut till exakt rätt målgrupp. Respondenten 

menar också att det kan vara så att artisten vill förstärka sin image. Respondenten tar 

upp ett exempel på om en artist vill nå en modekänslig målgrupp kan det vara bra att 

associera sig med ett företag som jobbar med mode. Då kan artisten antingen nå en ny 

målgrupp eller förstärka sin image hos den specifika målgruppen. Respondenten tar upp 

vad ett företag vinner på att samarbeta med en artist och anser att om stora företag 

jobbar med trovärdiga artister får även de mer credibilitet i ett sådant samarbete. Det 

handlar alltså om att hitta en bra match för båda parter. 

Respondenten fortsätter med att förklara att det idag finns stora, kommersiella och 

globala företag som gör reklamfilmer som även mindre artister vill vara en del av så 

länge det är ett koncept artisten står för och tycker är ett kul projekt. Vi frågar då om 

respondenten menar att artister och företag måste ha samma mål med produktionen men 

respondenten syftar till att det snarare handlar om att parterna måste ha ett intresse av 

varandra på något sätt. Utvecklingen av synkronisering rör sig mot att artister blir mer 

sugna på att göra samarbeten men att det handlar om hela koncept istället för enstaka 

låtar. 

4.4.Respondent 4  

4.4.1.Synkronisering 

Vi bad respondenten att förklara vad synkronisering är och fick det enkla svaret att fästa 

musik till bild eller någon form av visuell produkt. Det kan vara en långfilm, eller 

kanske en till och med en PowerPoint presentation för att vara extra noggrann. För att 
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vidga begreppet ännu mer kan en radioreklam också vara en synkronisering. En röst 

som du sätter ovanpå musiken kan också bli en form av synkronisering. 

Vi frågade vad som var viktigt att tänka på när det kommer till synkronisering och fick 

svaret att det handlar att förstärka och förmedla något. De utgår inte från vad det är för 

musik, utan ifrån vad en filmscen behöver för stämning och vilka känslor som de vill 

förstärka. Vill de att mottagarna ska känna sig glad föreslås något som känns glatt och 

positivt. Och är det en långfilm där en karaktär mår dåligt måste de försöka att hitta 

något som kan illustrera det på bästa sätt.  I en arbetsgrupp med allt från regissörer till 

klippare kommer en music supervisor in för att hitta rätt musikalisk ton till 

produktionen. Respondenten berättar att det är ett lagarbete och att deras jobb är att 

komma in och framföra idéer och åsikter om vad scenen eller reklamfilmen behöver.  

Vi frågade vår respondent om huruvida reklamundvikandet påverkar arbetet med 

synkronisering i reklamfilmer. Respondenten förklarar att det är en stor fråga som de 

brottas med idag. Det gäller nu att flytta marknadsföringen från dagens traditionella 

reklamfilm till något annat i framtiden. Respondenten berättar att det är konstaterat att 

den traditionella linjär TV:n är på väg att dö ut och att vi på sikt inte kommer att 

konsumera TV som vi gör idag. Då kommer det alltså att ställas andra krav på hur vi 

marknadsför. Ett alternativ för detta är betalningslösningar som enligt respondenten är 

något som växer fram idag. Konsumenten kan nå material gratis genom att se på 

reklam. Vidare tillägger respondenten att det handlar om att integrera produkter mer i 

product placement. Med det förklarar respondenten att man placerar produkter i 

produktioner och att göra olika samarbeten med filmbolag och TV-stationer. Ett 

exempel på detta är dokumentären om Ingvar Kamprad, IKEA:s grundare. 

Dokumentären är finansierad av IKEA, men det är TV4 som visar den. Det blir alltså 

lika mycket reklam av IKEA som ett porträtt av Ingvar Kamprad. Däremot påtalar 

respondenten att reklamfilmen kommer att leva vidare och inte försvinna över en natt. 

Men eftersom att konsumtionsvanorna av media förändras av konsumenterna, måste 

alltså företaget anpassa sig efter en annan intressesfär. 
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4.4.2.Varumärken, image och identitet 

Tidigare fanns det en rädsla i att licensiera sin musik till reklam. Det var vanligt att 

större artister inte ville riskera att få dålig press och kritik från fans. Det fanns en syn på 

att artisten sålde sig till en reklamfilm och därmed var syftet med synkronisering lika 

tydligt som det är idag. Respondenten förklarade att det har blivit vanligare att arbeta 

med synkronisering. Respondenten ger den klassiska förklaringen att det har blivit ett 

viktigt komplement i mixen av att kunna överleva som artist och låtskrivare, då det är 

svårt att sälja skivor idag. Det har därmed blivit viktigare att hitta fler intäktskällor. 

Respondenten nämner även att det finns en annan möjlighet för synkronisering i 

reklamfilm idag. Reklam-TV är något som har utvecklats under de senaste åren. För 20 

år sedan var public service dominerande och det fanns få reklambaserade kanaler. Idag 

har vi en uppsjö av olika typer av kanaler, allt från internet till flera delkanaler. Vi blir 

betydligt mer påverkade av reklam än tidigare. Vidare fortsätter respondenten och säger 

att det finns en annan kvalitet på produktionerna idag och filmerna har blivit bättre. På 

så vis hakar fler på och det blir inte lika känsligt med att arbeta med synkronisering. 

Idag får man leta efter artister som inte vill licensiera sin musik till reklam, med få 

undantag. 

4.4.3.Relationer/co-branding 

Gällande samarbeten förklarar respondenten hur viktigt det är att matcha kunden med 

rätt artist. Parterna är med för att stärka varandras varumärken. Därför är det viktigt att 

hitta artistsamarbeten där bra värderingar ligger som en grund, där artisten inte börjar 

prata illa om produkten efter ett halvår och hamnar i en tvist. Respondenten förklarar att 

det har varit tidigare fall där artisten vänt sig emot företaget de har allierat sig med, 

vilket ger negativ press för företaget. Det är där respondenten försöker guida klienterna 

att välja rätt.  

Dessa arbetssätt kräver en god kommunikation mellan parterna med snabba svar och 

tydliga direktiv. Respondenten poängterar att det är viktigt att förstå att det är ett 

samarbete och att ingen “försöker dra ner brallorna på varandra”. Det handlar alltså 
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inte om att försöka förhandla fram och tillbaka om mindre obetydliga saker, utan att 

tillsammans bygga varandras varumärken. Ofta är alla inblandade parter medvetna om 

hur en smidig process går till, men det kan hända att det uppstår tvister. Det kan hända 

att mindre erfarna management vill dra gränserna lite för långt.  

Respondenten berättar att det finns kunder som endast pushar för att det kan vara en bra 

marknadsföringsmöjlighet för artisten att licensiera sin musik till andra plattformar. 

Respondenten tycker att det kan stämma i mångt och mycket. Däremot är det 

kommersiella sammanhang de jobbar med och därför är det rättvist att få en skälig 

ersättning för musiken. Detta är något som respondenten verkar för när de är inblandade 

i de här processerna. Det ska vara en win/win för båda parter och tillsammans ska de 

hjälpa varandra. 

4.5.Respondent 5  

4.5.1.Synkronisering 

Vår femte respondent beskriver begreppet synkronisering inom musiksammanhang som 

sammanförandet av musik och rörliga bilder. De rörliga bilderna kan då vara reklam, 

dataspel, TV-program, film eller liknande. Respondenten fortsätter med att ta upp hur 

företag bör tänka i samband med synkronisering och poängterar vikten av att ha en 

övergripande strategi. I och med att förlaget ofta hanterar avtalet är det speciellt viktigt 

att det finns en god dialog mellan dem och artisten så att det inte blir fel. I samband med 

detta frågade vi även om respondenten tycker det är viktigt att förlaget får ett 

godkännande från artisten när musiken och rättigheterna kring den behandlas i ett avtal. 

Svaret blev då att det är viktigt så länge artisten är aktiv och har ett varumärke som är 

aktuellt fortfarande. Vidare fortsatte respondenten med att prata om vilken effekt 

synkronisering kan ha för artisten och det valda företaget. Detta beror på hur stor 

genomslagskraft det synkade objektet har. Respondenten tog upp exemplet med att 

musik som synkroniseras till ett mindre dataspel inte har samma tyngd som den musik 
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som spelas sist i serien House of Cards. För att en synkronisering skall vara avgörande 

för en artists karriär krävs det att musiken och det den synkas till blir något större ihop 

än var för sig. En bra deal ska helt enkelt innebära en win/win situation för båda parter. 

4.5.2.Varumärken, image och identitet 

När vi frågar hur respondenten tror att varumärken kan använda sig av synkronisering 

för att sticka ut bland sina konkurrenter får vi till svar att det viktigaste är att passa 

synkroniseringen till det egna varumärket på ett genomtänkt sätt. Vidare fortsätter 

respondenten med att ta upp hur musik i reklamfilm kan påverka en image och nämner 

att de flesta använder musik på det ena eller det andra sättet. Detta kan vara allt mellan 

tv-reklam till Youtube-reklam och det sker mer eller mindre genomtänkt. Även inom 

detta område poängterar respondenten skillnaden det kan göra om de inblandade 

parterna kan hitta en kongruens mellan sina respektive varumärken och hur väl detta 

hänger ihop med det slutliga budskapet. För artistens del kan det ha en betydande roll 

för karriären på ett positivt sätt men det kan också innebära raka motsatsen om en 

synkroniseringsdeal blir helt fel. 

4.5.3. Relationer/co-branding 

Under intervjun tas samarbetet mellan artist och företag upp. Respondenten påpekar då 

att ett samarbete mellan de båda parterna kan påverka artistens varumärke och den 

trovärdigheten som finns kring artisten beroende på vilket företag artisten samarbetar 

med. Trovärdigheten kan både minska och öka i samband med relationer mellan 

varumärken. I samband med hur relationer påverkar varumärken tar respondenten upp 

hur konsumenternas syn på dessa relationer kan se ut. Ett exempel som nämns är den 

reklamkampanj som Elgiganten drivit med låten “Cykel på köpet”. Respondenten menar 

att om José González varit med i kampanjen hade hans trovärdighet minskat avsevärt 

medan Dogge Doggelito kan göra det utan problem. Även här belyser respondenten hur 

det kan skilja sig beroende på sammanhanget och vilken typ av artist som är med i det.  
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5.ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi dra kopplingar mellan vår insamlade empiri och teoretiska 

referensram för att skapa en djupare förståelse för läsaren. Vi kommer även stärka vår 

teoretiska referensram med vår insamlade empiri. I vår analys kommer vi utgå från 

våra tre huvudbegrepp synkronisering, varumärken och relationer/co-branding. 

5.1.Synkronisering 

Det finns enligt Jackson (2003) och Lilliestam (2003) många företag som använt sig av 

synkronisering som ett kommunikationsverktyg och respondent 1 påstår att det idag 

finns en större möjlighet för företag att använda sig av synkronisering. Respondenten 

menar att den digitala utvecklingen är en stor bidragande faktor till att synkronisering 

blir allt vanligare. Respondent 4 håller med om detta och tillägger att företag måste hitta 

kreativa sätt att marknadsföra sig på. Respondenten hävdar dock att reklamfilm 

troligtvis inte kommer dö ut utan snarare att den måste förändras i samband med att 

människors konsumtionsvanor förändras vilket även Lusensky (2010) instämmer i. Ett 

sätt menar respondenten är att forma reklamen till något som konsumenter kan finna 

intressant och som tar fokus från att det är reklam. 

Respondent 1 stärker innebörden i detta påstående när den hävdar att en anledning till 

synkroniseringens utveckling är att mycket av reklamen som sänds ut idag går obemärkt 

förbi och påverkar oss omedvetet. Detta är enligt respondenten ett tecken på att vårt 

beteende kring reklam förändras i samband med nya medier. Vår fjärde respondent tar 

även upp att människors reklamundvikande är en bidragande faktor till att arbetet med 

synkronisering blir allt viktigare. Samtidigt anser Blackwell och Stephan (2004) att 

konsumenter idag har ett större behov av att kunna relatera till varumärken. Både 

Jackson (2003) och Lilliestam (2009) hävdar att anledningen till att musik är ett bra 

kommunikationsmedel beror på att det är ett medium som påverkar oss människor på en 

emotionell nivå. Vidare påstår Lilliestam (2009) att musik har en viktigare roll än något 

annat medium i hur vi människor ser oss själva. 
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Vår tredje respondent tar upp begreppet instant recognition och förklarar att covers på 

kända låtar har blivit en trend som fått positiv respons i samband med reklam. Detta kan 

bero på att musik enligt Lilliestam (2009) har förmågan att väcka minnen hos 

människor och då skapa en starkare relation till reklamen. Covers kan också vara ett 

alternativt inkomstflöde för artister. Respondent 4 förklarar att det är svårare för artister 

att livnära sig på sin musik idag och menar att synkronisering är ett bra komplement 

vilket respondent 1 håller med om. Respondent 4 fortsätter med att det finns en större 

möjlighet till att jobba med synkronisering i reklamfilm idag men också att kvalitén på 

produktionerna blivit bättre. 

Trots att synkronisering kan vara en inkomstkälla för artister hävdar Svenska 

filminstitutet (2015) att det inte nödvändigtvis leder till merförsäljning. Trots detta 

menar respondent 2 och respondent 4 att artister idag nästan kräver att deras musik 

synkroniseras. I och med att artister blir mer och mer beroende av synkronisering menar 

Svenska filminstitutet (2015) att kostnaderna för producenter av visuella medier ökar. 

Enligt Svenska filminstitutet (2015) kan ett samarbete mellan de båda branscherna 

innebära att kvalitén på produktionerna ökar om de kan ta ut mer ersättning av tjänster 

som tillhandahåller till exempel streamingtjänster.  

Respondent 1 tar däremot upp frågan om synkronisering har samma genomslagskraft 

idag i jämförelse med tidigare. Eftersom synkronisering blir allt vanligare och 

konsumenter vänjer sig vid det menar respondenten att synkronisering i den traditionella 

bemärkelsen kanske inte har samma effekt längre. Respondenten menar att det idag 

handlar om att artister och företag vill knyta sina varumärken till varandra och 

respondent 3 håller med om att fokuset har flyttats från att handla om att skapa innehåll 

till att sända ett budskap. 

Något som alla våra respondenter varit eniga om är att det i en synkroniseringsdeal är 

viktigt att få samarbetet godkänt av artisten eller en representant som företräder artisten. 

Respondent 3 anser att de båda parterna inte måste ha samma mål men det måste finnas 

ett intresse från bådas håll för att det ska bli ett lyckat samarbete. Respondent 3 
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fortsätter med att det finns ett större intresse för artister att samarbeta genom hela 

koncept istället för enstaka låtar och respondent 2 poängterar att förlag försöker göra 

samarbeten samtidigt som något viktigt i artistens karriär händer. Respondenten nämner 

även att beroende på hur slutproduktionen blir kan det ha både positiva och negativa 

effekter för de inblandade parterna.  

Vi har noterat att tack vare ny teknik har reklamutbudet ökat vilket också resulterat i att 

vi människor idag ställer högre krav på den reklam som vi utsätts för. Detta har i sin tur 

lett till att varumärken tvingats vara innovativa och hitta nya vägar för att locka vårt 

intresse. Eftersom musik är en stor och viktig del av människors liv har varumärken 

förstått att synkronisering kan vara ett fördelaktigt marknadsföringsverktyg då det 

kopplar ihop reklam med något som människor har ett emotionellt band till. Eftersom 

musik har en tendens till att kopplas till individers känslor och minnen finns det stor 

potential att individer finner en samhörighet med reklam om musik används som ett 

kommunikationsverktyg.  

Vidare har vi identifierat en tendens till att artisters inkomster på grund av utvecklingen 

inom musikbranschen blivit färre och att synkronisering därför blivit ett bra 

komplement vilket resulterat i att fler artister därför använder sig av synkronisering. 

Även det faktum att kvalitén på reklamfilmsproduktioner ökat kan vara en faktor till att 

både artister och konsumenter finner ett större intresse av reklamfilmer idag.  Däremot 

har vi också funnit tendenser till att synkronisering i den traditionella bemärkelsen av att 

kombinera musik med bild idag inte har samma genomslagskraft som tidigare. Detta 

kopplar vi till att fler och fler använder sig av synkronisering vilket gjort att 

konsumenter även här ställer högre krav på produktionerna. Emellertid tolkar vi det som 

att synkronisering mer och mer går ifrån den traditionella synen och istället börjat 

handla om att skapa hela koncept och långvariga relationer mellan företag och artister. 

Artisternas varumärke har därför hamnat i ett större fokus då ett samarbete inte endast 

handlar om att matcha en enstaka låt till en reklamfilm utan snarare artistens egna 

varumärke. För att synkronisering ska fungera som ett lyckat koncept krävs det dock att 

varumärkena lyckas skapa en kongruens kring varandras image och 

varumärkesidentitet. 
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5.2.Varumärke, Image, Identitet och differentiering 

Enligt Graakjær (2014), Allen (2015), och Blackwell och Stephan (2004) bör artister ses 

som varumärken. Artisters varumärken bygger enligt de Chernatony (2006) och 

Hollensen (2010)  på de associationer som finns kring deras personlighet och deras 

varumärken bör därför ses som en separat identitet samt definieras av de associationer 

som finns kring det. Även respondent 1 pratar om individers personliga varumärken och 

Fill (2006) uttrycker också att det idag ligger ett större fokus på att personifiera 

varumärken.  

I samband med varumärken menar Allen (2015) att image är en viktig faktor och menar 

att artisters image inte får ändras för mycket och speciellt inte i reklamsammanhang. 

Om en artists och ett företags varumärken matchas på ett genomtänkt sätt kan 

synkronisering enligt respondent 5 fungera för att stärka den image som finns kring ett 

varumärke. En anledning till att synkronisering av musik fungerar som ett effektivt 

medel för att förstärka sin image kan bero på att musik enligt Hultén et al. (2011) skapar 

långsiktiga och varaktiga intryck hos människor. Vidare menar Mårtenson et al. (2013) 

och Rosenbaum-Elliot et al. (2011) att ett varumärke är något som formas av 

upplevelserna och känslorna kunderna har till varumärket i sig. Enligt de Chernatony 

(2006) och Parment (2015) använder människor varumärken för att skapa 

grupptillhörighet och Hultén et al. (2011) menar att musik har samma förmåga i att 

skapa grupptillhörighet samt förmedla känslor. 

Vidare menar Hultén et al. (2011) att konsumenter däremot ställer sig mer kritiskt till 

varumärken som försöker vinna deras förtroende genom påhittig reklam. Författarna 

menar alltså att det är mer fördelaktigt för företag att associera sig med musik som är 
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kongruent med varumärkets image. Respondent 1 nämner också att det är viktigt att ett 

samtycke finns för att det inte ska skada både företagets och artistens image. Även vår 

fjärde respondent belyser skillnaden det kan göra om parterna lyckas skapa en 

kongruens mellan sina varumärken och påstår att det kan ha både positiva och negativa 

effekter beroende på hur bra de lyckas.  

5.2.1.Image 

Respondent 4 påstår att det tidigare fanns en risk att artisters image skadades om de 

placerade sin musik i reklam och respondent 2 menar att det handlar om trovärdighet 

kring varumärket. Respondent 2 påstår också att det är fans som reagerar starkast när 

artister synkroniserar sin musik. Respondent 1 hävdar dock att synkronisering idag kan 

gynna artister men menar å andra sidan också att det kan vara varumärkesbyggande för 

artisten att inte vilja förknippa sig med företag då det i sig kan vara lika 

varumärkesbyggande beroende på artistens image. Enligt vår femte respondent kan just 

samarbeten mellan artist och företag antingen öka eller sänka trovärdigheten hos 

konsumenterna och Mårtenson (2009) anser att ett mål med varumärken är att bevara 

kundlojaliteten.  

Enligt Hollensen (2010) är det viktigt att ett varumärke skapar ett värde för produkten 

eller tjänsten och tvärtom. Detta går att koppla till det respondent 1 tar upp om att vissa 

artister skapar produkter med utgång från sitt varumärke men också till hur det 

respondent 2 tar upp om möjligheterna för artister att hitta nya fans via synkronisering. 

Respondent 2 tar även upp att fans kan vara mer kräsna än allmänheten rörande vad 

artister kan förknippa sig med. Respondent 1 anser att det är viktigt att ha 

slutkonsumentens identitet i åtanke när en synkronisering görs och skulle det bli en 

dålig matchning enligt konsumenterna menar Hammond (2008) att det endast är 

varumärkets image som påverkas negativt.  
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5.2.2.Varumärkesidentitet 

Enligt Kapferer (2004) är image konsumenternas tolkning av varumärkesidentiteten och 

Aaker (2002) menar att varumärkesidentiteten är de värderingar och visioner som 

företaget vill att kunderna förknippar med varumärket. Vidare menar Aaker (2002) att 

identiteten bör skapa ett större syfte och stärka banden till konsumenterna och Hulten et 

al. (2011) menar att varumärken bör sträva efter att få kunder att identifiera sig med 

dem. Däremot anser Kapferer (2004) att varumärken måste stå fast vid sina 

grundvärderingar och Aaker (2002) håller med om detta men påstår att det finns en risk 

att varumärkesidentiteten utformas utifrån den image som finns om detta inte följs. Det 

har enligt Srivastava och Thomas (2016) blivit trendigt för företag att ändra sin identitet 

och genom detta ompositionera sig på marknaden. Dock hävdar Vaid (2003) att en 

varumärkesidentitet endast är effektiv om den träffar rätt segment på marknaden. Vidare 

tar Hultén et al (2011), respondent 1 och respondent 3 upp att företag genom musik kan 

stärka eller ändra sin identitet. Respondenten understryker dock att det inte går att skapa 

en fasad utan att passformen mellan varumärkena måste vara central för att 

synkronisering ska ge ett positivt resultat.  

5.2.3.Sell-out 

Enligt Lusensky (2010) är det viktigt för artister att i samband med synkronisering 

försöka undvika en sell-out men respondent 1 anser att begreppet idag inte är lika 

aktuellt. Respondenten menar däremot att sell-out snarare är vanligt inom subkulturer 

där en artist inte kan kommersialisera sig för mycket men att allmänheten är mer 

toleranta inför synkronisering idag. Enligt Respondent 3 grundar sig detta i att 

allmänheten ansåg att artisterna sålde sig själva och respondent 1 instämmer med att det 

kunde finnas en risk för att deras trovärdighet kunde sättas på spel genom 

synkronisering. Enligt Allan (2005) såg även artister synkronisering som något negativt.  

Respondent 2 och respondent 3 håller dock med om att klimatet kring synkronisering 

förändrats till det bättre vilket kan ha att göra med att det blir vanligare för artister och 
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företag att samarbeta. Även Lusensky (2010) håller med om detta och påstår att det 

grundar sig i att artisters inkomstkällor blivit färre i samband med förändringarna som 

skett inom musikbranschen. Respondent 1 menar att allmänhetens acceptans är en viktig 

faktor i hur artister kan arbeta med sina varumärken och hävdar att begreppet sell-out 

blir aktuellt först när pengar kommer före värderingar.  

Även enligt Allan (2005) har artisterna tvingats ändra sin syn på synkronisering i och 

med att inkomstmöjligheterna minskat. Författaren påstår att detta har betytt att artister 

får bättre exponering och att reklam fungerar som en marknadsföringskanal för deras 

musik. En annan faktor som enligt respondent 4 kan ha bidragit till att artister börjat 

acceptera samarbeten med företag är att de produktioner som görs idag är av en bättre 

kvalité. Även respondent 2 tror att detta är en huvudfaktor till att klimatet ändrats. Trots 

att det är viktigt att artister inte ingår samarbeten endast för pengar anser Allen (2015) 

att artister ger sig in i musikbranschen med syftet att tjäna pengar vilket blir lättare om 

de kommersialiserar sig. Författaren tar också upp att yngre artister är rädda för att bli 

sell-outs om de identifierar sig med företag. Vår tredje respondent hävdar däremot att 

synkronisering snarare ses som ett medium för musik än som påstridigt säljande 

samarbeten. Respondenten hävdar också att även trovärdiga artister idag vill vara med i 

samarbeten med kommersiella företag så länge artistens image är kongruent med 

företagets.  

5.2.4.Differentiering 

Enligt Fill (2006) ger varumärken en flerdimensionell bild av vad som differentierar 

dem från deras konkurrenter och Atkin (2004) menar att varumärken lockar kunder 

genom en gemensam faktor som visar att de är annorlunda. Detta går att koppla till vad 

Hollensen (2010) och de Chernatony (2006) säger om att konkurrenter har ytterst svårt 

att kopiera ett varumärke då det inte bara består av ett namn eller en logotyp. 

Differentiering är enligt Wheeler (2003) en självklarhet för att varumärken ska kunna 

sticka ut bland sina konkurrenter och menar att det är lika viktigt för artister som för 

företag. Respondent 1 menar att musik kan ha stor inverkan på hur vi uppfattar 
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produkter och tjänster. Respondent 1 och respondent 3 menar att det handlar om att 

skapa sinnesstämning och kommunikation till publiken. Däremot anser respondent 2 att 

det är svårare att differentiera sig med hjälp av synkronisering eftersom det är så vanligt 

och menar att man måste jobba på ett innovativt sätt för att lyckas sticka ut. Respondent 

3 och respondent 5 påstår att synkronisering kan vara ett bra marknadsföringsverktyg i 

samband med att företag vill ändra sin image och menar att man måste försöka nå ut till 

flera segment samtidigt.  

Respondent 1 påstår att det idag kan finnas förväntningar på att varumärken ska arbeta 

med synkronisering eftersom det är så vanligt och menar då att varumärken kanske inte 

vinner på att använda sig av synkronisering utan snarare förlorar på det om de inte 

använder sig av synkronisering. Enligt Aaker (2002) är det idag svårare att bygga starka 

varumärken på grund av den hårda konkurrensen vilket även Blackwell och Stephan 

(2004) håller med om men de menar också att företag bör se sina kunder som fans 

istället för som konsumenter.  

Vi har identifierat tendenser till att konkurrensen idag blivit svårare vilket har lett till att 

varumärken tvingats ändra syn på hur de ska se sina kunder för att skapa en närmare 

relation till dem. Vi har även sett en utveckling i att varumärken idag personifieras allt 

mer och att fokus flyttas från att endast handla om organisationer till att även handla om 

individer. Då flera författare tagit upp att artister bör ses som varumärken och att 

varumärken bör se sina konsumenter som fans kan vi koppla detta till den ökning av 

synkroniseringssamarbeten som skett. Då artisterna redan ser sina konsumenter som 

fans kan ett samarbete mellan dem och företag underlätta processen av att ändra synsätt 

på sina konsumenter hos företagen. 

Synkronisering kan användas för att differentiera och stärka ett varumärkes image och 

detta anser vi grundar sig i faktorer som vi tidigare diskuterat. Dessa faktorer är att 

musik är något emotionellt och personligt som vi känner tillhörighet och gemenskap 

kring vilket har lett till att varumärken sett potentialen i att använda musik som ett 

kommunikationsverktyg. Tidigare har vi också nämnt att parterna i ett 

synkroniseringssamarbete bör sträva efter kongruens i samarbetet och detta har vi märkt 
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spelar en stor roll på parternas image. Ju mer kongruent ett samarbete är, desto större 

chans för att varumärkena förstärker sin image. Det är dock viktigt att ha 

slutkonsumentens identitet i åtanke eftersom företagens mål är att nå ut med sitt 

varumärke till den. Däremot har vi identifierat tendenser till att synkronisering inte 

nödvändigtvis måste resultera i att en image förstärks och detta gäller speciellt för 

artister. Vi tolkar det som att artisters varumärken har högre krav på sig angående hur de 

kan förknippa sig med andra varumärken och att deras image då är mer känslig för 

förändring än andra varumärkens. Det kan därför vara mer fördelaktigt för vissa artister 

att inte samarbeta med andra varumärken då detta kan skada den image artisten har. Vi 

tolkar dock detta som att det är ytterst individuellt då andra artister utnyttjar sin image 

med syftet att sälja produkter istället för att använda produkter för att sälja musik. 

Vidare har vi uppfattat att det idag finns en trend för varumärken att ompositionera sig 

genom att ändra sin identitet och att synkronisering kan vara ett verktyg för att lyckas 

med detta. Dock så finns det en del fallgropar varumärken måste vara medvetna om för 

att inte misslyckas. Något som är av yttersta vikt är att varumärken står fast vid sina 

grundvärderingar och inte anpassar sig för mycket utifrån vad deras konsumenter anser 

att varumärket bör vara. I samband med att varumärken byter identitet är det också 

viktigt att vara medveten om att målgruppen också kan ändras. 

I vår analys har vi också märkt att synkronisering tidigare varit ett kontroversiellt 

begrepp i ögonen på både artister och allmänheten men att denna syn nu har ändrats. Vi 

har tidigare tagit upp att den digitala utvecklingen lett till att artisters inkomstkällor 

börjat försvinna vilket i sin tur lett till att de fått se sig efter nya alternativ. I och med 

detta har artister tvingats ändra sin syn på synkronisering vilket har lett till fler 

samarbeten och då resulterat i att allmänheten skapat en större acceptans för samarbeten 

mellan artister och företag. Detta har då avdramatiserat begreppet sell-out. Däremot är 

begreppet fortfarande aktuellt idag men endast i samband med samarbeten där artisten 

går ifrån sina värderingar för att tjäna pengar. Trots att synkronisering kan ses som en 

exponeringsmöjlighet och att produktionerna som görs idag har högre kvalitet finns det 

i viss utsträckning fortfarande fördomar mot begreppet. Vi kan dock konstatera att 

synen på synkronisering förändras och går mot en mer positiv inställning. Vi har dock 
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märkt att eftersom synkronisering blivit vanligare finns det också förväntningar på att 

varumärken använder sig av det vilket kan betyda att de som väljer bort synkronisering 

förlorar stort på det. Vi kan då konstatera att synkronisering kanske inte nödvändigtvis 

måste betyda en stor vinst för varumärken. Det har helt enkelt blivit det nya normala 

och de enda som påverkas negativt av ett dåligt samarbete är varumärkena. 

5.3.Relationer/co-branding 

Enligt Washburn et al. (2000) kan varumärken genom co-branding bidra till att företag 

blir mer konkurrenskraftiga, får bättre exponering och kan dela marknadsföringsutgifter 

med en partner. Respondent 4 hävdar att det måste finnas en bra kommunikation och att 

samarbeten handlar om att bygga varandras varumärken genom ömsesidig respekt. 

Vidare tar respondent 1 upp att företag troligtvis kan se potentialen i synkronisering om 

co-branding kan flytta fokus från enskilda produkter till strategiska samarbeten. Även 

Lusensky (2010) och Tinsley (2010) påpekar att företag blir mer medvetna om 

effekterna musik kan ha för ett varumärke. Respondent 3 hävdar att företag via 

samarbeten med artister kan bli mer trovärdiga men tar också upp att artister kan få mer 

exponering eller förstärka sin image. Respondent 2, respondent 3 och respondent 4 

poängterar att det handlar om att hitta en bra match för båda parter. Vidare tar Lusensky 

(2010) och Wason och Charlton (2015) upp att i samband med co-branding kan företag 

och artister ha olika mål gällande samarbetet beroende på intressenter men respondent 4 

påpekar att om det inte finns ett ömsesidigt intresse kan det finnas en risk till att tvister 

uppstår. Enligt Wason och Charlton (2015) finns det däremot inget resultat av 

varumärken som positionerat sig olika och samarbetat.  

Respondent 1 hävdar att förhandlingsläget mellan artister och företag har skiftat då 

företag idag är mer intresserade av att associeras med artister än tvärtom. Fokuset har 

också flyttats från enstaka projekt till långsiktiga samarbeten och co-branding. 

Respondent 2 anser att artister är mer kräsna med vad de associeras med på grund av att 

de representerar ett varumärke. Respondenten menar däremot att det kan finnas mer 

intresse från antingen företaget eller artisten beroende på hur stor artisten är. Detta tar 
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också Washburn et al. (2000) upp i form av brand equity. Författarna förklarar att 

varumärken i samband med co-branding har olika värde av potentialen i hur de kan 

utveckla sig själva och samarbetspartnern. Co-branding kan enligt Wason och Charlton 

(2015) vara fördelaktigt men det finns också en risk i att ett varumärke drar mer nytta av 

samarbetet än det andra. Enligt respondent 3 är ett bra samarbete när båda parter vinner 

på det genom att dra nytta av parternas främsta egenskaper och Washburn et al. (2000) 

anser att co-branding kan ses som en win/win situation för parter med produkter och 

tjänster som är kompatibla med varandra. Även respondent 4 tar upp att ett bra 

samarbete ska resultera i en win/win situation vilket respondent 5 håller med om och 

menar att samarbetet ska resultera i något större än parterna var för sig.  

 

Enligt Washburn et al. (2000) och Wason och Charlton (2015)  kan konsumenternas 

tidigare erfarenheter kring ett varumärke spela en stor roll i hur de reagerar på resultatet 

av co-branding. Författarna menar att det finns en risk att kunderna bedömer den nya 

tjänsten eller varan utifrån dåliga erfarenheter av en inblandad part. Vidare menar 

Washburn et al. att det också finns en större risk till detta om varumärkena är otydliga 

med målen för samarbetet. Även respondent 1 menar att samarbeten kan skadas om 

konsumenterna inte förstår hela syftet med sammanhanget men påpekar också att detta 

beror på hur medvetna konsumenterna är.  Respondenten anser att det i artistens fall 

handlar mycket om hur dennes autenticitet gynnas eller inte av samarbeten.  

5.3.1.Konsekvenser av co-branding 

Enligt Lusensky (2010) och Tinsley (2010) finns det en risk att företag känner sig 

oerfarna i samarbeten med artister då musikbranschen på många sätt skiljer sig från 

andra branscher. Författarna hävdar att detta kan leda till att företag ödslar resurser på 

samarbeten vilket leder till frustration. Respondent 1 menar att det också är artister som 

kan påverkas negativt av samarbeten och tar upp fenomenet one-hit-wonders som 

grundar sig i att det skett en frikoppling mellan artist och låt. Vidare tar Washburn et al. 

(2000) upp att varumärken med låg brand equity ofta är de som tjänar mest på co-

branding och menar att det finns en risk i att detta utnyttjas systematiskt. Detta kan 

kopplas till vad Tinsley (2010) anser om att artisten och dennes representanter i vissa 
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fall låter sina egna prioriteringar gå före företagets vilket kan resultera i att fel 

associationer kopplas till företaget. Däremot tar Lusensky (2010), Tinsley (2010) och 

Respondent 3 upp att det även finns en tendens hos företag att associera sig med fel 

artister då de väljer att samarbeta med artister utifrån företagsledningens musiksmak 

istället för vad som faktiskt är kongruent med identitet och image. Detta tror Lusensky 

(2010) beror på att vi människor har svårt att se på musik som ett 

kommunikationsmedel på grund av att det för oss är något väldigt personligt. 

Författaren anser dock att musik kan användas som ett promotionverktyg i 

marknadsföringssyfte för varumärken så länge det sker en bra matchning.  

Vi tolkar det som att företag och artister insett att co-branding kan leda till många 

positiva utkomster men att det då krävs att varumärkenas image och identitet stämmer 

överens i någon mån. Vi har däremot förstått att parterna inte nödvändigtvis måste ha 

samma mål med samarbetet men att det måste finnas ett ömsesidigt intresse av 

varandra. Finns inte detta samt att parterna har en dålig kommunikation kan det uppstå 

tvister mellan dem. I samband med att företag och artister insett fördelarna med co-

branding kan vi också konstatera att förhållandena kring synkronisering förändrats till 

att handla om långsiktiga förhållanden. Detta kan vara en påverkande faktor till att 

artister också fått mer makt i samband med synkronisering. Däremot har vi noterat att 

det i vissa fall kan finnas en part som drar mer nytta av ett samarbete än den andra. Vi 

ser här en koppling till samarbeten som sker inom synkronisering där artistens image 

kan ta skada beroende på vem denne samarbetar med. Det är därför viktigt att det blir en 

win/win situation för båda parter och att samarbetet resulterar i att båda parters tjänster 

eller produkter blir något mer tillsammans än var för sig. 

Vi har dock lagt märke till att ett samarbete inte nödvändigtvis måste resultera i en 

positiv utkomst bara för att varumärkena matchats på ett bra sätt. Konsumenternas 

reaktioner och tidigare erfarenheter av de båda varumärkena spelar också en viktig roll i 

hur väl samarbetet går. Därför tolkar vi det som att varumärken måste var tydliga med 

syftet till samarbetet för att konsumenten ska bilda sig en klar bild av vad målet är. Det 

kan också vara fördelaktigt för de inblandade parterna att analysera hur konsumenternas 

relation och erfarenheter ser ut kring samarbetspartnern för att skapa så bra 
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förutsättningar som möjligt för ett bra samarbete. I artistens situation handlar det om 

vilka förväntningar fansen och konsumenterna har på artisten vilket är viktigt att ha i 

åtanke. 

Trots att vi identifierat många fördelar med synkronisering kan vi också se att det finns 

stora problem vad gäller subjektivitet och kunskap hos både artister och företag. Detta 

anser vi grundar sig i att människor inte ser på musik som ett kommunikationsverktyg 

och därför har svårt att vara subjektiva i val av musik som passar varumärket. Vi anser 

dock att om varumärken strävar efter att jobba med musik på ett sätt som passar 

parterna i ett samarbete finns det en god chans att synkronisering kan användas som ett 

marknadsföringsverktyg. 
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6.SLUTSATS 

Detta kapitel presenterar de slutsatser vi kommit fram till genom vår analys av vårt 

teoretiska och empiriska material. Vi kommer återkoppla slutsatsen till vår 

forskningsfråga och vårt syfte för att ge en tydlig bild av hur vi svarat på dessa. 

Därefter presenteras förslag till vidare forskning, samt praktiska råd till företag.  

6.1.Besvarande av forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie analysera hur synkronisering 

kan användas som ett marknadsföringsverktyg och hur detta kan påverka artisternas och 

företags varumärken sett ur ett co-brandingperspektiv. 

● Hur kan synkronisering som ett marknadsföringsverktyg påverka artistens och 

företagets varumärken genom co-branding? 

Denna forskningsfråga samt vårt teoretiska och empiriska material har legat till grund 

för våra resonemang.  

Slutsatserna vi kan dra av denna uppsats är att synkronisering genom co-branding kan 

användas för att i första hand positionera och exponera artisters och företags 

varumärken hos ett nytt marknadssegment men även för att öka trovärdigheten hos 

dessa varumärken. Vi har också dragit slutsatsen att trots de positiva aspekterna finns 

det en risk att synkronisering och co-branding som genomförs på ett ogenomtänkt sätt 

kan ha negativa effekter hos både artistens och företagets varumärken.   

Vi har under arbetets gång kommit fram till att begreppet sell-out idag blivit mer 

accepterat av allmänheten men att denna aspekt av synkronisering inte bör förkastas 

helt. Trots att begreppet inte är lika starkt laddat längre finns det fortfarande en risk att 

artister kan ses som sell-outs och detta grundar sig i den image artisten har innan ett co-

brandingsamarbete genomförs. Vi tolkar det som att artister som befinner sig i ett tidigt 
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stadie i sin karriär har en större möjlighet till att påverkas både positivt och negativt än 

artister som i större utsträckning redan använt sig av synkroniseringssamarbeten. Vidare 

konstaterar vi också att begreppet sell-out förlorat sin innebörd på grund av att 

synkronisering idag inte anses vara lika mycket tabu samt att det inte längre handlar om 

att synkronisera musik utan istället om med vem och hur synkroniseringen sker.  

Vidare anser vi att för att synkronisering ska mynna ut i ett fördelaktigt co-

brandingsamarbete för båda parter krävs det att det finns kongruens mellan 

varumärkena. Att det inte finns kongruens i ett synkroniseringssamarbete grundar sig 

nödvändigtvis inte i att musiken inte överensstämmer mellan de båda varumärkenas 

image. Istället kan låten och reklamfilmen i sig ta överhand vilket resulterar i att fokus 

hamnar på företagets varumärke och artisten då glöms bort eller blir ett så kallat one-

hit-wonder. Ett sätt att motverka denna effekt är att se till att artistens varumärke 

hamnar i lika mycket fokus som företagets varumärke på samma sätt som Volvos 

reklamfilmer fokuserade på Aviciis varumärke. Återigen är det viktigt att artistens 

image tillåter detta. Däremot kan det också uppstå ett motsatt resultat då musiken som 

valts tar upp för mycket plats i reklamen så att företagets varumärke glöms bort. Det 

gäller därför att hitta en bra balans mellan exponering, image och kongruens.  

Ytterligare en negativ aspekt kring synkronisering och co-branding vi identifierat är att 

artister kan bli för starkt förknippade med en särskild reklamproduktion vilket kan 

innebära att artistens karriär avtar eller helt upphör efter reklamkampanjen avslutats. 

Vidare anser vi att det finns en risk för företag att för starkt förknippa sig med en 

specifik artist då vissa konsumenter väljer bort det varumärket på grund av att de inte 

gillar artisten.   

Vi kan konstatera att musikbranschen i och med digital teknologi utvecklats i en 

riktning som inneburit att artisters inkomster blivit färre och färre. Under denna 

utveckling har företag insett potentialen i emotionell marknadsföring. Vi tolkar att dessa 

faktorer resulterat i att artister tvingats ändra inställning till synkronisering och därför 

börjat använda sig av det mer. Detta har lett till att konsumenter och fans börjat 

acceptera att artister och företag samarbetar i större utsträckning. Vidare kan vi hävda 
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att denna utveckling av musikbranschen och reklamfilmsbranschen har genererat att 

jobb som music supervisor nu existerar.  

Vi kan avslutningsvis dra slutsatsen att eftersom varje enskilt samarbete inom 

synkronisering kan skilja sig beroende på vilka företag och vilka artister som är 

inblandade finns det inget exakt tillvägagångssätt som garanterar en lyckad utkomst av 

samarbetet. Det skiljer sig alltså hur artister och företag bör agera från situation till 

situation. Dock anser vi att en medvetenhet kring de risker som finns med 

synkronisering, som vi nämnt genomgående i uppsatsen, kan förebygga att dåliga 

samarbeten inleds och slutförs. Vi vill däremot med utgång från vårt teoretiska och 

empiriska material konstatera att det finns en god potential för varumärken att använda 

synkronisering som ett differentieringsverktyg och exponeringsverktyg i 

marknadsföringssyften. Då artisternas och företagens varumärken får tillgång till 

varandras marknadssegment skapas en bredare kundkrets för de båda parterna men det 

finns också goda chanser att trovärdigheten och uppmärksamheten inför dessa 

varumärken ökar.  

6.2.Praktiska implikationer  

Vi har via vår teoretiska referensram och den empiri vi samlat in tolkat det som att 

synkronisering fram till idag ökat i och med utvecklingen som skett. Att företag har 

insett potentialen i synkronisering som ett emotionellt marknadsföringsverktyg och det 

faktum att artister ser det som en inkomstkälla anser vi kommer bidra till att 

synkronisering ökar ytterligare i framtiden. Då vi påvisat att det finns många risker med 

synkronisering och att det också råder en viss okunskap hos företag och artister i arbetet 

med att skapa kongruens hävdar vi att detta kommer generera att fler jobb som music 

supervisors får en viktigare roll i dessa processer.  

Vi har också tolkat det som att vi människor undviker reklam allt mer. Även här har den 

digitala utvecklingen spelat en stor roll i hur reklamfilmsbranschen utvecklats och vi 
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tolkar det som att branschen kommer utvecklas i den riktning att större fokus kommer 

läggas på andra kanaler än just TV. Istället hävdar vi att sociala medier och liknande 

kommer spela en större roll för vart artister och företag kommer synas. Eftersom 

människor i allt större utsträckning väljer att undvika reklam finns det potential att 

reklamfilmer kommer utvecklas från att vara påstridigt säljande reklaminslag till att 

snarare bli mer informativa och varumärkesinriktade reklamfilmer. Här ser vi att 

varumärken och artister på ett tydligare sätt kan kommunicera sin identitet och 

värderingar. 

Utifrån våra slutsatser har vi valt att utforma en praktisk tillämpning för företag 

gällande synkronisering. En viktig punkt vi vill belysa är att vara rationell i de 

samarbetsval och veta vem man jobbar med samt vilka värderingar de har. Även om 

musiken passar bra till reklamfilmen behöver det inte betyda att varumärkena matchar 

varandra. Vi ser att det handlar mer om artistens och företagens varumärke än låten i 

sig.  Vi väljer även att belysa vikten av kongruens mellan varumärkena. Vi anser att det 

är viktigt att ha konsumenten i fokus, så att slutproduktionen inte avsänder fel budskap. 

Det är slutkonsumenten som tolkar materialet och även de som bedömer om samarbetet 

mellan artist och företag är lyckat eller inte. Vi ser att företag bör ta genre och subkultur 

i beaktning då vissa subkulturer är extra känsliga för denna typ av samarbeten där sell-

out kan ses som ett aktuellt begrepp. Detta är för att inte riskera att skada artistens 

varumärke och fanbase.  

Då vi har tolkat att musik fungerar som ett effektivt kommunikationsmedel, men att det 

kommer in sent i produktionsprocessen anser vi att det bör vara ett fokus i projektet. Vi 

menar alltså att musiken inte får glömmas bort i processen och budgeteringen för att 

skapa bästa möjliga slutprodukt. Vi har även uppfattat att subjektivitet kan vara en 

faktor som bidrar till dåliga samarbeten. Vi anser därmed att det är ett bra hjälpmedel att 

arbeta tillsammans med konsulter som music supervisors för att undvika dessa 

fallgropar. Slutligen vill vi nämna att flera bolag bör tillsätta fler som music supervisors 

för att ha mer expertis inom området. Detta är främst för att vi ser att synkronisering är 

ett spännande och växande fenomen som bör vidareutvecklas. 
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6.3.Vidare forskning 

Vi har i denna uppsats utgått från artistens och företagets perspektiv och hur deras 

varumärken kan påverkas av synkronisering. Då vi valt att fokusera på två parter som 

ingår i en större process med tre perspektiv där konsumenten är det tredje anser vi att 

det hade varit intressant att forska kring deras perspektiv. Vi har visserligen berört 

konsumenternas perspektiv utifrån den teoretiska och empiriska information vi samlat 

in men vi tycker det hade varit intressant att se en kvantitativ uppsats som analyserar 

konsumenter och fans syn på samarbeten mellan artister och företag. Det hade då varit 

intressant att få med synen på både företaget och artisten i samarbetet. Då vi tolkat det 

som att acceptansen för synkronisering ökat ställer vi oss frågande till om vi fått rätt 

bild av hur situationen faktiskt ser ut eller om vi och respondenterna egentligen har en 

felaktig bild av hur läget ser ut.  

Vidare anser vi att det varit intressant att analysera hur synkronisering skiljer sig mellan 

olika medier som reklamfilm, TV-spel, TV-serier och filmer. Då vi endast valt att 

fokusera på hur synkronisering kan användas som ett marknadsföringsverktyg inom 

reklamfilmer hade det varit intresseväckande att även titta på hur synkronisering 

används via andra kanaler och sedan jämföra effektiviteten mellan dem. Vi föreslår att 

detta görs genom en kvantitativ analys om syftet med arbetet är att analysera de 

ekonomiska aspekterna mellan kanalerna. Om syftet däremot är att ta reda på hur 

synkronisering genom de olika kanalerna kan påverka varumärkenas image och identitet 

föreslår vi en kvalitativ studie.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide: förlag och music supervisors 

Intro 

● Kort beskrivning av dig själv och företaget? 

● Vilken är företagets huvudsakliga uppgifter? 

● Vad är din roll på företaget? 

Synkronisering 

● Vad är synkronisering enligt dig?  

● I vilka sammanhang arbetar ditt företag med synkronisering? (TV, Film, Reklam, 

Spel, Serier) 

● Hur går processen till när ni synkroniserar en låt? 

● Vad tycker ni är viktigt att tänka på när ni synkroniserar en låt? (Genre, 

varumärkets image, artistens storlek, Artistens image och egna värderingar) 

● Clearar ni alltid med artisten innan en deal går igenom? (Även om de skrivit över 

sina rättigheter till er) 

● Vilka effekter kan en synkronisering medföra för artisten och det valda 

företaget?  

Varumärke 

● Hur tror du musik i reklamfilm används eller kan användas av ett varumärke för 

att sticka ut gentemot sina konkurrenter? 

● Har företag önskat låtar som inte passat till varumärkets/artistens image och 

identitet? (Utveckla gärna) 

Co-Branding/Relationer  

● Hur tror du att konsumenternas relation till artisten påverkas? 

● Hur tror du att musik i reklamfilm påverkar ett varumärkes image? 

● Hur tror du att musik i reklamfilm påverkar en artists image? 
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● Hur tror du att ett samarbete mellan en artist och ett varumärke kan påverka 

parternas identitet? (Kan artister bli mer/mindre trovärdiga om de samarbetar 

med rätt/fel varumärke) 

Övriga frågor 

● Hur ser du på utvecklingen som skett av synkronisering? 

● Hur tror du att det kommer utveckla sig i framtiden? 

● Vad anser du är en bra synkroniseringsdeal? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Musikvetare.  

Intro 

● Kort beskrivning av dig själv? 

● Vilken är din huvudsakliga uppgift? 

Synkronisering 

● Vad är synkronisering enligt dig?  

● I vilka sammanhang har du kommit i kontakt med synkronisering? (TV, Film, 

Reklam, Spel, Serier) 

● Vad tycker du är viktigt att tänka på när företag synkroniserar en låt? (Genre, 

varumärkets image, artistens storlek, Artistens image och egna värderingar) 

● Tycker du att det är viktigt att företag clearar med artisten innan en deal går 

igenom? (Även om de skrivit över sina rättigheter till företaget) 

● Vilka effekter tror du en synkronisering kan medföra för artisten och det valda 

företaget?  

Varumärke 

● Hur tror du musik i reklamfilm används eller kan användas av ett varumärke för 

att sticka ut gentemot sina konkurrenter? 

Co-Branding/Relationer  

● Hur tror du att konsumenternas relation till artisten påverkas? 

● Hur tror du att musik i reklamfilm påverkar ett varumärkes image? 

● Hur tror du att musik i reklamfilm påverkar en artists image? 

● Hur tror du att ett samarbete mellan en artist och ett varumärke kan påverka 

parternas identitet? (Kan artister bli mer/mindre trovärdiga om de samarbetar 

med rätt/fel varumärke) 

Övriga frågor 

● Hur ser du på utvecklingen som skett av synkronisering? 

● Hur tror du att det kommer utveckla sig i framtiden? 
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● Vad anser du är en bra synkroniseringsdeal? 
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Bilaga 3 
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