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Förord	  

Denna	  uppsats	  arbetsprocess	  har	  varit	  givande	  på	  många	  sätt.	  Vår	  förståelse	  och	  insikt	  kring	  
valt	  ämne	  har	  fördjupats	  allt	  mer	  under	  arbetets	  gång	  och	  har	  detta	  har	  vi	  till	  stor	  del	  våra	  
respondenter	  att	  tacka	  för.	  Johan	  Borg,	  Adel	  Dahdal,	  Andreas	  Håkansson,	  Sanna	  Hähnel,	  
Mikael	  Jonasson,	  Chips	  Kiesbye	  samt	  Hampus	  Kivimäe	  har	  varit	  till	  mycket	  stor	  hjälp	  i	  den	  
kunskapsbyggande	  processen	  då	  de	  ställt	  upp	  med	  både	  sin	  tid	  och	  sina	  erfarenheter.	  Vi	  
känner	  att	  vi	  med	  detta	  arbete	  har	  ökat	  våra	  kunskaper	  kring	  integrationen	  av	  musik	  i	  
reklamfilm	  samt	  dess	  effekter.	  Ett	  tack	  vill	  vi	  även	  rikta	  till	  vår	  handledare	  Leif	  Rytting	  som	  
med	  sin	  handledning	  har	  inspirerat	  till	  givande	  diskussioner	  och	  tänkvärdheter	  under	  hela	  
kursperioden.	  

Vi	  önskar	  er	  alla	  en	  riktigt	  God	  läsning!	  	  

	  

Kalmar,	  Höstterminen	  2010	  

	  
	  
_____________________	   	   	   ____________________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Thomas	  Karlsson	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Timmy	  Bjärnebro	  
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Syfte	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  analysera,	  kartlägga	  och	  tydliggöra	  dels	  integrationen	  av	  

musik	  och	  varumärken	  i	  reklamfilm	  som	  är	  skapad	  för	  TV,	  bio	  eller	  internet,	  dels	  vilka	  

effekter	  denna	  har	  för	  inblandade	  aktörer	  och	  den	  film	  som	  skapas.	  

Metod	  

Uppsatsen	  har	  utvecklats	  kring	  en	  kvalitativ	  metod	  samt	  en	  mix	  av	  ett	  induktivt	  och	  ett	  

deduktivt	  arbetssätt.	  Vi	  har	  genomfört	  intervjuer	  med	  sex	  aktörer	  som	  alla	  har	  stor	  

erfarenhet	  och	  kunskap	  kring	  det	  valda	  ämnet.	  

Slutsatser	  

Då	  detta	  är	  en	  uppsats	  av	  kvalitativ	  karaktär	  så	  har	  vi	  inte	  varit	  ute	  efter	  att	  förenkla	  och	  

generalisera	  vår	  insamlade	  kunskap.	  Det	  har	  dock	  under	  arbetets	  gång	  framkommit	  vissa	  

tydliga	  tendenser	  som	  vi	  ej	  har	  kunnat	  bortse	  ifrån.	  Respondenterna	  förenades	  via	  en	  röd	  

tråd	  inom	  vissa	  områden.	  Områden	  som	  vi	  belyser	  i	  slutsatsen	  är;	  Samhällsförändring	  och	  

konkurrens,	  Personligt	  Relationsbyggande,	  Effekter	  för	  inblandade	  parter	  samt	  potentiell	  

framtida	  utveckling.	  För	  att	  illustrera	  de	  slutsatser	  vi	  kommit	  fram	  till	  så	  har	  vi	  dessutom	  

utvecklat	  en	  egenkomponerad	  modell.	  



4	  
	  

Abstract	  

The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  analyse,	  identify	  and	  clarify:	  	  

-‐ The	  integration	  of	  music	  and	  brands	  in	  commercials	  that	  are	  created	  for	  television,	  

cinema	  or	  internet,	  	  

-‐ The	  effects	  that	  this	  integration	  has	  for	  the	  involved	  parties	  and	  the	  movie	  that	  is	  

being	  created.	  

Music	  is	  a	  big	  part	  of	  today's	  society	  and	  advertising	  is	  a	  big	  part	  of	  people's	  everyday	  lives.	  It	  

is	  therefore	  natural	  that	  music	  in	  advertising	  can	  have	  the	  power	  to	  affect,	  attract,	  influence	  

and	  interest	  human	  beings.	  We	  think	  that	  the	  music	  in	  commercials	  is	  a	  fascinating	  subject	  

to	  study	  because	  the	  phenomenon	  is	  relatively	  unexplored	  in	  the	  academic	  sphere.	  The	  

knowledge	  of	  the	  synchronization	  process	  of	  music	  and	  commercials	  is	  also	  becoming	  

increasingly	  important	  for	  involved	  parties	  to	  understand	  and	  manage.	  The	  essay	  is	  

developed	  through	  a	  qualitative	  methodology.	  	  We	  have	  conducted	  six	  interviews,	  with	  

different	  players	  who	  all	  have	  extensive	  experience	  and	  knowledge	  about	  the	  chosen	  topic.	  

Although	  we	  used	  a	  qualitative	  approach,	  we	  revealed	  some	  clear	  trends	  during	  the	  process,	  

where	  our	  respondents	  closely	  related	  to	  each	  other.	  Areas	  that	  we	  highlight	  in	  the	  

conclusion	  are:	  Social	  Change	  and	  Competition,	  the	  progress	  of	  Personal	  Relationship,	  Effects	  

for	  the	  involved	  parties	  and	  potential	  future	  developments.	  To	  illustrate	  our	  conclusions,	  we	  

decided	  to	  develop	  a	  self-‐composed	  model.	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	   	  



5	  
	  

Innehållsförteckning	  

	  
1	  –	  INLEDNING	  ........................................................................................................................................	  7	  

1.1	  –	  Bakgrund	  ....................................................................................................................................	  7	  

1.2	  Problemdiskussion	  ........................................................................................................................	  8	  

1.3	  Problemformulering	  och	  forskningsfråga	  ...................................................................................	  10	  

1.4	  Syfte	  ............................................................................................................................................	  11	  

1.5	  Avgränsningar	  och	  förklaringar	  ...................................................................................................	  11	  

2	  –	  METOD	  ............................................................................................................................................	  12	  

2.1	  –	  Kvalitativ	  metod	  .......................................................................................................................	  12	  

2.2	  –	  Datainsamling	  ...........................................................................................................................	  14	  

2.2.1	  –	  Urval	  ......................................................................................................................................	  14	  

2.3	  –	  Vetenskapliga	  kriterier	  .............................................................................................................	  17	  

2.4	  –	  Kunskapsprocessen	  ..................................................................................................................	  19	  

3	  –	  TEORI	  ...............................................................................................................................................	  23	  

3.1	  –	  Varumärke	  ................................................................................................................................	  23	  

3.1.1	  –	  Vikten	  av	  ett	  starkt	  varumärke	  ..........................................................................................	  23	  

3.1.2	  -‐	  Varumärkesidentitet	  ..........................................................................................................	  26	  

3.1.3	  -‐	  Positionering	  och	  differentiering	  .......................................................................................	  28	  

3.2	  –	  Samarbete	  ................................................................................................................................	  30	  

3.2.1	  –	  Relationer	  ..........................................................................................................................	  30	  

3.3	  –	  Reklam	  ......................................................................................................................................	  38	  

3.3.2	  -‐	  Musik	  i	  reklamfilm	  ..............................................................................................................	  41	  

3.3.3–	  Licensiering,	  reklammusikens	  grundsten.	  ..........................................................................	  43	  

4	  –	  EMPIRISK	  OCH	  TEORETISK	  ANALYS	  .................................................................................................	  46	  

4.1	  –	  Synkroniseringsprocessen	  ........................................................................................................	  46	  

4.2	  –	  Musik	  och	  varumärken	  .............................................................................................................	  50	  

4.3	  –	  Relationer	  .................................................................................................................................	  53	  

4.4	  –	  Samarbetstrender	  ....................................................................................................................	  57	  

4.5	  –	  Effekter	  .....................................................................................................................................	  60	  

5	  -‐	  SLUTSATSER	  .....................................................................................................................................	  64	  

5.1	  –	  Empiriska	  Tendenser	  ................................................................................................................	  64	  

5.2	  –	  Integrationen	  av	  musik	  och	  varumärken	  i	  reklamfilm	  –	  Delsyfte	  1	  ..........................................	  65	  

5.3	  –	  Effekter	  –	  delsyfte	  2	  .................................................................................................................	  68	  



6	  
	  

5.4	  –	  Musik	  i	  reklamfilm	  –	  Så	  funkar	  det.	  ..........................................................................................	  71	  

5.6	  –	  Synkroniseringens	  framtid	  .......................................................................................................	  75	  

KÄLLFÖRTECKNING	  ...............................................................................................................................	  77	  

Bilaga	  1	  ..................................................................................................................................................	  83	  

Bilaga	  2	  	  ...............................................................................................................................................	  100	  

Bilaga	  3	  ................................................................................................................................................	  101	  

	  

	  
Figurförteckning	  
 
Figur 5.1 Kretsloppet – Användning av populärmusik i reklamfilm  71 

(Egenutvecklad modell av Bjärnebro & Karlsson) 

Figur 5.2 Synkroniseringsprocessen - Musik i Reklamfilm 72 

(Egenutvecklad modell av Bjärnebro & Karlsson) 

 

 
	   	  



7	  
	  

1	  –	  INLEDNING	  
Vi vill med detta kapitel presentera uppsatsens bakgrund och problemdiskussion för läsaren. Kapitlet 

är disponerat så att läsaren först introduceras i ämnet för att sedan ta del av den forskningsfråga och 

det syfte som ligger till grund för hela uppsatsen. 

1.1	  –	  Bakgrund	  	  
“Pop songs of all ages and styles have become the primary source for music in advertising” 

     Eric Beall (2004) 

Det	  är	  allmänt	  känt	  att	  musik	  är	  ett	  kulturellt	  fenomen	  som	  återfinns	  inom	  människans	  alla	  

kulturer.	  Nationalsången	  och	  bröllopsmarschen	  för	  människor	  tillsammans	  och	  filmmusik	  

har	  en	  förmåga	  att	  beröra	  människors	  känslor.	  Musiken	  är	  också	  delaktig	  i	  formandet	  av	  den	  

personliga	  identiteten	  och	  likväl	  kan	  den	  få	  människor	  att	  känna	  samhörighet	  till	  varandra.	  

Det	  går	  därför	  att	  föra	  ett	  resonemang	  kring	  att	  musik	  är	  en	  väldigt	  stor	  del	  av	  människans	  

vardag.	  

I	  likhet	  med	  att	  musik	  är	  en	  stor	  del	  av	  det	  dagliga	  livet	  så	  är	  också	  reklam	  någonting	  vi	  

människor	  ständigt	  blir	  påminda	  om.	  Företag	  bakom	  varumärken	  visar	  sin	  existens	  genom	  

att	  föra	  ut	  sina	  budskap	  och	  göra	  sig	  hörda	  i	  en	  mängd	  olika	  reklamkanaler.	  En	  av	  dessa	  

kanaler	  är	  reklamfilm,	  en	  marknadsföringskanal	  som	  genom	  sina	  stora	  

exponeringsmöjligheter	  ses	  som	  dagens	  starkaste	  reklammedium.	  

Integrationen	  av	  musik	  i	  reklam	  är	  inte	  på	  något	  sätt	  nytt.	  	  Hultén	  (2008)	  skriver	  att	  det	  har	  

florerat	  som	  ett	  verktyg	  i	  företags	  marknadsföring	  ända	  sedan	  början	  av	  1900-‐talet.	  

Wikström	  (2009)	  berikar	  denna	  historielektion	  med	  kunskapen	  om	  att	  det	  på	  den	  tiden	  var	  

radioreklamjingeln	  och	  signaturljud	  som	  fungerade	  som	  ett	  företags	  chans	  att	  marknadsföra	  

sitt	  varumärke.	  Lusensky	  (2010)	  skriver	  även	  att	  radiojingelns	  dominans	  varade	  till	  dess	  att	  

TV’n	  introducerades,	  då	  fokus	  förflyttades	  från	  örat	  till	  ögat	  och	  musikens	  roll	  förändrades	  

till	  att	  förstärka	  de	  rörliga	  bildernas	  budskap.	  Rodman	  (2010)	  tillägger	  även	  att	  tv-‐jingeln	  

sedermera	  förlorade	  sin	  slagkraft	  allt	  eftersom	  populärmusiken	  gjorde	  intåg	  i	  tv-‐rutans	  

reklamfilmer.	  	  

Det	  är	  idag	  av	  allmän	  kännedom	  att	  musikens	  roll	  reklamens	  förtrollade	  värld	  växte	  

ytterligare	  under	  åttiotalet,	  då	  storstjärnor	  som	  Michael	  Jackson	  banade	  väg	  för	  musikens	  

roll	  i	  reklamfilmen.	  Musikens	  roll	  i	  reklamfilmen	  fortsatte	  att	  växa	  även	  under	  nittiotalet.	  Ett	  
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exempel	  är	  Rolling	  Stones	  medverkande	  i	  Microsoft’s	  reklamkampanjer.	  Lusensky	  (2010)	  

hävdar	  att	  trenden	  under	  tvåtusentalet	  har	  gått	  mot	  att	  det	  är	  de	  mer	  oetablerade	  

artisternas	  musik	  som	  sätts	  i	  reklamfilmens	  fokus.	  Han	  menar	  att	  detta	  beror	  på	  de	  höga	  

kostnaderna	  som	  uppstår	  när	  stora	  artister	  kontrakteras.	  	  

Det	  kan	  hävdas	  att	  musik	  i	  reklam	  idag	  kan	  fungera	  som	  ett	  promotionverktyg,	  såväl	  för	  

artister	  och	  dess	  musik	  som	  för	  varumärken.	  Att	  artister	  och	  dess	  musik	  kan	  dra	  nytta	  av	  

placeringen	  av	  populärmusik	  i	  reklamfilm	  går	  att	  se	  i	  exempel	  som	  Oh	  Laura’s	  lyckade	  

samarbete	  med	  Saab	  och	  José	  Gonzalez	  hyllade	  medverkan	  i	  Sony’s	  reklam.	  	  

1.2	  Problemdiskussion	  
Det	  är	  allmänt	  känt	  att	  musikbranschen	  just	  nu	  befinner	  sig	  i	  en	  föränderlig	  fas.	  Detta	  yttrar	  

sig	  i	  att	  skivförsäljningen	  i	  Sverige	  har	  minskat	  enligt	  rapporter	  från	  Ifpi	  (2008).	  Från	  1,65	  

miljarder	  kronor	  under	  år	  2000	  till	  betydligt	  lägre	  685	  miljoner	  kronor	  under	  2008.	  

Johansson	  &	  Larsson	  (2009)	  menar	  vidare	  att	  musikbolagen	  på	  grund	  av	  detta	  har	  tvingats	  

ändra	  sina	  affärsmodeller	  då	  de	  inte	  tjänar	  tillräckligt	  på	  enbart	  skivförsäljning.	  Tinsley	  

(2010)	  hävdar	  vidare	  att	  musiker	  och	  musikbolag	  är	  ute	  efter	  nya	  sätt	  att	  bredda	  sina	  

målgrupper	  eftersom	  marknadsföringsbudgeten	  nu	  är	  sönderskuren	  och	  skivförsäljningen	  

dalar.	  

Lusensky	  (2010)	  fortsätter	  med	  att	  beskriva	  dagens	  musikbransch	  som	  en	  del	  av	  samhällets	  

uppmärksamhetsekonomi.	  Konkurrensen	  blir	  allt	  hårdare,	  allt	  fler	  företag	  vill	  synas	  och	  

musikindustrin	  utnyttjas	  för	  att	  positionera	  sina	  varumärken	  och	  etablera	  dem	  i	  kundernas	  

medvetanden.	  Det	  går	  att	  diskutera	  huruvida	  om	  detta	  är	  positivt	  för	  musikbranschen	  eller	  

inte,	  att	  allt	  fler	  företag	  använder	  musik	  för	  att	  synas	  och	  göra	  sig	  hörda.	  

Lusensky	  (2010)	  förklarar	  att	  multinationella	  företag	  som	  Apple	  och	  Starbucks	  idag	  tjänar	  

pengar	  på	  musikförsäljning	  trots	  att	  inget	  av	  dessa	  varumärken	  egentligen	  anses	  vara	  

verkande	  inom	  musikbranschen.	  Apple,	  som	  i	  grunden	  är	  ett	  datorföretag,	  har	  med	  hjälp	  av	  

sitt	  starka	  varumärke	  lyckats	  utveckla	  och	  etablera	  iPod,	  med	  den	  tillhörande	  

försäljningsplattformen	  iTunes.	  På	  så	  sätt	  har	  de	  tagit	  sig	  in	  på	  musikmarknaden.	  I	  Starbucks	  

fall	  så	  bestämde	  sig	  kaffekedjan	  för	  att	  lansera	  ett	  ”soundtrack”	  av	  den	  musik	  som	  länge	  

spelats	  i	  kedjans	  lokaler,	  både	  som	  CD-‐skiva	  tillgänglig	  för	  försäljning	  på	  företagets	  caféer	  

och	  i	  digital	  form	  via	  moderna	  musikåterförsäljare	  som	  ovan	  nämnda	  iTunes.	  Denna	  satsning	  
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ledde	  till	  att	  Starbucks	  under	  en	  tidsperiod	  låg	  på	  fjärde	  plats	  gällande	  cd-‐distribution	  i	  

Amerika.	  Att	  musik	  används	  på	  ett	  mer	  strategiskt	  sätt	  håller	  Klein	  (2009)	  med	  om	  när	  hon	  

förklarar	  att	  det	  idag	  blir	  vanligare	  att	  företag	  anställer	  personer	  vars	  huvuduppgift	  är	  att	  

sköta	  musikrelaterade	  uppgifter.	  

Vi	  resonerar	  alltså	  kring	  att	  musikbranschen	  både	  kan	  ses	  som	  konkurrensfylld	  och	  

exploaterad.	  Effekterna	  av	  en	  minskad	  skivförsäljning	  och	  en	  hårdnande	  konkurrens	  kan	  

sannolikt	  öka	  vikten	  av	  relationsbyggande	  inom	  musikbranschen.	  Detta	  argument	  stöds	  av	  

Gummesson	  (2008)	  då	  han	  redogör	  för	  att	  relationer	  mellan	  aktörer	  blir	  allt	  viktigare	  och	  att	  

företag	  bör	  samarbeta	  med	  varandra	  istället	  för	  att	  konkurrera	  med	  varandra.	  Vidare	  

poängteras	  att	  med	  hjälp	  av	  relationer	  så	  ökar	  möjligheten	  för	  inblandade	  parter	  att	  nå	  en	  

större	  målgrupp.	  Dessa	  relationstankar	  återfinns	  även	  hos	  Kapferer	  (2004)	  som	  benämner	  

företagssamarbeten	  som	  co-‐branding,	  där	  företagen	  jobbar	  tillsammans	  för	  att	  förstärka	  

respektive	  varumärke.	  Fill	  (2006)	  förstärker	  dessa	  teorier	  med	  att	  musik	  kan	  användas	  som	  

ett	  emotionellt	  verktyg	  för	  att	  förstärka	  ett	  varumärke	  samt	  öka	  medvetandet	  om	  företagets	  

produkter.	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  förklarar	  även	  att	  musik	  kan	  vägleda	  människor,	  skapa	  

gruppidentitet	  och	  användas	  för	  att	  styrka	  ett	  varumärkes	  identitet	  och	  image.	  	  

Vi	  har	  valt	  att	  förlänga	  diskussionen	  om	  konkurrens	  och	  förnyelse	  att	  även	  inbegripa	  

reklambranschen.	  Stannow	  et	  al.	  (2008)	  påpekar	  att	  även	  reklambranschen	  är	  en	  

konkurrensfylld	  framtidsbransch	  och	  att	  det	  därför	  finns	  anledning	  för	  reklambranschen	  och	  

musikbranschen	  att	  tillsammans	  arbeta	  för	  att	  sätta	  upp	  vägledande	  riktlinjer	  och	  regler	  som	  

skall	  gälla	  för	  båda	  parter.	  Berger	  (2004)	  skriver	  att	  reklamfilm	  utgör	  ungefär	  en	  fjärdedel	  av	  

all	  television	  som	  sänds.	  Lägg	  därtill	  all	  reklam	  som	  sänds	  på	  Internet	  och	  i	  biosalonger	  runt	  

om	  i	  världen.	  Trout	  (2000)	  menar	  att	  människan	  tar	  emot	  tusentals	  kommersiella	  budskap	  

om	  dagen.	  

Lusensky	  (2010	  b)	  påpekar	  att	  majoriteten	  av	  alla	  internationellt	  stora	  företag	  idag	  arbetar	  

med	  musik	  i	  reklam	  för	  att	  kunna	  beröra	  sina	  kunder	  och	  skapa	  levande	  varumärken.	  Hultén	  

et	  al.	  (2008)	  fyller	  här	  i	  med	  sina	  tankar	  om	  att	  musik	  idag	  används	  flitigare	  än	  tidigare	  för	  att	  

anspela	  på	  människors	  känslor.	  De	  menar	  att	  marknadsförare	  idag	  måste	  behärska	  

kopplingen	  mellan	  musik	  i	  reklam	  och	  människans	  känslor.	  De	  fortsätter	  med	  att	  hävda	  att	  

kopplingen	  är	  speciellt	  viktig	  eftersom	  ljudsinnet,	  enligt	  forskning,	  är	  starkt	  förknippat	  med	  
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människans	  minne	  och	  att	  ljudsinnet	  sinne	  inte	  går	  att	  stänga	  av	  eller	  koppla	  bort.	  Vidare	  

hävdar	  författarna	  att	  musik	  kan	  vara	  ett	  verktyg	  för	  ett	  företag	  att	  använda	  för	  att	  tydligare	  

sticka	  ut	  och	  differentiera	  sig	  i	  dagens	  rådande	  hyperkonkurrens.	  Det	  man	  kan	  fråga	  sig	  är	  då	  

om	  resultatet	  av	  musik	  i	  reklam	  kan	  generera	  både	  ekonomisk	  vinning	  och	  förändrad	  image,	  

såväl	  som	  kulturell	  status	  och	  differentieringsverktyg,	  för	  både	  företag	  och	  artister.	  När	  

musik	  integreras	  i	  reklamfilm	  så	  används	  vanligen	  begreppet	  synkronisering.	  Vilket	  enligt	  

Passman	  (2008)	  innebär	  att	  ljud	  och	  bild	  integreras	  ihop	  med	  varandra.	  Troligtvis	  så	  är	  

placering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  en	  affärsmodell	  som	  växt	  fram	  på	  grund	  av	  ovan	  nämnda	  

faktorer,	  där	  affärsrelationer	  möjligtvis	  växt	  fram	  med	  hjälp	  av	  musiken.	  	  

1.3	  Problemformulering	  och	  forskningsfråga	  
Musik	  är	  en	  stor	  del	  av	  dagens	  samhälle	  liksom	  reklam	  är	  en	  stor	  del	  av	  människans	  vardag.	  

Därför	  är	  det	  naturligt	  att	  reklammusik	  i	  sin	  tur	  berör,	  lockar,	  påverkar	  och	  intresserar	  

människor.	  Detta	  syns	  inte	  minst	  på	  det	  svenska	  internetforumet	  reklammusik.se,	  som	  sedan	  

2005	  samlat	  och	  presenterat	  information	  om	  musikaliska	  verk	  från	  svensk	  tv-‐reklam.	  Att	  

intresset	  är	  stort,	  även	  från	  musikbranschens	  aktörer,	  syns	  inte	  minst	  på	  att	  svenska	  

musikförlag	  har	  implementerat	  positionen	  ”synchronisation	  manager”	  i	  sina	  organisationer.	  

Dessutom	  så	  har	  det	  även	  uppkommit	  nya	  företag	  i	  form	  av	  ”music	  supervision	  företag”	  som	  

är	  specialinriktade	  på	  att	  sköta	  samspelet	  av	  musik	  med	  just	  rörlig	  bild,	  som	  exempelvis	  

reklamfilm.	  

Vi	  tycker	  att	  musik	  i	  reklamfilm	  är	  ett	  fascinerande	  ämne	  att	  studera	  då	  fenomenet	  är	  

relativt	  outforskat	  i	  den	  akademiska	  sfären.	  Att	  ha	  kunskap	  om	  vad	  som	  sker	  i	  

synkroniseringsprocessen	  av	  musik	  och	  reklamfilm	  uppfattar	  vi	  dessutom	  blir	  allt	  viktigare	  

för	  alla	  inblandade	  parter	  att	  förstå	  och	  hantera.	  Detta	  speciellt	  i	  en	  tid	  då	  musikbranschens	  

mer	  etablerade	  inkomstströmmar	  sviker	  och	  reklambranschens	  allt	  tydligare	  lutar	  sig	  åt	  att	  

använda	  sig	  av	  emotionella	  beståndsdelar	  i	  sina	  marknadsföringskampanjer.	  I	  dagens	  

samhälle	  så	  råder	  det	  samtidigt	  en	  massiv	  konkurrens,	  även	  inom	  musik-‐	  och	  

reklambranschen.	  	  

För	  att	  illustrera	  vår	  problemformulering	  så	  har	  vi	  komponerat	  en	  övergripande	  

forskningsfråga:	  
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Vad	  karaktäriserar	  synkronisering	  av	  musik	  och	  

varumärken	  och	  vilken	  betydelse	  kan	  det	  få?	  

1.4	  Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  analysera,	  kartlägga	  och	  tydliggöra	  dels	  integrationen	  av	  

musik	  och	  varumärken	  i	  reklamfilm	  som	  är	  skapad	  för	  TV,	  bio	  eller	  internet,	  dels	  vilka	  

effekter	  denna	  har	  för	  inblandade	  aktörer	  och	  den	  film	  som	  skapas.	  

1.5	  Avgränsningar	  och	  förklaringar	  
Som	  framgår	  av	  syftet	  så	  använder	  vi	  begreppen	  integration	  och	  synkronisering	  som	  

synonyma	  uttryck.	  Påpekas	  bör	  även	  att	  fokus	  ligger	  på	  populärmusik,	  vilket	  betyder	  att	  

specialskriven	  reklammusik	  som	  exempelvis	  jinglar	  tar	  mindre	  plats	  i	  arbetet.	  

Den	  teoretiska	  grund	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  består	  av	  varumärken,	  reklam	  och	  

samarbeten.	  Valet	  av	  att	  fokusera	  på	  just	  samarbeten	  ter	  sig	  naturligt	  då	  dessa	  innehåller	  

relationer,	  nätverk	  och	  co-‐branding.	  	  

I	  det	  empiriska	  avsnittet	  kommer	  vi	  främst	  att	  studera	  de	  musikrelaterade	  parter	  som	  ingår,	  

det	  vill	  säga:	  artist,	  musikförlag	  och	  övriga	  musikbolag.	  	  	  
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2	  –	  METOD	  
Vi kommer i nedanstående kapitel redogöra för samt motivera varför vi valt den metod vi 

använt i denna uppsats. Vi vill genom att förklara ett antal begrepp tydliggöra metodvalet och 

på så sätt stärka uppsatsens trovärdighet. Begrepp som vi använt oss av är; kvalitativ metod, 

datainsamling samt vetenskapliga kriterier. Vi har också förklarat vår egen kunskapsprocess 

närmare. 

______________________________________________________________________________	  

2.1	  –	  Kvalitativ	  metod	  
I	  denna	  uppsats	  har	  vi	  valt	  at	  arbeta	  utefter	  en	  kvalitativ	  metod	  och	  vi	  vill	  därför	  förklara	  

begreppet	  och	  varför	  vi	  valt	  just	  denna	  metod.	  När	  kvalitativ	  metod	  förklaras	  brukar	  den	  ofta	  

ställas	  i	  relation	  till	  kvantitativ	  metod.	  	  Andersen	  (1998)	  menar	  att	  en	  kvantitativ	  metod	  är	  

uppbyggd	  kring	  en	  flitig	  användning	  av	  statistik,	  matematik	  och	  formler.	  Bryman	  &	  Bell	  

(2003)	  menar	  också	  de	  att	  kvantitativa	  studier	  fokuserar	  på	  insamlandet	  av	  data	  och	  siffror.	  

Kvalitativa	  studier	  menar	  de	  istället	  handlar	  om	  att	  betona	  specifika	  händelser	  mer	  

djupgående.	  Andersen	  (1998)	  menar	  vidare	  att	  traditionellt	  sett	  så	  är	  den	  kvantitativa	  

metoden	  baserad	  på	  ett	  förklarande	  syfte	  medan	  den	  kvalitativa	  metoden	  är	  uppbyggd	  på	  

ett	  förståendebaserat	  syfte.	  Graziano	  &	  Raulin	  (2010)	  fyller	  i	  och	  hävdar	  att	  en	  kvalitativ	  

metod	  har	  till	  syfte	  att	  undersöka,	  analysera	  och	  beskriva	  funktioner	  och	  händelser	  i	  sociala	  

kontexter.	  Bell	  (2006)	  menar	  sammanfattningsvis	  att	  kvantitativt	  inriktade	  forskare	  mäter	  

och	  använder	  vetenskapliga	  tekniker	  som	  kan	  ge	  kvantifierbara	  och	  om	  möjligt	  även	  

generaliserande	  slutsatser.	  Hon	  menar	  även	  att	  forskare	  som	  fokuserar	  på	  ett	  kvalitativt	  

perspektiv	  mer	  är	  intresserade	  av	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  människor	  upplever	  sin	  omvärld	  och	  

fokuset	  ligger	  mer	  på	  insikt	  än	  statistisk	  analys.	  

Andersen	  (1998)	  förklarar	  dock	  att	  denna	  särskiljning	  är	  aningen	  trångsynt	  och	  menar	  att	  

forskare	  med	  stor	  fördel	  kan	  kombinera	  de	  två	  synsätten.	  Han	  menar	  att	  integreringen	  av	  de	  

två	  metoderna	  intensifierades	  kraftigt	  under	  1980-‐	  och	  1990-‐talen	  och	  han	  är	  också	  en	  av	  

dem	  som	  förespråkar	  en	  mix	  av	  metoderna.	  Också	  Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  menar	  att	  

kvalitativa	  och	  kvantitativa	  element	  med	  fördel	  kan	  kombineras.	  De	  menar	  att	  båda	  

metoderna	  har	  starka	  och	  svaga	  sidor	  och	  att	  valet	  eller	  kombinationen	  mellan	  dem	  måste	  

anpassas	  utefter	  vilket	  område	  som	  forskningen	  bedrivs	  inom.	  Trots	  att	  Bryman	  &	  Bell	  

(2003)	  också	  tar	  upp	  en	  del	  fördelar	  angående	  en	  kombination	  av	  de	  två	  metoderna	  så	  
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menar	  de	  ändå	  att	  det	  finns	  faror.	  Att	  i	  ett	  forskningsarbete	  allt	  för	  ingående	  mixa	  de	  två	  

synsätten	  anser	  de	  kan	  komplicera	  arbetet	  och	  att	  särskilja	  de	  två	  områdena	  istället	  

simplifierar	  arbetet	  oerhört.	  

I	  uppsatsen	  har	  vi	  genomgående	  arbetat	  utefter	  en	  kvalitativ	  metod	  för	  att	  kunna	  nå	  en	  

djupare	  förståelse	  kring	  vårt	  valda	  ämne.	  Genom	  att	  vi	  identifierar	  vissa	  tendenser	  och	  

mönster	  så	  har	  vi	  även	  vissa	  inslag	  av	  kvantitativa	  tankar.	  Då	  grunden	  i	  vårt	  arbete	  är	  

kvalitativt	  så	  har	  vårt	  tillvägagångssätt	  i	  mångt	  och	  mycket	  gått	  att	  jämföra	  med	  de	  steg	  som	  

Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  beskriver	  att	  en	  kvalitativ	  metod	  genomgår.	  De	  menar	  att	  forskaren	  

först	  bör	  ställa	  sig	  grundläggande	  frågor	  om	  vad	  den	  vill	  undersöka.	  Därefter	  skall	  relevanta	  

områden	  väljas	  att	  studeras	  vilket	  efterföljs	  av	  insamling	  av	  data.	  När	  insamling	  är	  gjord	  så	  

tolkas	  informationen	  för	  att	  sedan	  ligga	  till	  grund	  för	  forskarens	  egna	  tankar	  och	  slutsatser.	  

Vi	  har	  valt	  att	  arbeta	  utefter	  en	  kvalitativ	  metod	  eftersom	  vi	  som	  forskare	  då	  kan	  komma	  

närmare	  den	  verklighet	  vi	  vill	  beskriva.	  Bell	  (2006)	  påpekar	  även	  att	  sociala	  fakta	  inte	  

existerar	  och	  att	  en	  vetenskaplig	  inställning	  gentemot	  de	  respondenter	  vi	  intervjuat	  skulle	  

varit	  en	  missräkning.	  

Saunders	  et	  al.	  (2009)	  framhäver	  ett	  antal	  fördelar	  med	  användandet	  av	  en	  kvalitativ	  

forskningsmetod.	  De	  menar	  att	  en	  stor	  och	  ibland	  avgörande	  fördel	  med	  att	  använda	  sig	  av	  

en	  kvalitativ	  metod	  är	  att	  möjligheten	  till	  närhet	  och	  personlig	  kontakt.	  De	  hävdar	  att	  

kvalitativa	  intervjuer	  låter	  forskaren	  komma	  betydligt	  närmare	  respondenten	  än	  exempelvis	  

en	  kvantitativ	  enkät	  hade	  möjliggjort.	  De	  framhäver	  även	  att	  fokus	  då	  läggs	  vid	  att	  kunna	  

förstå	  vad	  respondenten	  menar	  genom	  att	  studera	  dess	  attityd,	  inställning	  och	  känslor.	  Just	  

närhet	  är	  också	  något	  som	  Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  belyser	  som	  en	  stark	  fördel	  vid	  

kvalitativa	  metoder.	  De	  menar	  vidare	  att	  närheten	  ofta	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  djupare	  

förståelse	  om	  det	  utforskade	  området.	  Också	  Eriksson	  &	  Wiedersheim	  (2006)	  poängterar	  att	  

en	  kvalitativ	  intervjumetod	  oftast	  lyckas	  uppnå	  ett	  bättre	  resultat	  än	  en	  enkätmetod.	  

Eftersom	  vi	  ansåg	  att	  enkäter	  inte	  skulle	  främja	  vårt	  arbete	  så	  valde	  vi	  att	  arbeta	  utifrån	  en	  

kvalitativ	  intervjumetod.	  Främsta	  skälet	  till	  varför	  vi	  valde	  att	  arbeta	  utefter	  denna	  var	  

insikten	  om	  den	  ökade	  chansen	  att	  uppnå	  närhet.	  
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2.2	  –	  Datainsamling	  

2.2.1	  –	  Urval	  
Enligt	  Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  så	  kan	  ett	  urval	  vara	  en	  del	  av	  en	  population	  som	  väljs	  ut	  för	  en	  

studie.	  De	  menar	  att	  urvalsmetoden	  kan	  byggas	  på	  antingen	  sannolikhetsurval	  eller	  icke-‐

sannolikhetsurval.	  Ett	  sannolikhetsurval	  är	  uppbyggt	  på	  slumpmässiga	  grunder	  där	  alla	  har	  

lika	  stor	  chans	  att	  komma	  med	  i	  urvalet	  medan	  ett	  icke-‐sannolikhetsurval	  bygger	  på	  att	  vissa	  

parter	  har	  större	  chans	  än	  andra	  att	  bli	  utvalda.	  Vi	  har	  arbetat	  utefter	  ett	  icke-‐

sannolikhetsurval	  då	  vi	  redan	  från	  arbetets	  start	  kände	  att	  de	  personer	  vi	  intervjuar	  behöver	  

väljas	  ut	  mot	  en	  bakgrund	  av	  dess	  erfarenhet	  av	  ämnet.	  

Kvalitativa	  forskare	  är	  vanligen	  tydliga	  gällande	  skillnaden	  på	  bekvämlighetsurval	  och	  

tillfällighetsurval.	  Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  skriver	  att	  bekvämlighetsurvalet	  är	  en	  typ	  av	  icke-‐

sannolikhetsurval	  där	  frågor	  gällande	  representativitet	  inte	  klassas	  som	  lika	  viktiga	  som	  vid	  

en	  kvantitativ	  studie.	  Då	  bekvämlighetsurvalet	  är	  nära	  kopplat	  till	  icke-‐sannolikhetsurvalet	  

gällande	  kvalitativa	  studier	  så	  valde	  vi	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  att	  agera	  utefter	  denna	  

urvalsmetod.	  

Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  skriver	  att	  statistisk	  generalisering	  och	  representativitet	  inte	  är	  

centralt	  vad	  gäller	  den	  kvalitativa	  metoden	  men	  menar	  ändå	  att	  urvalet	  av	  respondenter	  blir	  

avgörande	  för	  undersökningen.	  I	  valet	  av	  respondenter	  så	  har	  vi	  försökt	  att	  täcka	  de	  

områden	  av	  musikbranschen	  som	  vanligtvis	  är	  inblandade	  när	  en	  synkronisering	  av	  musik	  i	  

reklamfilm	  äger	  rum.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att	  intervjua	  respondenter	  som	  är	  aktiva	  inom	  

musikförlag,	  music	  supervision	  och	  låtskrivande.	  Anledningen	  till	  varför	  vi	  inte	  har	  valt	  

respondenter	  från	  t.ex.	  reklambranschen	  är	  att	  vi	  i	  vår	  analys	  främst	  varit	  intresserade	  

musikbranschens	  syn.	  Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  skriver	  vidare	  att	  om	  fel	  personer	  väljs	  ut	  i	  

urvalet	  så	  är	  det	  stor	  chans	  att	  det	  leder	  till	  att	  undersökningen	  blir	  värdelös.	  De	  ger	  

exemplet	  att	  om	  en	  undersökning	  om	  arbetslösa	  utförs	  så	  ska	  man	  naturligtvis	  inte	  intervjua	  

människor	  som	  har	  en	  fast	  anställning.	  	  

• Johan	  Borg	  arbetar	  som	  Music	  Supervisor	  och	  ljudsättare	  på	  Riviera,	  ett	  

postproduktionsbolag	  vars	  huvudsysslor	  är	  efterbearbetning	  till	  film,	  reklamfilm,	  tv,	  

ljuddesign	  och	  ljudsättning	  samt	  specialeffekter.	  Johan	  agerar	  vanligen	  inom	  den	  

nordiska	  marknaden	  och	  då	  främst	  i	  Norge.	  
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• Adel	  Dahdal	  är	  A&R	  och	  producent	  på	  musikförlaget	  Tombone	  Music	  och	  musiker.	  

Han	  har	  tidigare	  varit	  med	  vid	  synkroniseringsprocesser,	  både	  till	  svenska	  

reklamfilmsproduktioner	  och	  amerikanska	  tv-‐serier.	  

• Andreas	  Håkansson	  är	  VD	  på	  musikförlaget	  Monza	  Publishing.	  Han	  klassar	  företaget	  

som	  ett	  kreativt	  musikförlag	  och	  har	  synkroniserat	  musik	  till	  flertalet	  stora	  

amerikanska	  tv-‐serier.	  

• Sanna	  Hähnel	  –	  arbetar	  som	  Sales	  Manager	  och	  Music	  Supervisor	  på	  ett	  av	  världens	  

största	  musikförlag,	  Universal	  Music	  Publishing	  

• Mikael	  Jonasson	  arbetar	  som	  Sales	  Manager	  Music	  Supervisor	  på	  musikförlaget	  

Universal	  Music	  Publishing.	  

• Chips	  Kiesbye	  är	  låtskrivare,	  sångare	  och	  gitarrist	  i	  bandet	  Sator.	  Bandet	  har	  under	  

2010	  uppmärksammats	  för	  sin	  synkronisering	  av	  låten	  I	  wanna	  go	  home	  i	  reklamfilm	  

för	  Norrlands	  Guld.	  

• Hampus	  Kivimäe	  var	  tidigare	  anställd	  som	  Music	  Supervisor	  på	  musikförlaget	  Sony	  

ATV.	  Är	  numera	  ägare	  av	  musikbolaget	  WIFE	  som	  jobbar	  med	  Music	  supervision,	  

musikkonsultation	  samt	  artist/producent	  management.	  

2.2.2	  –	  Primär	  och	  sekundärdata	  

Andersen	  (1998)	  ger	  oss	  en	  bra	  förklaring	  om	  skillnaden	  mellan	  primärdata	  och	  

sekundärdata.	  Han	  poängterar	  att	  primärdata	  består	  av	  forskarens	  egeninsamlade	  data	  

medan	  sekundärdata	  består	  av	  information	  som	  samlats	  in	  via	  andra	  forskare,	  personer	  eller	  

institutioner.	  I	  arbetet	  med	  denna	  uppsats	  så	  har	  vi	  främst	  använt	  oss	  av	  primärdata,	  då	  vi	  

använt	  oss	  av	  en	  arbetsmetod	  bestående	  av	  personliga	  intervjuer.	  Dock	  så	  har	  vi	  inslag	  av	  

sekundärdata	  där	  vi	  känt	  att	  vi	  behöver	  stödja	  primärdata	  med	  extra	  källor.	  Holme	  &	  Solvang	  

(1997)	  skriver	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  bygga	  upp	  en	  slutsats	  kring	  en	  primärkälla	  via	  en	  

sekundärkälla.	  Detta	  eftersom	  sekundärkällan	  hämtat	  sin	  information	  från	  primärkällan	  och	  

därför	  är	  beroende	  av	  den.	  Därför	  så	  har	  vi	  vänt	  oss	  till	  primärkällor	  så	  som	  årsrapporter	  för	  

att	  stödja	  de	  påståenden	  om	  bristande	  skivförsäljning	  som	  kommit	  fram	  i	  de	  intervjuer	  som	  

vi	  genomfört.	  	  

2.2.3	  –	  Kvalitativ	  intervjumetod	  

Att	  använda	  intervjuer	  menar	  Jacobsen	  (1993)	  vara	  ett	  bra	  och	  precist	  arbetssätt	  för	  att	  

införskaffa	  den	  information	  man	  som	  forskare	  vill	  åt.	  Saunders	  et	  al.	  (2009)	  menar	  att	  det	  
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finns	  olika	  sätt	  att	  utföra	  intervjuer	  på.	  Graden	  av	  struktur	  menar	  de	  vara	  den	  faktor	  som	  

skiljer	  de	  olika	  sätten	  mest	  åt.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  är	  de	  som	  enligt	  författarna	  

brukar	  klassas	  som	  kvalitativa	  intervjumetoder.	  Intervjuerna	  ska	  då	  utgå	  från	  ett	  antal	  

teman.	  De	  olika	  intervjuerna	  kan	  då	  även	  skilja	  sig	  en	  aning	  från	  varandra	  då	  tanken	  är	  att	  

respondenterna	  på	  ett	  mer	  fritt	  sätt	  ska	  få	  berätta	  sin	  historia	  istället	  för	  att	  på	  ett	  

standardiserat	  sätt	  svara	  på	  exempelvis	  enkätfrågor.	  Komplexa,	  öppna	  och	  till	  antalet	  många	  

frågor	  menar	  författarna	  kan	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  välja	  en	  kvalitativ	  

intervjumetod.	  Styrkan	  i	  en	  kvalitativ	  intervju	  menar	  Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  ligger	  i	  att	  vid	  

en	  sådan	  intervju	  så	  är	  styrningen	  ifrån	  forskaren	  väldigt	  låg.	  Forskaren	  ska	  istället	  låta	  

respondenten	  styra	  och	  påverka	  samtalets	  utveckling.	  Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  menar	  att	  

formaliteten	  kan	  skiljas	  sig	  enormt	  mycket	  mellan	  olika	  kvalitativa	  intervjuer.	  En	  forskare	  kan	  

vara	  så	  pass	  informell	  att	  den	  flyttar	  hem	  till	  intervjuobjektet	  för	  att	  på	  så	  sätt	  komma	  nära	  

dennes	  liv	  och	  vardag.	  De	  menar	  också	  att	  det	  finns	  extremfall	  åt	  andra	  hållet	  med,	  att	  

forskaren	  väldigt	  formellt	  ställer	  strikta	  frågor	  utan	  egentligen	  komma	  nära	  personen	  i	  fråga.	  

Vi	  valde	  att	  lägga	  oss	  någonstans	  i	  mitten	  av	  den	  formella	  sfären	  för	  att	  på	  så	  sätt	  lyckas	  

hålla	  en	  distans	  till	  den	  intervjuade.	  Detta	  samtidigt	  som	  vi	  försökte	  komma	  så	  pass	  nära	  så	  

att	  vi	  skulle	  lyckas	  få	  fram	  den	  djupare	  kunskap	  och	  information	  som	  vi	  eftersökte.	  Under	  de	  

intervjuer	  som	  genomfördes	  så	  eftersträvade	  vi	  att	  låta	  respondenten	  tala	  öppet	  i	  så	  stor	  

mån	  som	  möjligt,	  dock	  inom	  vissa	  styrda	  ramar.	  

Att	  en	  intervju	  skall	  vara	  öppen	  och	  inte	  allt	  för	  standardiserad	  och	  strukturerad	  är	  något	  

som	  diskursen	  angående	  kvalitativa	  intervjuer	  ständigt	  påminner	  oss	  om.	  Däremot	  så	  menar	  

Trost	  (2010)	  att	  det	  ligger	  en	  stor	  fara	  i	  att	  intervjuer	  likställs	  allt	  för	  mycket	  med	  vanliga	  

samtal.	  Han	  menar	  att	  planering	  är	  a	  och	  o	  och	  att	  alla	  delar	  som	  intervjuguiden	  innehåller	  

skall	  tas	  upp	  i	  intervjun,	  om	  än	  kanske	  inte	  alltid	  i	  samma	  ordning.	  Han	  menar	  också	  vidare	  

att	  det	  inte	  går	  att	  se	  en	  intervju	  som	  ett	  samtal	  eftersom	  intervjuarens	  egna	  tankar	  och	  

värderingar	  inte	  spelar	  någon	  roll	  och	  helst	  inte	  ska	  komma	  fram	  alls	  i	  intervjun.	  Lantz	  (2007)	  

håller	  inte	  riktigt	  med	  och	  tar	  upp	  samspelet	  mellan	  intervjuare	  och	  intervjuad	  som	  viktigt	  

vid	  intervjuer.	  Hon	  menar	  att	  även	  om	  forskaren	  inte	  vill	  komma	  med	  egna	  tankar	  och	  

åsikter	  så	  är	  detta	  oundvikligt	  då	  kommunikation	  sker	  ständigt	  genom	  beteendet.	  Detta	  var	  

något	  vi	  tänkte	  extra	  mycket	  på.	  Hur	  vårt	  beteende	  kommunicerades	  mot	  de	  intervjuade	  
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personerna	  och	  hur	  det	  vi	  sade	  skulle	  kunna	  tolkas.	  Detta	  gjorde	  att	  vi	  var	  något	  försiktiga	  

och	  tillbakadragna	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  ha	  haft	  effekt	  på	  intervjuerna	  i	  sig.	  

Saunders	  et	  al.	  (2009)	  menar	  vidare	  att	  när	  en	  kvalitativ	  intervju	  genomförs	  så	  finns	  det	  en	  

del	  saker	  för	  forskaren	  att	  tänka	  på.	  Frågorna	  bör	  helst	  vara	  öppna	  till	  sin	  struktur,	  gärna	  

undersökande	  och	  utformade	  så	  till	  vida	  så	  respondenten	  får	  förklara	  utförligt.	  Detta	  var	  

något	  vi	  tog	  fasta	  på	  och	  lät	  samtliga	  våra	  respondenter	  förklara	  begrepp	  och	  processer	  för	  

att	  på	  så	  sätt	  få	  ur	  dem	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt.	  

Också	  Kvale	  &	  Brinkmann	  (2009)	  förespråkar	  den	  kvalitativa	  intervjumetoden.	  Dock	  så	  

menar	  de	  att	  denna	  metod	  sätter	  större	  press	  på	  intervjuaren.	  Under	  en	  kvalitativ	  intervju	  

menar	  de	  att	  det	  råder	  en	  maktasymmetri	  där	  intervjuaren	  innehar	  tolkningsmonopol.	  Trots	  

att	  en	  kvalitativ	  innehåller	  öppna	  frågor	  så	  är	  formen	  inte	  att	  jämföra	  med	  ett	  öppet	  samtal.	  

Detta	  eftersom	  det	  är	  intervjuaren	  som	  bestämmer	  frågorna	  och	  också	  vad	  den	  sedermera	  

väljer	  att	  ta	  med	  i	  sitt	  arbete.	  Detta	  kan	  enligt	  författarna	  innebära	  att	  respondenten	  väljer	  

att	  undanhålla	  eller	  tala	  runt	  viss	  information.	  Denna	  maktaspekt	  var	  vi	  väl	  medvetna	  om	  

och	  försökte	  under	  våra	  intervjuer	  så	  långt	  som	  det	  var	  möjligt	  att	  samarbeta	  och	  visa	  

jämbördighet.	  	  	  

2.3	  –	  Vetenskapliga	  kriterier	  
Kvalitativa	  metoder	  är	  något	  som	  enligt	  Holme	  &	  Solvang	  (1997)	  används	  för	  att	  kunna	  fånga	  

egenarten	  hos	  det	  studerade	  och	  dennes	  eller	  dettas	  specifika	  situation.	  Patton	  (1990)	  

menar	  i	  sin	  tur	  att	  forskaren	  bakom	  undersökningen	  måste	  vara	  metodisk	  skicklig	  och	  

mottaglig	  för	  de	  data	  som	  samlas	  in.	  Därefter	  fyller	  Kvale	  (1997)	  i	  med	  påståendet	  att	  det	  

ställs	  krav	  på	  objektivitet	  i	  tolkningen	  av	  empiri.	  

Denscombe	  (2002)	  förklarar	  vidare	  vikten	  av	  precision	  och	  att	  hålla	  fokus	  på	  rätt	  mål.	  Han	  

menar	  att	  begreppet	  precision	  i	  grund	  och	  botten	  kan	  besvaras	  i	  två	  frågor:	  Är	  mina	  data	  

valida?	  Samt,	  är	  mina	  metoder	  reliabla?	  Dessa	  två	  frågor	  ger	  möjlighet	  till	  en	  övergripande	  

bild	  på	  om	  undersökningen	  har	  fokuserat	  på	  de	  viktigaste	  frågorna,	  om	  insamlad	  data	  är	  

tillräckligt	  exakt	  och	  detaljerad	  samt	  om	  den	  återspeglar	  verkligheten	  på	  ett	  naturtroget	  sätt.	  

	  I	  arbetet	  med	  denna	  uppsats	  har	  vi	  framför	  allt	  varit	  intresserade	  av	  att	  koppla	  ihop	  de	  

valda	  teoretiska	  begreppen	  med	  insamlad	  empirisk	  data.	  Överensstämmelsen	  av	  dessa	  två	  
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variabler	  kan	  enligt	  Andersen	  kallas	  (1998)	  för	  definitionsvaliditet.	  Bell	  (2005)	  beskriver	  

vidare	  validitet	  som	  ett	  mycket	  mer	  komplicerat	  begrepp	  än	  ovan	  nämnda	  reliabilitet.	  Hon	  

beskriver	  begreppet	  som	  ett	  mått	  på	  hur	  pass	  väl	  en	  fråga	  besvarar	  det	  man	  vill	  att	  den	  ska	  

besvara.	  Sapsford	  &	  Judd	  (1996)	  beskriver	  i	  sin	  tur	  begreppet	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  kunna	  

göra	  forskningens	  slutsatser	  så	  trovärdiga	  som	  möjligt.	  De	  menar	  att	  validitet	  kan	  ses	  som	  en	  

vägvisare	  från	  undersökningens	  resultat	  till	  forskarens	  tolkning.	  Begreppet	  validitet	  kan	  även	  

utvidgas	  genom	  att	  delas	  upp	  i	  intern	  respektive	  extern	  validitet.	  Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  

beskriver	  att	  den	  interna	  validiteten	  klarlägger	  graden	  av	  trovärdighet	  i	  forskarens	  

undersökningsslutsatser	  medan	  den	  externa	  validiteten	  visar	  hur	  verklighetstrogen	  

slutsatsen	  är.	  I	  ett	  försök	  att	  hålla	  en	  hög	  nivå	  av	  både	  intern	  och	  extern	  validitet	  så	  valde	  vi	  

ett	  forskningsområde	  som	  vi	  är	  väldigt	  intresserade	  av	  och	  väl	  insatta	  i.	  Dessutom	  så	  valde	  vi	  

att	  endast	  intervjua	  personer	  som	  arbetar	  eller	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  det	  valda	  ämnet.	  Bell	  

(2005)	  påpekar	  även	  att	  vid	  mindre	  projekt	  som	  ej	  anses	  strikt	  mätande	  eller	  testande	  så	  

behöver	  det	  inte	  vara	  nödvändigt	  att	  fördjupa	  sig	  vidare	  i	  validitetens	  tekniska	  aspekter.	  

Bell	  (2005)	  förklarar	  att	  reliabilitet	  är	  ett	  tillförlitlighetsmått	  på	  i	  vilken	  skala	  en	  forsknings	  

tillvägagångssätt	  ger	  samma	  resultat	  vid	  olika	  tillfällen.	  Även	  Winter	  (1992)	  ser	  begreppet	  

som	  ett	  mätinstrument	  som	  visar	  hur	  säkert	  och	  exakt	  forskaren	  mäter	  sitt	  valda	  område.	  

Trost	  (2010)	  påpekar	  att	  försöken	  att	  mäta	  reliabilitet	  inom	  kvalitativa	  forskningar	  lätt	  blir	  

malplacerade	  efter	  som	  begreppen	  härstammar	  ur	  kvantitativa	  studier.	  I	  kvantitativa	  studier	  

handlar	  reliabilitet	  snarare	  om	  att	  mäta	  hur	  många	  som	  menar	  samma	  sak	  medan	  det	  i	  

kvalitativa	  studier	  handlar	  om	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  respondenten	  tycker	  samt	  hur	  och	  varför	  

denne	  har	  dessa	  åsikter.	  Han	  menar	  vidare	  att	  intervjuer	  och	  all	  annan	  datainsamling	  måste	  

gå	  tillväga	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  all	  data	  trovärdig,	  adekvat	  och	  relevant.	  Vi	  har	  genomfört	  en	  

kvalitativ	  studie	  men	  har	  ändå	  ansett	  att	  trovärdighet	  (reliabilitet)	  har	  varit	  grundläggande	  

för	  att	  genomföra	  studien	  på	  ett	  professionellt	  sett.	  Grunden	  har	  varit	  i	  att	  vi	  velat	  förstå	  vad	  

respondenten	  menar	  när	  han	  pratar	  om	  vissa	  begrepp	  och	  vad	  som	  ligger	  bakom.	  Vi	  är	  av	  

åsikten	  att	  denna	  typ	  av	  intervju	  har	  lett	  till	  av	  vi	  nått	  en	  viss	  närhet	  till	  våra	  respondenter.	  

Autenticitet	  är	  enligt	  Denscombe	  (2002)	  ett	  grundläggande	  begrepp	  inom	  all	  forskning.	  Han	  

skriver	  att	  begreppet	  bygger	  på	  att	  forskaren	  ska	  vara	  kapabel	  att	  ge	  så	  pass	  mycket	  

information	  till	  läsaren	  att	  denne	  försäkras	  om	  att	  en	  undersökning	  verkligen	  har	  ägt	  rum	  

och	  att	  informationen	  som	  ges	  i	  arbetet	  inte	  är	  uppdiktat.	  Autenticitet	  kan	  således	  betecknas	  
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som	  trovärdighet	  och	  kan	  vid	  forskning	  uppnås	  bäst	  när	  det	  kan	  bevisas	  av	  andra	  människor,	  

vid	  en	  senare	  tidpunkt,	  att	  den	  ägt	  rum.	  Ett	  bra	  sätt	  att	  påvisa	  trovärdighet	  är	  att	  redogöra	  

för	  hur	  data	  har	  samlats	  in,	  vilket	  vi	  har	  valt	  att	  göra	  ovan,	  under	  kapitlet	  urval.	  Trost	  (2010)	  

menar	  att	  det	  gäller	  att	  kunna	  visa	  att	  data	  har	  blivit	  insamlat	  på	  ett	  seriöst	  och	  relevant	  sätt	  

för	  den	  aktuella	  problemställningen.	  

Halvorsen	  (1992)	  diskuterar	  i	  sin	  tur	  tillförlitlighet	  kontra	  otillförlitlighet	  och	  förklarar	  att	  

undersökningen	  inte	  får	  utsättas	  för	  otillförlitliga	  förhållanden.	  Exempelvis	  får	  data	  ej	  

modifieras	  eller	  transkriberas	  på	  ett	  felaktigt	  sätt.	  För	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  säkerställa	  att	  

vi	  hållit	  en	  hög	  nivå	  av	  trovärdighet	  under	  insamlandet	  av	  data	  så	  har	  vi	  intervjuat	  människor	  

med	  stor	  branschkunnighet	  utefter	  en	  intervjumall,	  vilket	  har	  gett	  ett	  dataresultat	  som	  med	  

stor	  sannolikhet	  skulle	  ge	  samma	  resultat	  om	  vi	  genomförde	  intervjuer	  utifrån	  samma	  

intervjumall	  på	  nytt.	  Dessutom	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  diktafon	  vid	  genomförda	  

intervjuer	  för	  att	  på	  så	  sätt	  säkerställa	  data	  och	  tillförlitlighet	  vid	  genomförd	  analys.	  

Denscombe	  (2002)	  ger	  ytterligare	  exempel	  på	  hur	  trovärdighet	  kan	  säkerställas.	  Han	  skriver	  

att	  processen	  inte	  får	  störa	  forskningsområdets	  normaltillstånd	  och	  att	  forskningsredskapen	  

inte	  får	  påverka	  resultatet.	  Vi	  har	  därför	  i	  största	  möjliga	  mån	  försökt	  möta	  upp	  våra	  

respondenter	  på	  deras	  arbetsplatser	  eller	  på	  platser	  som	  de	  själva	  önskat.	  Detta	  i	  ett	  försök	  

att	  öka	  trygghetskänslan	  och	  få	  våra	  respondenter	  att	  prata	  så	  öppet	  och	  avslappnat	  som	  

möjligt	  kring	  det	  valda	  ämnet.	  

Bell	  (2005)	  skriver	  även	  att	  reliabilitet	  styr	  validitet.	  Saknar	  en	  fråga	  reliabilitet	  så	  finns	  även	  

en	  avsaknad	  av	  validitet.	  Författaren	  understryker	  dock	  att	  validiteten	  inte	  behöver	  vara	  hög	  

när	  reliabiliteten	  är	  hög.	  

Under	  arbetets	  gång	  har	  vi	  även	  valt	  att	  hålla	  ett	  så	  neutralt	  synsätt	  som	  möjligt	  i	  våra	  

studier.	  Att	  hålla	  neutralitet	  innefattar	  enligt	  Eriksson	  &	  Wiederstam	  (2006)	  att	  inte	  

medvetet	  undertrycka	  åsikter	  som	  talar	  mot	  ens	  egna	  uppfattningar	  eller	  att	  överbetona	  

fakta	  som	  är	  gynnsamma	  för	  arbetets	  fortgång.	  	  

2.4	  –	  Kunskapsprocessen	  
Vi	  inledde	  arbetet	  med	  denna	  uppsats	  genom	  att	  välja	  ett	  ämne.	  Ett	  ämne	  som	  vi	  båda	  

tyckte	  kändes	  intressant	  och	  relevant	  och	  som	  täcks	  in	  i	  våra	  personliga	  intressen.	  Då	  vi	  

studerar	  vid	  en	  utbildning,	  vars	  fokus	  är	  musik	  och	  marknadsföring,	  så	  tyckte	  vi	  att	  en	  
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integration	  av	  dessa	  två	  element	  skulle	  vara	  intressant	  att	  belysa.	  När	  ämnet	  var	  valt	  följde	  

sedan	  långa	  diskussioner	  kring	  avgränsningar	  och	  hur	  ett	  fokuserat	  syfte	  skulle	  se	  ut.	  I	  ett	  

väldigt	  tidigt	  stadium	  i	  arbetet	  så	  utvecklade	  vi	  en	  modell	  som	  omfattade	  tankar	  och	  idéer	  

om	  hur	  vi	  trodde	  att	  en	  synkronisering	  mellan	  musik	  och	  reklamfilm	  gick	  till.	  Denna	  modell	  

sparade	  vi	  genom	  hela	  arbetet	  för	  att	  sedan	  ställa	  i	  jämförelse	  med	  en	  ny	  modell	  

innehållandes	  vad	  vi	  faktiskt	  visste	  skedde.	  Gamla	  modellen	  går	  att	  finna	  under	  Bilaga	  3	  och	  

den	  nya	  presenteras	  i	  slutsatskapitlet.	  

När	  så	  grunden	  började	  ta	  form	  så	  kom	  vi	  snabbt	  fram	  till	  att	  vi	  ville	  arbeta	  utefter	  en	  

kvalitativ	  metod.	  Vi	  började	  då	  leta	  efter	  intressanta	  artiklar,	  teorier	  och	  böcker	  skrivna	  om	  

just	  musik	  i	  reklamfilm.	  I	  samma	  skede	  så	  började	  vi	  också	  att	  kontakta	  de	  personer	  som	  vi	  

ville	  intervjua	  för	  vår	  uppsats.	  Kontakten	  skedde	  via	  e-‐post	  där	  vi	  förklarade	  vilka	  vi	  var	  och	  

vårt	  syfte	  med	  uppsatsen.	  När	  intervjuer	  sedermera	  bokades	  in	  så	  arbetade	  vi	  fram	  en	  mall	  

som	  var	  tänkt	  att	  hjälpa	  oss	  vid	  mötena.	  Denna	  mall	  innefattade	  fyra	  huvudteman	  formad	  

utefter	  relevant	  teori	  och	  syftet	  med	  uppsatsen.	  De	  olika	  delarna	  gick	  under	  namnen:	  

Synkroniseringsprocessen,	  Synkroniseringens	  effekter,	  Relationer	  och	  Varumärken.	  En	  sådan	  

mall	  benämner	  Patton	  (2002)	  som	  en	  intervjuguide.	  Att	  ha	  en	  guide	  med	  olika	  teman	  och	  

förslag	  på	  frågor	  ansåg	  vi	  vara	  ett	  väldigt	  effektivt	  hjälpmedel	  under	  våra	  intervjuer.	  Detta	  

eftersom	  dessa	  teman	  var	  det	  som	  vi	  på	  förhand	  ansåg	  att	  vi	  ville	  veta	  mer	  om.	  Guiden	  höll	  

sig	  också	  intakt	  och	  inga	  delar	  byttes	  ut	  vilket	  borde	  ses	  som	  ett	  bevis	  på	  att	  den	  var	  väl	  

genomtänkt	  från	  början.	  Guiden	  går	  att	  finna	  under	  Bilaga	  2	  

Vårt	  mål	  med	  intervjuerna	  var	  att	  genomföra	  dessa	  face-‐to-‐face,	  då	  man	  som	  forskare	  enligt	  

Trost	  (2010)	  har	  chansen	  att	  träda	  in	  i	  respondentens	  trygga	  vardag.	  Vi	  lyckades	  dock	  inte	  

utföra	  samtliga	  intervjuer	  på	  detta	  sätt	  utan	  fick	  genomföra	  en	  utav	  dem	  över	  telefon.	  Trots	  

att	  Trost	  (2010)	  anser	  att	  telefonintervjuer	  är	  en	  svårare	  metod	  att	  hantera	  så	  var	  det	  inte	  

något	  som	  bekom	  oss.	  Patton	  (2002)	  menar	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  i	  någon	  form	  spela	  

in	  intervjuerna.	  Detta	  eftersom	  det,	  utan	  inspelning,	  inte	  finns	  någonting	  som	  kan	  ersätta	  

råmaterial	  om	  du	  som	  forskare	  glömmer	  bort	  eller	  missar	  att	  anteckna	  något	  som	  sägs.	  I	  

samtycke	  så	  har	  alla	  intervjuer	  även	  spelats	  in	  med	  hjälp	  av	  diktafon.	  Att	  använda	  diktafon	  

möjliggjorde	  också	  för	  oss	  att	  vara	  mer	  fokuserade	  och	  delaktiga	  under	  intervjuerna.	  Då	  det	  

empiriska	  materialet,	  överfört	  från	  tal	  till	  skrift,	  upptog	  många	  sidor	  så	  valde	  vi	  att	  samla	  

detta	  i	  Bilaga	  1.	  
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När	  Bryman	  &	  Bell	  (2003)	  talar	  om	  kunskapsprocessen	  så	  hävdar	  de	  att	  tillvägagångssätten	  

kan	  skilja	  sig	  på	  en	  rad	  olika	  sätt.	  De	  tillsammans	  med	  Patton	  (2002)	  skiljer	  på	  två	  olika	  

förhållningssätt;	  det	  deduktiva	  och	  det	  induktiva.	  De	  menar	  att	  det	  deduktiva	  

förhållningssättet	  innebär	  att	  forskaren	  utgår	  från	  teorier	  och	  ett	  ramverk	  som	  sedan	  testas	  

på	  verkligheten.	  Det	  induktiva	  innebär	  istället	  att	  forskaren	  först	  ser	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  

verkligheten	  för	  att	  sedan	  leta	  i	  teorier	  efter	  svar.	  Carlsson	  (1990)	  menar	  att	  med	  induktion	  

sker	  en	  observation	  av	  konkreta	  ting.	  Författaren	  skriver	  även	  att	  med	  deduktion	  så	  menas	  

att	  det	  sker	  en	  verifikation	  av	  ett	  tidigare	  utforskat	  område.	  Han	  menar	  också	  att	  på	  basis	  av	  

enskilda	  observationer	  uppställs	  en	  hypotes,	  ett	  antagande.	  Denna	  hypotes	  prövas	  därefter	  

utifrån	  både	  teori	  och	  empiri.	  Vi	  uppställde	  tidigt	  en	  modell	  med	  hypotesisk	  karaktär,	  om	  hur	  

vi	  trodde	  att	  integrationen	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  fungerade.	  Vi	  testade	  därefter	  modellens	  

funktionalism	  genom	  att	  ta	  reda	  på	  empiriskt	  material	  och	  koppla	  denna	  empiri	  till	  befintliga	  

teorier.	  Detta	  tredje	  sätt	  kan	  ses	  som	  en	  blandning	  av	  de	  två	  tidigare	  och	  kallas	  av	  Patel	  &	  

Davidsson	  (2003)	  för	  ett	  abduktivt	  arbetssätt.	  

Då	  det	  teoretiska	  materialet	  samlades	  in	  samtidigt	  som	  det	  empiriska	  så	  blev	  teorin	  

automatiskt	  vinklad	  åt	  det	  håll	  som	  empirin	  styrde	  oss.	  Utgångspunkten	  i	  teorin	  

härstammade	  i	  marknadsföring	  samt	  tidigare	  forskning	  kring	  musik	  och	  reklam.	  	  Författarna	  

av	  teorimaterialet	  besitter	  blandad	  kunskap	  om	  olika	  områden	  som	  vi	  funnit	  intressanta	  att	  

ta	  med	  i	  vår	  uppsats.	  Vissa	  är	  specialinriktade	  på	  musik,	  andra	  på	  marknadsföring	  och	  vissa	  

på	  marknadsföring	  av	  musik.	  Vi	  är	  av	  uppfattningen	  att	  denna	  blandning	  givit	  en	  god	  mix	  av	  

olika	  kunskaper	  som	  kopplas	  samman	  på	  ett	  väl	  fungerande	  sätt.	  	  

Efter	  insamling	  av	  all	  data	  följde	  analysen	  av	  materialet.	  Processen	  som	  innebar	  att	  

sammanföra	  teori	  och	  empiri	  resulterade	  i	  att	  våra	  egna	  tolkningar	  satte	  sin	  prägel	  på	  

texten.	  Holme	  och	  Solvang	  (1997)	  menar	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  för	  forskaren	  att	  vara	  

medvetna	  om	  att	  forskarens	  egna	  erfarenheter	  och	  intresse	  till	  stor	  del	  styr	  hur	  materialet	  

tolkas.	  Att	  vi	  har	  haft	  förkunskaper	  och	  erfarenheter	  inom	  ämnet	  ser	  vi	  främst	  som	  en	  

styrka.	  Detta	  gjorde	  att	  vi	  kunde	  relatera	  till	  personliga	  händelser	  vid	  tolkning	  av	  framförallt	  

empirin.	  Trots	  att	  den	  personliga	  tolkningen	  ständigt	  varit	  närvarande	  så	  har	  vi	  i	  så	  stor	  mån	  

om	  möjligt	  försökt	  att	  hålla	  oss	  objektiva	  till	  den	  information	  vi	  införskaffat.	  Vi	  har	  hela	  tiden	  

försökt	  att	  granska	  vårt	  material	  kritiskt	  för	  att	  på	  så	  sätt	  undvika	  egna	  förutfattade	  
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meningar	  och	  fördomar.	  Med	  hjälp	  av	  ett	  öppet	  sinne	  och	  kritiskt	  tänkande	  så	  anser	  vi	  

genom	  arbetets	  fortgång	  ökat	  vår	  förståelse	  för	  ämnet	  avsevärt.	  	  
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3	  –	  TEORI	  
Vi har valt att använda oss av en teoretisk bas som hjälper oss att komma närmare en 

förståelse kring varför musik används i reklamfilm, vad som kännetecknar inblandade parter 

och hur samarbetsprocessen fungerar. För att kunna utstudera vad som karaktäriserar 

synkronisering av musik och varumärken samt betydelsen av den så har vi valt att lyfta fram 

följande teoretiska begrepp: Varumärke, Samarbete och Reklam.  

 

3.1	  –	  Varumärke	  

	  
För	  att	  lättare	  kunna	  analysera	  integrationen	  mellan	  varumärken	  

och	  musik	  så	  kommer	  vi	  under	  detta	  delkapitel	  att	  djupare	  gå	  in	  på	  

begreppet	  varumärke,	  dess	  olika	  attribut	  och	  färdigheter.	  

	  

	  

3.1.1	  –	  Vikten	  av	  ett	  starkt	  varumärke	  

På	  grund	  av	  att	  konkurrensen	  mellan	  företag	  ständigt	  ökar	  så	  menar	  Underhill	  (1999)	  att	  

företag	  måste	  börja	  tänka	  om.	  Han	  menar	  vidare	  att	  företagande	  inte	  längre	  handlar	  om	  att	  

serva	  nya	  marknader	  och	  behov.	  Han	  menar	  att	  det	  idag	  istället	  handlar	  om	  att	  stjäla	  kunder	  

från	  någon	  annan.	  Han	  menar	  att	  ett	  företag	  bör	  våga	  sticka	  ut	  hakan	  och	  förklara	  varför	  de	  

är	  bättre	  än	  någon	  annan.	  Aaker	  (2002)	  anser	  i	  sin	  tur	  att	  ett	  varumärke	  är	  en	  strategisk	  

tillgång	  som	  innehåller	  olika	  attribut	  som	  skildrar	  hur	  varumärket	  uppfattas.	  Fill	  (2006)	  fyller	  

i	  och	  menar	  att	  ett	  varumärke	  fungerar	  som	  en	  kreatör	  av	  en	  flerdimensionell	  bild	  av	  en	  

produkt	  eller	  tjänst	  som	  gör	  det	  svårare	  för	  konkurrenter	  att	  kopiera.	  Ett	  varumärke	  är	  enligt	  

Hollensen	  (2010)	  ett	  namn,	  märke,	  signatur,	  emblem,	  färgkombination,	  slogan,	  symbol	  eller	  

design	  som	  oftast	  i	  en	  kombination	  med	  varandra	  identifierar	  en	  tillverkare	  av	  en	  produkt	  

eller	  tjänst.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  associationerna	  som	  kunder	  får	  i	  samband	  med	  namnet,	  

märket	  och	  färgerna	  som	  definierar	  vad	  varumärket	  står	  för.	  Vidare	  belyser	  han	  att	  

varumärken	  finns	  överallt	  och	  i	  stort	  sett	  vad	  som	  helst	  kan	  betecknas	  som	  ett	  varumärke,	  

allt	  från	  industriella	  företag	  till	  tjänsteföretag	  och	  personer.	  Kapferer	  (2004)	  sammanfattar	  

med	  att	  ett	  varumärke	  är	  ett	  namn	  med	  så	  stark	  innebörd	  att	  det	  kan	  påverka	  kunder.	  Å	  
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andra	  sidan	  så	  menar	  de	  Chernatony	  (2006)	  att	  genom	  att	  endast	  benämna	  ett	  varumärke	  

som	  ett	  namn,	  logotyp	  eller	  ett	  legalt	  instrument	  så	  blir	  beskrivningen	  alldeles	  för	  snäv.	  Han	  

menar	  istället	  att	  ett	  varumärke	  bör	  ses	  som	  en	  identitet	  med	  en	  egen	  personlighet	  och	  

företagets	  visioner	  inpräntat	  i	  grunden.	  	  

Trots	  att	  varumärken	  främst	  är	  relaterade	  till	  fysiska	  produkter	  eller	  tjänster	  så	  menar	  Ind	  

(2003)	  att	  varumärket	  i	  sig	  är	  immateriellt.	  Han	  liknar	  det	  vid	  en	  idé	  som	  omvandlar	  det	  

materiella	  till	  värde.	  Då	  kunder	  ser	  ett	  varumärke	  som	  en	  viktig	  del	  av	  produkten	  så	  menar	  

Hollensen	  (2010)	  att	  det	  är	  logiskt	  att	  ett	  varumärkes	  olika	  egenskaper	  kan	  addera	  ett	  värde	  

till	  produkten.	  Kapferer	  (2004)	  understryker	  att	  ett	  varumärke	  inte	  kan	  existera	  utan	  någon	  

produkt	  eller	  tjänst	  kopplad	  till	  sig.	  Han	  menar	  alltså	  att,	  för	  att	  ett	  varumärke	  ska	  kunna	  

växa	  och	  bli	  starkt,	  så	  krävs	  det	  att	  det	  finns	  något	  för	  företaget	  att	  tjäna	  pengar	  på.	  Utan	  

något	  att	  tjäna	  pengar	  på	  kan	  inte	  varumärket	  i	  sig	  vara	  värt	  något.	  Fill	  (2006)	  konstaterar	  

vidare	  att	  en	  av	  grunderna	  i	  ett	  företags	  marknadsföring	  handlar	  om	  att	  bygga	  och	  förstärka	  

ett	  varumärkes	  värderingar.	  Ett	  varumärke	  är	  enligt	  Mårtenson	  (2009)	  till	  hjälp	  för	  kunden	  så	  

att	  denne	  kan	  känna	  igen	  märkets	  produkter/tjänster.	  Hon	  menar	  vidare	  att	  andra	  typiska	  

mål	  för	  ett	  varumärke	  är	  att	  locka	  till	  provköp,	  öka	  användningen,	  öka	  förtroende	  samt	  att	  

bibehålla	  lojalitet.	  	  

Ind	  (2003)	  tar	  det	  hela	  ett	  steg	  längre	  när	  han	  hävdar	  att	  ett	  varumärke	  egentligen	  bara	  

existerar	  i	  kundens	  sinne.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  det	  är	  kunden	  som	  har	  makten	  att	  avgöra	  

om	  denne	  vill	  påbörja,	  behålla	  eller	  avsluta	  en	  relation	  till	  ett	  varumärke.	  Hammond	  (2008)	  

håller	  med	  så	  till	  vida	  att	  han	  definierar	  ett	  varumärke	  som	  den	  totala	  sensoriella	  

upplevelsen	  som	  en	  kund	  har	  med	  ett	  företag	  och	  dess	  produkt	  eller	  tjänst.	  Han	  hävdar	  

fortsättningsvis	  att	  om	  kunden	  inte	  håller	  med	  varumärket	  om	  huruvida	  det	  definierar	  sig	  

själv	  så	  är	  den	  enda	  som	  förlorar	  på	  situationen,	  varumärket	  själv.	  

Inom	  musiksektorn	  så	  menar	  Lathrop	  &	  Pettigrew	  (1999)	  att	  en	  artists	  högsta	  mål	  är	  att	  

skapa	  publik	  för	  sin	  musik.	  Genom	  att	  skapa	  en	  grupp	  trogna	  entusiaster	  och	  en	  långlivad	  

relation	  till	  dessa	  så	  menar	  författarna	  att	  artister	  också	  är	  varumärken.	  Även	  Blackwell	  &	  

Stephan	  (2004)	  poängterar	  att	  artister	  kan	  och	  bör	  ses	  som	  varumärken.	  Att	  tänka	  på	  artister	  

som	  varumärken	  menar	  Allen	  (2007)	  vara	  vitalt	  för	  att	  artisten	  och	  dess	  musik	  ska	  kunna	  

särskiljas	  från	  andra	  samt	  knyta	  ett	  starkare	  band	  till	  dess	  fans.	  
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Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  beskriver	  människan	  som	  en	  varelse	  som	  behöver	  något	  att	  

imitera	  och	  efterlikna	  för	  att	  kunna	  lära	  sig.	  Vare	  sig	  varumärken	  är	  starka	  företag	  eller	  

musiker	  så	  menar	  författarna	  att	  de	  är	  viktiga	  för	  att	  människor	  ska	  få	  något	  att	  identifiera	  

sig	  med.	  Mårtenson	  (2009)	  menar	  att	  framgång	  föder	  framgång	  och	  vill	  med	  det	  säga	  att	  

starka	  varumärken	  är	  lättare	  att	  hålla	  vid	  liv,	  då	  de	  redan	  påvisat	  någon	  form	  av	  resultat.	  	  	  

För	  att	  beskriva	  dagens	  samhällssituation	  så	  använder	  Kapferer	  (2004)	  och	  Lusensky	  (2010)	  

begreppet	  uppmärksamhetsekonomi.	  De	  båda	  menar	  att	  valmöjligheterna	  är	  så	  pass	  stora	  

att	  dagens	  kunder	  inte	  vill	  spendera	  tid	  till	  att	  jämföra	  och	  bedöma	  innan	  ett	  köp	  görs.	  

Mitchell	  (2003)	  beskriver	  också	  denna	  uppmärksamhetsekonomi	  och	  ser	  den	  som	  en	  

biprodukt	  av	  faktumet	  att	  många	  olika	  säljare	  flockas	  kring	  varje	  köpare.	  Godin	  (2003)	  

beskriver	  världen	  som	  full	  av	  budskap	  och	  säljargument	  där	  den	  som	  lyckas	  bäst	  är	  den	  som	  

sticker	  ut	  tydligast	  ur	  mängden.	  Hammond	  (2008)	  håller	  med	  genom	  att	  hävda	  att	  varje	  

människa	  idag	  utsätts	  för	  en	  enorm	  mängd	  olika	  påståenden,	  budskap	  och	  slogans	  som	  alla	  

önskar	  vinna	  ens	  förtroende	  och	  uppmärksamhet.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  här	  som	  varumärken	  

kommer	  in.	  Det	  kan	  genom	  förtroende	  övertala	  kunden	  om	  att	  just	  deras	  produkter/tjänster	  

är	  de	  bästa.	  Aaker	  (2002)	  fyller	  i	  med	  att	  massmarknadsföring	  idag	  tynar	  bort	  och	  istället	  

ersätts	  av	  mer	  specialinriktade	  kampanjer	  med	  hjälp	  av	  den	  enormt	  stora	  bredden	  av	  olika	  

kanaler	  som	  finns.	  Godin	  (2009)	  påstår	  också	  han	  att	  ett	  starkt	  skäl	  till	  varför	  

massmarknadsföring	  idag	  fungerar	  sämre	  har	  att	  göra	  med	  förtroende.	  Han	  menar	  

fortsättningsvis	  att	  människor	  har	  svårt	  att	  lita	  på	  varumärken,	  just	  därför	  bör	  

marknadsföring	  av	  ett	  varumärke	  vara	  mer	  subtil	  och	  specialinriktad.	  Dock	  så	  menar	  Ind	  

(2003)	  att	  dessa	  specialinriktningar	  ibland	  tenderar	  att	  gå	  för	  långt	  och	  att	  det	  ursprungliga	  

budskapet	  överdrivs.	  	  

Att	  bygga	  ett	  starkt	  varumärke	  menar	  Aaker	  (2002)	  vara	  extremt	  svårt	  idag.	  Han	  ser	  det	  som	  

att	  det	  finns	  ett	  antal	  avgörande	  svårigheter	  när	  ett	  varumärke	  skall	  byggas.	  Svårigheten	  

menar	  han	  ligger	  i	  att	  konkurrensen	  är	  mycket	  tuffare	  idag.	  Att	  konkurrensen	  ökat	  menar	  

han	  också	  medför	  att	  det	  blir	  svårare	  att	  konkurrera	  med	  rena	  produktfördelar.	  På	  grund	  av	  

den	  hårda	  konkurrensen	  så	  menar	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  att	  personer	  inom	  

företagsledningar	  bör	  tänka	  på	  kunder	  som	  fans	  istället	  för	  konsumenter	  och	  även	  behandla	  

dem	  som	  fans.	  De	  lyfter	  vidare	  fram	  att	  människor	  idag	  är	  mer	  intresserade	  av	  att	  kunna	  

relatera	  till	  de	  varumärken	  de	  väljer	  att	  köpa	  produkter/tjänster	  av.	  Att	  bygga	  ett	  starkt	  
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varumärke	  innebär	  enligt	  Schultz	  &	  Schultz	  (2004)	  att	  företagsledningen	  bör	  ta	  hänsyn	  dels	  

till	  vad	  människor	  tycker	  och	  tänker	  kring	  varumärket,	  dels	  vad	  människor	  faktiskt	  gör	  så	  att	  

företaget	  kan	  tjäna	  pengar.	  	  

3.1.2	  -‐	  Varumärkesidentitet	  

Aaker	  (2002)	  påstår	  att	  ett	  varumärkes	  identitet	  innebär	  allt	  det	  som	  ett	  företag	  vill	  stå	  för	  

och	  vad	  kunden	  ska	  förknippa	  med	  varumärket.	  Han	  menar	  att	  identiteten	  tillhandahåller	  ett	  

syfte	  och	  en	  mening	  bakom	  varumärket	  och	  att	  ett	  varumärkes	  identitet	  bör	  förstärka	  

företagets	  relation	  till	  kunden.	  Kapferer	  (2004)	  menar	  att	  för	  att	  ett	  varumärkes	  identitet	  ska	  

kunna	  definieras	  så	  bör	  ett	  antal	  frågor	  kunna	  besvaras.	  Det	  bör	  stå	  klart	  vad	  som	  är	  målet	  

och	  visionen	  för	  företaget	  bakom	  varumärket,	  vad	  det	  är	  som	  gör	  varumärket	  annorlunda	  

och	  igenkännbart	  samt	  vilka	  behov	  företaget	  bakom	  varumärket	  uppfyller.	  Atkin	  (2004)	  

tydliggör	  och	  påstår	  att	  företag	  genom	  sitt	  varumärke	  idag	  har	  förmågan	  att	  agera	  

personligare	  gentemot	  kunder,	  samt	  att	  få	  kunder	  att	  känna	  sig	  mer	  som	  sig	  själva.	  Han	  

pekar	  på	  att	  detta	  är	  en	  kulturell	  företeelse	  att	  människor	  inte	  vill	  vara	  som	  alla	  andra,	  utan	  

istället	  vara	  annorlunda.	  Han	  menar	  vidare	  att	  företag	  hakar	  på	  denna	  kulturella	  trend	  och	  

kallar	  sig	  själva	  för	  annorlunda	  och	  på	  så	  vis	  försöker	  komma	  närmare	  sina	  kunder.	  Hultén	  et	  

al.	  (2008)	  hävdar	  att	  denna	  trend,	  som	  de	  benämner	  som	  individualisering,	  ökar	  både	  bland	  

människor	  som	  individer	  och	  hos	  företag.	  De	  menar	  att	  företagen	  i	  en	  allt	  större	  mån	  

försöker	  hjälpa	  människor	  att	  hitta	  sin	  egen	  stil	  genom	  att	  få	  dem	  att	  associeras	  ihop	  med	  

sitt	  varumärke.	  

	  

Om	  ett	  företag	  ska	  lyckas	  skapa	  en	  stark	  varumärkesidentitet	  så	  menar	  Aaker	  (2002)	  att	  

företaget	  bör	  veta	  exakt	  vad	  sitt	  varumärke	  står	  för	  och	  på	  vilket	  sätt	  detta	  skall	  uttryckas.	  

Fortsättningsvis	  så	  menar	  han	  att	  den	  vanligaste	  fallgropen	  som	  företag	  kan	  hamna	  i	  är	  att	  

det	  sker	  en	  allt	  för	  stor	  fokus	  på	  produkten	  eller	  tjänsten	  och	  att	  de	  emotionella	  och	  

självförverkligande	  fördelarna	  kring	  varumärket	  utelämnas.	  Fill	  (2006)	  menar	  att	  det	  idag	  

finns	  mer	  effektiva	  sätt	  att	  bygga	  upp	  och	  förstärka	  ett	  varumärke	  än	  att	  fokusera	  på	  

produkten	  eller	  tjänstens	  funktionella	  egenskaper.	  Han	  menar	  vidare	  att	  varumärket	  ska	  

uppfattas	  ha	  en	  personlighet	  och	  i	  och	  med	  detta	  uppfattas	  och	  upplevas	  som	  annorlunda	  

antingen	  genom	  att	  anses	  vara	  lyxigare,	  bättre,	  billigare,	  eller	  coolare.	  Om	  ett	  företag	  ska	  

kunna	  lyckas	  stärka	  sin	  varumärkesidentitet	  så	  menar	  Hammond	  (2008)	  att	  det	  krävs	  att	  
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kommunikationen	  mot	  kunder	  sker	  genom	  att	  konsekvent	  använda	  liknande	  mönster	  och	  

teman.	  Godin	  (2009)	  fyller	  i	  med	  att	  människan	  av	  naturen	  fyller	  i	  luckor	  och	  att	  det	  endast	  

krävs	  mönster	  som	  liknar	  varandra	  för	  att	  människan	  ska	  kunna	  gissa	  sig	  till	  rätt.	  Gad	  (2003)	  

poängterar	  att	  det	  absolut	  viktigaste	  när	  det	  kommer	  till	  företag	  är	  dess	  kommunikation	  utåt	  

och	  framförallt	  hur	  denna	  kommunicering	  mottas.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  genom	  ett	  

kontinuerligt	  och	  genomarbetat	  vis	  använda	  sig	  av	  de	  mest	  passande	  

kommunikationskanalerna	  så	  kan	  ett	  företag	  förstärka	  sitt	  varumärkes	  identitet	  markant.	  	  

	  

Aaker	  (2002)	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  skilja	  på	  ett	  varumärkes	  image	  och	  dess	  

identitet.	  Identiteten	  innebär	  enligt	  honom	  det	  som	  företaget	  vill	  förmedla	  medans	  image	  

istället	  är	  det	  som	  kunden	  eller	  betraktaren	  faktiskt	  uppfattar.	  Kapferer	  (2004)	  pekar	  också	  

på	  betydelsen	  av	  att	  skilja	  på	  varumärkets	  identitet	  och	  dess	  image.	  Han	  menar	  att	  ett	  

företag	  med	  sitt	  varumärke	  ska	  utgå	  ifrån	  företagets	  egna	  kärnvärden	  och	  värderingar.	  Om	  

gränsen	  suddas	  ut	  så	  menar	  Aaker	  (2002)	  att	  risken	  finns	  att	  kunden	  tillåts	  diktera	  vad	  

varumärket	  faktiskt	  står	  för.	  Meyers	  (2003)	  påstår	  däremot	  att	  varumärkesidentiteten	  

påverkas	  av	  flera	  faktorer	  och	  att	  det	  inte	  går	  att	  skilja	  på	  identitet	  och	  den	  image	  som	  

kunden	  uppfattar.	  Chernatony	  (2006)	  påtalar	  i	  sin	  tur	  att	  företag	  bör	  fokusera	  på	  helheten	  

och	  fokusera	  mer	  på	  synergin	  mellan	  hur	  varumärket	  uppfattas	  inifrån	  och	  hur	  det	  uppfattas	  

utifrån.	  Ossiansson	  (2008)	  pekar	  på	  vikten	  av	  relationer	  mellan	  kund	  och	  varumärke	  och	  

hävdar	  att	  ett	  företag	  inte	  ensamt	  kan	  bygga	  en	  varumärkesidentitet	  utan	  måste	  istället	  

agera	  i	  samråd	  tillsammans	  med	  kunden.	  Hon	  konstaterar	  att	  varumärkesbyggande	  och	  

identitet	  snarare	  bör	  ses	  som	  en	  process	  än	  ett	  statiskt	  element.	  De	  Chernatony	  (2006)	  

resonerar	  vidare	  kring	  att	  image	  och	  identitet	  ligger	  nära	  varandra.	  Han	  pekar	  på	  risken	  att	  

företagsledningen	  fokuserar	  på	  antingen	  den	  interna	  identiteten	  eller	  på	  den	  image	  som	  

uppfattas	  kring	  varumärket	  utifrån.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  symbiosen	  mellan	  image	  och	  

identitet	  som	  är	  det	  viktiga.	  

	  

Fill	  (2006)	  menar	  att	  varumärken	  inte	  enbart	  har	  en	  identitet	  som	  kommuniceras	  ut	  till	  

slutkund	  eller	  företag.	  Han	  menar	  att	  på	  grund	  av	  olika	  perceptioner	  och	  förväntningar	  från	  

slutkunder	  och	  företag	  så	  behöver	  företaget	  som	  kommunicerar	  ut	  sitt	  varumärke	  justera	  sin	  

identitet	  utefter	  dem.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  poängtera	  vikten	  av	  att	  ständigt	  bibehålla	  sitt	  

rykte	  trots	  flera	  olika	  identiteter.	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  menar	  att	  ett	  varumärkes	  



28	  
	  

identitet	  är	  till	  för	  att	  skapa	  de	  förutsättningar	  som	  krävs	  för	  att	  kunden	  ska	  kunna	  skapa	  

förväntningar.	  Inom	  musiksektorn	  så	  menar	  de	  att	  detta	  tankesätt	  är	  standardiserat.	  När	  ett	  

band	  eller	  en	  artist	  kommer	  på	  tal	  som	  innehar	  ett	  starkt	  varumärke	  så	  menar	  de	  att	  

associationerna	  som	  dyker	  upp	  är	  väldigt	  lika	  varandra.	  Wheeler	  (2003)	  menar	  att	  när	  allt	  

fler	  produkter	  och	  tjänster	  blir	  svåra	  att	  skilja	  från	  varandra	  och	  när	  konkurrensen	  hårdnar,	  

så	  är	  differentiering	  absolut	  nödvändigt	  för	  ett	  varumärke.	  Detta	  oavsett	  om	  det	  är	  en	  

vinstdrivande	  organisation	  eller	  ett	  band	  som	  står	  bakom	  varumärket.	  

3.1.3	  -‐	  Positionering	  och	  differentiering	  

När	  en	  identitet	  är	  skapad	  eller	  definierad	  så	  behöver	  den	  enligt	  Aaker	  (2002)	  

implementeras	  vilket	  sker	  genom	  att	  identiteten	  kommuniceras	  utåt	  mot	  kunden.	  Bilden	  av	  

vad	  företaget	  står	  för	  bör	  enligt	  Hollensen	  (2010)	  vara	  tydlig	  för	  att	  dess	  varumärke	  ska	  

kunna	  dra	  nytta	  av	  positioneringen	  för	  att	  lyckas	  särskiljas	  från	  konkurrenter.	  För	  att	  ett	  

varumärke	  ska	  kunna	  positionera	  sig	  så	  menar	  Kapferer	  (2004)	  att	  företagsledningen	  bör	  

genomgå	  en	  analytisk	  process	  baserad	  på	  fyra	  grundprinciper.	  Han	  menar	  att	  de	  bör	  svara	  på	  

vad	  företaget	  står	  för,	  vem	  det	  riktar	  sig	  mot,	  mot	  vilka	  de	  konkurrerar	  och	  vilka	  

sammanhang	  de	  vill	  att	  dess	  varumärke	  ska	  synas	  inom.	  För	  att	  en	  positionering	  ska	  bli	  

lyckad	  så	  menar	  Broderick	  &	  Prickton	  (2001)	  att	  den	  bör	  riktas	  mot	  rätt	  målgrupp.	  För	  att	  

kunna	  göra	  detta	  menar	  de	  vidare	  att	  en	  grundlig	  marknadsanalys	  bör	  genomföras	  där	  den	  

potentiella	  målgruppen	  bör	  definieras.	  

De	  Chernatony	  (2006)	  menar	  att	  företaget	  helst	  ska	  fokusera	  på	  att	  framhålla	  en	  eller	  ett	  

mindre	  antal	  varumärkesfördelar	  för	  att	  kunden	  ska	  få	  en	  referenspunkt	  samt	  lättare	  komma	  

ihåg	  och	  förknippa	  varumärket	  med	  rätt	  egenskaper.	  Schultz	  &	  Schultz	  (2004)	  menar	  istället	  

att	  kunden	  bör	  integreras	  i	  processen	  och	  tänkas	  på	  som	  en	  dynamisk	  varelse.	  De	  menar	  att	  

det	  viktiga	  är	  att	  ha	  en	  insikt	  om	  hur	  kunden	  processar,	  analyserar	  och	  tar	  till	  sig	  

informationen	  den	  får.	  Mårtenson	  (2009)	  poängterar	  också	  hon	  att	  positionering	  innebär	  ett	  

beslut	  av	  att	  betona	  enbart	  vissa	  aspekter	  hos	  märket.	  	  

Att	  positionera	  sig	  på	  en	  marknad,	  oavsett	  vilken,	  handlar	  enligt	  Murphy	  (1992)	  om	  att	  samla	  

ihop	  och	  upprätthålla	  en	  mix	  av	  värden,	  oavsett	  om	  de	  är	  materiella	  eller	  immateriella,	  så	  

länge	  de	  har	  betydelse	  för	  kunden.	  Mårtenson	  (2009)	  håller	  med	  och	  påstår	  att	  nyckeln	  i	  en	  

positioneringsstrategi	  är	  att	  kunderna	  ska	  ha	  en	  klar	  uppfattning	  om	  vad	  märket	  står	  för.	  
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Godin	  (2009)	  menar	  att	  fakta	  i	  sig	  är	  irrelevanta	  och	  påstår	  istället	  att	  det	  viktiga	  är	  att	  få	  

kunden	  att	  tro	  på	  varumärket,	  att	  skapa	  förtroende.	  Att	  ta	  en	  position	  på	  marknaden	  

innebär	  enligt	  Aaker	  (2002)	  att	  företaget	  antingen	  förstärker	  den	  image	  som	  kunder	  anser	  

att	  varumärket	  har,	  eller	  försvagar	  vissa	  delar.	  Ett	  företag	  bör	  enligt	  honom	  differentiera	  sig	  

gentemot	  sina	  konkurrenter	  och	  kan	  även	  göra	  detta	  på	  olika	  sätt.	  Antingen	  så	  kan	  företaget	  

utveckla	  sin	  position	  i	  samråd	  med	  kunderna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  skapa	  sig	  konkurrensfördelar.	  

Företaget	  kan	  även	  välja	  att	  fokusera	  på	  att	  erbjuda	  någonting	  som	  helt	  enkelt	  är	  bättre	  än	  

vad	  deras	  konkurrenter	  kan	  erbjuda.	  	  

Det	  är	  enligt	  Aaker	  (2002)	  viktigt	  att	  förstå	  sina	  konkurrenter	  och	  hur	  dessa	  uppfattas	  av	  

kunderna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  positionera	  sig	  utifrån	  det.	  Hammond	  (2008)	  konstaterar	  

att	  förutom	  ha	  koll	  på	  hur	  konkurrenter	  beter	  sig	  så	  är	  det	  av	  största	  vikt	  ha	  koll	  på	  sina	  

kunder.	  Han	  menar	  att	  lyssna	  på	  sina	  kunder	  och	  ständigt	  utvecklas	  tillsammans	  med	  kunder	  

genom	  innovation	  och	  nytänkande	  är	  avgörande	  för	  hur	  ett	  varumärke	  kan	  lyckas.	  	  

Aaker	  (2002)	  påpekar	  att	  när	  ett	  varumärke	  studeras	  så	  bör	  produkten	  eller	  tjänsten	  ses	  som	  

det	  centrala	  men	  förståelsen	  måste	  finnas	  av	  att	  kärnan	  omges	  av	  så	  pass	  mycket	  mer.	  Att	  

enbart	  fokusera	  på	  produkten	  och	  dess	  kvalitéer	  anser	  han	  alltså	  inte	  tillräckligt	  för	  att	  ett	  

företag	  ska	  kunna	  differentiera	  varumärket	  gentemot	  konkurrenter.	  Kapferer	  (2004)	  hävdar	  

att	  ett	  företag	  har	  olika	  möjligheter	  att	  skapa	  iögonfallande	  egenskaper.	  Han	  exemplifierar	  

med	  att	  företaget	  kan	  trycka	  på	  funktionella,	  emotionella,	  sociala,	  upplevelsebaserade,	  eller	  

ekonomiska	  egenskaper.	  	  Att	  företag	  idag	  mer	  satsar	  på	  dessa	  yttre	  aspekter	  och	  främst	  på	  

de	  emotionella	  fördelarna	  går	  enligt	  Ind	  (2003)	  att	  se	  tydligt.	  Hammond	  (2008)	  

argumenterar	  för	  att	  företag	  genom	  sina	  varumärken	  bör	  rikta	  sin	  kommunikation	  till	  

kunders	  hjärtan	  och	  känslor	  istället	  för	  till	  deras	  hjärnor	  och	  rationella	  tänkande.	  Det	  är	  först	  

på	  det	  emotionella	  planet	  som	  han	  menar	  att	  ett	  företag	  har	  potentialen	  att	  influera	  och	  

påverka	  kunders	  beteende.	  Lathrop	  &	  Pettigrew	  (1999)	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  musik	  är	  ett	  idealt	  

sätt	  för	  ett	  företag	  att	  skapa	  en	  emotionellt	  stark	  kontakt	  mellan	  varumärke	  och	  kund.	  

Kontakten	  blir	  då	  enligt	  författarna	  mer	  personlig	  och	  menar	  att	  kunderna	  tenderar	  att	  bli	  

mer	  lojala.	  	  

När	  Lathrop	  &	  Pettigrew	  (1999)	  påstår	  att	  artister	  också	  är	  varumärken	  så	  hävdar	  de	  att	  även	  

en	  artist	  bör	  differentiera	  sig	  från	  sina	  konkurrenter.	  Att	  peka	  på	  sina	  styrkor	  eller	  
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utmärkande	  egenskaper	  menar	  de	  vara	  ett	  utmärkt	  sätt	  för	  en	  artist	  att	  differentiera	  sig.	  

Allen	  (2007)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  trots	  att	  artisten	  bör	  vara	  unik	  så	  

måste	  denne	  ändå	  passa	  in	  i	  en	  genre	  tillsammans	  med	  likasinnade,	  vare	  sig	  det	  är	  

musikmässigt	  eller	  attitydmässigt.	  Att	  jämföra	  sig	  med	  andra	  liknande	  artister	  menar	  han	  

alltså	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  visa	  sina	  kunder	  vart	  man	  som	  artist	  står	  i	  den	  musikaliska	  sfären.	  

3.2	  –	  Samarbete	  

	  
När	  integrering	  av	  varumärken	  och	  musik	  sker	  så	  är	  det	  alltid	  någon	  

form	  av	  samarbete	  som	  ligger	  bakom.	  Därför	  är	  det	  av	  högsta	  vikt	  

att	  studera	  samarbetsfrämjande	  begrepp	  såsom	  relationer,	  co-‐

branding	  och	  nätverk	  närmare.	  	  

	  

3.2.1	  –	  Relationer	  

Moore	  (2003)	  menar	  att	  all	  marknadsföring	  bygger	  på	  mänsklig	  kontakt	  i	  form	  av	  

konversationer	  och	  relationer.	  Gummesson	  (2008)	  förklarar	  att	  grunden	  till	  varje	  relation	  är	  

att	  det	  finns	  minst	  två	  parter	  som	  har	  kontakt	  med	  varandra.	  Aaker	  (2002)	  redogör	  att	  

relationer	  ofta	  baseras	  på	  erbjudanden	  som	  ger	  mervärde	  åt	  en	  eller	  flera	  parter.	  Han	  menar	  

att	  dessa	  erbjudanden	  skall	  underlätta	  för	  säljaren	  att	  komma	  närmare	  kunden	  samt	  förstå	  

och	  lösa	  dennes	  problem.	  Storbacka	  &	  Lehtinen	  (2000)	  menar	  att	  relationer	  består	  i	  utbytet	  

av	  resurser	  i	  form	  av	  känsla,	  kunskap	  och	  handlingar.	  Mårtenson	  (2009)	  framhåller	  i	  sin	  tur	  

att	  relationer	  kännetecknas	  av	  hur	  djupa	  psykologiska	  band	  de	  inblandade	  parterna	  har	  till	  

varandra	  samt	  hur	  mycket	  aktivitet	  detta	  uppväcker.	  

Relationer	  kan	  enligt	  Ford	  et	  al.	  (2006)	  vara	  allt	  från	  engångsrelationer	  till	  regelbundet	  aktiva	  

relationer.	  Vidare	  skriver	  Gummesson	  (2008)	  att	  varje	  relation	  ser	  olika	  ut	  och	  kan	  variera	  

rent	  intensitetsmässigt,	  oavsett	  inom	  vilken	  regelbundenhet	  den	  tar	  form.	  

Vidare	  betonar	  Grönroos	  (2008)	  att	  det	  går	  att	  se	  om	  en	  relation	  har	  etablerats	  med	  hjälp	  av	  

att	  analysera	  antalet	  genomförda	  affärer	  under	  en	  viss	  tidsperiod.	  Hammond	  (2008)	  

refererar	  i	  sin	  tur	  till	  ”Pareto	  principen”	  gällande	  affärsrelaterade	  relationer.	  Han	  menar	  att	  

av	  de	  affärer	  som	  genomförs	  så	  kommer	  åttio	  procent	  av	  affärerna	  från	  tjugo	  procent	  från	  

kunderna,	  det	  vill	  säga	  de	  redan	  existerande	  kunderna.	  Det	  är	  en	  generalisering	  som	  även	  
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Ford	  et	  al.	  (2006)	  stödjer,	  då	  de	  påstår	  att	  företag	  vanligen	  vänder	  sig	  till	  existerande	  

relationer	  för	  att	  finna	  lösningen	  till	  ett	  problem.	  

Långvariga	  relationer	  är	  någonting	  som	  Gummesson	  (2008)	  belyser	  genom	  att	  hävda	  att	  

samarbetseffektivitet	  byggs	  upp	  parallellt	  med	  en	  relation.	  Storbacka	  &	  Lehtinen	  (2000)	  

betonar	  att	  en	  kundrelation	  bör	  fortgå	  så	  länge	  som	  både	  köpare	  och	  säljare	  kan	  dra	  nytta	  av	  

den.	  De	  fortsätter	  med	  påståendet	  att	  relationer	  endast	  existerar	  för	  att	  både	  köpare	  och	  

säljare	  enklare	  kan	  nå	  sina	  mål	  genom	  relationen	  än	  utan	  den.	  

Grönroos	  (2008)	  resonerar	  kring	  att	  existerande	  relationer	  underhålls	  och	  utvecklas	  med	  

hjälp	  av	  ömsesidiga	  åtaganden	  –	  kunden	  bör	  vara	  lojal	  mot	  företaget	  och	  företaget	  lojalt	  

mot	  kunden.	  Aaker	  (2002)	  fyller	  i	  med	  åsikten	  att	  relationen	  mellan	  köpare	  och	  säljare	  bör	  

betraktas	  likadant	  som	  en	  personlig,	  social	  relation.	  Vidare	  så	  utvecklar	  Grönroos	  (2008)	  

resonemanget	  med	  att	  förklara	  att	  en	  relations	  ömsesidighet	  skapar	  utrymme	  för	  en	  win-‐

win-‐situation.	  Han	  menar	  att	  en	  relation	  är	  en	  process	  som	  kräver	  både	  interaktion	  och	  

kommunikation	  för	  att	  båda	  parter	  ska	  bli	  nöjda	  med	  resultatet.	  Ford	  et	  al	  (2006)	  menar	  att	  

relationer	  generellt	  sett	  tenderar	  att	  bli	  mer	  och	  mer	  komplexa.	  Detta	  eftersom	  att	  företag	  i	  

dagsläget	  måste	  vara	  kapabla	  att	  hantera	  en	  mängd	  olika	  typer	  av	  relationer	  inom	  varje	  

projekt	  som	  genomförs.	  

Vikten	  av	  engagemang	  inom	  relationer	  lyfts	  fram	  av	  Grönroos	  (2008).	  Författaren	  förklarar	  

att	  åtminstone	  en	  relationspart	  skall	  känna	  att	  det	  gagnar	  verksamheten	  att	  göra	  affärer	  

med	  motparten.	  Berry	  (1993)	  definierar	  engagemanget	  som	  en	  bestående	  vilja	  att	  bevara	  en	  

relation	  som	  anses	  vara	  värdefull	  för	  företaget.	  Han	  understryker	  även	  att	  det	  värdefulla	  inte	  

behöver	  vara	  just	  ekonomiskt	  gagnande.	  Det	  kan	  återfinnas	  i	  exempelvis	  god	  service	  eller	  

tidsbesparande	  leveranser.	  Gummesson	  (2008)	  fyller	  i	  med	  förklaringen	  att	  brister	  i	  

engagemanget	  kring	  en	  betydelsefull	  relation	  kan	  följas	  av	  brister	  i	  en	  hel	  verksamhet.	  

Morgan	  &	  Hunt	  (1994)	  drar	  i	  sin	  tur	  slutsatsen	  att	  just	  engagemang	  samt	  tillit	  är	  två	  

nyckelvariabler	  för	  en	  betydelsefull	  relation.	  

Tillit	  beskrivs	  av	  Gummesson	  (2008)	  som	  resultatet	  av	  lyckade	  samarbeten.	  Aaker	  (2002)	  

säger	  att	  relationen	  mellan	  köpare	  och	  säljare	  (varumärke)	  växer	  när	  varumärket	  ses	  som	  en	  

person	  snarare	  än	  ett	  varumärke.	  Grönroos	  (2008)	  fortsätter	  med	  att	  beskriva	  förtroendet	  

som	  en	  parts	  förväntningar	  på	  att	  motparten	  skall	  bete	  sig	  på	  ett	  visst	  förutsägbart	  vis	  i	  
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särskilda	  situationer.	  Han	  pekar	  även	  på	  att	  det	  finns	  olika	  sorters	  förtroende.	  Dels	  det	  

generaliserade	  förtroendet	  som	  är	  uppbyggt	  på	  rykte	  och	  förväntningar,	  dels	  det	  

systembaserade	  förtroendet	  som	  är	  styrt	  av	  lagar,	  branschregler	  och	  kontrakt.	  Sedan	  

identifierar	  författaren	  även	  det	  personlighetsbaserade	  förtroendet	  som	  bygger	  på	  

parternas	  anställdas	  relation	  till	  varandra.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  en	  relation	  som	  är	  

uppbyggd	  kring	  vänskap	  karaktäriserar	  tillit,	  pålitlighet,	  förstående	  och	  omsorg.	  Slutligen	  så	  

lyfter	  Grönroos	  (2008)	  även	  fram	  det	  processbaserade	  förtroendet	  och	  förklarar	  detta	  som	  

resultatet	  av	  lyckade,	  kontinuerliga	  samarbetsrelationer.	  	  

Slutligen	  så	  resonerar	  Gummesson	  (2008)	  kring	  makt	  som	  ett	  underskattat	  begrepp	  inom	  

relationsmarknadsföring.	  Han	  drar	  slutsatsen	  att	  maktrelationer	  sällan	  är	  symmetriska.	  Han	  

menar	  att	  det,	  inom	  en	  relation,	  finns	  en	  svagare	  och	  en	  starkare	  part	  och	  att	  

maktförhållandet	  därför	  bör	  ses	  som	  asymmetriskt.	  Vidare	  så	  lyfter	  han	  fram	  att	  förhållandet	  

även	  kan	  förändras	  och	  skifta	  tillsammans	  med	  marknadsförändringar.	  Godin	  (2009)	  hävdar	  i	  

sin	  tur	  att	  det	  finns	  en	  historisk	  maktkurva	  och	  en	  nutida	  maktkurva.	  Han	  säger	  att	  historiskt	  

sett	  så	  var	  det	  den	  part	  som	  fogade	  över	  den	  fysiska	  varan	  som	  hade	  makten.	  Därefter	  

påstår	  han	  att	  det	  idag	  är	  den	  som	  kommer	  med	  innovativa	  idéer	  och	  får	  historieberättandet	  

om	  dessa	  idéer	  att	  spridas	  som	  fogar	  över	  makten.	  Christopher	  et	  al.	  (2002)	  skriver	  att	  det	  

måste	  finnas	  en	  medvetenhet	  om	  hos	  vilken	  part	  som	  maktpositionen	  finns.	  Författarna	  

menar	  att	  det	  finns	  så	  kallade	  ”channel	  captains”	  och	  att	  strategin	  gentemot	  dessa	  inte	  kan	  

vara	  den	  samma	  som	  mot	  jämbördiga	  aktörer.	  

Maktasymmetrin	  mellan	  just	  musikbranschen	  och	  reklambranschen	  beskrivs	  av	  Klein	  (2009).	  

Hon	  syftar	  på	  att	  obalansen	  ligger	  i	  att	  reklambranschen	  kontrollerar	  musikbranschens	  

lönsamhet,	  att	  samspelet	  branscherna	  emellan	  ligger	  i	  reklambranschens	  plånbok.	  Däremot	  

argumenterar	  Godin	  (2009)	  för	  att	  den	  största	  myten	  som	  marknadsförare	  lever	  efter	  är	  att	  

pengarna	  styr	  över	  vem	  som	  är	  husets	  herre.	  Klein	  (2009)	  påstår	  dock	  att	  reklambranschen	  

får	  en	  allt	  större	  makt	  då	  interaktionen	  mellan	  reklamfilm	  och	  musik	  har	  blivit	  så	  vanlig.	  Här	  

poängterar	  hon	  även	  risken	  av	  att	  tittaren	  inte	  längre	  kan	  skilja	  på	  det	  

marknadsföringsmässiga	  och	  det	  kulturella,	  att	  musiken	  endast	  blir	  ett	  stödjande	  

komplement	  till	  reklamfilmen.	  Därefter	  tillägger	  hon	  att	  eftersom	  reklamvärlden	  blir	  allt	  mer	  

medveten	  om	  musikindustrins	  tillit	  till	  licensiering	  som	  exponeringskälla	  så	  finns	  risken	  för	  

att	  traditionen	  med	  att	  betala	  en	  avgift	  för	  denna	  musikplacering	  omprövas.	  Även	  Blackwell	  
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&	  Stephan	  (2004)	  gör	  kopplingar	  mellan	  just	  reklambranschen	  och	  musikbranschen	  genom	  

påståendet	  att	  användning	  av	  musik	  i	  marknadsföring	  skapar	  en	  relation	  till	  kulturen.	  

Beall	  (2004)	  lyfter	  fram	  att	  bra	  relationer	  är	  grunden	  till	  en	  lyckad	  karriär	  inom	  

musikbranschen.	  Därtill	  har	  Hallencreutz	  (2004)	  i	  sin	  tur	  definierat	  musikbranschens	  olika	  

relationsformer	  som	  kontraktsbundna	  relationer,	  köp-‐säljrelationer	  eller	  medlemskap	  i	  

gemensamma	  intresse-‐	  eller	  branschorganisationer.	  Jay	  (2005)	  är	  av	  åsikten	  att	  inom	  film-‐	  

och	  Tv-‐industrin	  så	  finns	  det	  vissa	  typer	  av	  relationer	  som	  är	  extra	  viktiga,	  så	  kallade	  

nyckelrelationer.	  Han	  anser	  att	  man	  som	  aktör	  i	  branschen	  skall	  se	  till	  att	  vara	  väl	  påläst	  om	  

sin	  motpart	  när	  man	  får	  chansen	  att	  kliva	  in	  i	  dessa	  relationer,	  vilket	  medför	  att	  det	  hela	  

tiden	  gäller	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  om	  de	  förändringar	  som	  branschen	  genomgår.	  

Mårtenson	  (1998)	  tillägger	  här	  att	  ungefär	  tjugo	  procent	  av	  variansen	  i	  bedömningar	  

grundar	  sig	  i	  vilken	  relation	  den	  beslutsfattande	  har	  till	  sin	  motpart	  och	  hur	  motparten	  

uppfattas	  som	  person.	  

Vidare	  så	  ger	  Beall	  (2004)	  en	  förklaring	  på	  hur	  relationer,	  inte	  bara	  inom	  musikbranschen,	  

bör	  förvaltas.	  Han	  skriver	  att	  det	  bästa	  sättet	  att	  sälja	  något	  på	  är	  att	  styra	  relationen	  till	  den	  

punkt	  då	  köparen	  är	  omedveten	  om	  att	  han	  köper	  och	  säljaren	  knappt	  inser	  att	  han	  säljer.	  

Han	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  hantera	  skillnaden	  mellan	  ”meet	  and	  greet”	  och	  ”meet	  

and	  pitch”.	  Han	  menar	  att	  förstnämnda	  snarare	  handlar	  om	  att	  fokusera	  på	  relationen	  till	  

motparten,	  inte	  på	  affärens	  innehåll.	  Därefter	  förklarar	  han	  att	  när	  en	  relation	  har	  uppstått	  

så	  kan	  ”meet	  and	  pitch”	  implementeras	  och	  fokusen	  skifta	  från	  relationen	  till	  affärens	  

egentliga	  innehåll.	  

Det	  finns	  dock	  de	  författare	  som	  ställer	  sig	  något	  kritiska	  till	  relationsfokuseringen	  inom	  

marknadsföringssfären.	  Hammond	  (2008)	  skriver	  bland	  annat	  att	  det	  snarare	  handlar	  om	  att	  

företag	  skall	  finnas	  till	  hands	  för	  kunden	  och	  agera	  utefter	  vad	  kunden	  gillar	  eller	  ogillar.	  Han	  

menar	  att	  fokus	  skall	  ligga	  på	  kunden,	  inte	  på	  företaget	  och	  drar	  därmed	  slutsatsen	  att	  det	  är	  

kundens	  intressen	  som	  skall	  tillvaratas,	  inte	  företagets.	  

	  

3.2.2	  -‐	  Co-‐	  branding	  

Kapferer	  (2004)	  beskriver	  co-‐branding	  som	  den	  kollaboration	  eller	  samarbete	  som	  sker	  när	  

två	  starka	  varumärken	  tillsammans	  arbetar	  med	  en	  gemensam	  produkt.	  Aaker	  (2002)	  påstår	  
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att	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  samarbeten	  som	  går	  under	  benämningen	  co-‐branding.	  En	  typ	  

förklarar	  han	  med	  att	  ett	  företag	  går	  in	  i	  ett	  annat	  och	  blir	  en	  ingrediens	  i	  det,	  vilket	  

möjliggör	  större	  möjlighet	  att	  synas	  och	  att	  bredda	  sin	  målgrupp.	  En	  annan	  typ	  förklarar	  han	  

som	  när	  två	  företag	  går	  ihop,	  antingen	  på	  projektbasis	  eller	  för	  en	  längre	  tid.	  Oavsett	  vilken	  

typ	  av	  samarbete	  som	  sker	  så	  menar	  Ossiansson	  (2008)	  att	  fokuset	  på	  relationer	  och	  

samarbeten	  inom	  varumärkesmarknadsföring	  blir	  allt	  tydligare.	  När	  två	  olika	  företag	  på	  

något	  vis	  komplimenterar	  varandra	  så	  menar	  hon	  att	  chansen	  blir	  större	  att	  värdeskapande	  

sker	  för	  båda	  parter.	  Uggla	  (2006)	  benämner	  co-‐branding	  som	  sampositionering	  vilket	  han	  

menar	  går	  ut	  på	  att	  två	  företag	  väljer	  att	  positionera	  sig	  tillsammans	  för	  att	  skapa	  ett	  mer	  

differentierat	  och	  intressant	  erbjudande.	  Författaren	  understryker	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  

att	  utnyttja	  någons	  resurser	  och	  skriver	  att	  det	  snarare	  handlar	  om	  att	  bygga	  upp	  nya,	  

gemensamma	  resurser.	  Han	  tydliggör	  att	  båda	  parter	  ger	  och	  tar	  och	  att	  samarbetet	  bör	  

vara	  dynamiskt.	  Vidare	  skriver	  Uggla	  (2002)	  att	  inblandade	  varumärken	  behöver	  kunna	  

identifiera	  komplimenterande	  kärnvärden	  hos	  partnern	  och	  kunna	  artikulera	  vad	  de	  själva	  

ska	  bidra	  med.	  

Aaker	  (2002)	  poängterar	  vidare	  betydelsen	  av	  att	  varumärket	  hittar	  ett	  annat	  varumärke,	  

med	  rätt	  kvalitéer	  och	  rätt	  attribut,	  för	  att	  fungera	  som	  den	  perfekta	  kollaborationen.	  Fill	  

(2006)	  fyller	  i	  med	  påståendet	  att	  genom	  att	  synas	  och	  associeras	  ihop	  med	  rätt	  företag,	  

organisationer	  eller	  personer	  så	  kan	  ett	  varumärke	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  skapa	  förtroende	  och	  

tillfredsställande	  associationer.	  Uggla	  (2006)	  stärker	  detta	  påstående	  med	  relevansen	  av	  att	  

varumärken	  bör	  samarbeta	  med	  rätt	  partner.	  Han	  talar	  för	  att	  Alliansen	  mellan	  två	  

varumärken	  påverkar	  attityden	  från	  både	  kunder	  och	  andra	  varumärken.	  En	  lyckad	  allians	  

kan	  enligt	  Jedbratt	  &	  Lindgren	  (2000)	  betyda	  bättre	  rykte	  både	  hos	  kunder	  och	  eventuella	  

framtida	  partners.	  

Vincent	  (2002)	  har	  använt	  sig	  av	  ett	  psykologiskt	  begrepp	  för	  att	  beskriva	  utbytet	  som	  sker	  

när	  två	  företag	  samarbetar,	  nämligen	  halo-‐effekten.	  Han	  belyser	  att	  när	  tillfället	  och	  

samarbetet	  är	  rätt	  så	  kan	  de	  inblandade	  företagen	  dra	  nytta	  av	  halo-‐effekten.	  Om	  båda	  

parter	  bidrar	  med	  lika	  mycket	  så	  menar	  författaren	  att	  det	  ena	  varumärket	  intar	  lite	  av	  det	  

starkare	  varumärkets	  emotionella	  kapital.	  Han	  påstår	  att	  ett	  väl	  lyckat	  samarbete	  kan	  få	  

kunden	  att	  välja	  ett	  varumärke	  det	  annars	  inte	  skulle	  valt.	  Han	  poängterar	  att	  betydelsen	  av	  
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att	  synkroniseringen	  mellan	  varumärkena	  fungerar	  smärtfritt	  i	  de	  fall	  som	  båda	  parter,	  i	  viss	  

utsträckning,	  vinner	  på	  samarbetet.	  

Co-‐branding	  är	  enligt	  Kapferer	  (2004)	  inte	  någonting	  nytt.	  Författaren	  belyser	  dock	  att	  det	  

finns	  nya	  aspekter	  angående	  fenomenet.	  Han	  menar	  att	  den	  senaste	  trenden	  är	  

varumärkens	  betydligt	  mer	  strategiska	  medvetenhet	  för	  att	  roffa	  åt	  sig	  konkurrensfördelar.	  

Lehu	  (2007)	  anser	  att	  co-‐branding	  inte	  längre	  handlar	  om	  att	  flera	  företag	  utvecklar	  en	  

produkt	  eller	  kommersialiserar	  den	  tillsammans.	  Istället	  påstår	  han	  att	  företag	  idag	  arbetar	  

tillsammans	  angående	  publicitet.	  Han	  menar	  att	  ett	  företags	  varumärke	  helt	  enkelt	  placeras	  

in	  i	  ett	  annat	  och	  båda	  parter	  hoppas	  kunna	  vinna	  på	  det.	  I	  de	  fall	  då	  ekonomin	  inte	  tillåter	  

massiva	  satsningar	  på	  marknadsföring	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  varumärke	  så	  menar	  Fill	  (2006)	  

att	  co-‐branding	  blir	  allt	  viktigare.	  Förutom	  rena	  ekonomiska	  fördelar	  så	  menar	  Uggla	  (2006)	  

att	  de	  emotionella	  fördelarna	  som	  ett	  lyckat	  samarbete	  kan	  ge	  är	  oerhört	  viktiga	  att	  beakta.	  	  

Kapferer	  (2004)	  pekar	  dock	  på	  den	  ökande	  risken	  av	  att	  varumärken	  idag	  tvingas	  samarbeta	  

och	  konkurrera	  med	  samma	  företag.	  Meyers	  (2003)	  belyser	  också	  problematiken	  gällande	  

samarbeten	  mellan	  organisationer.	  Han	  påstår	  att	  relationerna	  kan	  beskrivas	  som	  en	  serie	  av	  

värdeutbyten	  där	  en	  risk	  finns	  att	  den	  ena	  parten	  förlorar	  på	  samarbetet	  och	  den	  andra	  

tjänar	  på	  det.	  Författaren	  förtydligar	  sitt	  påstående	  med	  att	  hävda	  företag	  definierar	  

framgång	  som	  när	  det	  får	  mer	  av	  sin	  samarbetspartner	  än	  vad	  de	  själva	  ger.	  Också	  Hollensen	  

(2010)	  är	  av	  åsikten	  att	  det	  finns	  risker.	  Han	  menar	  att	  preciseringen	  om	  vad	  varumärket	  ska	  

leverera	  bör	  vara	  så	  pass	  tydlig	  att	  båda	  parter	  vet	  vad	  som	  skall	  göras	  och	  vad	  som	  

förväntas.	  Uggla	  (2006)	  fyller	  i	  och	  menar	  att	  när	  ett	  samarbete	  sker	  så	  är	  kravet	  på	  

förtroende	  mellan	  parterna	  mycket	  högt.	  Vidare	  poängteras	  att	  den	  absolut	  största	  risken	  är	  

att	  varumärken	  kan	  förlora	  kontrollen	  över	  sin	  identitet	  då	  den	  andra	  parten	  tar	  makten.	  

Trots	  att	  risken	  finns	  att	  varumärken	  blir	  utnyttjade	  av	  varandra	  så	  förespråkar	  Meyers	  

(2003)	  ändå	  samarbeten	  mellan	  olika	  aktörer	  från	  olika	  branscher.	  Detta	  eftersom	  

konkurrensen	  hårdnar	  allt	  mer	  och	  kunder	  kräver	  mer	  av	  varumärkena.	  En	  annan	  risk	  som	  

Uggla	  (2006)	  har	  identifierat	  är	  att	  komplexiteten	  ofta	  är	  hög	  när	  det	  gäller	  samarbeten	  

mellan	  varumärken	  då	  de	  ofta	  inkluderar	  komplexa	  licenser	  och	  kontrakt.	  

Enligt	  Lehu	  (2007)	  så	  har	  det	  på	  senare	  tid	  uppstått	  ett	  helt	  nytt	  fenomen	  angående	  just	  co-‐

branding.	  Det	  är	  samarbeten	  som	  sker	  mellan	  varumärken	  och	  artister.	  Istället	  för	  att	  musik	  
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endast	  kopplas	  till	  reklam	  i	  exempelvis	  reklamfilmer	  så	  menar	  Lehu	  (2007)	  att	  trenden	  går	  

mot	  att	  varumärken	  kopplas	  till	  artisters	  låtar.	  Författaren	  hävdar	  även	  att	  artister	  som	  i	  sina	  

låttexter	  nämner	  olika	  varumärken	  blir	  allt	  vanligare.	  Allen	  (2007)	  diskuterar	  också	  detta	  

fenomen	  men	  menar	  att	  artister	  bör	  vara	  försiktiga	  med	  att	  på	  ett	  för	  tydligt	  sätt	  göra	  

reklam	  för	  ett	  varumärke	  eller	  dess	  produkter.	  	  

Ännu	  en	  trend	  gällande	  hur	  musiksamarbeten	  sker	  uppmärksammas	  av	  Klein	  (2009).	  Hon	  

menar	  att	  många	  varumärken	  tänker	  långsiktigt	  och	  arbetar	  allt	  närmare	  artister	  och	  

musiker.	  Det	  kan	  enligt	  henne	  handla	  om	  ett	  rent	  sponsorskap	  där	  ett	  varumärke	  sponsrar	  

en	  artists	  turné	  eller	  ett	  samarbete	  där	  företaget	  bakom	  varumärket	  snarare	  blir	  en	  

medaktör	  än	  en	  sponsor.	  Lehu	  (2007)	  menar	  att	  vissa	  varumärken	  har	  gått	  betydligt	  längre	  

gällande	  att	  söka	  samarbete	  inom	  musikbranschen.	  De	  har	  enligt	  honom	  gått	  så	  långt	  att	  de	  

anordnat	  egna	  konserter,	  festivaler	  och	  turnéer	  för	  att	  kunna	  knyta	  an	  till	  önskad	  musikstil.	  

Mårtenson	  (2009)	  menar	  att	  värdet	  för	  varumärket	  beror	  på	  hur	  välkänd	  artisten	  är,	  vilken	  

attraktionskraft	  denne	  har	  samt	  hur	  trovärdig	  artisten	  är.	  Vidare	  påstår	  hon	  att	  

komplexiteten	  för	  ett	  företag	  i	  samarbetet	  med	  en	  artist	  eller	  ett	  band	  ökar	  då	  fler	  och	  fler	  

artister	  och	  band	  själva	  är	  starka	  varumärken.	  Hon	  menar	  att	  artisternas	  varumärken	  stärkts	  

så	  pass	  mycket	  att	  många	  artister	  idag	  har	  egna	  produkter	  och	  tjänster	  som	  de	  erbjuder	  

utöver	  musiken.	  Detta	  menar	  hon	  leder	  till	  att	  artister	  och	  företag	  snarare	  kan	  ses	  som	  

konkurrenter	  än	  samarbetspartners.	  	  

När	  Hefter	  (1987)	  diskuterar	  samarbeten	  mellan	  olika	  varumärken	  så	  beskriver	  han	  en	  typ	  av	  

samarbeten	  som	  han	  ser	  som	  ny.	  Nämligen	  licensiering	  av	  varumärkens	  namn	  och	  logotyper	  

på	  olika	  typer	  av	  produkter.	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  licensiering,	  dels	  den	  när	  

stora	  varumärken	  trycker	  upp	  exempelvis	  kläder	  med	  sina	  namn	  på	  och	  dels	  den	  när	  

produkter	  görs	  av	  ett	  varumärkes	  specifika	  karaktärer	  som	  exempelvis	  McDonald’s	  clown.	  

Också	  Hollensen	  (2010)	  tar	  upp	  fenomenet	  licensiering	  som	  ett	  nytt	  begrepp	  angående	  co-‐

branding.	  Att	  få	  en	  licens	  upplåten	  till	  att	  använda	  och	  utnyttja	  rättigheterna	  för	  ett	  namn	  

eller	  speciell	  typ	  av	  produkt	  anser	  han	  vara	  ett	  samarbetssätt	  som	  kommer	  öka	  i	  relevans	  i	  

framtiden.	  	  	  

3.2.3	  –	  Nätverk	  

Gummesson	  (2008)	  redogör	  för	  att	  uppsättningar	  av	  flertalet	  relationer,	  som	  i	  sin	  tur	  är	  
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aktiva	  i	  andra	  relationer,	  är	  grunden	  till	  ett	  nätverk.	  Wilsey	  &	  Schwarz	  (2010)	  hävdar	  att	  ett	  

nätverk	  är	  en	  komplex	  samling	  av	  kort-‐	  och	  långvariga	  interaktioner	  mellan	  aktörer	  som	  

påverkar	  varandras	  kreativitet.	  Christopher	  et	  al.	  (2002)	  pekar	  på	  att	  företags	  nätverk	  bör	  

innehålla	  olika	  typer	  av	  relationer.	  Christopher	  et	  al.	  (2002)	  förklarar	  vidare	  att	  ett	  nätverk	  är	  

en	  form	  av	  leveranssystem	  där	  olika	  aktörer	  bidrar	  med	  olika	  resurser,	  något	  som	  även	  stöds	  

av	  Donaldson	  &	  O’toole	  (2002)	  när	  de	  skriver	  att	  varje	  aktör	  bidrar	  med	  unika	  resurser	  till	  ett	  

nätverk.	  

Affärsmässiga	  nätverk	  är	  enligt	  Ford	  et	  al.	  (2006)	  aldrig	  stabila.	  De	  utvecklas	  i	  takt	  med	  

teknologin	  därför	  att	  teknologin	  bringar	  nya	  problemuppsättningar	  och	  nya	  problem	  kräver	  

nya	  lösningar.	  Vidare	  så	  konstaterar	  författarna	  att	  nätverk	  idag	  är	  väldigt	  komplexa	  och	  

redogör	  för	  att	  detta	  bland	  annat	  beror	  på	  globaliseringen	  och	  den	  hyperkonkurrens	  som	  

den	  bringar.	  De	  uttrycker	  även	  att	  globaliseringen	  medfört	  att	  alla	  är	  mer	  medvetna	  av	  vad	  

som	  pågår	  i	  dess	  omvärld	  och	  kan,	  med	  vetskapen	  om	  den,	  lättare	  vända	  sig	  utanför	  

existerande	  relationer	  och	  nätverk	  för	  att	  skapa	  nya.	  Slutligen	  så	  menar	  de	  att	  detta	  ökar	  

komplexiteten	  och	  leder	  till	  förändringar	  och	  instabilitet	  inom	  företag,	  relationer	  och	  

nätverk.	  

I	  upplevelsenäringar,	  som	  exempelvis	  musikbranschen,	  så	  menar	  Hallencreutz	  (2004)att	  det	  

sociala	  nätverket	  spelar	  en	  stor	  roll.	  Han	  menar	  att	  relationerna	  mellan	  nyckelpersoner	  inom	  

det	  sociala	  nätverket	  kan	  påverka	  konkurrenskraften	  hos	  ett	  företag	  och	  dess	  nätverk.	  Ford	  

et	  al	  (2006)	  understryker	  den	  tesen	  med	  att	  skriva	  att	  individer	  formar	  en	  social	  struktur	  och	  

varje	  individ	  har	  sin	  egen	  syn	  på	  ett	  nätverk.	  Människor	  formar	  bilder	  av	  varandra,	  både	  som	  

individer	  och	  som	  en	  del	  av	  det	  totala	  nätverket.	  Individerna	  agerar	  därefter	  utifrån	  sin	  egen	  

syn	  på	  nätverket,	  vilket	  medför	  en	  högst	  personlig	  touche	  på	  de	  aktiviteter	  som	  genomförs.	  

Jay	  (2005)	  menar	  att	  ett	  av	  de	  bättre	  sätten	  att	  ”networka”	  på	  inom	  kulturindustrin	  är	  att	  

vara	  aktiv	  på	  de	  branschmässor	  som	  finns	  att	  tillgå,	  som	  exempelvis	  musik-‐	  och	  

filmkonferensen	  South	  By	  Southwest.	  

Vidare	  beskriver	  Ford	  et	  al.	  (2006)olika	  nätverksmönster:	  

• Det	  aktivitetscentrerade	  mönstret	  –	  Detta	  nätverk	  domineras	  av	  en	  omfattande	  

aktivitet	  av	  antingen	  produktion	  eller	  transport.	  Ett	  typiskt	  exempel	  är	  bilindustrin	  
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där	  en	  mängd	  olika	  företag	  tillverkar	  de	  olika	  delarna	  som	  slutligen	  återfinns	  i	  en	  och	  

samma	  produkt.	  

• Det	  resurscentrerade	  mönstret	  –	  Detta	  nätverk	  domineras	  till	  stor	  del	  av	  tillgången	  till	  

en	  särskild	  produkt.	  

• Det	  aktörscentrerade	  mönstret	  –	  Detta	  nätverk	  domineras	  av	  en	  stormakt	  i	  form	  av	  

ett	  branschdominerande	  företag.	  

	  

Därefter	  redogör	  författarna	  även	  för	  att	  ett	  företags	  nätverksposition	  definieras	  av	  

egenskaperna	  som	  återges	  i	  företagets	  relationer	  och	  de	  fördelar	  eller	  skyldigheter	  som	  

dessa	  egenskaper	  för	  med	  sig.	  

Hallencreutz	  (2004)	  resonerar	  kring	  att	  musikbranschen	  bör	  ses	  som	  ett	  system	  där	  samtliga	  

aktörer	  är	  sammankopplade	  i	  en	  mängd	  olika	  nätverk,	  exempelvis	  i	  form	  av	  musikgrupper,	  

musikförlag	  eller	  skivbolag.	  Han	  förklarar	  att	  dessa	  nätverk	  sedan	  fästs	  ihop	  med	  varandra	  i	  

olika	  sorters	  värdeförädlingsnätverk	  genom	  olika	  typer	  av	  relationer,	  exempelvis	  relationen	  

mellan	  en	  musikgrupp	  och	  ett	  musikförlag.	  

3.3	  –	  Reklam	  
	  

Då	  denna	  uppsats	  handlar	  om	  musik	  i	  reklamfilm	  så	  är	  det	  ytterst	  

relevant	  att	  närmare	  beakta	  grunderna	  inom	  detta	  område	  samt	  på	  

vilket	  sätt	  musik	  kan	  hanteras	  och	  placeras	  inom	  den.	  

	  

3.3.1	  –	  Reklamfilm	  

Kapferer	  (2004)	  menar	  att	  företags	  varumärken	  endast	  kan	  existera	  genom	  att	  de	  

kommuniceras	  utåt,	  exempelvis	  genom	  reklam.	  Broderick	  &	  Prickton	  (2001)	  påvisar	  att	  trots	  

att	  reklam	  är	  den	  vanligaste	  kommuniceringsmetoden	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  begripa	  att	  reklam	  

måste	  samspela	  med	  andra	  kommuniceringsmetoder.	  Andra	  metoder	  menar	  de	  att	  

personlig	  försäljning	  och	  promotion	  (säljfrämjande	  åtgärder)	  är	  exempel	  på.	  Kapferer	  (2004)	  

anser	  att	  reklam	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  nå	  ut	  med	  sitt	  budskap	  och	  på	  sätt	  positionera	  sig.	  

Vidare	  påstår	  han	  att	  ett	  varumärke	  genom	  reklam	  kan	  anspela	  på	  kunders	  känslor	  och	  på	  
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detta	  sätt	  knyta	  dessa	  till	  sig.	  	  Godin	  (2009)	  fyller	  i	  med	  det	  idag	  inte	  handlar	  om	  att	  sälja	  ett	  

budskap	  i	  reklam,	  det	  handlar	  istället	  om	  att	  berätta	  en	  historia	  och	  förmedla	  ett	  budskap.	  	  

Trots	  att	  Reklamfilm	  i	  tv	  är	  relativt	  nytt	  i	  Sverige,	  då	  det	  endast	  funnits	  sedan	  början	  av	  

nittiotalet	  så	  ser	  Dahlqvist	  &	  Linde	  (2009)	  idag	  reklamfilm	  som	  det	  starkaste	  reklammediet.	  	  

Reklam	  som	  används	  i	  rörlig	  bild,	  oavsett	  om	  det	  är	  på	  tv	  eller	  internet,	  blir	  allt	  vanligare	  

enligt	  Berger	  (2004).	  Han	  fortsätter	  med	  redogörelsen	  att	  av	  all	  television	  som	  sänds	  så	  är	  

ungefär	  en	  fjärdedel	  av	  sändningen	  rena	  reklamfilmer.	  Trout	  (2000)	  påstår	  att	  den	  svenska	  

konsumenten	  redan	  år	  2000	  mottog	  över	  3000	  kommersiella	  budskap	  om	  dagen.	  

Fortsättningsvis	  så	  poängterar	  han	  att	  över	  6	  miljoner	  tv-‐reklamfilmer	  sänds	  i	  Europa	  per	  år.	  

Berger	  (2004)	  beskriver	  vidare	  att	  tv-‐reklam	  är	  en	  betydligt	  mer	  komplicerad	  form	  av	  

kommunikation	  än	  exempelvis	  reklam	  i	  skriven	  form.	  Detta	  eftersom	  betydligt	  fler	  element	  

är	  inblandade.	  	  

Enligt	  Broderick	  &	  Prickton	  (2001)	  så	  finns	  det	  ett	  antal	  fördelar	  med	  att	  använda	  just	  

reklamfilm	  avsedd	  för	  tv.	  De	  menar	  att	  potentialen	  att	  nå	  många	  är	  väldigt	  hög,	  kostnaden	  

per	  exponering	  är	  relativt	  låg	  samt	  att	  möjligheten	  att	  stärka	  ett	  varumärkes	  identitet	  är	  

stor.	  Nackdelar	  som	  de	  ändå	  tar	  upp	  är	  att	  potentiella	  kunder	  kan	  välja	  att	  stänga	  av	  eller	  

zappa	  och	  att	  möjligheten	  att	  förändra	  reklamen	  när	  den	  väl	  sänds	  är	  minimal.	  Reklamfilm	  

behöver	  nödvändigtvis	  inte	  sändas	  enbart	  på	  tv	  utan	  kan	  enligt	  författarna	  med	  stor	  fördel	  

också	  användas	  på	  Internet	  och	  på	  bio.	  Just	  reklamfilm	  på	  bio	  anser	  de	  vara	  ett	  smart	  sätt	  att	  

använda	  då	  reklamen	  i	  sig	  kan	  anpassas	  till	  huvudfilmen.	  Författarna	  skriver	  även	  att	  

reklamen	  dessutom	  kan	  anpassas	  till	  själva	  biolokalen,	  som	  är	  mer	  inbjudande	  för	  en	  total	  

sinnesupplevelse	  än	  tv-‐soffan.	  

När	  ett	  varumärke	  bestämt	  sig	  för	  att	  göra	  reklamfilmer	  så	  klargör	  Smith	  (1997)	  att	  ett	  antal	  

faktorer	  bör	  beaktas.	  Det	  första	  som	  företaget	  bakom	  varumärket	  bör	  tänka	  på	  är	  att	  

analysera	  eventuella	  trender	  i	  samhället	  samt	  dess	  aktuella	  attityder	  och	  värderingar.	  Berger	  

(2004)	  påstår	  att	  den	  hårda	  konkurrensen,	  inom	  framförallt	  tv-‐reklam,	  går	  att	  beskriva	  som	  

en	  kamp	  om	  människors	  uppmärksamhet.	  Han	  anser	  att	  konkurrensen	  innebär	  att	  

människor	  blir	  utsatta	  för	  ett	  slags	  informationsöverflöd	  vilket	  leder	  till	  förvirring	  och	  

avsmak.	  Han	  är	  rädd	  för	  att	  mängden	  av	  reklaminslag	  gör	  att	  mättnaden	  blir	  så	  pass	  stor	  att	  

budskapet	  inte	  uppfattas	  alls	  så	  som	  företaget	  tänkte	  från	  början.	  Trout	  (2000)	  syftar	  också	  



40	  
	  

på	  den	  hårdnande	  konkurrensen	  när	  han	  hävdar	  att	  det	  idag	  råder	  överkommunikation.	  

Fortsättningsvis	  så	  menar	  han	  att	  företags	  reklamfilmer	  bör,	  förutom	  att	  erbjuda	  en	  unik	  

produkt	  eller	  tjänst,	  vara	  underhållande.	  Han	  påstår	  även	  att	  den	  differentierande	  idén	  bör	  

vara	  både	  enkel	  och	  tydlig.	  	  

Det	  finns	  enligt	  Trout	  (2000)	  flertalet	  exempel	  på	  differentierande	  idéer	  som	  ett	  företag	  

bakom	  ett	  varumärke	  kan	  applicera	  på	  reklamfilm.	  Att	  vara	  först	  med	  någonting	  nytt,	  att	  

vara	  mest	  extrem	  eller	  att	  utnyttja	  historieberättande.	  Just	  att	  vara	  först	  med	  en	  särskiljande	  

idé	  menar	  Ries	  &	  Ries	  (2002)	  kan	  vara	  nyckeln	  för	  att	  ett	  företag	  ska	  lyckas.	  Broderick	  &	  

Prickton	  (2001)	  föreslår	  att	  egenskaper	  som	  humor,	  känslor,	  symboler	  och	  musik	  är	  

ingredienser	  som	  bör	  återfinnas	  i	  en	  reklamfilm.	  Jedbratt	  &	  Lindgren	  (2000)	  påstår	  också	  de	  

att	  reklamfilmen	  bör	  vara	  särskiljande	  och	  hävdar	  vidare	  att	  den	  bör	  vara	  logisk,	  gärna	  fyndig	  

samt	  beröra	  eller	  uppröra	  tittaren.	  De	  poängterar	  vidare	  att	  kunder	  är	  väl	  medvetna	  och	  vill	  

inte	  buntas	  ihop	  med	  vem	  som	  helst	  vilket	  gör	  att	  reklamen	  inte	  bör	  vara	  riktad	  mot	  en	  för	  

bred	  målgrupp.	  Schultz	  &	  Schultz	  (2004)	  poängterar	  vidare	  att	  företaget	  som	  står	  bakom	  

reklamfilmen	  inte	  får	  glömma	  bort	  att	  den	  är	  gjord	  för	  att	  få	  kunden	  intresserad	  av	  att	  köpa	  

något.	  De	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  företag,	  istället	  för	  att	  fokusera	  på	  att	  sälja,	  satsar	  

alldeles	  för	  hårt	  på	  att	  sticka	  ut	  med	  sin	  reklamfilm	  och	  göra	  den	  minnesvärd	  och	  ”creddig”.	  

Lehu	  (2007)	  hävdar	  att	  företag	  idag	  väljer	  att	  lägga	  mindre	  pengar	  på	  traditionell	  reklam	  och	  

istället	  satsar	  på	  att	  synas	  tillsammans	  med	  ”rätt”	  varumärken	  för	  att	  på	  så	  sätt	  stärka	  sin	  

egen	  identitet.	  Vidare	  påstår	  författaren	  att	  större	  företag	  idag	  skriver	  partnerkontrakt	  med	  

aktörer	  verkande	  inom	  underhållningsbranschen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  chansen	  att	  få	  synas	  i	  

film,	  tv	  och	  reklamfilm.	  	  Mårtenson	  (2009)	  argumenterar	  för	  att	  dessa	  samarbeten,	  som	  hon	  

ser	  som	  produktplacering,	  kommer	  att	  öka	  i	  betydelse	  i	  framtiden.	  	  Lehu	  (2007)	  tar	  upp	  en	  

rad	  olika	  anledningar	  till	  varför	  företags	  varumärken	  snarare	  bör	  synas	  i	  filmer	  och	  tv-‐serier	  

istället	  för	  i	  traditionell	  tv-‐reklam.	  Dels	  så	  är	  en	  film	  eller	  serie	  betydligt	  längre	  och	  dels	  så	  är	  

filmen	  eller	  serien	  på	  ett	  mycket	  tydligare	  sätt	  riktat	  mot	  en	  målgrupp.	  En	  tredje	  fördel	  är	  

enligt	  författaren	  att	  tittaren	  själv	  väljer	  att	  titta	  på	  film	  och	  tv-‐serier	  medan	  reklam	  allt	  som	  

oftast	  väljs	  bort.	  	  
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3.3.2	  -‐	  Musik	  i	  reklamfilm	  	  

Hultén	  et	  al.	  (2008)	  hävdar	  att	  emotionella	  sinnesuttryck	  i	  form	  av	  bland	  annat	  ljud	  kan	  

användas	  för	  att	  skapa	  och	  förstärka	  uppmärksamhet	  kring	  produkter.	  Författarna	  förklarar	  

att	  ljud	  kan	  förmedla	  vad	  som	  händer	  i	  människans	  omgivning	  samt	  att	  det	  bidrar	  till	  

människans	  sinnesstämning	  och	  psykologiska	  tillstånd.	  Vidare	  förklarar	  Lindström	  (2005)	  att	  

ljud	  väcker	  känslor	  och	  är	  besläktat	  till	  humör	  och	  sinnesstämningar.	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  

fortsätter	  med	  resonemanget	  kring	  ljudupplevelser	  med	  att	  klargöra	  att	  företag	  ges	  

möjligheten	  att	  uttrycka	  sin	  företagsidentitet	  med	  hjälp	  av	  ljud	  i	  sin	  marknadsföring.	  Genom	  

att	  använda	  ljud	  i	  reklam	  så	  kan	  den	  upplevelse	  som	  ljudet	  skapar	  förknippas	  med	  ett	  

specifikt	  varumärke.	  Även	  Trout	  (1996)	  belyser	  att	  en	  reklamfilm	  utan	  ljud	  saknar	  värde	  och	  

att	  ljudsinnet	  är	  överlägset	  i	  jämförelse	  med	  synen.	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  ljudsinnet	  

ständigt	  är	  aktivt	  och	  därför	  inte	  går	  att	  stänga	  av.	  Ljud	  bör	  ses	  som	  det	  allra	  starkaste	  

kommunikationsverktyget	  skriver	  Jackson	  &	  Fulberg	  (2003).	  

Vidare	  så	  hävdar	  Hammond	  (2008)	  att	  hörselsinnet	  är	  nära	  sammankopplat	  med	  minnet	  och	  

när	  det	  används	  på	  rätt	  sätt	  så	  kommer	  kunder	  lättare	  ihåg	  reklamen	  där	  musiken	  spelades.	  

Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  resonerar	  i	  sin	  tur	  kring	  musikens	  betydelse	  och	  hävdar	  att	  

musiken	  passerar	  människans	  filter	  och	  sätter	  sig	  direkt	  på	  hjärnan.	  Detta	  förstärks	  av	  Fill	  

(2006)	  som	  hävdar	  att	  musik	  kan	  fungera	  väl	  som	  en	  förstärkare	  av	  ett	  varumärkes	  totala	  

identitet.	  Lusensky	  (2010)	  talar	  för	  att	  musik	  kan	  användas	  för	  att	  förstärka	  de	  känslor	  och	  

uttryck	  som	  ett	  varumärke	  vill	  förmedla.	  Författaren	  nämner	  Saabs	  reklamfilm	  med	  låten	  

”Release	  me”	  som	  ett	  exempel	  på	  hur	  en	  musikupplevelse	  kan	  stärka	  ett	  varumärke.	  Hultén	  

et	  al.	  (2008)	  skriver	  även	  att	  musik	  kan	  bidra	  till	  medvetna	  eller	  omedvetna	  ageranden	  hos	  

de	  kunder	  som	  på	  något	  sätt	  kommer	  i	  kontakt	  med	  musiken.	  Därtill	  tillägger	  författarna	  att	  

musik	  vägleder	  människor	  och	  har	  en	  förmåga	  att	  skapa	  grupptillhörighet.	  	  

Något	  som	  lyfts	  fram	  av	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  är	  att	  vi	  människor	  ger	  ljuden	  mening	  genom	  att	  

vi	  tolkar,	  meddelar	  och	  uttrycker	  oss	  med	  hjälp	  av	  dem.	  Vidare	  betonar	  Hammond	  (2008)	  att	  

musik	  kan	  användas	  för	  att	  väcka	  en	  rad	  olika	  känslor	  såsom	  motivation,	  glädje,	  ilska	  och	  

sorg.	  	  Lindström	  (2005)	  påpekar	  att	  musik	  väcker	  minnen,	  gamla	  som	  nya,	  samt	  att	  det	  får	  

människan	  att	  transporteras	  mellan	  olika	  känslovärldar.	  	  Sedermera	  skriver	  Hultén	  et	  al.	  

(2008)	  att	  varumärken	  använder	  musik	  och	  artister	  för	  att	  skapa	  upplevelser	  och	  

associationer	  som	  relaterar	  till	  varumärket.	  De	  menar	  att	  musik	  kan	  användas	  även	  för	  att	  
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vinna	  kunders	  förtroende	  och	  tydliggöra	  ett	  varumärkes	  identitet.	  Något	  som	  även	  påstås	  är	  

att	  användningen	  av	  kända	  personer,	  som	  i	  sig	  är	  starka	  varumärken,	  i	  reklamfilm	  ger	  stor	  

möjlighet	  att	  tillägga	  ytterligare	  värden.	  Då	  dessa	  profilers	  personligheter	  och	  värderingar	  

kopplas	  samman	  till	  aktuellt	  företag.	  Detta	  resonemang	  stärks	  av	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  

som	  skriver	  att	  till	  exempel	  en	  rocklåt	  formar	  kunders	  tolkningar	  av	  reklam	  och	  produkter.	  

Att	  bra	  reklamfilmsmusik	  kan	  skapa	  vissa	  sinnesstämningar	  för	  att	  förstärka	  budskap	  eller	  

väcka	  uppmärksamhet	  är	  något	  som	  Mårtenson	  (2009)	  resonerar	  kring.	  Blackwell	  &	  Stephan	  

(2004)	  understryker	  vikten	  av	  att	  företag	  använder	  sig	  av	  musik	  i	  sina	  reklamkampanjer.	  De	  

förklarar	  att	  musik	  ofta	  förutspår	  förändringar	  i	  populärkulturen	  snabbare	  än	  övriga	  

samhället.	  Om	  nu	  musik	  ska	  användas,	  oavsett	  på	  vilken	  plattform,	  så	  är	  det	  enligt	  

Hammond	  (2008)	  viktigt	  att	  företaget	  bakom	  varumärket	  känner	  till	  dess	  potentiella	  kunders	  

musiksmak.	  Detta	  för	  att	  enklare	  få	  reklamen	  att	  passa	  in	  och	  associeras	  till	  de	  låtar	  och	  

artister	  som	  kunder	  uppfattar	  som	  relevanta.	  Mårtenson	  (2009)	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  

målgruppens	  preferenser	  bör	  styra	  musikvalet.	  En	  populär	  låt	  som	  används	  i	  en	  tv-‐reklam	  

kan	  enligt	  Hammond	  (2008)	  ha	  stor	  påverkan	  om	  vad	  kunder	  tycker	  om	  ett	  specifikt	  

varumärke.	  Mårtenson	  (2009)	  poängterar	  att	  kunders	  upplevelser	  av	  ett	  varumärke	  

påverkas	  positivt	  av	  musik	  de	  gillar.	  Precis	  på	  samma	  sätt	  kan	  de	  påverkas	  negativt	  av	  musik	  

de	  inte	  gillar.	  	  

Vidare	  skriver	  Grierson	  &	  Kimpel	  (2009)	  att	  musiker	  kan	  tjäna	  mer	  pengar	  på	  en	  strategisk	  

synkronisering	  av	  musik	  i	  rörlig	  bild,	  som	  exempelvis	  reklam,	  än	  vad	  de	  skulle	  kunna	  göra	  på	  

ett	  par	  månaders	  turnerande.	  De	  menar	  att	  en	  lyckad	  synkronisering	  kan	  medverka	  till	  att	  

artisten	  tillsammans	  med	  ett	  varumärke	  stärker	  det	  emotionella	  innehållet	  i	  en	  

marknadsföringskampanj.	  Vidare	  redogörs	  för	  att	  en	  lyckad	  synkronisering	  kan	  innebära	  

enorm	  synlighet,	  exponering	  och	  inge	  trovärdighet.	  Just	  exponeringen	  menar	  Wikström	  

(2010)	  vara	  ett	  vanligt	  förhandlingsverktyg.	  Han	  skriver	  att	  reklambyråer	  ofta	  argumenterar	  

för	  att	  musikbolaget	  ska	  överväga	  att	  strunta	  i	  licensieringskostnaderna,	  just	  därför	  att	  

reklamfilmen	  kan	  ses	  som	  ett	  utmärkt	  exponeringsverktyg.	  

Jackson	  (2003)	  skriver	  att	  musik	  generellt	  sett	  åsidosätts	  i	  reklamproduktioner	  avsedda	  för	  

Tv.	  	  Han	  menar	  att	  resultatet	  av	  detta	  är	  att	  musiken	  ofta	  väljs	  fram	  under	  stress.	  Dessutom	  

påstår	  författaren	  att	  det	  är	  väldokumenterat	  att	  den	  musik	  som	  väljs	  under	  stress	  oftast	  
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råkar	  vara	  projektledarnas	  tillfälliga	  favoritmusik.	  Dessutom	  lyfter	  Klein	  (2009)	  fram	  att	  

anledningen	  till	  att	  användningen	  av	  yngre,	  färska	  artisters	  musik	  i	  reklamfilm	  har	  ökat	  är	  att	  

reklambranschen	  gått	  igenom	  ett	  generationsskifte.	  Hon	  menar	  att	  det	  är	  allt	  yngre	  

människor	  som	  sitter	  på	  de	  höga	  posterna,	  ofta	  med	  en	  passion	  till	  alternativ	  musik.	  

Samtidigt	  som	  musik	  kan	  påverka	  reklam	  så	  menar	  Klein	  (2009)	  att	  reklam	  i	  sin	  tur	  kan	  

påverka	  musik.	  Hon	  menar	  att	  artister	  som	  licensierar	  sin	  musik	  till	  reklamanvändning	  

riskerar	  att	  förlora	  kredibilitet	  hos	  fans	  och	  kritiker.	  Hon	  förlänger	  resonemanget	  och	  

poängterar	  att	  användandet	  av	  populärmusik	  i	  reklam	  kan	  ses	  som	  ett	  exempel	  på	  att	  

gränsen	  mellan	  underhållning	  och	  kommersialism	  håller	  på	  att	  suddas	  ut.	  Vidare	  påstås	  att	  

licensiering	  av	  musik	  till	  just	  reklamfilm	  reducerar	  chansen	  att	  licensiera	  samma	  musik	  på	  

andra	  plattformar,	  som	  exempelvis	  film.	  Författaren	  påpekar	  dessutom	  att	  musikstycken	  

riskerar	  att	  förlora	  dess	  ursprungliga	  emotionella	  mening	  så	  snart	  de	  förknippas	  med	  en	  

produkt	  eller	  service.	  

3.3.3–	  Licensiering,	  reklammusikens	  grundsten.	  

Licensiering	  av	  musik	  beskrivs	  grundläggande	  av	  Lathrop	  &	  Pettigrew	  (1999).	  De	  belyser	  att	  

när	  ett	  företag	  eller	  en	  reklambyrå	  frågar	  om	  tillåtelse	  att	  använda	  en	  musikinspelning	  till	  

reklamfilm	  så	  ska	  en	  licens	  erfordras.	  Vidare	  beskriver	  Wilsey	  &	  Schwartz	  (2010)	  en	  licens	  

som	  en	  överenskommelse	  som	  ger	  tillstånd	  till	  att	  använda	  musik.	  Brabec	  &	  Brabec	  (2008)	  

fyller	  i	  med	  att	  dessa	  överenskommelser	  sker	  när	  musik	  placeras	  i	  reklamfilm,	  biofilm,	  

hemmafilm,	  TV-‐serier,	  musikaler	  och	  i	  TV-‐spel.	  	  

Det	  mest	  förekommande	  arbetssättet	  när	  musik	  integreras	  i	  exempelvis	  reklamfilm	  menar	  

Wilsey	  &	  Schwartz	  (2010)	  är	  att	  avtal	  och	  förhandling	  sker	  mellan	  ett	  rättighetsägande	  förlag	  

och	  en	  reklamfilmsproducent.	  Denna	  typ	  av	  tillvägagångssätt	  ser	  även	  Passman	  (2008)	  som	  

det	  absolut	  vanligaste.	  Han	  menar	  att	  det	  oftast	  är	  reklambyrå	  ställer	  frågan	  om	  

musikanvändning	  till	  ett	  förlag	  och	  att	  förlaget	  i	  sin	  tur	  säger	  ja	  eller	  nej.	  Dock	  påpekar	  

Wilsey	  &	  Schwartz	  (2010)	  att	  artister	  och	  upphovsmän	  kan	  förhandla	  direkt	  med	  reklambyrå	  

och	  att	  detta	  skulle	  vara	  det	  mest	  givande	  arbetssättet	  för	  artisten	  i	  fråga.	  Passman	  (2008)	  

skriver	  även	  om	  företag	  som	  är	  speciellt	  inriktade	  på	  att	  få	  fram	  musik	  till	  reklamfilm,	  så	  

kallade	  music	  supervisors.	  Trots	  att	  han	  ser	  synkroniseringsprocessen	  som	  relativt	  enkel	  så	  
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beskriver	  han	  dessa	  företag	  som	  en	  sorts	  äktenskapsmäklare.	  Detta	  eftersom	  det	  är	  två	  olika	  

intressen	  från	  två	  olika	  branscher	  som	  ska	  tillgodoses.	  

Wilsey	  &	  Schwartz	  (2010)	  listar	  även	  viktiga	  beröringspunkter	  som	  licenser	  rörande	  musik	  i	  

reklamfilm	  ska	  innehålla:	  

• Vilka	  parter	  som	  ingår	  i	  licensavtalet	  -‐	  Licensgivare	  och	  licenstagare	  

• Vad	  som	  blir	  licensierat	  –	  Kompositionen	  samt	  inspelningen	  av	  det	  musikaliska	  

verket.	  

• Var	  licensen	  gäller	  –	  Territorier.	  

• När	  licensen	  börjar	  gälla	  samt	  när	  den	  upphör	  –	  Tidsbestämning	  samt	  eventuella	  

bestämmelser	  om	  förlängning.	  

• Användningsdetaljer	  –	  Skall	  visa	  hur	  stor	  del	  av	  låten	  som	  skall	  användas,	  vilka	  

plattformar	  den	  skall	  användas	  på	  samt	  hur	  den	  skall	  användas	  (exempelvis	  som	  

musikaliskt	  tema,	  soundtrack,	  bakgrundsmusik)	  

• Vilka	  användningsrättigheter	  reklamproducenten	  besitter	  –	  Skall	  ta	  upp	  om	  reklamen	  

får	  distribueras	  vidare	  eller	  användas	  i	  andra	  kontexter.	  

	  

Jay	  (2005)	  pekar	  på	  att	  det	  finns	  två	  typer	  av	  licenser	  som	  är	  grundläggande	  när	  det	  gäller	  

synkronisering	  av	  musik	  i	  rörlig	  bild;	  Masterlicens	  samt	  synkroniseringslicens.	  

Inledningsvis	  ger	  Wilsey	  (2010)	  en	  närmare	  förklaring	  av	  masterlicensen	  där	  han	  beskriver	  

denna	  licens	  som	  en	  tillåtelse	  ämnad	  för	  de	  som	  har	  behov	  av	  att	  använda	  musikaliskt	  

innehåll	  tillsammans	  med	  rörlig	  bild.	  Denna	  tillåtelse	  gäller	  endast	  då	  användandet	  avser	  en	  

redan	  existerande	  inspelning	  av	  ett	  musikaliskt	  verk.	  Grunden	  till	  detta	  finns	  att	  tillgå	  i	  den	  

svenska	  upphovsrättslagen	  (URL	  2009)	  som	  säger	  att	  en	  upphovsman	  är	  berättigad	  till	  

ersättning	  då	  han	  eller	  hon	  upplåter	  rätten	  att	  mångfaldiga	  sina	  verk.	  

Jay	  (2005)	  ger	  sedermera	  synkroniseringslicensen	  en	  närmare	  förklaring.	  Han	  beskriver	  

licensen	  som	  en	  tillåtelse	  som	  ges	  av	  de	  som	  äger	  rättigheterna	  till	  låten,	  till	  den	  part	  som	  vill	  

reproducera	  låten	  i	  symbios	  till	  rörliga	  bilder.	  Licensen	  behandlar	  alltså	  själva	  

synkroniseringen	  och	  rätten	  att	  använda	  det	  skrivna	  verket.	  	  
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Fortsättningsvis	  konstaterar	  Brabec	  &	  Brabec	  (2008)	  att	  överenskommelsen	  av	  att	  placera	  

musik	  i	  just	  reklamfilm	  är	  en	  extremt	  värdefull	  inkomstkälla	  för	  både	  upphovsmän	  och	  

musikförlag.	  Ifpi	  (2009)	  hävdar	  att	  synkronisering	  till	  rörlig	  bild,	  som	  exempelvis	  reklamfilm,	  

har	  blivit	  så	  pass	  stort	  att	  musikföretag	  därför	  behöver	  specialiserade	  

synkroniseringsavdelningar.	  Dessa	  avdelningar	  arbetar	  endast	  med	  synkroniseringar	  för	  att	  

få	  inkomsterna	  att	  växa	  ytterligare.	  Vidare	  nämns	  i	  Ifpi’s	  rapport	  även	  att	  licensiering	  i	  form	  

av	  synkronisering	  till	  rörlig	  bild	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  att	  ”breaka”	  nya	  artister	  och	  få	  dessa	  

att	  slå	  igenom.	  

 

 

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	   	  



46	  
	  

4	  –	  EMPIRISK	  OCH	  TEORETISK	  ANALYS	  
Detta kapitels ändamål är att presentera vår empiri och integrera denna med tidigare 

presenterade teoretiska ram. Det empiriska materialet har förvärvats genom sex stycken 

intervjuer, varav en intervju (Universal Music Publishing) tillhandahöll två respondenter. 

Fullständigt empiriskt material finns att tillgå under Bilaga 1. Samtliga respondenter 

benämns i texten med sitt efternamn. Nedan följer en kortare presentation av intervjuade 

respondenter. 

• Johan	  Borg	  –	  Music	  Supervisor	  på	  musikbolaget	  Riviera	  

• Adel	  Dahdal	  -‐	  A&R	  och	  producent	  på	  musikförlaget	  Tombone	  Music,	  musiker	  

• Andreas	  Håkansson	  –	  VD	  på	  musikförlaget	  Monza	  Publishing	  

• Sanna	  Hähnel	  –	  Sales	  Manager	  och	  Music	  Supervisor	  på	  Universal	  Music	  Publishing	  

• Mikael	  Jonasson	  –Sales	  Manager	  Music	  Supervisor	  på	  Universal	  Music	  Publishing	  

• Chips	  Kiesbye	  –	  Låtskrivare	  och	  artist	  i	  bandet	  Sator	  

• Hampus	  Kivimäe	  –	  Ägare	  av	  musikbolaget	  WIFE,	  tidigare	  Music	  Supervisor	  på	  Sony	  

ATV	  

	  

Nedan	  följer	  delar	  av	  det	  empiriska	  och	  teoretiska	  material	  som	  vi	  tagit	  del	  av	  under	  arbetets	  

gång.	  För	  att	  förtydliga	  analysen	  så	  har	  vi	  valt	  att	  utgå	  från	  fem	  preciserade	  rubriceringar:	  

Synkroniseringsprocessen,	  Musik	  och	  Varumärken,	  Relationer,	  Samarbetstrender	  samt	  

Effekter.	  Vi	  har	  valt	  att	  inleda	  varje	  delkapitel	  med	  ett	  empiriskt	  citat	  som	  är	  tänkt	  att	  

fungera	  som	  en	  svävande	  sammanfattning	  av	  varje	  delkapitels	  text.	  

4.1	  –	  Synkroniseringsprocessen	  

	  
José	  Gonzales	  är	  fortfarande	  det	  bästa	  exemplet.	  Han	  kan	  fortfarande	  turnera	  världen	  

över.	  Hans	  sound	  satte	  sig	  så	  hårt	  tack	  vare	  den	  Sony-‐reklam	  som	  han	  medverkade	  i.	  

Synkningen	  av	  hans	  musik	  till	  just	  den	  filmen	  var	  så	  nära	  perfekt	  man	  kan	  komma.	  

	   	   	   	   Hampus	  Kivimäe	  

Kivimäe	  förklarar	  att	  begreppet	  synkronisering	  traditionellt	  sätt	  har	  betydelsen	  att	  ljud	  och	  

bild	  kopplas	  samman.	  Precis	  på	  samma	  sätt	  beskriver	  Passman	  (2008)	  företeelsen.	  Kivimäe	  

poängterar	  däremot	  att	  det	  idag	  snarare	  handlar	  om	  att	  sätta	  musik	  i	  andra	  kontexter.	  Han	  
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menar	  att	  det	  kan	  handla	  om	  allt	  ifrån	  att	  sätta	  en	  textfras	  eller	  en	  låttitel	  på	  tröjor	  och	  

andra	  typer	  av	  förlängd	  merchandise.	  Håkansson	  förklarar	  att	  begreppet	  synkronisering	  

blivit	  en	  betydligt	  viktigare	  del	  för	  musikförlag.	  Han	  menar	  att	  artisters	  mekaniska	  ersättning	  

blir	  allt	  lägre	  eftersom	  det	  säljs	  allt	  färre	  skivor.	  Denna	  orsak,	  tillsammans	  med	  att	  

synkroniseringsmöjligheterna	  ökat	  lavinartat,	  har	  lett	  till	  att	  synkronisering	  i	  stort	  sett	  är	  en	  

helt	  ny	  kanal	  för	  musikförlagen	  att	  nå	  ut	  med	  sin	  musik.	  Han	  poängterar	  att	  alla	  bolag	  tänker	  

på	  att	  man	  inom	  synkronisering	  av	  ljud	  till	  rörlig	  bild	  kan	  hämta	  hem	  det	  som	  man	  förlorar	  

på	  någonting	  annat,	  exempelvis	  musikförsäljning.	  	  

Ifpi	  (2009)	  rapporterar	  att	  synkronisering	  av	  musik	  till	  reklam	  har	  blivit	  ett	  nyckelområde	  

rörande	  licensiering	  av	  musik	  och	  att	  musikföretag	  därför	  behöver	  specialiserade	  

synkroniseringsavdelningar.	  Dessa	  avdelningar	  arbetar	  endast	  med	  synkroniseringar	  för	  att	  

få	  inkomsterna	  att	  växa	  ytterligare. Wilsey	  &	  Schwartz	  (2010)	  beskriver	  en	  licens	  som	  en	  

överenskommelse	  som	  ger	  tillstånd	  till	  att	  använda	  musik.	  Brabec	  &	  Brabec	  (2008)	  fyller	  i	  

med	  att	  dessa	  överenskommelser	  sker	  när	  musik	  placeras	  i	  reklamfilm,	  biofilm,	  hemmafilm,	  

TV-‐serier,	  musikaler	  och	  i	  TV-‐spel. 

När	  Passman	  (2008)	  beskriver	  synkroniseringsprocessen	  så	  menar	  han	  att	  den	  i	  grunden	  är	  

enkelt	  då	  det	  oftast	  handlar	  om	  att	  reklambyråer	  frågar	  förlag	  om	  de	  tillåts	  att	  använda	  dess	  

musik	  i	  sina	  reklamfilmer.	  Dock	  så	  poängterar	  han	  att	  när	  två	  olika	  affärspartners	  intressen	  

skall	  tillgodoses	  så	  kan	  processen	  kompliceras.	  	  

Wilsey	  &	  Schwarz	  (2010)	  fyller	  i	  med	  att	  de	  vanligaste	  parterna	  består	  av	  ett	  musikförlag	  och	  

ett	  reklamfilmsproducerande	  företag.	  Våra	  tillfrågade	  respondenter	  har	  dock	  påpekat	  att	  det	  

finns	  fler	  tillvägagångssätt	  för	  hur	  en	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  kan	  gå	  till.	  

• Både	  Dahdal	  och	  Borg	  menar	  att	  det	  ofta	  är	  en	  arbetsprocess	  som	  bygger	  på	  att	  

reklambyrån	  som	  producerar	  filmen	  i	  de	  flesta	  fall	  vet	  vilken	  förlagd	  låt	  de	  vill	  

använda.	  Då	  rör	  det	  sig	  för	  förlaget	  om	  att	  godkänna	  eller	  neka	  till	  ett	  avtal.	  På	  

förhand	  så	  vet	  alltså	  reklambyrån	  vilken	  låt	  de	  vill	  ha.	  De	  kontaktar	  därefter	  förlaget	  

som	  innehar	  rättigheterna	  till	  just	  den	  låten.	  

• Borg	  hävdar	  även	  att	  reklamfilmsproducenterna	  i	  många	  fall	  kontaktar	  en	  music	  

supervisor	  (musikspecialiserad	  mellanhand).	  Han	  menar	  att	  detta	  ofta	  sker	  när	  

reklamfilmsproducenten	  behöver	  råd	  och	  hjälp	  med	  musikvalet.	  
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• Kivimäe	  håller	  med	  ovanstående	  men	  menar	  även	  att	  i	  vissa	  fall	  så	  skickar	  

reklamfilmsproducenterna	  själva,	  eller	  genom	  en	  music	  supervisor,	  ett	  manus	  till	  

förlaget.	  Manuset	  förklarar	  hur	  reklamfilmen	  ska	  se	  ut	  och	  vilken	  känsla	  den	  skall	  

förmedla.	  Producenten	  eller	  mellanhanden	  behöver	  då	  hjälp	  med	  att	  få	  tillgång	  till	  

musik	  som	  skapar	  rätt	  sorts	  känsla.	  	  

• Det	  fjärde	  sättet	  som	  Jonasson	  &	  Hähnel	  representerar	  innebär	  att	  de	  som	  förlag	  

skickar	  ut	  nya	  låtar	  direkt	  till	  reklambyråer	  och	  mellanhänder,	  utan	  att	  egentligen	  

blivit	  tillfrågade.	  Håkansson	  framhåller	  att	  det	  även	  är	  så	  som	  förlaget	  Monza	  

Publishing	  jobbar.	  

Trots	  att	  de	  flesta	  menar	  att	  företagen	  som	  vill	  göra	  reklam	  för	  sina	  produkter	  i	  stort	  sett	  

aldrig	  själva	  kontaktar	  artisten	  eller	  upphovsmannen	  när	  det	  rör	  sig	  om	  reklamfilm	  så	  hävdar	  

Kiesbye	  att	  motsatsen	  kan	  ske.	  Han	  menar	  att,	  i	  hans	  eget	  fall	  med	  Norrlands	  Guld,	  så	  var	  

det	  just	  ölmärket	  som	  vände	  sig	  direkt	  till	  hans	  band	  Sator	  för	  att	  ställa	  frågan	  om	  synkning.	  

Wilsey	  &	  Schwarz	  (2010)	  påpekar	  också	  att	  avtal	  ibland	  kan	  ske	  direkt	  mellan	  artist	  och	  

företag	  eller	  reklamfilmsproducent	  utan	  ett	  förlag	  eller	  en	  music	  supervisor	  inblandade	  som	  

mellanhänder.	  	  

Trots	  att	  företag	  ibland	  kan	  vara	  med	  och	  bestämma	  så	  ser	  Borg	  dessa	  snarare	  som	  

kvalitetsgodkännare.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  reklamfilmsproducenten	  och	  han	  som	  music	  

supervisor	  som	  ofta	  bestämmer	  vilken	  låt	  som	  ska	  användas	  och	  hur.	  Han	  menar	  att	  

anledningen	  till	  att	  music	  supervisors	  har	  en	  hög	  trovärdighet	  beror	  på	  att	  de	  vet	  vad	  

musiken	  kostar	  att	  använda	  i	  alla	  tänkbara	  situationer	  och	  syften.	  De	  kan	  också	  få	  tillgång	  till	  

all	  världens	  musik	  genom	  att	  förhandla	  med	  världens	  alla	  förlag.	  Slutligen	  så	  har	  de	  också	  

möjlighet	  att	  specialkomponera	  musik	  som	  låter	  som	  den	  som	  företaget	  från	  början	  ville	  ha	  

för	  att	  på	  så	  sätt	  hålla	  nere	  kostnaden.	  Borg	  ser	  music	  supervisor-‐rollen	  som	  en	  sorts	  

förhandlare	  mellan	  förlag	  och	  beställande	  företag.	  Även	  Passman	  (2008)	  gör	  liknelsen	  vid	  en	  

förhandlare	  och	  påstår	  att	  dessa	  specialiserade	  företag	  kan	  ses	  som	  en	  sorts	  

äktenskapsmäklare.	  

Kivimäe	  menar	  att	  den	  största	  delen	  av	  musik	  som	  används	  vid	  synkronisering	  i	  reklamfilmer	  

är	  specialskriven.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  menar	  även	  dem	  att	  den	  specialskrivna	  musiken	  

fortfarande	  är	  den	  typ	  av	  musik	  som	  används	  allra	  mest.	  Trots	  det	  så	  vill	  Kivimäe	  ändå	  slå	  ett	  
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slag	  för	  den,	  som	  han	  anser	  den	  alltmer	  ökande	  originalmusiken,	  då	  den	  omfattar	  en	  

unikhet.	  Han	  menar	  att	  jobbet	  med	  originalmusik	  kräver	  större	  koll	  och	  engagemang	  i	  att	  

veta	  var	  och	  hur	  musiken	  tidigare	  använts.	  Kivimäe	  fortsätter	  sitt	  resonemang	  med	  att	  säga:	  

”Jag	  jobbar	  för	  att	  försöka	  få	  reklamfolk	  att	  förstå	  att	  om	  de	  lägger	  stora	  pengar	  på	  reklam	  

så	  borde	  lika	  mycket	  skäl	  och	  ekonomisk	  kraft	  också	  läggas	  på	  musiken.	  Istället	  för	  att	  köpa	  

tråkig	  fabriksmusik	  som	  egentligen	  bara	  sänker	  helhetsintrycket.”	  

Kivimäe	  menar	  att	  det	  finns	  två	  typer	  av	  licenser	  som	  behövs	  för	  att	  få	  tillstånd	  till	  en	  

synkronisering	  mellan	  musik	  och	  reklam.	  	  Det	  krävs	  ett	  tillstånd	  från	  upphovsman	  eller	  

rättighetsägare	  för	  att	  få	  använda	  låten.	  Det	  krävs	  även	  ett	  tillstånd	  från	  de	  som	  äger	  

inspelningen,	  vilket	  ofta	  är	  ett	  skivbolag.	  Jay	  (2005)	  benämner	  dessa	  två	  licenser	  som	  

synkroniseringslicens	  och	  masterlicens.	  

Wilsey	  &	  Schwarz	  (2010)	  sammanfattar	  synkroniseringsavtalets	  olika	  delar	  i	  följande	  

rubriker:	  ingående	  parter,	  licensieringsobjekt,	  territorie,	  tidsbestämningar,	  

användningsdetaljer	  och	  detaljer	  om	  fortsatt	  användande.	  När	  Dahdal	  beskriver	  hur	  ett	  

synkroniseringsavtal	  oftast	  ser	  ut	  så	  menar	  han	  att	  det	  börjar	  med	  att	  låten	  köps	  för	  en	  viss	  

summa	  pengar.	  I	  avtalet	  står	  det	  också	  hur	  länge	  reklamfilmen	  kommer	  att	  sändas	  och	  i	  

vilket	  territorie.	  Oftast	  ingår	  också	  någon	  form	  av	  exklusivitet	  som	  innebär	  att	  låten	  inte	  är	  

med	  i	  någon	  annan	  reklamfilm.	  Han	  påpekar	  att	  man	  som	  förlag	  alltid	  försöker	  få	  bort	  den	  

exklusiviteten	  ur	  avtalet.	  Stannow	  (2008)	  fyller	  i	  och	  menar	  att	  företagen	  bakom	  varumärken	  

ofta	  eftersträvar	  att	  det	  musikaliska	  temat	  kontinuerligt	  återkommer	  år	  efter	  år.	  Detta	  

innebär	  att	  en	  klausul	  ofta	  står	  med	  i	  avtalet	  om	  att	  reklamfilmen	  får	  fortsätta	  sändas	  i	  fler	  

år	  om	  den	  visar	  sig	  vara	  lyckad	  under	  den	  första	  perioden.	  Då	  skivbolag	  också	  ofta	  är	  

inblandade	  då	  det	  rör	  sig	  om	  ett	  inspelat	  verk	  så	  menar	  Kiesbye	  att	  detta	  ökar	  priset	  och	  

komplexiteten.	  Borg	  menar	  att	  det	  går	  att	  undgå	  denna	  komplexitet	  genom	  att	  köpa	  upp	  

förlagsrättigheterna	  men	  sedan	  göra	  en	  nyinspelning.	  På	  så	  sätt	  slipper	  de	  betala	  för	  

inspelningen.	  Precis	  på	  detta	  vis	  gjorde	  Kiesbye	  och	  Sator	  då	  deras	  låt	  I	  wanna	  go	  home	  

användes	  i	  en	  reklam	  av	  Norrlands	  Guld.	  Han	  förklarar:	  ”Vi	  gjorde	  en	  nyinspelning	  för	  att	  det	  

var	  enklare	  än	  att	  rota	  i	  gamla	  rättigheter.	  Vi	  gick	  helt	  enkelt	  in	  med	  samma	  grejer	  i	  samma	  

studio	  och	  försökte	  komma	  ihåg	  hur	  vi	  gjorde	  förra	  gången”.	  
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Ett	  annat	  problem	  som	  kan	  uppstå	  i	  synkroniseringsprocessen	  pekar	  Jonasson	  &	  Hähnel	  på.	  

De	  menar	  att	  det	  kan	  ta	  lång	  tid	  att	  få	  ett	  avtal	  att	  gå	  igenom.	  Detta	  försöker	  de	  undkomma	  

med	  hjälp	  av	  en	  ”easy-‐to-‐clear-‐lista”.	  Den	  innebär	  enligt	  dem	  att	  de	  artister/låtskrivare	  som	  

står	  på	  den	  redan	  gett	  sitt	  godkännande	  om	  viss	  typ	  av	  användning	  vilket	  underlättar	  och	  

snabbar	  på	  synkroniseringsarbetet.	  	  

Kivimäe	  menar	  att	  många	  inte	  förstår	  att	  licensiering	  är	  en	  ganska	  tidskrävande	  process.	  

Detta	  stöds	  av	  Borg	  som	  hävdar	  att	  reklambyråerna	  ofta	  begär	  att	  musiklicensieringen	  ska	  gå	  

väldigt	  snabbt.	  Han	  säger	  att	  reklambolagen	  ofta	  kontaktar	  Riviera	  så	  sent	  som	  bara	  ett	  par	  

dagar	  innan	  deadline.	  Det	  som	  gör	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  är	  enigt	  Kivimäe	  att	  rättigheter	  måste	  

clearas	  med	  både	  skivbolag	  och	  förlag.	  Sedan	  ska	  alltid	  upphovsmännen	  tillfrågas	  vilket	  

också	  det	  bygger	  på	  tidsåtgången.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  fyller	  i	  och	  påstår	  att	  musiken	  ofta	  

kommer	  in	  sist	  i	  produktionsfasen.	  Dock	  så	  ser	  de	  en	  ljusning:	  ”Det	  känns	  ändå	  som	  att	  det	  

börjar	  luckras	  upp	  lite	  nu	  men	  vi	  kommer	  ändå	  oftast	  in	  i	  sista	  hand.	  Det	  är	  sista	  veckan	  och	  

då	  frågar	  man	  sig	  om	  de	  inte	  kunde	  ha	  ringt	  typ	  tre	  veckor	  innan	  eller	  någonting.	  Då	  hade	  vi	  

ju	  kunnat	  fixa	  något	  riktigt	  bra.”	  

Det	  går	  att	  urskilja	  en	  rad	  olika	  tillvägagångssätt	  kring	  huruvida	  en	  synkroniseringsprocess	  

går	  till.	  En	  intressant	  aspekt	  är	  den	  att	  det	  oftast	  är	  personer	  på	  det	  beställande	  företagets	  

sida	  som	  genom	  reklamfilmsmakare	  oftast	  tar	  det	  första	  steget	  mot	  användningen	  av	  musik	  i	  

reklamfilm.	  Vi	  ställer	  oss	  frågande	  till	  detta	  då	  det	  innebär	  att	  det	  inte	  är	  artisten	  själv	  som	  

tar	  initiativet	  över	  sin	  egen	  musik.	  En	  mer	  aktiv	  approach	  från	  artist	  mot	  reklambransch	  

skulle	  kunna	  innebära	  att	  artisten	  i	  fråga	  ökar	  sina	  exponerings-‐	  och	  inkomstmöjligheter.	  	  

En	  annan	  intressant	  infallsvinkel	  är	  att	  mellanhänder	  i	  form	  av	  music	  supervisors,	  alltså	  de	  

som	  står	  mellan	  beställande	  företag	  eller	  reklammakare	  och	  musikägare,	  har	  fått	  en	  starkare	  

roll.	  Dessa	  jobbar	  så	  att	  säga	  aktivt	  mellan	  reklambranschen	  och	  musikbranschen	  och	  tar	  

initiativ	  åt	  båda	  parters	  räkning.	  Vi	  resonerar	  kring	  att	  detta	  kan	  ses	  som	  ett	  tecken	  på	  att	  de	  

båda	  branscherna	  jobbar	  allt	  närmare	  varandra.	  

4.2	  –	  Musik	  och	  varumärken	  

	  
Om	  man	  har	  en	  del	  av	  sin	  affärsidé	  i	  att	  ha	  nya	  kläder	  varje	  dag	  så	  bör	  man	  kanske	  se	  till	  

att	  ha	  ny	  musik	  också.	  
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Traditionellt	  sätt	  så	  är	  ett	  varumärke	  definierat	  så	  som	  Aaker	  (2002)	  menar.	  Han	  hävdar	  att	  

ett	  varumärke	  är	  en	  strategisk	  tillgång	  som	  innehåller	  olika	  attribut	  som	  skildrar	  hur	  

varumärket	  uppfattas.	  Idag	  så	  anser	  Hollensen	  (2010)	  att	  varumärken	  finns	  överallt	  och	  i	  

stort	  sett	  vad	  som	  helst	  vad	  som	  helst	  kan	  betecknas	  som	  ett	  varumärke,	  allt	  från	  

privatpersoner	  till	  stora	  industriella	  företag.	  

Lathrop	  &	  Pettigrew	  (1999)	  menar	  även	  att	  en	  artist	  kan	  och	  bör	  liknas	  vid	  ett	  varumärke.	  De	  

menar	  att	  artister,	  precis	  som	  företag,	  måste	  differentiera	  sig	  gentemot	  sina	  konkurrenter.	  

Detta	  är	  något	  som	  även	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  uttrycker.	  Allen	  (2007)	  menar	  att	  

varumärkessynen	  på	  artister	  är	  vital	  för	  att	  dessa	  ska	  kunna	  överleva	  en	  längre	  period	  i	  

musikbranschen.	  Dahdal	  är	  av	  åsikten	  att	  licensiera	  sin	  musik	  till	  exempelvis	  reklamfilm	  kan	  

vara	  ett	  väldigt	  effektivt	  sätt	  att	  differentiera	  sitt	  varumärke	  som	  band	  eller	  musiker.	  

Kiesbye	  poängterar	  i	  sin	  tur	  att	  det	  inom	  rockmusiken	  länge	  har	  ansetts	  som	  fult	  att	  hävda	  

att	  artister	  eller	  band	  går	  att	  klassa	  som	  varumärken.	  Dock	  så	  anser	  han	  ändå	  att	  likheten	  är	  

väldigt	  markant	  då	  musik	  i	  slutänden	  är	  en	  produkt	  som	  skall	  säljas.	  Han	  påpekar	  dock	  att	  

musik	  inte	  bara	  får	  ses	  som	  en	  produkt.	  När	  musiken	  görs	  går	  det	  enligt	  Kiesbye	  inte	  att	  

tänka	  på	  business	  och	  att	  musiken	  är	  en	  produkt	  som	  skall	  säljas.	  Då	  måste	  artisten	  gå	  efter	  

sitt	  eget	  hjärta	  och	  känsla	  för	  vad	  den	  vill	  göra.	  Det	  är	  först	  som	  skivan	  eller	  låten	  är	  

färdigspelad	  som	  det	  går	  att	  tänka	  så,	  att	  den	  ska	  säljas	  och	  exponeras.	  Han	  menar	  att	  då	  vill	  

artisten	  nå	  så	  många	  som	  möjligt	  ska	  få	  möjligheten	  att	  kunna	  lyssna	  på	  musiken.	  Håkansson	  

stödjer	  Kiesbyes	  tankar	  med	  att	  säga	  att	  utgångstanken	  hela	  tiden	  måste	  vara	  att	  en	  artist	  

ska	  syssla	  med	  musik	  för	  att	  denne	  brinner	  för	  det	  och	  tycker	  att	  musik	  är	  roligt.	  Dock	  är	  det	  

en	  självklarhet	  att	  alla	  måste	  se	  om	  sitt	  eget	  hus.	  Han	  anser	  dock	  att	  det	  är	  farligt	  om	  man	  

sitter	  och	  spekulerar	  i	  hur	  en	  låt	  ska	  vara	  uppbyggd	  för	  att	  bli	  en	  hit.	  Trots	  att	  musiken	  bör	  

vara	  kärnan	  så	  är	  påstår	  han	  att	  medvetenheten	  om	  pengar	  och	  business	  är	  tydligare	  nu	  när	  

det	  inte	  längre	  anses	  vara	  fult	  att	  tjäna	  pengar.	  Han	  hävdar	  vidare	  att	  artister	  bör	  ses	  som	  

varumärken	  då	  han	  säger	  att	  det	  blir	  viktigare	  och	  viktigare	  att	  var	  och	  en	  profileras	  på	  sitt	  

sätt	  och	  att	  varumärket	  sköts	  om	  ordentligt.	  

Borg	  menar	  att	  samtidigt	  som	  artister	  tenderar	  att	  likna	  att	  varumärken	  så	  tenderar	  

varumärken	  att	  likna	  artister	  genom	  att	  försöka	  göra	  sina	  kunder	  till	  fans.	  Kivimäe	  håller	  med	  
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och	  menar	  att	  han	  ser	  musik	  som	  en	  imageförstärkare	  för	  varumärken.	  Han	  fortsätter	  och	  

menar	  att	  de	  större	  företagen	  generellt	  sett	  är	  mycket	  bättre	  på	  att	  använda	  sig	  av	  musik	  på	  

ett	  mer	  genomtänkt	  sätt.	  Atkin	  (2004)	  menar	  att	  företag	  bakom	  varumärken	  idag	  har	  

förmågan	  att	  agera	  på	  ett	  personligare	  plan	  mot	  sina	  kunder	  för	  att	  få	  dessa	  att	  känna	  sig	  

mer	  som	  sig	  själva.	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  skriver	  att	  företag	  bör	  gå	  i	  artisternas	  fotspår	  

gällande	  dess	  marknadsföring.	  De	  bör	  se	  sina	  kunder	  som	  fans,	  inte	  som	  konsumenter	  och	  

också	  behandla	  dem	  som	  fans.	  

Klein	  (2009)	  skriver	  att	  användandet	  av	  populärmusik	  i	  reklam	  har	  ökat	  och	  att	  det	  kan	  ses	  

som	  ett	  exempel	  på	  att	  gränsen	  mellan	  konst	  och	  kommersialism	  håller	  på	  att	  suddas	  ut.	  .	  

Trots	  att	  intresset	  för	  att	  använda	  musik	  i	  reklamfilm	  enligt	  Kivimäe	  har	  ökat	  så	  menar	  han	  

ändå	  att	  intresset	  för	  musik	  skiftar	  oerhört,	  från	  företag	  till	  företag.	  Detta	  menar	  han	  bidrar	  

till	  att	  en	  del	  är	  ute	  efter	  en	  konstnärlig	  sida,	  en	  del	  vill	  tjäna	  pengar	  och	  andra	  vill	  bara	  ha	  

musik	  för	  att	  det	  ska	  vara	  musik.	  	  

Kivimäe	  och	  Kiesbye	  argumenterar	  för	  att	  den	  yngre	  generationens	  företagsledare	  är	  

uppvuxna	  med	  populärmusik	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  tidigare	  generationer.	  De	  båda	  menar	  

att	  detta	  i	  kombination	  med	  en	  hårdnande	  konkurrens	  har	  varit	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  

populärmusiken	  fått	  en	  större	  roll	  i	  reklamfilmer.	  Klein	  (2009)	  framhåller	  även	  hon	  att	  

generationsskiftet	  kan	  ses	  som	  en	  bidragande	  faktor	  till	  varför	  populärmusik	  i	  reklamfilm	  

ökar	  allt	  mer.	  Håkansson	  är	  inne	  på	  liknande	  linje	  när	  han	  menar	  att	  de	  personer	  som	  idag	  

befinner	  sig	  i	  reklambranschen	  är	  mer	  medvetna	  om	  vilken	  effekt	  musik	  kan	  ha	  på	  

människan	  i	  stort	  Vidare	  så	  menar	  Borg	  att	  medvetenheten	  hos	  marknadscheferna	  inte	  

riktigt	  är	  där	  den	  borde	  vara,	  men	  den	  är	  definitivt	  på	  väg	  åt	  rätt	  håll.	  

Vidare	  påstår	  Borg	  att	  reklamfilmer	  blivit	  bättre	  och	  att	  de	  håller	  en	  betydligt	  högre	  kvalitet	  

nu	  än	  förr.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  argumenterar	  för	  att	  den	  klassiska	  musikvideon	  har	  tappat	  i	  

värde	  och	  att	  många	  istället	  ser	  reklamfilmen	  som	  mer	  socialt	  accepterat	  och	  som	  en	  ny	  

form	  av	  musikvideo.	  Håkansson	  betraktar	  att	  den	  ökade	  acceptansen	  från	  allmänheten	  till	  

musik	  i	  reklam	  beror	  på	  en	  samhällsförändring	  och	  säger	  att	  det	  förr	  istället	  ansågs	  som	  att	  

man	  som	  artist	  sålde	  sig.	  Han	  anser	  att	  det	  inte	  längre	  anses	  vara	  fult	  att	  tjäna	  pengar.	  

Kiesbye	  menar	  att	  hela	  attityden,	  dels	  från	  folk	  inom	  branschen	  (musiker	  och	  bolag)	  och	  
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också	  från	  lyssnare	  har	  förändrats	  rejält.	  Han	  menar	  vidare	  att	  det	  näst	  intill	  inte	  är	  någon	  

som	  längre	  tycker	  att	  det	  är	  konstigt	  att	  artister	  eller	  deras	  låtar	  medverkar	  i	  reklam.	  

Borg	  tycker	  att	  artisters	  acceptans	  till	  att	  licensiera	  sin	  musik	  till	  reklamfilm	  ökar,	  beror	  dels	  

på	  ovanstående	  och	  dels	  på	  svikande	  ekonomiska	  inkomster	  från	  bland	  annat	  skivförsäljning.	  

Både	  Kiesbye	  och	  Håkansson	  håller	  med	  och	  hävdar	  att	  inkomster	  från	  reklam	  fungerar	  som	  

ett	  finansieringsverktyg	  för	  att	  lansera	  nya	  projekt.	  Kivimäe	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  reklamintäkter	  

är	  så	  pass	  direkta	  jämfört	  med	  skivförsäljning,	  som	  är	  en	  mycket	  längre	  och	  långsammare	  

process.	  

I	  diskussionen	  kring	  varumärkens	  identitet	  så	  anser	  Borg	  att	  alla	  varumärken	  bör	  försöka	  

förmedla	  sin	  varumärkesidentitet	  med	  hjälp	  av	  ljud	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  gör	  via	  text	  och	  

bild.	  Blackwell	  &	  Stephan	  (2004)	  summerar	  i	  sin	  tur	  just	  musikens	  betydelse	  för	  reklamfilm	  

med	  påståendet	  att	  musik	  är	  det	  allra	  effektivaste	  sinnesuttrycket.	  De	  menar	  att	  musiken	  

passerar	  människans	  filter	  och	  sätter	  sig	  direkt	  på	  hjärnan.	  Jackson	  &	  Fulberg	  (2003)	  påstår	  

att	  ljud	  bör	  ses	  som	  det	  starkaste	  kommunikationsverktyget	  av	  alla.	  Vidare	  så	  hävdar	  

Hammond	  (2008)	  att	  hörselsinnet	  är	  nära	  sammankopplat	  med	  minnet	  och	  när	  det	  används	  

på	  rätt	  sätt	  så	  kommer	  kunder	  lättare	  ihåg	  reklamen	  där	  musiken	  spelades.	  	  

Vad	  gäller	  diskussionen	  kring	  musik	  och	  varumärken	  så	  identifierar	  vi	  en	  viss	  antydan	  om	  att	  

artisters	  medvetenhet	  om	  pengar	  och	  business	  ökar	  alltmer.	  Förr	  ansågs	  det	  att	  artisters	  

image	  skadades	  vid	  användning	  av	  musik	  i	  exploaterande	  syften,	  idag	  ser	  vi	  snarare	  en	  tydlig	  

tendens	  till	  att	  artister	  är	  mer	  medvetna	  om	  att	  de	  själva	  är	  varumärken.	  Vi	  har	  även	  kunnat	  

urskilja	  att	  varumärken	  använder	  musik	  på	  ett	  alltmer	  strategiskt	  plan.	  Det	  verkar	  som	  att	  de	  

har	  insett	  musikens	  emotionella	  värde.	  

4.3	  –	  Relationer	  

	  
“First	  thing	  in	  business	  is	  to	  show	  up”.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  att	  gå	  på	  fester	  och	  luncher	  

för	  att	  skapa	  relationer…	  Inte	  enbart	  för	  att	  sälja	  sin	  musik.	  Det	  är	  i	  de	  informella	  

sammanhangen	  som	  de	  formella	  besluten	  tas,	  mer	  eller	  mindre.	  	  

	  	   	   	   	   	   Hampus	  Kivimäe	  

Borg	  diskuterar	  kring	  ett	  antal	  konkurrensfördelar	  som	  aktörer	  inom	  musikbranschen	  

behöver	  för	  att	  lyckas.	  Han	  förklarar	  att	  relationer	  är	  det	  absolut	  viktigaste	  inom	  
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musikbranschen.	  Hammond	  (2008)	  tillägger	  att	  starka	  relationer	  är	  extremt	  viktiga	  och	  

hävdar	  att	  hela	  80	  %	  av	  affärerna	  härstammar	  ifrån	  20	  %	  av	  kunderna.	  Kivimäe	  poängterar	  

även	  han	  att	  starka	  relationer	  är	  väldigt	  viktiga,	  särskilt	  för	  musikbranschen.	  Jonasson	  &	  

Hähnel	  fyller	  i	  med	  att	  påstå	  att	  personkemin	  är	  extremt	  viktig	  för	  att	  kunna	  bygga	  starka	  

och	  långvariga	  relationer.	  	  

Beall	  (2004)	  hävdar	  i	  sin	  tur	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  hantera	  skillnaden	  mellan	  ”meet	  &	  

greet”	  och	  ”meet	  &	  pitch”.	  Aaker	  (2002)	  säger	  att	  relationen	  mellan	  köpare	  och	  säljare	  ska	  

betraktas	  likadant	  som	  en	  personlig	  social	  relation.	  Detta	  därför	  att	  relationen	  då	  har	  större	  

möjlighet	  att	  växa.	  Kivimäe	  menar	  att	  grunden	  läggs	  i	  att	  vara	  ute	  och	  träffa	  människor.	  Han	  

hävdar	  att	  musikbranschen	  bygger	  på	  de	  personliga	  relationerna	  snarare	  än	  de	  rent	  

affärsrelaterade	  relationerna	  samt	  att	  det	  är	  i	  de	  informella	  sammanhangen	  som	  de	  formella	  

besluten	  tas.	  	  

Tillit	  och	  förtroende	  benämns	  av	  Gummesson	  (2008)	  som	  ett	  resultat	  av	  lyckade	  

samarbeten.	  Kivimäe	  fyller	  i	  med	  att	  det	  handlar	  om	  att	  bygga	  upp	  ett	  förtroendekapital	  i	  

förhållande	  till	  sina	  affärspartners.	  Detta	  styrks	  av	  Håkansson	  som	  säger	  att	  han	  ständigt	  

försöker	  hålla	  kontakt	  med	  samma	  personer	  på	  de	  företag	  han	  samarbetar	  med.	  Detta	  för	  

att	  bygga	  och	  bibehålla	  förtroende	  hos	  dessa	  personer.	  Grönroos	  (2008)	  menar	  att	  det	  finns	  

flera	  olika	  typer	  av	  förtroende	  inbäddat	  i	  de	  olika	  relationerna.	  Dels	  det	  generaliserande	  

förtroendet	  som	  är	  uppbyggt	  kring	  rykte	  och	  förväntningar,	  dels	  det	  personlighetsbaserade	  

förtroendet	  som	  bygger	  på	  parternas	  anställdas	  relation	  till	  varandra.	  Denna	  typ	  av	  

förtroende	  framhävs	  även	  tydligt	  av	  Håkansson,	  Kivimäe	  samt	  Jonasson	  &	  Hähnel.	  	  Grönroos	  

(2008)	  nämner	  slutligen	  även	  det	  systembaserade	  förtroendet	  som	  styrs	  av	  lagar,	  

branschregler	  och	  kontrakt.	  

Hallencreutz	  (2004)	  påvisar	  att	  musikbranschens	  olika	  relationsformer	  består	  av:	  

kontraktsbundna	  relationer,	  köp	  -‐	  säljrelationer	  eller	  medlemskap	  i	  gemensamma	  

intresseorganisationer.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  komplementerar	  och	  förtydligar	  när	  de	  påstår	  att	  

en	  personlig	  relation	  kommer	  i	  första	  hand.	  I	  andra	  hand	  kommer	  den	  kreativa	  och	  

konstnärliga	  biten.	  Detta	  följs	  upp	  av	  den	  självklara	  köp-‐	  sälj	  och	  kontraktsbiten.	  De	  menar	  

dessutom	  att	  man	  bör	  kunna	  hantera	  ett	  gäng	  olika	  relationer	  samtidigt	  oavsett	  i	  vilka	  

stadier	  de	  befinner	  sig.	  De	  menar	  att	  det	  är	  förmågan	  att	  kunna	  hantera	  de	  olika	  
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relationerna	  samtidigt	  som	  man	  levererar	  bra	  grejer	  och	  håller	  uppe	  nivån	  på	  det	  man	  gör	  

som	  avgör.	  De	  understryker	  således	  att	  det	  är	  en	  ständig	  balansgång	  mellan	  att	  vårda	  

relationer,	  ”pusha”	  material	  och	  sälja.	  Ford	  et	  al.(2006)	  menar	  att	  företag,	  oavsett	  i	  vilken	  

bransch	  de	  befinner	  sig,	  måste	  vara	  kapabla	  till	  att	  hantera	  en	  mängd	  olika	  typer	  av	  

relationer	  inom	  varje	  typ	  av	  projekt	  som	  genomförs.	  	  

Också	  Borg	  klargör	  att	  det	  man	  personligen	  presterar	  är	  oerhört	  viktigt.	  Bra	  prestationer	  kan	  

stärka	  ditt	  rykte	  och	  dina	  relationer.	  Han	  poängterar	  att	  detta	  är	  väldigt	  viktigt	  särskilt	  inom	  

den	  svenska	  musikindustrin	  som	  är	  en	  relativt	  liten	  bransch.	  Det	  är	  en	  avgörande	  faktor	  för	  

att	  kunna	  knyta	  flera	  nya	  affärspartners	  till	  sig.	  Vidare	  hävdar	  Mårtenson	  (2009)	  att	  

framgång	  föder	  framgång.	  Hon	  vill	  med	  det	  belysa	  att	  starka	  varumärken	  är	  lättare	  att	  hålla	  

liv	  i,	  då	  de	  redan	  påvisat	  någon	  form	  av	  resultat.	  	  Kivimäe	  ser	  dock	  en	  fara	  för	  varumärken,	  

vare	  sig	  dessa	  är	  företag	  eller	  artister,	  att	  välja	  affärspartner	  baserat	  endast	  på	  dess	  rykte.	  

Han	  menar	  att	  bara	  för	  att	  någon	  har	  satt	  en	  bra	  synkronisering	  en	  gång	  så	  betyder	  inte	  det	  

att	  denna	  person	  vare	  sig	  är	  marknadsföringskunnig	  eller	  varumärkeskunnig.	  

Det	  gäller	  enligt	  Kivimäe	  att	  ha	  förmågan	  att	  läsa	  av	  situationer	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  inte	  

missbruka	  sina	  relationer.	  Han	  menar	  att	  det	  handlar	  om	  att	  överträffa	  samtliga	  inblandade	  

parters	  förväntningar	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  ”win-‐win-‐situation”.	  Det	  handlar	  inte	  bara	  om	  

det	  ekonomiska	  utan	  även	  hur	  pass	  väl	  och	  professionellt	  affären	  sköts.	  Kommunikationen	  är	  

extremt	  viktig	  och	  kan	  man	  bara	  hålla	  vad	  man	  lovar	  så	  kan	  man	  bibehålla	  sitt	  rykte	  och	  få	  

allt	  mer	  att	  säga	  till	  om.	  En	  lyckad	  relation	  kan	  enligt	  Jedbratt	  &	  Lindgren	  (2000)	  betyda	  

bättre	  rykte	  både	  hos	  kunder	  och	  eventuella	  framtida	  partners.	  Uggla	  (2002)	  menar	  vidare	  

att	  inblandade	  parter	  behöver	  kunna	  identifiera	  komplementerande	  kärnvärden	  hos	  

partnern	  och	  kunna	  artikulera	  vad	  de	  själva	  ska	  bidra	  med.	  

Gummesson	  (2008)	  menar	  att	  en	  maktrelation	  sällan	  är	  symmetrisk.	  Inom	  en	  relation	  finns	  

alltid	  en	  svagare	  och	  en	  starkare	  part.	  Klein	  (2009)	  pekar	  på	  en	  maktasymmetri	  mellan	  

reklambranschen	  och	  musikbranschen.	  Hon	  menar	  att	  reklambranschens	  plånbok	  numera	  

kontrollerar	  musikbranschens	  lönsamhet.	  Detta	  påstående	  är	  något	  som	  Jonasson	  &	  Hähnel	  

bortser	  från.	  De	  menar	  istället	  att	  dagens	  musikförlag	  får	  allt	  mer	  makt	  då	  allt	  fler	  har	  börjat	  

förstå	  förlagens	  roll,	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  förlagen	  allt	  fler	  nya	  jobbmöjligheter	  och	  alternativa	  



56	  
	  

arbetssätt.	  Detta	  styrks	  av	  Godin	  (2009)	  som	  skriver	  att	  dagens	  största	  makthavare	  är	  de	  

som	  kommer	  med	  innovativa	  idéer	  och	  får	  historieberättandet	  kring	  dessa	  idéer	  at	  spridas.	  

Borg	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  makt	  i	  stort	  sett	  styrs	  av	  en	  ren	  tidsaspekt	  och	  att	  makten	  varierar	  

utefter	  processens	  och	  relationens	  gång.	  Då	  kunder	  kommer	  med	  en	  

synkroniseringsförfrågan	  med	  kort	  varsel	  så	  menar	  han	  att	  förlagens	  maktposition	  förstärks.	  

Han	  framhåller	  att	  detta	  är	  fullt	  naturligt	  inom	  vilken	  bransch	  man	  än	  befinner	  sig	  i	  då	  

tidspress	  betyder	  att	  man	  måste	  lägga	  andra	  projekt	  åt	  sidan.	  Därefter	  diskuterar	  han	  kring	  

hur	  maktpositionen	  varierar	  från	  affär	  till	  affär.	  Han	  menar	  att	  det	  i	  vissa	  fall	  finns	  

projektledare	  som	  knappt	  bryr	  sig	  om	  vilken	  musik	  som	  används	  medan	  andra	  behandlar	  

den	  med	  silkesvantar	  och	  har	  tydliga	  riktlinjer	  om	  vad	  det	  ska	  vara	  och	  hur	  det	  ska	  låta.	  Även	  

Håkansson	  stödjer	  att	  det	  varierar	  från	  fall	  till	  fall	  och	  att	  det	  inte	  riktigt	  går	  att	  generalisera.	  

Han	  poängterar	  även	  tidsaspekten	  och	  försöker	  peka	  ut	  några	  vanliga	  arbetssituationer:	  

”Tidigt	  i	  processen	  så	  är	  det	  kanske	  vanligare	  att	  reklambyråerna	  har	  större	  makt	  då	  de	  kan	  

vända	  sig	  till	  vem	  som	  helst.	  Pressen	  på	  reklambyråerna	  blir	  större	  ju	  närmare	  slutdatum	  det	  

är.	  Dock	  så	  ligger	  den	  absoluta	  makten	  alltid	  hos	  den	  kund	  som	  anlitar	  reklambyrån	  samt	  hos	  

artist	  och	  band	  som	  alltid	  har	  rätt	  att	  säga	  ja	  eller	  nej.”	  

Kivimäe	  beskriver	  relationer	  inom	  musikbranschen	  som	  en	  bubbla.	  Han	  menar	  att	  

musikförlag,	  produktionsbolag,	  reklambolag	  och	  skivbolag	  lever	  och	  agerar	  på	  samma	  

plattformar.	  Gummesson	  (2008)	  menar	  att	  uppsättningar	  av	  ett	  antal	  relationer,	  som	  i	  sin	  

tur	  är	  aktiva	  i	  flera	  olika	  relationer,	  är	  grunden	  till	  ett	  nätverk.	  Hallencreutz	  (2004)	  anser	  att	  

musikbranschen	  bör	  ses	  som	  ett	  sorts	  värdeförädlingsnätverk.	  Han	  förklarar	  att	  samtliga	  

aktörer	  är	  sammankopplade	  i	  en	  mängd	  olika	  relationer	  och	  nätverk	  som	  sedan	  fästs	  ihop	  

med	  varandra	  i	  olika	  konstellationer.	  Håkansson	  ser	  i	  sin	  tur	  att	  konkurrensen	  har	  blivit	  

tuffare	  bland	  de	  aktörer	  som	  sysslar	  med	  synkroniseringen.	  Han	  ger	  förklaringen	  att	  

eftersom	  alla	  bin	  samlas	  på	  samma	  ställe	  så	  blir	  det	  en	  tuffare	  marknad.	  

Vi	  ser	  att	  relationer	  inom	  och	  emellan	  musikbranschens	  och	  reklambranschens	  aktörer	  är	  

väldigt	  viktiga.	  Resonemangen	  pekar	  mot	  att	  personliga	  och	  affärsmässiga	  relationer	  inte	  bör	  

skiljas	  åt.	  Vi	  för	  ett	  resonemang	  kring	  att	  det	  istället	  är	  relationens	  innehåll	  som	  bör	  kunna	  

kontrolleras.	  Vi	  menar	  att	  aktörer	  måste	  vara	  kapabla	  att	  hantera	  en	  mängd	  olika	  relationer	  

och	  relationsstadier	  samtidigt.	  Under	  arbetets	  gång	  så	  har	  vi	  identifierat	  tre	  särpräglade	  
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stadier	  som	  en	  lyckad	  relation	  genomgår.	  Balansgången	  mellan	  dessa	  tre	  stadier	  behöver	  

inte	  nödvändigtvis	  vara	  horisontell.	  

-‐ Den	  personliga	  fasen.	  Att	  lära	  känna	  sin	  motpart	  och	  dennes	  behov.	  

-‐ Den	  kreativa	  och	  konstnärliga	  fasen.	  Hur	  ska	  ett	  samarbete	  se	  ut?	  Vilka	  tjänster	  ska	  

utbytas	  och	  vad	  kan	  parterna	  dra	  för	  nytta	  av	  den	  gemensamma	  relationen?	  

-‐ Affärsfasen.	  Här	  äger	  avtalet	  rum	  och	  affären	  slutförs.	  

Trots	  att	  de	  teoretiska	  tendenserna	  pekar	  på	  att	  reklambranschen	  har	  en	  större	  

maktposition	  i	  relationen	  till	  musikbranschen	  så	  framgår	  det	  inte	  alls	  på	  samma	  sätt	  i	  

empirin.	  Det	  empiriska	  material	  som	  vi	  har	  fått	  fram	  pekar	  istället	  på	  att	  maktpositionen	  

varierar	  beroende	  på	  inom	  vilket	  stadium	  relationen	  befinner	  sig.	  

4.4	  –	  Samarbetstrender	  

	  
Det	  känns	  väldigt	  spännande	  att	  idag	  jobba	  i	  musikbranschen,	  för	  det	  finns	  en	  helt	  annan	  

bredd	  och	  nyfikenhet	  jämfört	  med	  för	  tio	  femton	  år	  sedan.	  Det	  var	  en	  mer	  statisk	  tid	  som	  

fokuserade	  allt	  för	  mycket	  på	  cd-‐skivan.	  

	  	   	   	   	   	   Andreas	  Håkansson	  

Johansson	  &	  Larsson	  (2009)	  menar	  att	  musikbolagen	  på	  grund	  av	  den	  vikande	  

skivförsäljningen	  har	  tvingats	  ändra	  sina	  affärsmodeller.	  Vidare	  hävdar	  Tinsley	  (2010)	  att	  

musiker	  och	  musikbolag	  är	  ute	  efter	  nya	  sätt	  att	  bredda	  sina	  målgrupper.	  Lusensky	  (2010)	  

uttrycker	  i	  sin	  tur	  att	  musikbranschen	  söker	  samarbete	  med	  andra	  branscher	  för	  att	  på	  så	  

sätt	  kunna	  skapa	  nya	  affärsmöjligheter.	  Vincent	  (2002)	  menar	  att	  om	  samarbetet	  är	  rätt	  och	  

båda	  parter	  bidrar	  med	  lika	  mycket	  så	  kan	  det	  ena	  varumärket	  inta	  delar	  av	  det	  starkare	  

varumärkets	  emotionella	  kapital.	  Han	  påstår	  att	  ett	  väl	  lyckat	  samarbete	  kan	  få	  kunden	  att	  

välja	  ett	  varumärke	  det	  annars	  inte	  skulle	  valt	  

Trots	  att	  Kiesbye	  inte	  vill,	  så	  medger	  han	  ändå,	  att	  artister	  ses	  som	  varumärken	  samt	  att	  

dessa	  varumärken	  tvingas	  tänka	  allt	  mer	  strategiskt.	  Med	  det	  menar	  han	  att	  artistens	  image	  

och	  företaget	  bakom	  reklamens	  image	  måste	  stämma	  överens.	  Detta	  är	  något	  som	  Dahdal	  

också	  understryker.	  Att	  varumärken	  mer	  och	  mer	  utnyttjar	  möjligheten	  att	  synas	  ihop	  med	  

varandra	  anser	  Lehu	  (2007)	  bero	  främst	  på	  en	  ekonomisk	  aspekt.	  Han	  hävdar	  att	  företag	  

väljer	  att	  lägga	  mindre	  pengar	  på	  traditionell	  reklam	  och	  istället	  satsar	  på	  att	  synas	  med	  
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”rätt”	  varumärken	  för	  att	  på	  så	  sätt	  stärka	  sin	  egen	  identitet.	  Vidare	  påstår	  han	  att	  större	  

företag	  idag	  skriver	  partnerkontrakt	  med	  varumärken	  verkande	  inom	  

underhållningsbranschen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  chansen	  att	  få	  synas	  i	  film,	  tv	  och	  reklamfilm.	  	  	  

Dahdal	  lyfter	  fram	  att	  dagens	  företag,	  på	  ett	  mer	  utstuderat	  sätt,	  vill	  bygga	  en	  profil	  för	  sig	  

själva	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  branding.	  Han	  menar	  att	  det	  som	  företagen	  nu	  har	  kommit	  

på	  är	  att	  detta	  är	  väldigt	  enkelt	  och	  effektivt	  att	  göra	  med	  hjälp	  av	  musik.	  Borg	  menar	  att	  

varumärken	  nu	  har	  blivit	  mer	  medvetna	  om	  hur	  de	  på	  ett	  mer	  strategiskt	  sätt	  ska	  jobba	  med	  

musik	  på	  alla	  tillgängliga	  plattformar.	  Företagets	  bakomliggande	  värderingar	  ska	  enligt	  Borg	  

kunna	  speglas	  i	  musiken.	  Han	  poängterar	  att	  musikens	  känsla	  och	  de	  associationer	  som	  

musiken	  skapar	  är	  oerhört	  viktiga	  för	  samarbetet.	  Text	  och	  musik	  måste	  klaffa	  med	  

reklamfilmens	  specifika	  målgrupp.	  Kivimäe	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  när	  ett	  samarbete	  skall	  ske	  

mellan	  artist	  och	  reklamfilmsskapare	  så	  är	  det	  oerhört	  viktigt	  att	  båda	  parters	  image	  måste	  

klaffa	  med	  varandra.	  

Schultz	  &	  Schultz	  (2004)	  poängterar	  vidare	  att	  varumärket	  som	  gör	  reklamfilmen	  inte	  får	  

glömma	  bort	  att	  den	  är	  gjord	  för	  att	  få	  kunden	  intresserad	  av	  att	  köpa	  något.	  De	  menar	  att	  

det	  finns	  en	  risk	  att	  varumärken,	  istället	  för	  att	  fokusera	  på	  att	  sälja,	  satsar	  alldeles	  för	  hårt	  

på	  att	  sticka	  ut	  med	  sin	  reklamfilm	  och	  göra	  den	  minnesvärd	  och	  ”creddig”.	  

Ur	  ett	  branschperspektiv	  så	  anses	  reklam	  rent	  generellt	  som	  creddigt	  och	  sexigt	  enligt	  

Kivimäe.	  Enligt	  Borg	  så	  kan	  en	  artist	  släppa	  sin	  musik	  till	  reklamfilm	  och	  fortfarande	  vara	  

creddig	  eftersom	  statusen	  på	  reklamfilm	  har	  höjts.	  När	  ett	  samarbete	  ska	  ingås	  så	  menar	  

Kiesbye	  att	  man	  som	  artist	  måste	  tänka	  på	  sin	  egen	  trovärdighet	  och	  på	  vad	  det	  aktuella	  

företaget	  gör	  reklam	  för.	  Han	  säger	  att	  ”man	  kan	  inte	  stå	  och	  sälja	  vad	  som	  helst,	  det	  måste	  

finnas	  trovärdighet.	  Detsamma	  gäller	  för	  licensköparen”.	  	  Samarbetet	  måste	  alltså	  kännas	  

trovärdigt	  från	  båda	  håll.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  menar	  att	  artister	  kan	  dra	  nytta	  av	  samarbetet	  

om	  det	  är	  rätt	  produkter	  och	  rätt	  varumärke	  som	  förknippas	  med	  artistens	  egen	  image.	  	  

Mårtensson	  (2009)	  poängterar	  att	  värdet	  av	  samarbetet	  för	  företaget	  bakom	  varumärket	  

beror	  på	  hur	  välkänd	  artisten	  är,	  vilken	  attraktionskraft	  denne	  har	  samt	  hur	  trovärdig	  

artisten	  är.	  Hon	  påstår	  att	  komplexiteten	  för	  ett	  varumärke,	  vid	  samarbete	  med	  en	  artist	  

eller	  ett	  band,	  ökar	  då	  fler	  och	  fler	  artister	  och	  band	  själva	  är	  starka	  varumärken.	  
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Utomstående	  branschaktörers	  intåg	  på	  musikbranschen	  är	  enligt	  Håkansson	  enbart	  något	  

positivt.	  Han	  säger	  sig	  se	  en	  större	  chans	  att	  företag	  från	  olika	  branscher	  kan	  dra	  nytta	  av	  

varandra.	  Han	  anser	  inte	  att	  företag	  som	  exempelvis	  Telia,	  med	  dess	  ekonomiska	  muskler,	  

kan	  gå	  in	  och	  förändra	  hela	  branschen.	  Vidare	  argumenterar	  han	  kring	  att	  om	  företag	  med	  

stora	  resurser	  väljer	  att	  gå	  in	  i	  en	  ny	  bransch	  så	  har	  de	  förmodligen	  tänkt	  igenom	  det	  mycket	  

noggrant	  och	  mycket	  länge.	  Dahdal	  håller	  med	  genom	  att	  säga	  att	  han	  tycker	  det	  är	  mycket	  

bra	  att	  andra	  branscher	  träder	  in	  i	  musikbranschen.	  På	  så	  sätt	  kan	  de	  inblandade	  parterna	  

hjälpa	  varandra.	  Meyers	  (2003)	  förespråkar	  också	  samarbeten	  mellan	  aktörer	  från	  olika	  

branscher	  eftersom	  konkurrensen	  hårdnar	  allt	  mer	  och	  kunder	  kräver	  allt	  mer	  av	  

varumärken.	  Dock	  pekar	  Kapferer	  (2004)	  på	  den	  ökande	  risken	  att	  företag	  idag	  tvingas	  

samarbeta	  och	  konkurrera	  med	  samma	  företag.	  Håkansson	  påtalar	  att	  inom	  den	  svenska	  

musikbranschen	  så	  är	  det	  inget	  hot,	  utan	  istället	  en	  extra	  resurs	  att	  kunna	  samarbeta	  med	  

sina	  konkurrenter.	  	  

Kivimäe	  tycker	  sig	  se	  en	  tydlig	  samarbetstrend.	  Han	  menar	  att	  de	  inkomster	  som	  

härstammar	  i	  områden	  som	  inte	  har	  med	  skivförsäljning	  att	  göra	  växer	  lavinartat.	  Han	  

exemplifierar	  detta	  med	  hjälp	  av	  de	  Rolling	  Stones-‐	  t-‐shirts	  som	  H&M	  sålt	  under	  en	  längre	  

tid.	  Tröjorna	  har	  bandets	  logotyp	  i	  form	  av	  en	  utsträckt	  tunga	  och	  är	  således	  en	  form	  av	  

synkronisering.	  Han	  tillägger	  att	  denna	  form	  av	  musikrelaterade	  konsumentprodukter	  i	  

kommer	  att	  ta	  allt	  större	  plats	  i	  framtiden.	  

En	  liknande	  trend	  identifieras	  av	  Borg.	  Han	  påstår	  att	  artister	  tenderar	  att	  sjunga	  om	  

varumärken	  i	  sina	  låttexter	  alltmer	  och	  ser	  detta	  som	  en	  sorts	  co-‐branding.	  Mårtenson	  

(2009)	  hävdar	  att	  dessa	  samarbeten,	  som	  hon	  ser	  som	  produktplacering,	  kommer	  att	  öka	  i	  

betydelse	  i	  framtiden.	  Trots	  att	  Borg	  ser	  att	  dessa	  samarbeten	  ökar	  så	  är	  inte	  han	  lika	  säker	  

på	  att	  trenden	  kommer	  att	  hålla	  i	  sig.	  	  

Då	  Kivimäe	  säger	  att	  både	  varumärkets	  och	  artistens	  image	  bör	  stämma	  överens	  så	  

poängterar	  han	  att	  valet	  av	  musik	  också	  måste	  stämma	  överens	  med	  varumärke.	  Han	  

berättar	  vidare	  att	  Sverige	  har	  en	  historia	  av	  att	  välja	  nostalgi	  före	  creddig	  och	  modern	  

musik.	  Han	  poängterar	  att	  konsekvensen	  av	  att	  kunden	  ska	  kunna	  relatera	  till	  något	  den	  

känner	  igen	  är	  anledningen	  till	  att	  företag	  väldigt	  sällan	  väljer	  någonting	  nytt	  och	  spännande	  

i	  musikväg.	  Vidare	  hävdar	  han	  att	  reklamföretag	  idag	  rent	  generellt	  sett	  vill	  nå	  en	  speciell	  
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känsla.	  Låten	  som	  väljs	  bör	  innehålla	  rätt	  sorts	  attribut	  och	  inge	  rätt	  typ	  av	  intryck	  för	  att	  den	  

ska	  kunna	  gå	  att	  relatera	  till.	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  skriver	  i	  sin	  tur	  att	  företag	  använder	  sig	  av	  

musik	  och	  artistsamarbeten	  för	  att	  skapa	  upplevelser	  och	  associationer	  som	  relaterar	  till	  

varumärket.	  	  

Dahdal	  menar	  att	  tendensen	  nu	  istället	  går	  mot	  att	  företag	  och	  reklambyråer	  vill	  ha	  en	  viss	  

typ	  av	  känsla	  i	  sina	  reklamfilmer.	  De	  är	  då	  inte	  lika	  fokuserade	  på	  vilken	  låt	  som	  väljs	  utan	  

istället	  på	  att	  rätt	  sorts	  attribut	  som	  låten	  innehar	  passar	  tillsammans	  med	  reklamfilmen.	  

Synkronisering	  blir	  allt	  viktigare	  både	  som	  inkomstkälla	  och	  exponeringsfönster	  menar	  

Håkansson.	  Han	  åskådliggör	  även	  att	  detta	  bidrar	  till	  att	  den	  kommersiella	  sidan	  sätts	  mot	  en	  

motpol.	  Han	  säger	  att	  musikbranschen	  blivit	  allt	  bättre	  på	  att	  förstå	  detta.	  Att	  branschen	  

tjänar	  på	  att	  arbeta	  både	  med	  det	  superkommersiella	  och	  med	  de	  mer	  svårfångade,	  de	  

mytomspunna	  artisterna	  som	  inte	  syns	  i	  media.	  

Vi	  argumenterade	  tidigare	  kring	  att	  artister	  bör	  se	  sig	  själva	  som	  varumärken.	  Vi	  resonerar	  

kring	  att	  när	  artister	  har	  detta	  synsätt	  kring	  sig	  själva	  så	  är	  det	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  de	  

blir	  mer	  öppna	  för	  kollaborationer.	  När	  artister	  profilerar	  sin	  identitet	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  så	  

ökar	  chansen	  att	  urskilja	  vilka	  varumärken	  som	  skulle	  kunna	  överensstämma	  med	  denna.	  

Samtidigt	  så	  framkommer	  det	  tydligt	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  företag	  utvecklar	  strategiska	  

planer	  för	  hur	  de	  ska	  använda	  musik.	  Detta	  resonemang	  leder	  oss	  in	  på	  att	  ett	  företags	  

värderingar	  bör	  återspeglas	  i	  musiken	  som	  de	  väljer	  att	  använda	  i	  sina	  reklamproduktioner.	  

4.5	  –	  Effekter	  
	  

Idag	  finns	  det	  betydligt	  fler	  vägar	  för	  en	  artist	  att	  gå	  men	  den	  påverkan	  som	  varje	  

specifik	  sak	  har	  på	  en	  artists	  karriär	  är	  betydligt	  mindre	  idag	  än	  den	  var	  tidigare.	  Det	  

finns	  inga	  enskilda	  händelser	  som	  kan	  göra	  att	  en	  karriär	  tar	  fart	  på	  samma	  sätt	  som	  

den	  gjorde	  för	  länge	  sen.	  Det	  är	  mycket	  större	  mediebrus	  och	  inte	  samma	  starka	  aktörer	  

som	  exempelvis	  måndagsbörsen	  var	  för	  tjugo	  år	  sedan.	  

	  	   	   	   	   Andreas	  Håkansson	  

Den	  ständiga	  kampen	  om	  människors	  uppmärksamhet	  har	  enligt	  Lusensky	  (2010)	  mynnat	  ut	  

i	  en	  uppmärksamhetsekonomi	  även	  inom	  tv-‐reklam.	  Berger	  (2004)	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  

effekten	  av	  detta	  leder	  till	  ett	  informationsöverflöd	  i	  samhället.	  För	  att	  differentiera	  sig	  och	  
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tydliggöra	  sin	  identitet	  menar	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  att	  musik	  är	  ett	  bra	  verktyg.	  Lusensky	  

(2010)	  hävdar	  att	  musik	  kan	  användas	  för	  att	  förstärka	  de	  känslor	  och	  uttryck	  som	  ett	  

företag	  bakom	  ett	  varumärke	  vill	  förmedla.	  	  

Broderick	  &	  Prickton	  (2001)	  ser	  många	  fördelar	  för	  ett	  företag	  i	  användandet	  av	  just	  

reklamfilm	  avsedd	  för	  tv.	  De	  menar	  att	  potentialen	  att	  nå	  många	  eventuella	  kunder	  är	  

väldigt	  hög,	  kostnaden	  per	  exponering	  relativt	  låg,	  samt	  att	  möjligheten	  att	  stärka	  ett	  

varumärkes	  identitet	  är	  stor.	  Kivimäe	  ser	  i	  sin	  tur	  den	  ekonomiska	  aspekten	  av	  en	  

synkronisering	  av	  musik	  till	  en	  reklamfilm	  som	  en	  taxiresa	  för	  det	  köpande	  företaget:	  

”Framkörningsavgiften	  är	  alltid	  dyrast,	  ju	  längre	  du	  åker	  desto	  mindre	  blir	  enhetskostnaden”.	  	  

Nackdelar	  som	  Broderick	  &	  Prickton	  (2001)	  ändå	  tar	  upp	  i	  användningen	  av	  reklamfilm	  som	  

marknadsföringsverktyg	  är	  att	  kunden	  kan	  välja	  att	  zappa	  eller	  stänga	  av.	  Hultén	  et	  al.	  (2008)	  

hävdar	  dock	  att	  musik	  i	  reklam	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  undgå	  detta.	  Författarna	  hävdar	  också	  

att	  ljudsinnet	  är	  ett	  sinne	  som	  människan	  inte	  kan	  stänga	  av.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  lyfter	  fram	  

att	  anledningen	  till	  att	  varumärken	  använder	  musik	  i	  reklam	  beror	  på	  att	  musik	  är	  det	  bästa	  

sättet	  att	  tränga	  in	  i	  människors	  hjärnor	  bortom	  logiken.	  Vidare	  argumenterar	  Trout	  (1996)	  

för	  att	  reklamfilm	  utan	  ljud	  saknar	  värde	  och	  att	  ljudsinnet	  har	  en	  överlägsen	  betydelse	  i	  

jämförelse	  med	  synsinnet.	  

Klein	  (2009)	  hävdar	  att	  eftersom	  interaktionen	  mellan	  musik	  och	  reklamfilm	  har	  blivit	  så	  

vanlig	  så	  finns	  risken	  av	  att	  tittaren	  inte	  längre	  kan	  skilja	  på	  det	  marknadsföringsmässiga	  och	  

det	  kulturella.	  Kivimäe	  poängterar	  att	  människor	  i	  en	  allt	  större	  utsträckning	  väljer	  bort	  

reklam	  samtidigt	  som	  de	  alltmer	  aktivt	  söker	  musik.	  Han	  resonerar	  kring	  att	  företagen	  

sakteligen	  börjar	  förstå	  detta	  och	  börjar	  vända	  sig	  mer	  och	  mer	  mot	  musikbranschen	  för	  att	  

bygga	  upp	  en	  känsla	  av	  livsstil	  kring	  sina	  kärnprodukter.	  	  

En	  lyckad	  synkronisering	  kan	  enligt	  Grierson	  &	  Kimpel	  (2009)	  innebära	  en	  enorm	  synlighet,	  

exponering	  och	  inge	  trovärdighet.	  Vidare	  påstås	  att	  en	  lyckad	  synkronisering	  kan	  innebära	  

större	  inkomster	  än	  ett	  par	  månaders	  turnerande.	  Brabec	  &	  Brabec	  (2008)	  konstaterar	  

fortsättningsvis	  att	  placering	  av	  musik	  i	  just	  reklamfilm	  är	  en	  extremt	  värdefull	  inkomstkälla	  

för	  både	  upphovsmän	  och	  musikförlag.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  är	  av	  åsikten	  att	  för	  just	  

nysignade	  band	  så	  har	  det	  ekonomiska	  inte	  lika	  stor	  betydelse.	  För	  nya	  artister	  så	  är	  

reklamfilm	  snarare	  ett	  väldigt	  bra	  exponeringsfönter.	  De	  poängterar	  även	  att	  olika	  typer	  av	  
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synkroniseringar	  ger	  olika	  typer	  av	  effekter	  och	  att	  förhandling	  bör	  föras	  med	  detta	  i	  åtanke.	  

Å	  ena	  sidan	  kan	  exempelvis	  en	  låt	  i	  en	  vinjett	  eller	  trailer	  ge	  så	  pass	  mycket	  tillbaka	  att	  den	  

kan	  ges	  bort	  i	  stort	  sett	  gratis,	  en	  välkänd	  låt	  i	  en	  reklamfilm	  kan	  å	  andra	  sidan	  generera	  

väldigt	  mycket	  pengar.	  Kiesbye	  beskriver	  i	  sin	  tur	  spridning	  som	  den	  absolut	  viktigaste	  

effekten	  som	  en	  synkronisering	  i	  en	  reklamfilm	  kan	  innebära	  och	  framhåller	  att	  det	  känns	  

viktigare	  idag	  att	  få	  ut	  sin	  musik	  när	  folk	  inte	  längre	  köper	  skivor	  i	  samma	  utsträckning.	  

Att	  synkronisering	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  att	  ”breaka”	  nya	  artister	  och	  få	  dessa	  att	  slå	  

igenom	  är	  något	  som	  Ifpi	  (2009)	  rapporterar	  om.	  Att	  kunna	  ”breaka”	  nya	  artister	  genom	  att	  

använda	  deras	  musik	  i	  reklamfilm	  är	  dock	  Kivimäe	  tudelad	  till.	  Han	  poängterar	  dock	  att	  

kombinationen	  även	  kan	  bli	  fel	  då	  artisten	  lätt	  försvinner	  i	  takt	  med	  att	  reklamkampanjen	  

avslutats	  och	  intresset	  av	  den	  försvinner.	  Även	  Kiesbye	  ser	  en	  stor	  risk	  för	  nya	  band	  och	  

artister.	  Han	  säger	  att	  bandet	  eller	  artisten	  i	  fråga	  riskerar	  att	  ständigt	  bli	  förknippade	  med	  

den	  produkten	  som	  marknadsförs	  i	  reklamfilmen.	  Trots	  att	  Håkansson	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  

bra	  exponeringsfönster	  för	  både	  nya	  som	  etablerade	  artister	  så	  anser	  han	  att	  

synkroniseringen	  inte	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  ”breaka”	  nya	  artister	  på.	  Han	  säger	  att	  detta	  var	  

sanningen	  för	  tio	  år	  sedan	  då	  det	  inte	  var	  lika	  vanligt	  för	  populärmusik	  att	  sammankopplas	  

med	  reklamfilm.	  Han	  framhäver	  även	  att	  mediebruset	  är	  mycket	  större	  idag	  och	  det	  finns	  

inga	  enskilda	  händelser	  som	  kan	  göra	  att	  en	  karriär	  ta	  fart	  på	  samma	  sätt	  som	  det	  gjorde	  för	  

länge	  sedan.	  Att	  en	  synkning	  i	  dagsläget	  skulle	  kunna	  innebära	  ett	  kommersiellt	  genombrott	  

menar	  Håkansson	  alltså	  inte.	  

Brabec	  &	  Brabec	  (2008)	  skriver	  att	  inkomsterna	  från	  licensiering	  av	  musik	  till	  reklamfilm	  är	  

en	  extremt	  viktig	  inkomstkälla	  för	  musikbranschen.	  Borg	  menar	  att	  många	  driver	  tesen	  om	  

att	  reklamfilm	  är	  den	  nya	  stora	  inkomstkällan	  för	  skivbolag,	  musikförlag	  och	  artister.	  Han	  

tydliggör	  dock	  att	  det	  är	  en	  felaktig	  uppfattning	  och	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  några	  enorma	  

pengasummor.	  Jonasson	  &	  Hähnel	  hävdar	  vidare	  att	  om	  ett	  nysignat	  band	  på	  något	  sätt	  vill	  

få	  fart	  på	  karusellen	  så	  är	  tv	  ett	  väldigt	  bra	  fönster	  och	  då	  har	  inte	  pengar	  en	  så	  stor	  vikt	  i	  det	  

hela.	  Den	  ekonomiska	  effekten	  kan	  enligt	  Kivimäe	  vara	  stor	  för	  vissa	  artister,	  i	  vissa	  

sammanhang.	  Något	  som	  även	  stöds	  av	  Jonasson	  &	  Hähnel	  då	  de	  resonerar	  kring	  att	  mer	  

etablerade	  artister	  gör	  synkningar	  endast	  grundat	  på	  den	  ekonomiska	  vinningen.	  De	  behöver	  

egentligen	  inte	  den	  PR	  och	  uppmärksamhet	  som	  en	  reklamfilm	  kan	  innebära.	  Enligt	  

Håkansson	  finns	  det	  sammanhang	  som	  inte	  alls	  passar	  med	  vissa	  typer	  av	  artister.	  Han	  
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menar	  att	  i	  dessa	  sammanhang	  så	  är	  det	  snarare	  image	  och	  rykte	  som	  står	  på	  spel.	  Då	  spelar	  

det	  ekonomiska	  inte	  någon	  roll.	  

På	  frågan	  om	  vilka	  effekter	  reklamen	  haft	  för	  Sator	  så	  är	  Kiesbye	  väldigt	  tveksam.	  Han	  

medger	  att	  spelningarna	  nu	  lockar	  mer	  och	  mer	  folk	  men	  har	  svårt	  att	  endast	  dra	  parallellen	  

till	  reklamkampanjen.	  Han	  framhåller	  att	  de	  spelat	  flitigt	  live	  de	  senaste	  åren	  och	  tror	  att	  

detta,	  i	  symbios	  med	  reklamen,	  inneburit	  ett	  lyft.	  Han	  är	  av	  åsikten	  att	  Norrlands	  Guld	  ej	  

hade	  ringt	  om	  inte	  Sator	  hade	  varit	  ute	  och	  spelat	  så	  mycket	  och	  redan	  funnits	  i	  människors	  

medvetanden.	  Han	  förtydligar	  att	  allt	  hänger	  ihop	  i	  en	  röd	  tråd	  och	  att	  när	  det	  väl	  börjar	  

rulla	  på	  i	  en	  ände	  så	  följer	  det	  andra	  efter.	  	  

Vi	  har	  identifierat	  tendenser	  kring	  att	  dagens	  uppmärksamhetsekonomi	  leder	  till	  att	  

människor	  näst	  intill	  bombarderas	  av	  information	  och	  därför	  i	  en	  allt	  större	  utsträckning	  

väljer	  bort	  information	  i	  form	  av	  reklambudskap.	  Samtidigt	  så	  pekar	  både	  teori	  och	  empiri	  

mot	  att	  människor	  alltmer	  aktivt	  söker	  musik.	  Vi	  väljer	  att	  föra	  ett	  resonemang	  kring	  att	  

företag	  alltmer	  inser	  detta	  och	  att	  de	  därför	  använder	  sig	  av	  musik	  för	  att	  få	  sina	  

reklambudskap	  att	  nå	  fram.	  Andra	  effekter	  som	  musikanvändningen	  kan	  generera	  för	  

företagen	  är	  stärkta	  profileringsmöjligheter	  och	  tydligare	  identitet.	  Dessutom	  diskuteras	  det	  

kring	  att	  potentiella	  kunder	  kan	  komma	  att	  associera	  sin	  egen	  livsstil	  till	  företagets	  

produkter.	  

För	  artisten	  eller	  det	  företag	  som	  äger	  rättigheterna	  till	  artistens	  musik	  så	  ser	  de	  potentiella	  

effekterna	  något	  annorlunda	  ut.	  Nyckelord	  som	  använts	  flitigt	  i	  både	  teori	  och	  empiri	  är	  

synlighet,	  exponering,	  trovärdighet	  samt	  ekonomi.	  Vi	  har	  under	  arbetets	  gång	  identifierat	  att	  

dessa	  effekter	  kan	  variera	  beroende	  på	  i	  vilket	  karriärskede	  artisten	  i	  fråga	  befinner	  sig	  i.	  	  	  

Vi	  vill	  även	  påpeka	  att	  det	  för	  företag	  i	  grunden	  handlar	  om	  att	  göra	  reklam	  för	  att	  sälja	  sina	  

produkter	  eller	  tjänster	  och	  därigenom	  tjäna	  pengar.	  Vi	  resonerar	  kring	  att	  användningen	  av	  

musik	  i	  reklamfilm	  kan	  ha	  en	  ekonomisk	  effekt	  för	  företagen	  även	  om	  det	  inte	  är	  mätbart	  i	  

samma	  utsträckning	  som	  i	  en	  artists	  fall.	  
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5	  -‐	  SLUTSATSER	  
Det sista kapitlet presenterar de slutsatser som vi utrönt genom analysen av det teoretiska och 

empiriska materialet. Kapitlet inleds med en återkoppling till forskningsfrågan för att sedan 

fokusera på våra två delsyften. Kapitlet följs därefter upp av tänkvärda aspekter rörande 

synkronisering av musik i reklamfilm där också forskningsfrågan kommer att återkomma.  

	  

5.1	  –	  Empiriska	  Tendenser	  
Under	  arbetet	  med	  denna	  uppsats	  så	  har	  vi	  kunnat	  urskilja	  särskilda	  mönster	  och	  tendenser	  som	  vi	  

anser	  vara	  av	  stor	  betydelse	  för	  att	  kunna	  besvara	  vår	  uppställda	  forskningsfråga:	  	  

Vad	  karaktäriserar	  synkronisering	  av	  musik	  och	  varumärken	  

och	  vilken	  betydelse	  kan	  det	  få?	  

Det	  är	  inte	  vår	  mening	  att	  förringa	  en	  kvalitativ	  uppsats	  med	  kvantitativ	  och	  generaliserande	  

information.	  Dock	  känns	  det	  helt	  nödvändigt	  att	  tydliggöra	  dessa	  tendenser	  som	  vi	  funnit	  i	  

respondenternas	  svar.	  Vi	  vill	  även	  tillägga	  att	  tendenserna	  som	  vi	  nu	  kommer	  att	  presentera	  även	  

styrks	  genom	  de	  teorier	  vi	  använt	  oss	  av	  sånär	  som	  på	  en	  punkt.	  Den	  ekonomiska	  aspekten	  menar	  

teoretiker	  vara	  av	  betydligt	  större	  vikt	  än	  vad	  som	  framgått	  i	  empirin.	  

Vi	  har	  valt	  att	  sammanfatta	  dessa	  i	  nedanstående	  punktlista.	  

• Relationer	  –	  Relationer	  framställs	  i	  studien	  som	  det	  absolut	  viktigaste	  

arbetsverktyget.	  Det	  mest	  utmärkande	  är	  att	  sociala	  relationer	  och	  affärsrelationer	  

måste	  sammansmälta	  i	  en	  och	  samma	  relation.	  

	  

• Acceptans	  -‐	  Synkronisering	  av	  musik	  till	  reklamfilm	  skildras	  som	  allt	  vanligare	  och	  

anses	  allt	  mer	  socialt	  accepterat.	  Det	  är	  framförallt	  två	  anledningar	  som	  våra	  

respondenter	  ser	  som	  bidragande	  faktorer.	  Reklamfilmens	  ökade	  nivå	  av	  kvalitet	  

samt	  en	  ny	  strömlinjeformad	  inkomstkälla	  för	  musik.	  

	  

• Ekonomi	  –	  Trots	  att	  synkronisering	  blir	  allt	  vanligare	  så	  menar	  respondenterna	  att	  det	  

ekonomiska	  fragmentet	  inte	  är	  så	  stort	  som	  ryktet	  säger.	  De	  menar	  snarare	  att	  

aktörerna	  som	  vill	  ta	  del	  av	  den	  ekonomiska	  omsättningen	  blir	  fler	  och	  fler	  medan	  
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den	  ekonomiska	  omsättningen	  i	  sig,	  inte	  ökar.	  	  	  

	  

• Kredibilitet	  (trovärdighet)	  –	  Vi	  kan	  se	  att	  importansen	  av	  att	  inblandade	  parters	  

image	  och	  rykte	  ska	  stämma	  överens	  med	  varandras	  framhålls	  tydligt.	  Detta	  för	  att	  

nå	  maximal	  effekt	  av	  synkroniseringen,	  en	  så	  kallad	  ”win-‐win-‐situation”.	  Stämmer	  

inte	  image	  och	  rykte	  överens	  parterna	  emellan	  så	  menas	  det	  att	  trovärdigheten	  hos	  

antingen	  artist	  eller	  varumärke	  snarare	  skadas	  av	  synkroniseringen.	  

	  

• Åsidosatt	  –	  Musiken	  i	  reklamfilm	  påstås	  falla	  i	  glömska	  allt	  för	  ofta.	  Trots	  det	  ökade	  

intresset	  för	  synkronisering	  så	  visar	  tendensen	  att	  musiken	  väljs	  i	  sista	  hand.	  

5.2	  –	  Integrationen	  av	  musik	  och	  varumärken	  i	  reklamfilm	  –	  Delsyfte	  1	  
Ett	  av	  delsyftena	  med	  denna	  uppsats	  har	  varit	  att	  analysera,	  kartlägga	  och	  tydliggöra	  

integrationen	  av	  musik	  och	  varumärken	  i	  reklamfilm	  som	  är	  skapad	  för	  Tv,	  bio	  eller	  internet.	  

Syftet	  har	  tillsammans	  med	  vårt	  teoretiska	  och	  empiriska	  material	  legat	  som	  en	  grund	  för	  

våra	  resonemang.	  	  	  

Som	  framkommit	  genom	  arbetet	  så	  medverkar	  ett	  antal	  olika	  aktörer	  på	  olika	  sätt	  när	  en	  

synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  äger	  rum.	  För	  att	  förstå	  vad	  som	  sker	  i	  integrationen	  

mellan	  musik	  och	  varumärke	  så	  krävs	  det	  en	  närmare	  analys	  av	  relationerna	  som	  sker	  mellan	  

inblandade	  parter.	  Vi	  har	  utvecklat	  ett	  resonemang	  som	  behandlar	  vilka	  de	  olika	  parterna	  

kan	  vara,	  relationerna	  dessa	  emellan,	  vilka	  som	  bidrar	  med	  vad	  samt	  på	  vilket	  sätt	  

interaktionerna	  går	  till.	  

Vi	  har	  identifierat	  de	  parter	  som	  är	  inblandade	  när	  musik	  och	  varumärken	  integreras	  i	  en	  

reklamfilm	  till	  att	  inbegripa:	  

Artister/Upphovsmän	  –	  Musikförlag	  –	  Music	  Supervisor’s	  –	  Reklamfilmsproducenter	  –	  

Varumärken	  –	  Fabriksmusik.	  

För	  att	  förtydliga	  vad	  dessa	  parter	  har	  för	  arbetsuppgifter	  och	  på	  så	  sätt	  komma	  närmare	  en	  

förståelse	  kring	  integrationen	  mellan	  dem	  och	  kunna	  argumentera	  och	  analysera	  utifrån	  

denna	  förståelse	  så	  har	  vi	  valt	  att	  kort	  beskriva	  dem.	  
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-‐ Artist/Upphovsman	  –	  Den	  ursprungliga	  ägaren	  till	  ett	  musikaliskt	  verk.	  Musik	  ifrån	  

dessa	  ser	  vi	  som	  populärmusik	  

-‐ Musikförlag	  –	  De	  som	  förvaltar	  upphovsmannens	  verk.	  Har	  som	  arbetsuppgift	  att	  få	  

musiken	  spelad	  och	  spriden.	  

-‐ Music	  Supervisors	  –	  Mellanhand	  som	  specialiserar	  sig	  på	  att	  placera	  den	  musik	  de	  

tillhandahåller	  till	  vissa	  definierade	  kanaler,	  exempelvis	  reklamfilm.	  

-‐ Reklamfilmsproducent	  –	  De	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  producera	  reklamfilm	  å	  företags	  

räkning.	  	  

-‐ Varumärken	  –	  De	  beställande	  företagen	  som	  i	  slutändan	  betalar	  för	  reklamfilmen	  

och	  den	  musik	  som	  används.	  

-‐ Fabriksmusik	  –	  De	  som	  står	  bakom	  fabriksmusiken	  är	  också	  upphovsmän.	  Dock	  så	  är	  

syftet	  med	  musiken	  endast	  av	  kommersiell	  art.	  Den	  är	  producerad	  enbart	  för	  att	  

bidra	  till	  att	  sälja	  något	  genom	  reklamfilm	  eller	  att	  kopplas	  ihop	  med	  ett	  specifikt	  

varumärke.	  

Ett	  naturligt	  samspel	  härrör	  alla	  parter	  men	  de	  två	  parter	  som	  alltid	  måste	  vara	  inblandade	  

är	  den	  som	  äger	  rättigheterna	  till	  musiken	  samt	  den	  som	  producerar	  reklamfilmen.	  Det	  är	  

lätt	  att	  tro	  att	  det	  beställande	  företag	  i	  hög	  grad	  är	  inblandat	  i	  valet	  av	  musiken	  eftersom	  det	  

trots	  allt	  är	  deras	  namn	  som	  kommer	  att	  förknippas	  till	  den.	  Så	  är,	  enligt	  vår	  analys,	  inte	  

fallet.	  Här	  är	  det	  snarare	  reklamfilmsproducenten	  som	  i	  samarbete	  med	  förlag,	  artist	  eller	  

mellanhand	  i	  form	  av	  music	  supervisor	  som	  bestämmer	  musiken.	  	  

Relationerna	  mellan	  just	  reklamfilmsproducent	  och	  rättighetshavarna	  till	  musiken	  (vanligen	  

förlag)	  eller	  i	  vissa	  fall	  till	  music	  supervisors	  ser	  ut	  att	  vara	  knytpunkten	  mellan	  två	  olika	  

branscher.	  Nämligen	  mellan	  reklambransch	  och	  musikbransch.	  Denna	  koppling	  går	  att	  se	  

som	  naturlig	  då	  det	  är	  reklamfilmsproducenten	  som	  faktiskt	  gör	  reklamfilmen	  och	  förlaget	  

som	  faktiskt	  äger	  musiken.	  Det	  som	  dock	  är	  fascinerande	  är	  det	  faktum	  att	  knytpunkten	  ser	  

ut	  att	  förstärkas	  och	  vidgas	  till	  att	  också	  inbegripa	  närmare	  samarbeten	  direkt	  mellan	  artister	  

och	  beställande	  företag.	  	  

I	  dagsläget	  anser	  vi	  att	  dessa	  branscher	  till	  viss	  del	  integrerar	  med	  varandra.	  Vi	  har	  hittat	  

antydningar	  på	  att	  en	  integration	  mellan	  två	  varumärken	  eller	  två	  branscher	  kan	  innebära	  en	  

sorts	  halo-‐effekt,	  vilket	  innebär	  att	  båda	  parter	  antingen	  kan	  vinna	  eller	  förlora	  på	  
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samarbetet.	  Det	  vi	  argumenterar	  för	  är	  alltså	  att	  artisten	  som	  varumärke	  och	  beställande	  

företag	  som	  varumärke	  bör	  samarbeta	  på	  ett	  djupare	  plan	  för	  att	  båda	  ska	  kunna	  dra	  nytta	  

av	  effekten.	  	  

Den	  konkurrensfyllda	  bransch	  som	  vi	  visat	  att	  både	  musik-‐	  och	  reklambranschen	  är,	  har	  

genom	  samhällsförändringar,	  blivit	  mer	  och	  mer	  länkade	  till	  varandra.	  I	  ett	  försök	  att	  

kartlägga	  varför	  integrationen	  växer	  allt	  mer	  har	  vi	  i	  arbetet	  försökt	  att	  identifiera	  vad	  som	  

sker	  inom	  denna	  samhällsförändring.	  	  Vår	  insamlade	  teori	  och	  empiri	  pekar	  gemensamt	  mot	  

att	  individualism	  och	  uppmärksamhet	  är	  centrala	  begrepp	  inom	  denna	  samhällsförändring.	  

Detta	  syns	  inte	  minst	  i	  dagens	  reklamfilm.	  Vi	  har	  således	  bra	  argument	  för	  att	  reklamfilm	  

används	  som	  ett	  positionerings-‐	  och	  differentieringsverktyg	  där	  image	  och	  individualistiska	  

budskap	  idag	  har	  en	  huvudroll.	  

Med	  underlag	  av	  det	  material	  vi	  samlat	  in	  så	  hävdar	  vi	  även	  att	  musik	  är	  en	  väldigt	  starkt	  

bidragande	  orsak	  till	  hur	  människor	  uppfattar	  ett	  varumärke	  och	  att	  det	  är	  därför	  som	  den	  

används	  i	  reklamfilm.	  Det	  är	  ett	  emotionellt	  uttryck	  som	  kan	  skapa	  vissa	  typer	  av	  

sinnesstämningar	  om	  det	  används	  på	  rätt	  sätt.	  Om	  musik	  och	  det	  företag	  som	  marknadsförs	  

stämmer	  överens	  gällande	  dess	  image	  och	  värderingar	  så	  ökar	  chansen	  att	  synkroniseringen	  

ska	  ses	  som	  lyckad.	  	  

När	  vi	  talar	  om	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  så	  sammankopplar	  vi	  det	  till	  vad	  som	  i	  

marknadsföringsteorier	  kallas	  för	  co-‐branding.	  Vi	  anser	  att	  diskussionen	  kring	  co-‐branding	  

stämmer	  väl	  överens	  med	  argumentationen	  ovan,	  gällande	  att	  båda	  parters	  image	  och	  

värderingar	  ska	  fungera	  väl	  i	  symbiosen	  mellan	  dem.	  Om	  musik	  används	  på	  ett	  fördelaktigt	  

sätt	  så	  kan	  reklamfilmen	  enligt	  vår	  mening	  bli	  ett	  ännu	  starkare	  differentieringsverktyg	  än	  

den	  hade	  varit	  utan	  musik.	  Dessutom	  så	  kan	  reklamfilmen	  fungera	  som	  ett	  utomordentligt	  

promotionsverktyg	  även	  för	  den	  artist	  som	  medverkar	  med	  sin	  musik.	  	  

Avslutningsvis	  så	  vill	  vi	  nämna	  några	  ord	  angående	  licensiering.	  En	  licens	  innebär	  ett	  avtal	  

som	  krävs	  för	  att	  en	  interaktion	  mellan	  musik	  och	  varumärke	  i	  reklamfilm	  skall	  kunna	  ske.	  

Det	  som	  krävs	  är	  två	  specifika	  avtal.	  Ett	  för	  att	  få	  tillstånd	  till	  att	  använda	  ett	  musikaliskt	  verk	  

samt	  ett	  för	  att	  få	  använda	  inspelningen	  till	  verket.	  Vi	  har	  sett	  att	  hur	  man	  löser	  avtalsbiten	  

varierar.	  I	  analysen	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  man	  kringgår	  rätten	  till	  en	  
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inspelning	  genom	  att	  helt	  enkelt	  spela	  in	  en	  ny	  version	  av	  samma	  låt,	  detta	  eftersom	  

inspelningens	  ägare	  ofta	  kan	  sätta	  käppar	  i	  hjulet.	  	  

5.3	  –	  Effekter	  –	  delsyfte	  2	  
Det	  andra	  delsyftet	  som	  vi	  genom	  denna	  uppsats	  ämnar	  svara	  på	  är	  vilka	  effekter	  

synkronisering	  har	  för	  inblandade	  aktörer	  samt	  på	  den	  film	  som	  skapas.	  Vi	  har	  kommit	  fram	  

till	  att	  de	  effekter	  som	  uppkommer	  vid	  en	  synkronisering	  av	  musik	  till	  reklamfilm	  skiljer	  sig	  

beroende	  på	  hur	  synkroniseringen	  går	  till	  samt	  vilken	  aktör	  man	  studerar.	  Nedan	  följer	  nu	  en	  

analys	  kring	  de	  påföljder	  som	  en	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  kan	  innebära	  för	  dem.	  

Effekterna	  som	  tas	  upp	  är	  generella	  och	  kan	  variera	  från	  fall	  till	  fall	  i	  en	  mängd	  olika	  

symbioser.	  Gemensamt	  för	  samtliga	  aktörer	  är	  den	  ekonomiska	  effekten,	  dock	  i	  varierad	  

skala.	  En	  annan	  gemensam	  effekt	  som	  vi	  kunnat	  urskilja	  för	  de	  flesta	  inblandade	  aktörerna	  

är	  att	  musik	  i	  reklamfilm	  kan	  tendera	  att	  ha	  en	  imagehöjande	  verkan.	  

Den	  ekonomiska	  inkomsten	  för	  artister	  är	  den	  effekt	  som	  tidigare	  ansetts	  som	  den	  absolut	  

viktigaste	  gällande	  för	  synkronisering	  av	  musik	  till	  reklamfilm.	  Under	  vårt	  arbete	  så	  har	  det	  

istället	  framkommit	  andra	  fördelar	  som	  artister	  som	  komponerar	  populärmusik	  kan	  dra	  

nytta	  av.	  Vi	  har	  lyckats	  komma	  fram	  till	  att	  dessa	  fördelar	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  vilket	  

skede	  i	  karriären	  som	  den	  aktuella	  artisten	  befinner	  sig	  i.	  	  

För	  de	  oetablerade	  och	  nya	  artisterna	  så	  är	  exponering	  det	  absolut	  viktigaste.	  Som	  ny	  artist	  

så	  vill	  man	  att	  ens	  musik	  ska	  nå	  ut,	  att	  folk	  ska	  få	  höra	  den.	  Då	  kan	  reklamfilm	  ses	  som	  ett	  

väldigt	  bra	  exponeringsverktyg	  med	  tanke	  på	  att	  den	  potentiella	  åhörarskaran	  är	  mycket	  

stor.	  En	  negativ	  effekt	  i	  det	  här	  stadiet	  av	  karriären	  är	  risken	  att	  bli	  för	  starkt	  förknippad	  till	  

en	  viss	  reklamproduktion.	  Risken	  är	  att	  artistens	  karriär	  blir	  lika	  lång	  som	  reklamkampanjen.	  

För	  etablerade	  artister	  så	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  inte	  alltid	  exponering	  som	  anses	  som	  

det	  mest	  avgörande.	  Andra	  faktorer	  så	  som	  rykte,	  image	  och	  ekonomi	  finner	  vi	  här	  spela	  en	  

större	  roll.	  En	  artist	  kan	  ha	  som	  krav	  att	  deras	  egen	  image	  och	  rykte	  ska	  stämma	  väl	  överens	  

med	  det	  aktuella	  varumärkets	  för	  att	  inte	  riskera	  negativa	  effekter	  av	  samarbetet.	  I	  andra	  fall	  

kan	  anledningen	  till	  en	  synkroniseringsaffär	  vara	  rent	  ekonomisk	  då	  det	  är	  en	  

strömlinjeformad	  inkomst	  som	  kan	  väga	  upp	  vikande	  skivförsäljning	  och	  finansiera	  artistens	  

vidare	  arbete.	  
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För	  de	  största	  artisterna	  som	  skulle	  kunna	  gå	  under	  benämningen	  megastjärnor	  verkar	  

verkligheten	  se	  ut	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Det	  går	  att	  argumentera	  för	  att	  dessa	  stjärnor	  inte	  

behöver	  tänka	  så	  mycket	  på	  pengar	  då	  deras	  karriärer	  redan	  befinner	  sig	  på	  toppen.	  De	  har	  

alltså	  inget	  egentligt	  behov	  av	  ytterligare	  exponering,	  än	  där	  de	  redan	  syns	  och	  hörs.	  Vi	  är	  av	  

åsikten	  att	  artister	  i	  detta	  karriärskede	  snarare	  vill	  visa	  sitt	  ansvar	  och	  samhällsengagemang	  

och	  då	  ge	  istället	  för	  att	  ta	  emot.	  En	  synkronisering	  med	  rätt	  företags	  reklamfilm	  verkar	  då	  

ses	  som	  än	  viktigare	  än	  för	  artister	  längre	  ner	  i	  karriärstegen.	  	  

Musikförlag	  i	  sin	  tur	  har	  som	  arbetsuppgift	  att	  sprida	  de	  verk	  som	  de	  äger	  rättigheterna	  till.	  

Deras	  främsta	  huvuduppgift	  är	  inte	  att	  arbeta	  med	  synkronisering	  men	  ändå	  så	  går	  trenden	  

mot	  att	  synkroniseringen	  spelar	  en	  allt	  större	  och	  större	  roll	  i	  musikförlagens	  verksamhet.	  De	  

ekonomiska	  effekterna	  är	  viktiga,	  vilket	  syns	  inte	  minst	  på	  att	  de	  svenska	  musikförlagen	  i	  

dagsläget	  utvidgar	  sina	  organisationer	  till	  att	  även	  innehålla	  music	  supervision	  –	  avdelningar.	  

Detta	  ser	  vi	  vidare	  som	  en	  naturlig	  effekt	  av	  den	  alltmer	  populära	  synkroniseringen.	  Trots	  att	  

mellanhänderna	  i	  form	  av	  externa	  music	  supervisors	  de	  senaste	  åren	  har	  ökat	  så	  ser	  vi	  inte	  

detta	  som	  något	  direkt	  negativt	  för	  musikförlagen.	  Analysen	  har	  visat	  att	  de	  lever,	  och	  kan	  

fortsätta	  leva,	  på	  att	  de	  äger	  rättigheterna	  till	  musiken.	  Vi	  har	  förstått	  det	  som	  att	  

musikförlagen	  snarare	  ser	  uppkomsten	  av	  music	  supervisors	  som	  någonting	  väldigt	  positivt	  

då	  musikförlagens	  huvudsakliga	  arbetsuppgift	  är	  att	  sprida	  musik	  samt	  öka	  användningen	  av	  

den,	  vilket	  music	  supervisors	  starkt	  bidrar	  till.	  

För	  att	  dra	  saker	  och	  ting	  till	  sin	  spets	  så	  argumenterar	  vi	  för	  att	  utan	  synkronisering	  av	  

musik	  till	  exempelvis	  reklamfilm	  så	  hade	  företag	  som	  vi	  betecknar	  som	  music	  supervisors	  

inte	  existerat.	  Vi	  har	  sett	  att	  deras	  leverbröd	  baseras	  på	  att	  licensiera	  musik	  till	  de	  som	  vill	  

använda	  den.	  Synkroniseringens	  effekt	  på	  en	  music	  supervisor	  beror	  helt	  på	  utfallet	  av	  den.	  

Även	  om	  den	  ekonomiska	  ersättningen	  är	  bra	  så	  kan	  företagets	  rykte	  skadas	  vid	  en	  

malplacerad	  synkronisering.	  

Trots	  att	  reklamfilm	  produceras	  i	  ett	  kommersiellt	  syfte	  så	  ser	  vi	  tendenser	  till	  att	  de	  

emotionella	  värdena	  spelar	  en	  allt	  större	  roll.	  Användningen	  av	  populärmusik	  i	  reklamfilm	  

har	  blivit	  allt	  tydligare.	  Vi	  tycker	  oss	  se	  att	  populärmusik	  alltmer	  tar	  över	  efter	  den	  

specialskrivna	  reklammusiken	  (jinglar).	  Idag	  anses	  musik	  vara	  väldigt	  viktigt,	  vilket	  vi	  

parallelliserar	  med	  att	  reklamfilmsproducenter	  alltmer	  förlitar	  sig	  på	  musikspecialiserade	  
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företag	  för	  att	  hitta	  den	  typ	  av	  musik	  som	  eftersträvas.	  .	  Vi	  är	  av	  åsikten	  att	  musik	  helt	  enkelt	  

ökar	  reklamfilmens	  genomslagskraft.	  Effekten	  av	  musikens	  användning	  i	  en	  reklamfilm	  kan	  

vara	  att	  den	  fastnar	  i	  människors	  minne	  

Att	  använda	  musik	  i	  sin	  marknadsföring	  anser	  vi	  vara	  en	  bidragande	  konkurrensfördel	  för	  

varumärken.	  Tron	  på	  musikens	  positiva	  effekter	  får	  oss	  att	  argumentera	  för	  att	  varumärken	  

nu	  för	  tiden	  jobbar	  med	  musik	  på	  ett	  med	  strategiskt	  plan	  än	  tidigare.	  Vi	  har	  lyckats	  påvisa	  

att	  de	  jobbar	  mer	  strategiskt	  med	  musik	  därför	  att	  de	  vill	  stärka	  sin	  image	  och	  göra	  

varumärket	  och	  dess	  produkter	  mer	  trovärdiga.	  Vi	  ser	  en	  strävan	  från	  varumärken,	  där	  de	  

försöker	  jobba	  allt	  närmare	  artister.	  En	  anledning	  till	  detta	  anser	  vi	  är	  att	  de	  vill	  fånga	  den	  

relationsstatus	  som	  en	  artist	  har	  till	  sina	  fans.	  Där	  ser	  vi	  samtidigt	  en	  motsägelse.	  Trenden	  

tenderar	  att	  gå	  mot	  att	  varumärken	  vill	  sätta	  sig	  själva	  på	  en	  sorts	  piedestal.	  Detta	  sker	  

samtidigt	  som	  varumärken	  försöker	  ha	  en	  allt	  tätare	  relation	  till	  sina	  kunder.	  En	  strategisk	  

användning	  av	  musik	  uppfattar	  vi	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  varumärken	  att	  minska	  den	  

eventuella	  klyfta	  som	  kan	  uppstå	  mellan	  dessa	  två	  förhållningssätt.	  

Fabriksmusiken	  är,	  precis	  som	  music	  supervision,	  helt	  beroende	  av	  reklamfilmens	  existens.	  

Den	  största	  effekten	  ser	  vi	  mestadels	  som	  ekonomisk.	  Vi	  har	  funnit	  att	  det	  ofta	  är	  

musikproducenter	  som	  står	  bakom	  tillverkningen	  av	  jinglar	  och	  reklammusik	  för	  att	  på	  så	  

sätt	  kunna	  finansiera	  driften	  av	  andra	  musikaliska	  projekt.	  	  

Genom	  användning	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  så	  argumenterar	  vi	  kring	  ett	  antal	  effekter	  som	  

berör	  just	  själva	  reklamfilmen.	  Det	  vi	  ser	  som	  framträdande	  är	  att	  genom	  integrationen	  av	  

musik	  i	  reklamfilm	  så	  kan	  reklamfilmen	  på	  ett	  mer	  strategiskt	  sätt	  inriktas	  mot	  specifika	  

målgrupper.	  Vi	  talar	  för	  att	  detta	  också	  kan	  medföra	  att	  nya	  kunder	  får	  upp	  ögonen	  för	  det	  

som	  marknadsförs	  genom	  reklamfilmen.	  Något	  annat	  som	  vi	  vill	  framhålla	  som	  påverkar	  

uppfattningen	  av	  allt	  som	  berör	  reklamfilmen	  är	  trovärdighet.	  Vi	  anser	  att	  en	  dålig	  

reklamfilm	  innehållandes	  fel	  typ	  av	  musik	  kan	  medföra	  att	  trovärdigheten	  riskerar	  att	  skadas	  

hos	  de	  inblandade	  parterna.	  

Förutom	  de	  effekter	  som	  vi	  påvisat	  för	  de	  olika	  inblandade	  aktörerna	  så	  har	  vi	  även	  

identifierat	  vissa	  mer	  generella	  effekter,	  sett	  till	  de	  båda	  branscherna.	  Vi	  argumenterar	  för	  

att	  den	  sociokulturella	  utvecklingen	  tillsammans	  flera	  års	  kvalitetsutveckling	  på	  reklamsidan	  

är	  en	  starkt	  bidragande	  faktor	  till	  reklamfilmens	  status	  i	  dagsläget.	  Förr	  ansågs	  det,	  både	  ur	  
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samhällets	  och	  i	  musikbranschens	  ögon,	  fult	  att	  sälja	  sin	  musik	  i	  reklamsyfte.	  Dock	  så	  är	  

dagens	  allmänna	  uppfattning	  att	  kvaliteten	  på	  reklamfilm	  successivt	  byggts	  upp	  och	  i	  takt	  

med	  det	  även	  dess	  rykte.	  Parallellt	  med	  reklambranschens	  utveckling	  så	  har	  en	  social	  

utveckling	  pågått,	  som	  varumärken	  alltmer	  har	  rättat	  sig	  efter.	  Fokus	  ser	  ut	  att	  ligga	  mer	  och	  

mer	  på	  individen	  och	  vikten	  av	  att	  vara	  sig	  själv	  och	  gå	  sin	  egen	  väg.	  	  

Diskussionen	  går	  återigen	  att	  koppla	  till	  den	  varumärkesorienterade	  

uppmärksamhetsekonomin.	  Det	  verkar	  som	  att	  begrepp	  som	  image	  och	  identitet	  står	  allt	  

mer	  i	  centrum.	  

Att	  begrepp	  som	  image	  och	  identitet	  är	  viktiga	  anser	  vi	  kan	  kopplas	  även	  till	  den	  ökande	  

användningen	  av	  populärmusik	  i	  reklamfilm.	  Vi	  ser	  det	  hela	  som	  ett	  kretslopp	  som	  även	  visar	  

att	  utvecklingen	  kan	  komma	  att	  fortsätta	  i	  samma	  riktning	  även	  i	  framtiden.	  

-‐ 	  	  Bättre	  kvalitet	  på	  reklamfilm	  à	  

-‐ Fler	  artister	  öppna	  för	  möjligheten	  att	  medverka	  à	  

-‐ Ökad	  kvalitet	  på	  den	  medverkande	  musiken	  à	  

-‐ Bättre	  kvalitet	  på	  reklamfilm	  à	  

 

Figur 5.1 Kretsloppet – Användning av populärmusik i reklamfilm  

	  

Trots	  att	  många	  instämmer	  i	  påståendet	  om	  att	  synkronisering	  av	  populärmusik	  har	  blivit	  en	  

allt	  viktigare	  del	  av	  musikbranschen	  så	  har	  vi	  inte	  kunnat	  identifiera	  att	  det	  rör	  sig	  om	  en	  

större	  ekonomisk	  omsättning	  nu	  än	  tidigare.	  Vi	  resonerar	  istället	  som	  följande.	  De	  

synkningsrelaterade	  totalinkomsterna	  för	  musikbranschen	  har	  inte	  växt,	  utan	  snarare	  har	  

synkningarna	  ökat	  i	  mängd.	  Detta	  medan	  inkomsten	  från	  varje	  enskild	  synk	  minskat.	  Detta	  

får	  oss	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  den	  ekonomiska	  vinsten	  är	  den	  samma	  nu	  som	  förr.’	  

5.4	  –	  Musik	  i	  reklamfilm	  –	  Så	  funkar	  det.	  
För	  att	  ytterligare	  tydliggöra	  analysen	  och	  kartläggningen	  kring	  integrationen	  av	  musik	  och	  

varumärken	  i	  reklamfilm	  så	  har	  vi	  valt	  att	  återigen	  återkoppla	  till	  vår	  forskningsfråga.	  Vi	  vill	  

här	  skildra	  vad	  som	  karaktäriserar	  denna	  synkronisering	  och	  vilken	  betydelse	  den	  kan	  få.	  
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Vi	  har	  valt	  att	  illustrera	  våra	  slutsatser	  i	  en	  egenkomponerad	  modell.	  Modellen	  syftar	  till	  att	  

förklara	  och	  analysera	  musikens	  olika	  förbindningssätt	  vid	  sammankoppling	  med	  reklamfilm.	  

Vi	  har	  medvetet	  valt	  att	  undvika	  att	  blanda	  in	  skivbolag	  i	  denna	  synkroniseringsprocess	  då	  

dessa	  sällan	  arbetar	  aktivt	  inom	  den	  trots	  att	  de	  oftast	  äger	  den	  inspelade	  musiken.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 5.2 Synkroniseringsprocessen - Musik i Reklamfilm 

Modellen	  framställer	  den	  vänstra	  sidan	  som	  musikbranschen	  och	  den	  högra	  sidan	  som	  

reklambranschen.	  I	  dagsläget	  anser	  vi	  att	  dessa	  branscher	  till	  viss	  del	  integrerar	  med	  

varandra,	  vilket	  kan	  tydas	  i	  modellens	  mittpunkt.	  Modellen	  antyder	  att	  de	  båda	  branscherna	  

integreras	  med	  varandra	  samt	  att	  knytpunkten	  av	  dessa	  utgörs	  av	  Music	  supervisor’s	  och	  

reklamfilmsproducenter.	  Modellen	  illustrerar	  även	  att	  artister	  som	  varumärken	  och	  

reklamfilmsbeställande	  företag	  (i	  modellen	  benämnt	  varumärken)	  bör	  närma	  sig	  varandra	  på	  

liknande	  sätt	  som	  de	  båda	  branscherna.	  Dessa	  två	  typer	  av	  integrering	  kan	  ses	  som	  en	  vidare	  

utveckling	  av	  Vincents	  (2002)	  version	  av	  halo-‐effekten.	  Han	  menar	  att	  effekten	  kan	  uppstå	  

när	  två	  varumärken	  samarbetar	  och	  båda	  parter	  vinner	  på	  det.	  	  

Vi	  hävdar	  att	  denna	  integration	  kan	  komma	  att	  bli	  större	  och	  större.	  Att	  musikbranschen	  rör	  

sig	  allt	  mer	  i	  höger	  riktning	  samtidigt	  som	  reklambranschen	  rör	  sig	  allt	  mer	  i	  vänster	  riktning.	  	  



73	  
	  

Modellen	  genomsyras	  dessutom	  av	  en	  bakomliggande	  diskussion	  rörande	  musik	  och	  

kommersialism.	  I	  dagens	  läge	  anses	  det	  inte	  längre	  fult	  för	  en	  artist	  att	  tjäna	  pengar.	  Det	  är	  

därför	  vi	  vill	  illustrera	  musikbranschens	  rörelse	  mot	  det	  mer	  kommersiella	  tänkandet	  inom	  

reklambranschen.	  I	  uppsatsen	  har	  vi	  flera	  gånger	  nämnt	  hyperkonkurrens	  och	  

uppmärksamhetsekonomi.	  Vi	  ser	  hyperkonkurrensen	  som	  en	  bidragande	  anledning	  till	  att	  

den	  mer	  kommersiella	  reklambranschen	  i	  sin	  tur	  rör	  sig	  i	  motsatt	  riktning.	  Konkurrensen	  kan	  

sägas	  ha	  en	  tvingande	  verkan	  för	  företag	  inom	  reklambranschen	  att	  sticka	  ut	  med	  

originalitet,	  emotioner	  och	  kulturvärden.	  Vi	  menar	  att	  tendensen	  går	  mot	  att	  

reklambranschen	  anspelar	  på	  emotionella	  kvaliteter	  riktade	  mot	  hjärtat	  snarare	  än	  rationella	  

budskap	  till	  hjärnan	  i	  sina	  reklamfilmer.	  För	  att	  få	  en	  ännu	  tydligare	  förståelse	  kring	  

integrationen	  så	  vill	  vi	  nedan	  påvisa	  modellens	  aktörers	  specifika	  egenskaper	  och	  bidragande	  

till	  interaktionen.	  

Populärmusik	  	  

Här	  avses	  musik	  som	  inte	  främst	  är	  komponerad	  ämnad	  för	  reklamfilm.	  I	  vår	  analys	  har	  det	  

tydligt	  framkommit	  att	  denna	  musiks	  främsta	  syfte	  oftare	  ligger	  i	  det	  konstnärliga	  som	  artist	  

eller	  upphovsmannen	  vill	  förmedla.	  Vi	  ser	  en	  synlig	  tendens	  att	  det	  vid	  synkronisering	  av	  

musik	  till	  reklamfilm	  är	  ovanligt	  att	  upphovsmannen	  själv	  tar	  initiativet	  genom	  den	  första	  

kontakten.	  Detta	  är	  ändå	  något	  som	  vi	  tror	  kan	  komma	  att	  ändras	  då	  vi	  argumenterar	  för	  att	  

branscherna	  allt	  mer	  närmar	  sig	  varandra.	  

Musikförlag	  

Sköter	  upphovsmäns	  rättigheter	  och	  är	  den	  aktör	  som	  är	  tänkt	  att	  aktivt	  sprida	  musik	  i	  olika	  

kanaler,	  varav	  reklambranschen	  är	  en	  av	  dem.	  Vi	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  musikförlagen	  

jobbar	  aktivt	  med	  relationen	  till	  reklamfilmsproducenter	  och	  music	  supervisors.	  Den	  aktiva	  

placeringen	  av	  musik	  till	  bl.a.	  reklamfilm	  har	  ökat	  till	  den	  grad	  att	  musikförlag	  idag	  anställer	  

egna	  music	  supervisors.	  Fördelen	  som	  musikförlag	  har	  gentemot	  externa	  music	  supervisors	  

är	  att	  de	  har	  en	  mer	  specifik	  kunskap	  om	  den	  musik	  de	  äger	  rättigheterna	  till.	  Kunskapen	  kan	  

yttra	  sig	  i	  att	  förlagen	  kan	  plocka	  fram	  relativt	  okända	  guldkorn	  som	  inga	  andra	  har	  

kännedom	  om	  samt	  att	  de	  rent	  tidsmässigt	  kan	  matcha	  artistens	  egen	  promotion,	  skivsläpp	  

och	  turnéer	  till	  eventuell	  reklamfilmsproduktion.	  Vi	  argumenterar	  för	  att	  denna	  fördelaktiga	  

och	  djupgående	  kunskap	  kan	  få	  påföljden	  av	  att	  reklamproducenter	  och	  reklambeställande	  
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företag	  går	  direkt	  till	  musikförlagen	  istället	  för	  att	  använda	  sig	  av	  mellanhänder	  för	  att	  ta	  

fram	  reklamfilmens	  musik.	  

Music	  Supervisor	  

En	  aktör	  som	  agerar	  svävande	  mellan	  reklambranschen	  och	  musikförlag	  eller	  

artister/upphovsmän	  till	  populärmusik	  i	  mitten	  av	  de	  båda	  branschernas	  integrationscentra.	  

En	  Music	  Supervisor	  har	  till	  uppgift	  att	  helt	  enkelt	  ordna	  fram	  den	  musik	  som	  kunder	  vill	  ha.	  

Vi	  har	  sett	  att	  dessa	  företag	  även	  aktivt	  arbetar	  mot	  reklambranschen	  genom	  att	  tipsa	  och	  

erbjuda	  ny	  musik	  och	  på	  så	  sätt	  hålla	  den	  aktuella	  relationen	  levande.	  Vi	  menar	  att	  dessa	  

aktörer	  kan	  ses	  som	  musikbranschens	  frilansare.	  Analysen	  visar	  att	  music	  supervisors	  är	  ett	  

ganska	  nytt	  förekommande	  fenomen	  och	  att	  fler	  och	  fler	  av	  dessa	  ploppar	  upp	  på	  

marknaden.	  Kanske	  är	  det	  så	  att	  företag	  med	  de	  resurser	  och	  den	  specifika	  kunskap	  som	  

krävs	  för	  att	  arbeta	  hundraprocentigt	  med	  musiksynkronisering	  har	  hittat	  en	  tidigare	  

oexploaterad	  öppning	  mellan	  reklambransch	  och	  musikbransch.	  En	  fördel	  som	  vi	  ser	  att	  

dessa	  mellanhänder	  utnyttjar	  är	  att	  de	  kan	  välja	  på	  all	  världens	  musik	  och	  är	  inte	  knutna	  till	  

en	  viss	  katalog.	  

Reklamfilmsproducent	  

Reklamfilmsproducenten	  agerar	  som	  en	  mellanhand	  mellan	  beställande	  varumärke	  och	  

musikbransch.	  Dess	  position	  kan	  ses	  som	  synonym	  till	  en	  music	  supervisor,	  där	  även	  

reklamfilmproducenten	  kan	  ses	  befinna	  sig	  i	  integrationscentrat	  mellan	  två	  branscher.	  Vi	  ser	  

dem	  som	  konsulter	  som	  arbetar	  å	  varumärkenas	  räkning,	  med	  möjlighet	  att	  leasa	  ut	  delar	  av	  

sitt	  uppdrag	  till	  frilansande	  music	  supervisors	  eller	  musikförlag.	  Vi	  argumenterar	  för	  att	  de,	  

trots	  att	  de	  befinner	  sig	  i	  mitten	  av	  de	  båda	  branscherna,	  ännu	  inte	  utnyttjar	  sin	  position	  till	  

hundra	  procent.	  Med	  detta	  menar	  vi	  att	  om	  de	  skulle	  ha	  större	  kunskap	  om	  musik	  och	  

licensiering	  av	  den	  så	  skulle	  mellanhänder	  i	  form	  av	  music	  supervisor’s	  inte	  behövas.	  

Varumärke	  	  

Varumärket	  fungerar	  som	  beställare	  av	  en	  reklamfilmsproduktion	  och	  således	  också	  som	  

ursprunglig	  beställare	  av	  den	  musik	  som	  skall	  användas.	  De	  vänder	  sig	  vanligtvis	  till	  

reklamfilmsproducenten	  för	  att	  finna	  rätt	  musik	  men	  kan	  också	  själva	  gå	  direkt	  till	  

musikförlag,	  music	  supervisor	  och	  ibland	  även	  direkt	  till	  artisten	  ifråga.	  Det	  senare	  är	  något	  
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som	  vi	  genom	  arbetet	  kunnat	  konstatera	  bli	  allt	  vanligare.	  Återigen	  så	  gör	  vi	  kopplingen	  om	  

branschernas	  rörelser	  mot	  varandra.	  

Fabriksmusik:	  

Med	  fabriksmusik	  menar	  vi	  musik	  som	  är	  specialskriven	  för	  reklamproduktion.	  Vi	  har	  under	  

arbetets	  gång	  kommit	  fram	  till	  att	  denna	  musik	  är	  nära	  kopplad	  till	  reklambranschen	  och	  att	  

den	  därför	  under	  en	  längre	  tid	  inte	  ansetts	  tillhöra	  musikbranschen.	  Det	  är	  därför	  vi	  har	  valt	  

att	  illustrera	  fabriksmusiken	  i	  modellens	  högra	  sfär.	  Vi	  har	  placerat	  den	  närmast	  varumärke	  

och	  reklamfilmsproducent,	  som	  vi	  ser	  som	  fabriksmusikens	  främsta	  affärspartners.	  Vi	  

argumenterar	  kring	  att	  fabriksmusiken	  inte	  rör	  sig	  mot	  branschernas	  knytpunkt	  i	  samma	  

utsträckning	  som	  övriga	  parter.	  Dock	  så	  tycker	  vi	  oss	  se	  att	  artister	  som	  endast	  tidigare	  

sysslat	  med	  populärmusik	  tenderar	  till	  att	  idag	  utöka	  sina	  inkomstkällor	  med	  hjälp	  av	  att	  

producera	  specialskriven	  musik	  till	  bl.a.	  reklamfilm,	  vilket	  är	  vad	  vi	  kallar	  för	  fabriksmusik.	  

5.6	  –	  Synkroniseringens	  framtid	  
För	  att	  vara	  kapabla	  till	  att	  ge	  ett	  fullständigt	  svar	  på	  vår	  uppställda	  problemformulering	  så	  

är	  framtiden	  en	  viktig	  variabel.	  Lika	  viktigt	  är	  förståelsen	  om	  vad	  som	  har	  lett	  oss	  dit	  vi	  är	  

idag.	  	  Som	  vi	  diskuterat	  tidigare	  så	  ser	  vi	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  som	  en	  liten	  

del	  av	  en	  större	  samhällsförändring.	  Vi	  argumenterar	  för	  att	  denna	  förändring	  har	  pågått	  

under	  en	  längre	  tid	  och	  mynnat	  ut	  i	  att	  alla,	  för	  studien	  aktuella	  företag,	  agerar	  i	  

konkurrenskraftiga	  branscher	  som	  färgats	  av	  denna	  samhällsförändring.	  Vi	  har	  även	  

analyserat	  kring	  att	  konkurrensen	  och	  samhällsförändringen	  i	  sin	  tur	  bidragit	  till	  en	  starkare	  

tro	  på	  individualisering	  och	  personlig	  identitet.	  Ett	  annat	  steg	  som	  vi	  kunnat	  utröna	  ur	  denna	  

samhällsförändring	  är	  att	  synen	  på	  reklamfilm	  har	  förändrats	  till	  den	  mån	  att	  reklamen	  fått	  

ett	  bättre	  rykte	  och	  anses	  hålla	  en	  högre	  kvalitet	  än	  tidigare.	  Det	  kan	  därför	  ses	  som	  ett	  

naturligt	  steg	  att	  acceptansen	  från	  artisters	  sida	  till	  att	  använda	  sin	  musik	  i	  reklamfilm	  därför	  

har	  ökat.	  Likväl	  så	  kan	  det	  uppfattas	  som	  att	  alliansen	  mellan	  artist	  och	  reklamfilm	  blir	  

alltmer	  accepterad	  i	  allmänhetens	  ögon.	  	  

Vi	  ser	  en	  möjlig	  framtida	  risk	  för	  musikbranschen	  om	  synkroniseringsfenomenet	  fortsätter	  

att	  växa.	  Kanske	  är	  det	  så	  att	  musikbranschen	  förlitar	  sig	  allt	  mer	  på	  inkomsten	  som	  

genereras	  via	  reklambranschen.	  Dock	  så	  kan	  detta	  även	  vara	  gynnande	  då	  de	  två	  olika	  
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branscherna	  i	  en	  lyckad	  symbios	  kanske	  kan	  främja	  varandra.	  Vi	  förmodar	  att	  framtiden	  kan	  

ta	  olika	  vägar	  och	  nedan	  beskriver	  vi	  ett	  antal,	  enligt	  oss,	  troliga	  scenarior.	  	  

-‐ Om	  samarbetet	  mellan	  de	  olika	  branscherna	  fortsätter	  sin	  tillväxt	  så	  anser	  vi	  att	  de	  

utmärkande	  egenskaperna	  och	  kunskaperna	  hos	  de	  två	  kan	  främja	  innovation.	  Detta	  

tror	  vi	  då	  kan	  innebära	  att	  branschen	  slås	  ihop	  samtidigt	  som	  den	  luckras	  upp	  och	  

decentraliseras.	  Vi	  menar	  att	  effekten	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  fler	  specialiserade	  

och	  nischade	  företag	  kommer	  att	  utvecklas	  och	  bli	  fler.	  

	  

-‐ Det	  andra	  möjliga	  scenariot	  vill	  vi	  illustrera	  med	  att	  samarbetet	  istället	  leder	  till	  att	  

de	  båda	  branscherna	  tillsammans	  utvecklar	  ett	  mindre	  antal	  riktigt	  stora	  företag	  som	  

kommer	  att	  dominera	  marknaden.	  	  

	  

-‐ Sedan	  ser	  vi	  ändå	  en	  möjlig	  korsning	  mellan	  dessa	  två	  scenarior.	  De	  båda	  

branschernas	  sammanträde	  kan	  komma	  att	  likna	  den	  utveckling	  som	  musikbranschen	  

själv	  genomgått	  under	  flertalet	  decennier.	  Med	  det	  menar	  vi	  att	  det	  kan	  komma	  att	  

finnas	  stora	  multinationella	  företag	  samtidigt	  som	  extrema	  nischer	  kommer	  att	  leva	  

vidare	  (=	  majorbolag	  kontra	  indiebolag).	  

	  

-‐ 	  	  	  Det	  fjärde	  scenariot	  är	  en	  utveckling	  som	  idag	  är	  aktuell.	  Vi	  ser	  att	  trenden	  alltmer	  

gått	  mot	  att	  stora	  varumärken	  agerar	  inom	  ett	  flertal	  olika	  branscher.	  Ett	  bra	  

exempel	  är	  det	  engelska	  företaget	  Cadbury,	  ett	  ansenligt	  mjölkchokladföretag	  som	  

startat	  ett	  eget	  reklambolag	  samt	  ett	  eget	  skivbolag	  för	  att	  profilera	  sin	  verksamhet	  

ytterligare.	  Vi	  ser	  möjligheten	  att	  denna	  trend	  i	  framtiden	  kan	  öka	  mängden	  av	  

likasinnade	  företag.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  innebära	  att	  musikbranschens	  och	  

reklambranschens	  specialiserade	  företag	  som	  jobbar	  med	  flera	  olika	  arbetsgivare	  dör	  

ut.	  	  
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Bilaga	  1	  
BORG,	  Johan:	  Music	  supervisor	  på	  musikbolaget	  Riviera	  

Johan	  Borg	  jobbar	  på	  Riviera	  som	  är	  ett	  postproduktionsbolag	  vars	  sysslor	  innebär	  efterbearbetning	  till	  film,	  
reklamfilm,	  tv,	  ljuddesign	  och	  ljudsättning,	  special	  effect.	  Ljudstudion	  började	  någon	  gång	  på	  nittiotalet.	  Även	  
musik	  till	  reklamfilm	  och	  långfilm,	  både	  komponeras	  och	  klareras	  det	  rättigheter	  till	  (klassisk	  supervision).	  
Johans	  huvudområde	  är	  den	  norska	  marknaden	  och	  där	  har	  Riviera	  enligt	  honom	  väldigt	  högt	  anseende.	  Det	  
innebär	  att	  Riviera	  inte	  behöver	  bråka	  om	  kunderna.	  	  

2002	  anställdes	  deras	  första	  Music	  Supervisor	  och	  har	  sedan	  dess	  varit	  en	  viktig	  del	  i	  Rivieras	  arbete.	  Music	  
supervision	  innebär	  för	  Johan	  ett	  samarbete	  med	  regissörer	  eller	  kreatörer	  och	  pratar	  om	  musik	  för	  att	  sedan	  
ta	  fram	  vilken	  låt	  som	  passar	  vilken	  reklam,	  tv-‐serie	  eller	  film.	  	  Arbetet	  som	  sker	  med	  musikstrategier	  som	  ofta	  
implementeras	  i	  någon	  sorts	  butiksradio	  och	  ofta	  mer	  långsiktigt	  än	  synkning	  för	  film	  och	  tv.	  

De	  jobbar	  även	  med	  musik	  och	  varumärken	  och	  vad	  de	  kallar	  för;	  musikstrategier.	  Det	  förklarar	  han	  vidare	  och	  
menar	  att	  Riviera	  definierar	  varumärken	  musikaliskt,	  framför	  allt	  i	  butikmiljö.	  Denna	  del	  uppskattar	  Johan	  lite	  
mer	  än	  den	  mer	  klassiska	  biten	  som	  innebär	  att	  klarera	  rättigheter.	  Detta	  eftersom	  han	  då	  får	  jobba	  betydligt	  
närmare	  både	  musiker/låtskrivare	  och	  varumärken.	  	  

Arbetet	  med	  att	  utveckla	  hela	  strategier	  för	  ljud	  till	  företag	  tror	  Johan	  absolut	  håller	  på	  att	  bli	  vanligare.	  
Synkroniseringsformen	  har	  enligt	  honom	  tagit	  fart	  de	  senaste	  åren	  och	  kommer	  förmodligen	  bara	  att	  fortsätta.	  
Vidare	  tror	  han	  att	  varumärken	  nu	  har	  blivit	  mer	  medvetna	  om	  hur	  de	  ska	  jobba	  med	  musik	  i	  offentliga	  miljöer.	  
Han	  poängterar	  att	  musik	  har	  väldigt	  stor	  betydelse	  om	  i	  hur	  ett	  varumärke	  uppfattas	  och	  tror	  att	  varumärken	  
kommer	  börja	  jobba	  mer	  strategiskt	  med	  musik	  på	  alla	  tillgängliga	  plattformar.	  Han	  anser	  vidare	  att	  
varumärken	  bör	  vara	  tydligare	  att	  förmedla	  sin	  identitet	  på	  samma	  sätt	  genom	  ljud	  som	  de	  kanske	  gör	  rent	  
utseendemässigt.	  Varumärkets	  värderingar	  ska	  enligt	  Johan	  kunna	  speglas	  i	  musiken.	  

Om	  man	  har	  en	  del	  av	  sin	  affärsidé	  i	  att	  ha	  nya	  kläder	  varje	  dag	  så	  bör	  man	  kanske	  se	  till	  att	  ha	  
ny	  musik	  också.	  

	  
Vidare	  så	  tror	  Johan	  att	  medvetenheten	  hos	  marknadscheferna	  är	  kanske	  inte	  riktigt	  där	  den	  borde	  vara	  men	  
den	  är	  definitivt	  på	  väg	  åt	  rätt	  håll.	  

Johan	  diskuterar	  kring	  ett	  antal	  konkurrensfördelar	  som	  företag	  inom	  det	  här	  området	  kräver	  för	  att	  lyckad.	  För	  
det	  första	  så	  menar	  han	  att	  ett	  starkt	  rykte	  och	  relationer	  är	  viktiga.	  Just	  relationer	  tror	  han	  är	  väldigt	  viktigt	  
just	  inom	  musikbranschen,	  som	  är	  en	  förhållandevis	  liten	  bransch	  i	  Sverige.	  För	  det	  andra	  så	  menar	  han	  att	  
objektivitet	  till	  musik	  är	  viktigt,	  att	  kunna	  komma	  med	  förslag	  inom	  många	  olika	  musikgenrers	  till	  exempel.	  	  

Som	  potentiella	  konkurrenter	  pekar	  Johan	  på	  de	  företag	  som	  sysslar	  med	  streaming	  till	  butiker	  som	  egentligen	  
inte	  har	  någon	  varumärkesanalys	  bakom	  utan	  bara	  skickar	  en	  mix	  låtar	  de	  tror	  passar.	  Johan	  tror	  dock	  att	  
konkurrenterna	  blir	  bättre	  och	  bättre	  på	  just	  analysdelen	  av	  varumärket,	  vilket	  han	  tycker	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  
inte	  glömma	  bort.	  	  

Vidare	  menar	  han	  att	  konkurrensen	  ökade	  väsentligt	  för	  bara	  några	  år	  sedan	  då	  en	  anställd	  ifrån	  Riviera	  
startade	  eget	  och	  snabbt	  kom	  det	  fler,	  liknande	  företag.	  	  Andra	  konkurrenter	  menar	  Johan,	  är	  musikförlagen	  
som	  nu	  på	  senare	  år	  börjat	  jobba	  lite	  likadant.	  Johan	  menar	  dock	  att	  förlagen	  har	  det	  svårare	  då	  de	  endast	  kan	  
”sälja”	  den	  musik	  de	  har	  rättigheter	  till	  medans	  Riviera	  fungerar	  som	  en	  mellanhand	  och	  kan	  gå	  till	  vilket	  bolag	  
de	  vill.	  Johan	  menar	  att	  de	  på	  Riviera	  först	  och	  främst	  fokuserar	  på	  musiken	  för	  att	  sedan	  gå	  till	  
rättighetshavare,	  vilket	  han	  bara	  ser	  som	  en	  fördel.	  

Då	  Riviera	  fungerar	  som	  en	  mellanhand	  mellan	  varumärken,	  förlag	  och	  skivbolag	  så	  menar	  Johan	  att	  relationen	  
bör	  sättas	  i	  fokus.	  Ibland	  menar	  han	  att	  förlagen	  försökte	  få	  Johan	  och	  de	  andra	  på	  Riviera	  att	  samarbeta	  mer	  
med	  just	  dem	  och	  prioritera	  bort	  andra	  vilket	  kunde	  försvåra	  arbetet	  en	  del.	  Rivieras	  mellanhandsposition	  
beskriver	  Johan	  som	  en	  sorts	  förhandlare.	  Riviera	  vet	  när	  ett	  pris	  för	  en	  låt	  är	  högt	  respektive	  lågt,	  sett	  ur	  ett	  
varumärkes	  ögon	  vilket	  Johan	  inte	  tror	  att	  förlagen	  upplever	  som	  särskilt	  jobbigt.	  Han	  menar	  att	  eftersom	  
Riviera	  har	  som	  mål	  att	  premiera	  bra	  musik	  i	  reklamfilm	  så	  tjänar	  förlagen	  på	  det	  istället	  för	  att	  sälja	  jinglar	  som	  
de	  inte	  kan	  ta	  ut	  lika	  mycket	  för.	  
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Trots	  att	  relationerna	  med	  förlag	  och	  varumärken	  är	  på	  personbasis	  och	  det	  råder	  en	  kompisanda	  mellan	  
bolagen	  så	  menar	  Johan	  att	  affärssidan	  inte	  går	  att	  glömma	  bort.	  Han	  fortsätter	  och	  menar	  att	  en	  bra	  relation	  
kan	  leda	  till	  att	  när	  ett	  visst	  projekt	  dyker	  upp	  som	  han	  vet	  skulle	  passa	  någon	  på	  ett	  visst	  företag	  så	  går	  
naturligtvis	  denne	  först	  i	  kön.	  Kompisandan	  gör	  det	  enligt	  Johan	  att	  det	  går	  snabbare	  och	  smidigare	  att	  jobba	  
helt	  enkelt.	  

Angående	  varumärkenas	  roll	  i	  synkroniseringsprocessen	  så	  menar	  Johan	  att	  deras	  roll	  är	  mer	  som	  en	  sorts	  
kvalitetsgodkännare.	  Johan	  och	  Riviera	  ger	  dem	  alternativen	  och	  varumärkena	  tar	  besluten.	  

Maktrelationen	  menar	  Johan	  ser	  olika	  ut	  från	  gång	  till	  gång.	  Han	  menar	  vidare	  att	  vissa	  regissörer	  bryr	  sig	  inte	  
så	  mycket	  och	  kan	  inte	  så	  mycket	  angående	  musik,	  andra	  bryr	  sig	  mycket	  och	  kan	  mycket.	  Den	  värsta	  
kombinationen	  poängterar	  han	  är,	  när	  de	  bryr	  sig	  mycket	  men	  kan	  väldigt	  lite.	  I	  vissa	  fall	  kan	  vissa	  Riviera	  
jobbar	  med	  kunna	  väldigt	  mycket	  om	  en	  specifik	  genre	  men	  vara	  helt	  lost	  i	  en	  annan	  och	  då	  behöva	  Rivieras	  
hjälp.	  Alla	  från	  marknadschef	  och	  vd	  till	  produktionsbolag	  och	  byrå	  har	  olika	  musikaliska	  preferenser	  så	  det	  är	  
svårt	  att	  säga	  vem	  som	  bestämmer	  vilken	  musik	  som	  skall	  sättas.	  	  

I	  film	  påstår	  Johan	  att	  är	  det	  regissören	  som	  bestämmer	  och	  att	  producentens	  budget	  spelar	  in.	  I	  film	  så	  
bestämmer	  ju	  regissören	  musiken	  i	  99	  %	  av	  fallen,	  är	  det	  så	  att	  han	  inte	  bestämmer	  så	  har	  han	  bestämt	  vem	  
som	  bestämmer.	  	  

Det	  är	  ju	  ändå	  regissörens	  lilla	  bebis	  som	  de	  är	  gravida	  med	  i	  tre	  år,	  så	  det	  är	  inget	  de	  ger	  bort	  
utan	  strid	  bara	  så	  där.	  

	  
Johan	  menar	  att	  det	  har	  blivit	  mer	  accepterat	  idag	  för	  en	  artist	  att	  synas	  i,	  eller	  förknippas	  med	  reklam.	  
Förmodligen	  därför	  att	  reklamfilmen	  i	  sig	  har	  blivit	  så	  pass	  mycket	  bättre.	  Nu	  kan	  man	  fortfarande	  vara	  creddig	  
och	  släppa	  sin	  musik	  till	  reklam	  eftersom	  statusen	  på	  reklam	  har	  höjts.	  Han	  menar	  vidare	  att	  många	  driver	  
tesen	  om	  att	  reklam	  skulle	  vara	  nya	  sättet	  för	  skivbolag,	  musikförlag	  och	  artister	  att	  tjäna	  pengar	  på	  men	  tror	  
att	  det	  är	  en	  felaktig	  uppfattning.	  Så	  mycket	  pengar	  handlar	  det	  inte	  om.	  Han	  menar	  snarare	  att	  är	  en	  vanlig	  
missuppfattning	  från	  musikindustrin	  att	  ”det	  här	  är	  det	  vi	  ska	  bli	  rika	  på	  nu”.	  Det	  går	  inte	  enligt	  honom	  att	  
jämföra	  inkomsten	  från	  synkning	  med	  den	  inkomst	  som	  förlorats	  på	  grund	  av	  svikande	  skivförsäljning.	  Han	  tror	  
istället	  alltså	  att	  det	  är	  reklamens	  status	  som	  har	  styrt	  utvecklingen.	  Reklam	  är	  enligt	  honom	  generellt	  sett	  
mycket	  bättre	  nu	  än	  för	  10-‐15	  år	  sedan	  vilket	  har	  gjort	  att	  människor	  är	  mer	  intresserade	  av	  reklam	  nu	  för	  
tiden.	  	  

Skivbolag	  och	  förlag	  har,	  kanske	  lite	  missvisande,	  uttalat	  att	  det	  finns	  pengar	  i	  synkning.	  Och	  det	  är	  även	  
trendigt	  att	  använda	  det.	  Ju	  fler	  artister	  som	  gör	  det	  desto	  mindre	  konstigt	  blir	  det,	  menar	  Johan.	  

Johan	  menar	  att	  efter	  bankkraschen	  2009	  så	  var	  det	  väldigt	  mycket	  lågbudget,	  specialskrivet	  och	  katalogmusik.	  
Väldigt	  lite	  högbudgetproduktioner	  och	  synkar	  därför	  att	  folk	  hade	  helt	  enkelt	  inte	  råd.	  	  Han	  fortsätter	  sin	  
tankar	  och	  menar	  att	  folk	  köpte	  mindre	  grejer	  på	  ICA,	  ICA	  lade	  mindre	  pengar	  på	  marknadsföring	  och	  därför	  
köpte	  de	  billigare	  musik	  till	  sin	  marknadsföring.	  Johan	  menar	  att	  det	  är	  ganska	  logiskt	  och	  tror	  att	  det	  är	  det	  
som	  kommer	  att	  styra	  eventuella	  trender	  inom	  synkronisering	  och	  musik	  i	  stort	  även	  i	  framtiden.	  

En	  trend	  angående	  licensiering	  anser	  Johan	  vara	  att	  fler	  varumärken	  köper	  låttexter	  och	  fraser	  från	  
upphovsmäns	  låtar.	  Han	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  en	  bra	  inkomstkälla.	  Och	  också	  att	  artister	  nämner	  varumärken	  
i	  sina	  låtar	  anser	  han	  sker	  allt	  oftare.	  Han	  tror	  att	  en	  hit	  som	  nämner	  ett	  varumärke	  om	  och	  om	  igen	  måste	  vara	  
värt	  otroligt	  mycket	  pengar.	  Så	  att	  varumärken	  och	  artister	  jobbar	  närmare	  varandra	  kommer	  att	  komma	  mer	  
och	  mer.	  Han	  drar	  här	  paralleller	  med	  begreppet	  co-‐branding.	  Fortsättningsvis	  så	  menar	  han	  att	  artister	  börjar	  
se	  det	  som	  ett	  sätt	  att	  marknadsföra	  sig	  själva	  på.	  När	  varumärken	  går	  mot	  att	  göra	  sina	  kunder	  till	  fans,	  så	  är	  
det	  väldigt	  nyttigt	  för	  ett	  varumärke	  att	  marknadsföra	  andra	  produkter	  till	  sina	  fans	  för	  att	  fansen	  lyssnar	  på	  
företagen.	  	  

-‐ Om	  man	  tar	  Apple	  som	  exempel;	  folk	  som	  är	  Apple-‐frälsta	  lyssnar	  ju	  på	  vad	  Steve	  Jobs	  
säger.	  Han	  har	  en	  position	  där	  han	  kan	  marknadsföra	  nya	  grejer	  till	  apples	  kunder	  så	  om	  
varumärket	  jobbar	  med	  t.ex.	  ett	  nytt	  band	  så	  skulle	  det	  nå	  otroligt	  många	  människor	  och	  
säkerligen	  blir	  en	  win-‐win-‐situation.	  
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Dock	  så	  vet	  han	  inte	  säkert	  om	  trenden	  med	  co-‐brand	  kommer	  hålla	  i	  sig	  men	  poängterar	  ändå	  att	  det	  blir	  
vanligare	  och	  vanligare.	  

Om	  Johan	  ser	  till	  omsättningen	  så	  menar	  han	  att	  reklamdelen	  är	  väldigt	  viktig	  och	  påstår	  att	  det	  är	  Rivieras	  
core-‐business.	  

När	  han	  jämför	  med	  synkar	  i	  film	  så	  menar	  han	  att	  de	  är	  personligt	  utvecklande	  på	  ett	  annat	  sätt	  men	  tror	  de	  
skulle	  behöva	  jobba	  hårdare	  för	  samma	  pengar	  om	  de	  bara	  skulle	  göra	  långfilm.	  	  De	  olika	  inkomstkällorna	  är	  
alltså	  viktig	  för	  Riviera	  på	  olika	  sätt.	  Han	  menar	  att	  inkomster	  ifrån	  filmer	  och	  tv-‐serier	  inom	  norden	  inte	  är	  i	  
närheten	  så	  stora	  som	  de	  ifrån	  serier	  och	  filmer	  i	  USA.	  Han	  hävdar	  vidare	  att	  komplexiteten	  vid	  skapande	  av	  
film	  och	  serie	  rent	  musikmässigt	  är	  betydligt	  större	  och	  att	  budgetpusslet	  ibland	  kan	  bli	  enormt.	  	  

Så	  här	  många	  minuter	  musik	  behöver	  vi	  –	  De	  här	  låtarna	  vill	  vi	  ha	  -‐	  Vi	  behöver	  3	  000	  för	  att	  få	  den	  
där	  låten	  i	  det	  här	  partiet,	  Var	  ska	  vi	  sno	  de	  pengarna	  ifrån	  eller	  ska	  vi	  skippa	  den	  låten	  helt	  och	  

hållet?	  
	  

Den	  här	  komplexiteten	  menar	  Johan	  bidrar	  till	  att	  filmproduktioner	  ibland	  gör	  en	  deal	  med	  ett	  visst	  förlag	  och	  
kör	  bara	  musik	  från	  deras	  katalog	  genom	  hela	  filmen.	  

Rent	  prismässigt	  så	  menar	  Johan	  att	  priserna	  varit	  desamma	  de	  senaste	  åren	  och	  tror	  inte	  på	  någon	  ökning	  i	  
framtiden.	  Han	  påstår	  att	  det	  svårt	  att	  se	  om	  det	  blir	  dyrare	  eller	  billigare	  och	  för	  att	  kunna	  se	  det	  så	  måste	  
man	  nästan	  synka	  samma	  låt	  till	  samma	  film	  med	  typ	  fem	  års	  mellanrum	  och	  se	  vad	  skillnaden	  blir.	  Johan	  
menar	  att	  trenden	  nog	  istället	  är	  att	  folk	  börjar	  ta	  betalt	  för	  grejer	  som	  de	  inte	  tog	  betalt	  för	  förut.	  Han	  tar	  upp	  
exemplet	  med	  Youtube,	  eftersom	  det	  mer	  och	  mer	  börjar	  ersätta	  vanlig	  Tv-‐reklam.	  	  

Johan	  tar	  upp	  andra	  licensieringsmöjligheter	  och	  nämner;	  Internet,	  TV,	  Biograf,	  Instore,	  Inflight	  Entertainment,	  
Mässor,	  Ringsignaler,	  fria	  downloads	  och	  textlicensiering.	  

Skillnaden	  mellan	  olika	  reklamer	  såsom	  den	  på	  TV	  och	  den	  som	  sänds	  på	  Bio	  eller	  Internet	  anser	  inte	  Johan	  
som	  stor	  men	  tror	  ändå	  att	  man	  betalar	  mer	  per	  träff	  på	  bio.	  Priset	  brukar	  istället	  höjas	  utefter	  hur	  stor	  
exponeringsmöjligheten	  är,	  inte	  beroende	  på	  vilket	  medium	  som	  används.	  

Vid	  en	  ordinär	  synkronisering	  så	  är	  artisterna	  och	  upphovsmännen	  inte	  speciellt	  inblandade	  utan	  mer	  vid	  de	  
tillfällen	  som	  nyinspelning	  sker.	  Johan	  menar	  att	  ibland	  kan	  man	  kontakta	  upphovsmannen	  för	  att	  det	  ska	  gå	  
snabbare	  men	  menar	  också	  att	  det	  är	  när	  man	  känner	  upphovsmännen	  personligen	  som	  det	  går	  att	  göra	  så.	  
Relationer	  som	  de	  naturligtvis	  tjänar	  på	  i	  jämförelse	  till	  sina	  konkurrenter.	  

Johan	  menar	  att	  det	  är	  känslan	  som	  låten	  får	  fram,	  en	  blandning	  av	  text	  och	  musik	  som	  är	  viktig	  vid	  
ljudsättning.	  Texten	  måste	  enligt	  honom	  naturligtvis	  fungera	  med	  varumärket.	  Ibland	  så	  är	  det	  bara	  texten	  som	  
är	  viktig,	  det	  är	  så	  pass	  olika	  från	  projekt	  till	  projekt	  hur	  musiken	  blir.	  Johan	  tror	  vidare	  att	  kopplingen	  till	  
produkten	  kan	  vara	  viktig	  men	  tror	  att	  det	  snarare	  handlar	  om	  att	  reklamen	  ska	  riktas	  mot	  en	  specifik	  
målgrupp.	  

Riviera	  kommer	  in	  olika	  i	  processen	  och	  påstår	  att	  ibland	  så	  kan	  byrån	  komma	  och	  säga	  att	  de	  ska	  göra	  en	  
reklamfilm	  om	  sex	  månader	  och	  de	  hade	  tänkt	  göra	  såhär	  och	  nu	  behöver	  lite	  tankar	  om	  musiken.	  Ibland	  kan	  
det	  istället	  vara	  så	  att	  reklamen	  ska	  gå	  live	  om	  tre	  dagar	  och	  projektledaren	  hör	  av	  sig	  och	  säger	  att	  de	  behöver	  
musik.	  Sen	  finns	  allt	  däremellan.	  Det	  är	  alltid	  olika.	  Johan	  önskar	  att	  det	  var	  lite	  mer	  uppstyrt	  ibland.	  	  

Men	  när	  saker	  är	  ouppstyrda	  och	  saker	  måste	  göras	  snabbt,	  tar	  man	  På	  frågan	  om	  Johan	  och	  Riviera	  ibland	  tar	  
chansen	  att	  utnyttja	  situationen	  så	  svarar	  Johan	  att	  de	  inte	  har	  den	  möjligheten.	  Däremot	  tror	  han	  att	  det	  är	  
vanligare	  att	  förlag	  utnyttjar	  varumärken	  ibland.	  

När	  en	  kund	  kommer	  till	  exempelvis	  Sony	  så	  kommer	  kunden	  inte	  till	  dom	  för	  att	  dom	  vill	  ha	  Sony,	  
dom	  kommer	  för	  att	  dom	  vill	  ha	  Dylan	  och	  Sony	  har	  Dylan.	  Nästa	  gång	  dom	  vill	  ha	  Dylan	  så	  

kommer	  dom	  komma	  till	  förlaget	  igen	  oavsett	  om	  de	  tycker	  att	  de	  blev	  lurade	  förra	  gången	  eller	  
inte.	  Så	  funkar	  det	  inte	  för	  oss.	  Vi	  måste	  tänka	  på	  våra	  relationer.	  
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Johan	  menar	  att	  det	  för	  hans	  och	  Rivieras	  del	  snarare	  handlar	  om	  en	  förtroenderelation	  än	  en	  maktrelation.	  
Däremot	  så	  menar	  han	  att	  de	  får	  större	  makt	  då	  kunden	  kommer	  med	  kort	  varsel	  och	  vill	  ha	  hjälp.	  Då	  kan	  de	  på	  
Riviera	  ta	  ut	  mer	  pengar.	  Johan	  menar	  att	  det	  är	  helt	  naturligt	  för	  då	  måste	  man	  lägga	  andra	  projekt	  åt	  sidan	  
och	  låta	  de	  vänta.	  Han	  tycker	  att	  så	  funkar	  det	  ju	  med	  vad	  som	  helst,	  vill	  du	  ha	  något	  på	  en	  gång	  så	  får	  du	  
betala	  mer.	  Det	  är	  ingenting	  som	  deras	  kunder	  ser	  som	  någonting	  konstigt,	  dom	  jobbar	  ju	  på	  samma	  sätt	  själva.	  

Johan	  ser	  även	  nyinspelade	  verk	  som	  en	  viktig	  inkomstkälla	  för	  Riviera.	  Detta	  tycker	  han	  eftersom	  inspelningen	  
kan	  göras	  i	  stort	  sett	  identisk	  och	  blir	  billigare	  än	  ett	  originalverk	  så	  finns	  det	  inga	  andra	  fördelar	  för	  kunden.	  	  

	  
DAHDAL,	  Adel:	  A&R	  och	  producent	  på	  musikförlaget	  Tombone	  Music,	  musiker	  

Adel	  Dahdal	  är	  producent	  och	  anställd	  på	  musikförlaget	  Tombone	  Music.	  Han	  har	  där	  jobbat	  som	  A&R	  och	  
varit	  där	  i	  ca	  tre	  år.	  Han	  har	  också	  satt	  en	  del	  synkar	  till	  en	  del	  amerikanska	  serier	  och	  en	  del	  svenska	  
reklamfilmer.	  
	  
Adel	  menar	  att	  en	  synk	  kan	  ske	  på	  tre	  olika	  sätt;	  
Antingen	  så	  blir	  man	  på	  förlaget	  kontaktad	  av	  reklambyrån	  eller	  av	  företaget	  som	  gör	  reklamfilmen	  och	  vet	  
vilken	  låt	  de	  vill	  ha.	  Eller	  så	  får	  man	  en	  brief	  med	  hur	  stämningen	  ska	  vara	  i	  reklamfilmen,	  hur	  texten	  bör	  vara	  
eller	  hur	  uppbyggnaden	  är.	  Denna	  brief	  kan	  också	  komma	  från	  reklambyråer	  men	  kommer	  oftast	  från	  
specialiserade	  mellanhänder	  såsom	  exempelvis	  musicsupercircus	  och	  Heartbeats.	  När	  man	  fått	  den	  så	  får	  man	  
skicka	  förslag	  tillbaka	  då,	  som	  antingen	  godkänns	  eller	  inte.	  Det	  eventuellt	  tredje	  sättet	  som	  det	  skulle	  kunna	  gå	  
till	  som	  han	  ser	  det	  är	  att	  skicka	  låtar	  direkt	  till	  reklambyråer	  utan	  att	  de	  frågat	  efter	  något.	  Den	  musik	  som	  då	  
skickas	  till	  företagen	  är	  ny	  musik	  som	  precis	  blivit	  släppt.	  Han	  menar	  att	  de	  fall	  där	  reklambyråerna	  kommer	  
direkt	  till	  honom	  och	  Tombone	  är	  då	  de	  vet	  precis	  vilken	  låt	  de	  vill	  ha.	  
	  
Tombone	  har	  enligt	  Adel	  aldrig	  jobbat	  aktivt	  med	  att	  försöka	  sälja	  låtar	  och	  sätta	  synkar,	  vilket	  är	  något	  han	  
tycker	  är	  synd.	  Detta	  har	  inte	  gjorts	  eftersom	  resurserna	  helt	  enkelt	  inte	  funnits	  att	  tillgå.	  	  
Adel	  har	  hela	  tiden	  haft	  en	  tanke	  att	  lägga	  upp	  hela	  katalogen	  på	  nätet	  med	  olika	  kärnuttryck,	  attribut	  och	  
stämningsord	  taggade	  till	  sig	  för	  att	  intresserade	  personer	  lättare	  skulle	  kunna	  hitta	  vad	  de	  sökte.	  Detta	  har	  
tyvärr	  inte	  skett,	  ännu	  i	  alla	  fall.	  

Adel	  medger	  att	  synkronisering	  av	  populärmusik	  idag	  har	  blivit	  ett	  vanligare	  fenomen.	  	  För	  tio	  år	  sedan	  så	  var	  
det	  betydligt	  vanligare	  att	  artister	  tackade	  nej	  och	  hänvisade	  till	  någon	  sorts	  integritet.	  Han	  hävdar	  att	  idag	  är	  
integriteten	  i	  princip	  borta	  helt,	  detta	  främst	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  finns	  så	  många	  sätt	  att	  tjäna	  pengar	  på.	  
Skivförsäljningen	  dalar	  menar	  han	  och	  ser	  då	  synkning	  som	  ett	  effektivt	  och	  accepterat	  sätt	  för	  artister	  att	  tjäna	  
pengar	  på.	  

Så	  länge	  man	  inte	  gör	  reklam	  för	  något	  kontroversiellt	  som	  exempelvis	  säljakt	  så	  tror	  inte	  jag	  alla	  
fall	  att	  allmänheten	  reagerar	  negativt	  om	  en	  artists	  låt	  är	  med	  i	  reklam	  eller	  film.	  

Adel	  nämner	  specialskriven	  musik	  till	  reklam	  och	  kallar	  det	  för	  ”fabriksmusik”	  och	  menar	  att	  han	  inte	  tror	  att	  
artister	  inte	  att	  det	  skulle	  uppleva	  det	  lika	  givande.	  Han	  förklarar	  närmare	  och	  påstår	  att	  vid	  sådana	  fall	  så	  
handlar	  det	  oftast	  om	  att	  en	  reklamfirma	  kontaktar	  artist/upphovsman	  och	  frågar	  om	  denne	  kan	  komponera	  
något	  som	  liknar	  något	  annat	  i	  så	  hög	  utsträckning	  som	  möjligt.	  

Adel	  försöker	  vidare	  att	  förklara	  hur	  en	  synk	  ser	  ut,	  rent	  avtalsmässigt:	  

Det	  börjar	  med	  att	  låten	  köps	  för	  en	  viss	  summa	  pengar.	  I	  avtalet	  kan	  det	  då	  stå	  exempelvis	  att	  vi	  
kommer	  sända	  den	  under	  så	  här	  lång	  tid	  och	  i	  vilket	  territorie	  och	  för	  det	  betalar	  vi	  så	  här	  mycket.	  

Oftast	  ingår	  också	  någon	  form	  av	  exklusivitet	  som	  innebär	  att	  låten	  inte	  är	  med	  i	  någon	  annan	  
reklamfilm.	  Men	  den	  exklusiviteten	  vill	  man	  som	  förlag	  såklart	  alltid	  försöka	  jobba	  bort.	  Sen	  står	  

det	  oftast	  också	  med	  en	  option	  som	  innebär	  att	  om	  företaget	  vill	  så	  får	  de	  fortsätta	  köra	  
reklamen	  under	  en	  viss	  tid	  för	  en	  ny	  summa	  pengar.	  

Adel	  menar	  att	  en	  trend	  går	  just	  nu	  inom	  musikbranschen	  att	  tala	  om	  och	  diskutera	  just	  ämnet	  synkning,	  att	  
det	  är	  ”hajpat”.	  Han	  tror	  det	  beror	  på	  att	  företag	  idag	  på	  ett	  mer	  utstuderat	  sätt	  vill	  bygga	  en	  profil	  för	  sig	  
själva	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  branding.	  Och	  det	  som	  företagen	  nu	  kommit	  på	  är	  att	  detta	  är	  väldigt	  enkelt	  
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och	  effektivt	  att	  göra	  med	  hjälp	  av	  musik.	  Varumärken	  tenderar,	  enligt	  Adel,	  att	  tänka	  mer	  strategiskt.	  	  Om	  ett	  
varumärke	  exempelvis	  är	  sammankopplade	  med	  en	  cool	  låten	  och	  en	  cool	  grafiker	  så	  tror	  de	  att	  de	  också	  blir	  
coola.	  Han	  menar	  vidare	  att	  det	  tillsammans	  med	  att	  det	  inte	  säljs	  så	  mycket	  skivor	  gör	  att	  alla	  alternativa	  sätt	  
att	  tjäna	  pengar	  välkomnas.	  

Han	  framhäver	  faktumet	  att	  nya	  aktörer	  som	  huvudsakligen	  inte	  tidigare	  sysslat	  med	  musik	  nu	  börjar	  ta	  sig	  in	  i	  
branschen	  som	  enbart	  är	  positivt.	  	  

Jag	  tycker	  bara	  att	  det	  är	  bra	  att	  andra	  branscher	  träder	  in	  i	  musikbranschen	  och	  på	  sätt	  så	  
hjälper	  de	  ju	  varandra.	  

Alla	  sätt	  som	  man	  kan	  exploatera	  och	  exponera	  sin	  musik	  och	  bandet	  med	  förnuft	  anser	  Adel	  bara	  kan	  vara	  till	  
fördel	  för	  banden.	  Han	  fortsätter	  och	  hävdar	  att	  i	  princip	  så	  går	  allt	  att	  placera	  oavsett	  dess	  genre	  eller	  om	  
låten	  anses	  vara	  kommersiell	  eller	  inte.	  Frågan	  är	  bara	  vart	  låten	  synkas.	  	  

Som	  sista	  och	  avgörande	  faktor	  gällande	  synkronisering	  och	  reklam	  menar	  Adel	  att	  låten	  och	  artisten	  verkligen	  
passar	  företaget	  eller	  produkten	  som	  är	  aktuellt.	  Att	  bådas	  image	  klaffar	  med	  varandras	  så	  att	  båda	  kan	  dra	  
nytta	  av	  samarbetet.	  Han	  tror	  inte	  att	  bara	  en	  kan	  vinna	  på	  samarbetet.	  En	  synkning	  kan	  antingen	  hjälpa	  eller	  
stjälpa	  båda	  inblandade	  parter,	  menar	  han.	  

	  
HÅKANSSON,	  Andreas:	  VD	  på	  Monza	  Publishing	  
Andreas	  Håkansson	  berättar	  att	  han	  driver	  ett	  förlag	  som	  heter	  Monza	  Publishing,	  som	  har	  funnits	  i	  sju	  år.	  
Startades	  av	  Andreas	  och	  Fredrik	  Svalstedt	  2003.	  Fredrik	  jobbar	  numera	  på	  Sony	  ATV	  men	  är	  fortfarande	  
delägare.	  Andreas	  berättar	  att	  de	  arbetar	  som	  ett	  traditionellt	  musikförlag,	  om	  än	  väldigt	  litet.	  Hans	  roll	  är	  
väldigt	  bred	  då	  han	  är	  den	  ende	  anställde.	  Där	  i	  med	  så	  säger	  han	  att	  han	  får	  agera	  både	  VD	  och	  sköta	  den	  
kreativa	  delen.	  Det	  enda	  som	  han	  inte	  kontrollerar	  och	  sköter	  är	  ekonomidelen,	  som	  istället	  sköts	  av	  en	  
ekonom.	  	  

Han	  berättar	  att	  Monza	  försöker	  vara	  ett	  kreativt	  musikförlag	  och	  de	  för	  tillfället	  har	  ca	  tio	  låtskrivare,	  medan	  
de	  som	  mest	  haft	  ungefär	  tjugo	  stycken	  kontrakterade.	  Han	  förklarar	  att	  de	  både	  arbetar	  med	  framförande	  
låtskrivare	  och	  mer	  traditionella	  låtskrivare.	  Han	  berättar	  även	  att	  de	  framförande	  låtskrivarna	  blir	  allt	  viktigare.	  	  

Andreas	  berättar	  lite	  generellt	  om	  Sveriges	  låtskrivare	  historia	  och	  förklarar	  att	  under	  slutet	  av	  nittiotalet	  och	  
början	  av	  2000	  så	  fanns	  det	  väldigt	  mycket	  låtskrivare	  och	  producenter	  i	  Sverige,	  och	  det	  var	  en	  betydligt	  
gynnsammare	  period	  att	  pitcha	  låtar	  under.	  Något	  som	  har	  blivit	  betydligt	  svårare.	  Han	  säger	  att	  Sverige	  idag	  är	  
mer	  framgångsrika	  än	  någonsin	  tidigare	  men	  att	  de	  nästan	  bara	  är	  de	  riktigt	  stora	  låtskrivarna	  så	  som	  Max	  
Martin	  och	  Red	  One	  som	  bidrar	  till	  den	  stora	  succén.	  Andreas	  talar	  även	  om	  att	  han	  tycker	  att	  det,	  generellt	  
sett,	  blivit	  en	  betydligt	  tuffare	  marknad	  för	  de	  som	  jobbar	  med	  att	  pitcha	  musik	  till	  radio	  och	  media.	  Han	  
formulerar	  detta	  med	  att	  säga	  att	  alla	  bin	  är	  på	  samma	  ställe.	  Han	  förklarar	  även	  att	  det	  som	  han	  och	  hans	  
förlag	  arbetar	  för	  är	  att	  pitcha	  kommersiella	  releaser	  med	  låtskrivare	  som	  även	  är	  artister.	  Han	  påpekar	  att	  det	  
trots	  allt	  är	  det	  som	  förlagen	  är	  till	  för,	  att	  se	  till	  att	  de	  kreativa	  människornas	  låtar	  inte	  ligger	  och	  dammar	  i	  ett	  
hörn.	  Förlagens	  syfte	  är	  att	  få	  låtarna	  spelade	  och	  placerade.	  

På	  frågan	  om	  vilken	  marknad	  bolaget	  agerar	  inom	  så	  svarar	  Andreas	  att	  den	  musik	  som	  de	  sysslar	  med	  
huvudsakligen	  är	  skandinavisk,	  kommersiell	  popmusik.	  Han	  tillägger:	  

Trots	  att	  våra	  artister	  inte	  direkt	  har	  någon	  större	  publik	  eller	  säljer	  några	  större	  antal	  skivor	  så	  
har	  vi	  haft	  supermycket	  synkroniseringar	  i	  USA,	  framförallt	  med	  ett	  band	  som	  heter	  Sunshine.	  

När	  vi	  ber	  Andreas	  förklara	  begreppet	  synkronisering	  så	  säger	  han	  att	  det	  är	  en	  del	  som	  blivit	  jätteviktig	  för	  
musikförlag.	  Han	  menar	  att	  artisters	  mekaniska	  ersättning	  blir	  allt	  lägre	  eftersom	  det	  säljs	  allt	  färre	  skivor.	  
Denna	  orsak,	  tillsammans	  med	  att	  synkroniseringsintäkterna	  ökat	  lavinartat,	  har	  lett	  till	  att	  synkronisering	  i	  
stort	  sett	  är	  det	  nya	  sättet	  att	  pitcha	  musikförlagens	  musik.	  Han	  berättar	  att	  det	  har	  öppnats	  en	  hel	  industri	  
kring	  synkroniseringsbiten.	  Han	  tror	  att	  alla	  bolag	  tänker	  på	  att	  man	  inom	  synk	  kan	  hämta	  hem	  det	  som	  man	  
förlorar	  på	  någonting	  annat,	  exempelvis	  musikförsäljning.	  Det	  blir	  nästan	  som	  ett	  nytt	  ben	  att	  stå	  på.	  

Vi	  frågade	  hur	  han	  ser	  på	  risken	  att	  företag	  från	  andra	  branscher	  gör	  intåg	  i	  musikbranschen	  i	  och	  med	  att	  
synkning	  inte	  är	  en	  ren	  musikbranschkanal.	  	  Andreas	  gav	  ett	  mycket	  positivt	  svar	  på	  detta:	  
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Jag	  tycker	  att	  det	  är	  jättebra.	  Jag	  tror	  att	  det	  behövs	  ännu	  mer.	  Jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  

diskuterade	  detta	  med	  någon	  angående	  något	  jobb	  för	  typ	  åtta	  år	  sedan…	  Och	  jag	  tyckte	  precis	  
samma	  sak	  då.	  Så	  länge	  har	  jag	  alltså	  tyckt	  att	  det	  är	  positivt	  att	  fler	  aktörer	  kommer	  in	  och	  

skapar	  fler	  synergier.	  Jag	  tror	  att	  vi	  i	  musikbranschen	  kan	  dra	  nytta	  av	  att	  komma	  närmare	  andra	  
typer	  av	  näringsliv.	  Jag	  tror	  att	  chansen	  är	  större	  att	  de	  olika	  företagen	  från	  olika	  branscher	  kan	  

dra	  nytta	  av	  varandra.	  Jag	  tror	  inte	  att	  företag	  som	  exempelvis	  Telia	  med	  dess	  ekonomiska	  
muskler	  går	  in	  och	  förändrar	  hela	  branschen.	  Jag	  tror	  att	  när	  företag	  som	  har	  så	  pass	  stora	  

resurser,	  som	  exempelvis	  Telia,	  väljer	  att	  gå	  in	  i	  en	  ny	  bransch	  så	  har	  de	  tänkt	  igenom	  det	  noga	  
och	  länge.	  Det	  känns	  väldigt	  spännande	  att	  idag	  jobba	  i	  musikbranschen,	  för	  det	  finns	  en	  helt	  

annan	  bredd	  och	  nyfikenhet	  jämfört	  med	  för	  tio	  femton	  år	  sedan.	  Det	  var	  en	  mer	  statisk	  tid	  som	  
fokuserade	  allt	  för	  mycket	  på	  cd-‐skivan.	  

Andreas	  säger	  att	  branschen	  är	  i	  en	  förändringsperiod	  där	  nya	  aktörer,	  så	  kallade	  music	  supervisors,	  har	  staplat	  
in	  på	  marknaden.	  Han	  tror	  att	  dessa	  specialiserade	  företag	  behövs,	  men	  även	  att	  mångfalden	  är	  viktig.	  Han	  
välkomnar	  alla	  former	  av	  konkurrenter	  men	  påpekar	  att	  företag	  med	  olika	  erfarenheter	  från	  musikbranschen	  är	  
väldigt	  viktiga.	  Han	  säger	  även	  att	  han	  tror	  att	  musikbranschen	  på	  något	  sätt	  får	  försöka	  börja	  om	  och	  
strukturera	  upp	  vilka	  som	  egentligen	  ska	  ingå.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  säga:	  ”Hellre	  samarbete	  än	  konkurrens.	  
Det	  är	  en	  extra	  resurs.”	  

Angående	  mångfald	  så	  säger	  han	  även	  att	  han	  tror	  att	  det	  superkommersiella	  som	  idag	  kan	  ses	  hos	  flertalet	  
aktörer	  måste	  kompletteras	  med	  aktörer	  som	  agerar	  liknande	  de	  som	  var	  aktuella	  på	  sextio-‐,	  och	  sjuttiotalet,	  
med	  mystik	  och	  mytbildning	  kring	  sina	  band	  och	  artister.	  Han	  säger:	  ”Jag	  tror	  att	  vi	  har	  blivit	  bättre	  på	  att	  
förstå	  detta.	  Vi	  tjänar	  på	  att	  behålla	  båda	  delarna.”	  

När	  Andreas	  beskriver	  förlagets	  roll	  så	  säger	  han	  att	  när	  han	  arbetar	  med	  att	  sätta	  synkar	  så	  använder	  han	  sig	  
av	  mellanhänder,	  främst	  agenter	  i	  utlandet	  samt	  företag	  liknande	  Music	  Super	  Circus.	  Han	  säger	  även	  att	  
Monza	  egentligen	  knappt	  jobbar	  mot	  den	  svenska	  marknaden	  över	  huvud	  taget.	  Han	  berättar:	  

I	  USA	  och	  Frankrike,	  som	  vi	  jobbar	  mest	  mot,	  så	  är	  synkningen	  en	  hel	  industri	  på	  ett	  annat	  sätt.	  
Där	  har	  det	  ganska	  länge	  varit	  så	  att	  mellanhänder	  funnits	  som	  man	  behövt	  använda	  sig	  av.	  

Förhoppningsvis	  och	  förmodligen	  så	  går	  vi	  i	  Sverige	  långsamt	  i	  samma	  riktning.	  

Han	  berättar	  att	  Monza	  nästan	  jobbar	  uteslutande	  med	  utlandet,	  där	  ca	  90	  %	  är	  mot	  USA,	  8	  %	  mot	  Frankrike	  
och	  resterande	  mot	  Skandinavien.	  Han	  menar	  att	  det	  har	  fallit	  sig	  naturligt	  att	  de	  inte	  jobbar	  lika	  mycket	  i	  
Skandinavien	  men	  poängterar	  även	  att	  det	  från	  början	  var	  en	  ren	  slump.	  Han	  förklarar	  att	  det	  egentligen	  
började	  med	  ett	  intresse	  från	  Frankrike,	  sedan	  flyttade	  en	  tredje	  delägare	  till	  Los	  Angeles.	  Där	  träffade	  han	  rätt	  
folk	  och	  fick	  bra	  kontakt	  med	  en	  agentur	  som	  gillade	  Monzas	  musik.	  

Egentligen	  så	  skulle	  jag	  inte	  säga	  att	  det	  är	  ett	  medvetet	  val	  från	  vår	  sida	  att	  vi	  inte	  jobbar	  lika	  mycket	  med	  
Skandinavien.	  Det	  föll	  sig	  så	  naturligt.	  Det	  började	  egentligen	  i	  Frankrike	  där	  vi	  fick	  intresse	  från	  och	  sen	  hade	  vi	  
en	  tredje	  delägare	  som	  bodde	  i	  New	  York	  och	  flyttade	  till	  LA	  och	  som	  träffade	  rätt	  folk	  där	  också	  och	  fick	  
kontakt	  med	  en	  agentur	  där	  som	  gillade	  våra	  saker.	  Han	  fortsätter	  med	  att	  säga	  att	  det,	  rent	  ekonomiskt	  sett,	  
är	  mer	  lönsamt	  där	  borta	  och	  även	  lättare	  att	  skapa	  sig	  ett	  bra	  rykte	  om	  man	  får	  de	  rätta	  jobben.	  

På	  frågan	  om	  vilken	  typ	  av	  synkronisering	  han	  främst	  sysslar	  med	  så	  svarar	  han	  att	  de	  allra	  största	  
framgångarna	  har	  skett	  genom	  amerikanska	  Tv-‐serier.	  	  Han	  nämner	  även	  att	  de	  haft	  låtar	  i	  fyra	  
Hollywoodfilmer	  de	  senaste	  två	  åren.	  Slutligen	  nämner	  han	  även	  att	  det	  blivit	  några	  reklamgrejer.	  

Vi	  byter	  ämne	  och	  glider	  in	  på	  relationer.	  Andreas	  påpekar	  snabbt	  att	  om	  man	  tycker	  att	  USA	  är	  en	  intressant	  
marknad	  så	  måste	  man	  känna	  någon	  och	  ha	  en	  relation	  med	  någon	  på	  plats.	  Han	  menar	  att	  alla	  relationer	  
varierar	  beroende	  på	  vilka	  man	  har	  kontakt	  med	  men	  han	  säger	  även	  att	  han	  försöker	  ha	  ständig	  kontakt	  med	  
samma	  personer	  på	  de	  bolag	  han	  samarbetar	  med,	  för	  att	  kunna	  bygga	  och	  hålla	  uppe	  något	  sorts	  förtroende.	  

Vi	  ställer	  frågan	  hur	  pristrenden	  ser	  ut	  utomlands	  jämfört	  med	  hemma	  i	  Sverige.	  Han	  förklarar	  att	  priset	  för	  
musik	  i	  serier	  och	  filmer	  varit	  ungefär	  samma	  sen	  han	  startade	  för	  sju	  år	  sedan.	  Gällande	  musik	  inom	  
reklambranschen	  vet	  han	  tyvärr	  inte.	  Däremot	  så	  skiftar	  priserna	  ganska	  mycket	  från	  gång	  till	  gång	  och	  Monza	  
tar	  oftast	  betalt	  i	  dollar,	  och	  dollarn	  svänger	  ganska	  mycket	  upp	  och	  ner.	  Andreas	  tillägger:	  	  
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Så	  det	  är	  svårt	  för	  mig	  att	  se	  någon	  trend.	  Att	  handla	  med	  dollar	  anser	  vi	  inte	  vara	  någon	  större	  
risk	  för	  oss	  eftersom	  vi	  är	  en	  så	  pass	  liten	  aktör	  som	  inte	  gör	  all	  för	  många	  jobb.	  Svängningarna	  

påverkar	  inte	  oss	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  

På	  vår	  fråga	  om	  synkronisering	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  breaka	  nya	  artister	  på	  så	  säger	  han	  att	  han	  inte	  tror	  att	  man	  
kan	  säga	  det	  längre.	  Möjligtvis	  om	  precis	  allting	  klickar	  vid	  precis	  rätt	  tillfälle.	  Då	  snackar	  vi	  rätt	  reklam	  med	  
precis	  rätt	  musik	  och	  precis	  rätt	  artist.	  Han	  fortsätter:	  

Jag	  tror	  inte	  att	  bara	  för	  att	  en	  artist	  har	  fått	  en	  synkronisering	  i	  en	  film,	  serie	  eller	  reklam	  så	  
innebär	  det	  man	  slår	  igenom.	  Det	  var	  mer	  sanningen	  för	  tio-‐femton	  år	  sedan.	  Om	  du	  var	  med	  i	  en	  

Levisreklam	  på	  den	  tiden	  så	  visste	  du	  att	  ett	  genombrott	  skulle	  ske.	  	  

Han	  tar	  bandet	  Sunshine	  som	  exempel.	  De	  har	  varit	  med	  i	  många	  tv-‐serier	  och	  reklamer	  men	  ändå	  aldrig	  slagit	  
igenom	  på	  bred	  front.	  Istället	  för	  ett	  mer	  kommersiellt	  genombrott	  så	  har	  synkroniseringen	  varit	  ett	  fönster	  för	  
dom	  att	  synas	  och	  höras.	  Andreas	  förklarar	  också	  att	  en	  synk	  snarare	  funkar	  som	  ett	  ekonomiskt	  stöd	  för	  att	  
artisten	  ska	  kunna	  få	  det	  att	  gå	  ihop	  och	  för	  att	  kunna	  spela	  in	  fler	  skivor.	  Idag	  finns	  det	  betydligt	  fler	  vägar	  för	  
en	  artist	  att	  gå	  men	  den	  påverkan	  som	  varje	  specifik	  sak	  har	  på	  en	  artists	  karriär	  är	  betydligt	  mindre	  idag	  än	  
den	  var	  tidigare.	  Detta	  tror	  Andreas	  främst	  beror	  på	  att	  mediebruset	  bara	  blir	  större	  och	  större.	  Det	  finns	  inga	  
enskilda	  händelser	  som	  kan	  göra	  att	  en	  karriär	  tar	  fart	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  gjorde	  för	  länge	  sen.	  Det	  är	  
mycket	  större	  mediebrus	  och	  inte	  samma	  starka	  aktörer	  som	  exempelvis	  måndagsbörsen	  var	  för	  tjugo	  år	  
sedan.	  

Vi	  börjar	  återigen	  prata	  om	  trendfenomen	  då	  Andreas	  påstår	  att	  hela	  samhället	  har	  påverkat	  artister	  och	  
låtskrivare	  på	  så	  vis	  att	  det	  idag	  är	  mer	  okej	  att	  vara	  med	  i	  reklam.	  Förr	  ansågs	  medverkan	  i	  reklam	  som	  att	  man	  
sålde	  sig.	  	  Han	  menar	  att	  samhällsförändringen	  tillsammans	  med	  att	  den	  ekonomiska	  situationen	  ser	  mörkare	  
ut	  för	  artister	  och	  upphovsmän	  gör	  att	  de	  inte	  har	  råd	  att	  tacka	  nej	  till	  erbjudanden	  i	  dagsläget.	  

När	  det	  kommer	  till	  val	  av	  människor	  att	  samarbeta	  med	  så	  beror	  det	  på	  en	  rad	  olika	  faktorer.	  För	  det	  första	  så	  
är	  det	  så	  klart	  lätt	  hänt	  att	  man	  väljer	  att	  jobba	  med	  dem	  man	  tidigare	  jobbat	  med	  och	  har	  en	  bra	  relation	  med.	  
Däremot	  så	  är	  det	  ofta	  projektet	  i	  sig	  som	  styr	  och	  vilken	  typ	  av	  artist	  eller	  låt	  det	  handlar	  om.	  När	  det	  kommer	  
till	  den	  mer	  faktiska	  kontakten	  med	  samarbetspartners	  så	  tror	  Andreas	  att	  det	  finns	  olika	  vägar	  att	  gå.	  Antingen	  
handlar	  mötena	  enbart	  om	  att	  bygga	  en	  sorts	  kompisrelation	  och	  inte	  någonting	  om	  själva	  musiken	  eller	  också	  
är	  det	  i	  princip	  tvärtom.	  Han	  tror	  att	  kompisvarianten	  är	  vanligare	  i	  början	  när	  relationen	  är	  ny	  och	  personerna	  i	  
fråga	  inte	  känner	  varandra	  så	  väl.	  Sedan	  tillägger	  han:	  

Men	  för	  min	  del	  går	  det	  inte	  till	  så.	  Inte	  längre	  i	  alla	  fall.	  Jag	  skulle	  aldrig	  åka	  till	  ett	  företag	  bara	  
för	  en	  fika	  utan	  att	  ha	  någonting	  att	  komma	  med	  .	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  en	  väldigt	  viktig	  del	  för	  

personer	  i	  början	  av	  sina	  karriärer	  men	  samtidigt	  får	  inte	  syftet	  med	  mötet	  eller	  fikan	  glömmas	  
bort.	  Det	  gäller	  att	  en	  jämn	  grad	  av	  ärlighet	  hålls.	  

Vi	  trillar	  in	  på	  frågor	  om	  makt	  och	  hierarki	  med	  följdfrågan	  om	  den	  varierar	  beroende	  på	  vem	  man	  är.	  Andreas	  
säger	  att	  om	  det	  finns	  en	  hierarki	  så	  är	  den	  väl	  dold.	  Däremot	  så	  skiftar	  ju	  makten	  beroende	  på	  när	  i	  processen	  
två	  aktörer	  möts.	  Om	  ett	  varumärke	  kommer	  sent	  och	  vill	  ha	  en	  låt	  tre	  dagar	  innan	  reklamen	  ska	  vara	  färdig	  så	  
sitter	  ju	  såklart	  förlaget	  på	  en	  större	  maktposition.	  Tidigt	  i	  processen	  så	  är	  det	  kanske	  vanligare	  att	  
reklambyråerna	  har	  större	  makt	  då	  de	  kan	  vända	  sig	  till	  vem	  som	  helst.	  Pressen	  på	  reklambyråerna	  blir	  större	  ju	  
närmare	  slutdatum	  det	  är.	  Dock	  så	  ligger	  den	  absoluta	  makten	  alltid	  hos	  den	  kund	  som	  anlitar	  reklambyrån	  
samt	  hos	  artist	  och	  band	  som	  alltid	  har	  rätt	  att	  säga	  ja	  eller	  nej.	  

Han	  tillägger	  att	  makten	  inom	  musikbranschen	  också	  har	  förändrats	  en	  hel	  del.	  För	  tio	  år	  sedan	  var	  det	  helt	  
klart	  skivbolagen	  som	  hade	  störst	  makt.	  Idag	  är	  det	  inte	  riktigt	  så.	  Dels	  så	  har	  andra	  företag,	  så	  som	  förlag	  och	  
andra	  aktörer	  fått	  större	  makt,	  dels	  så	  har	  artister	  och	  upphovsmän	  fått	  betydligt	  större	  makt.	  	  	  

Vi	  frågar	  hur	  pass	  professionellt	  reklambyråer	  hanterar	  sina	  projekt	  idag	  gentemot	  tidigare	  och	  om	  det	  går	  att	  
se	  någon	  särskilt	  utmärkande	  trend.	  Andreas	  säger	  att	  deras	  engagemang	  och	  involvering	  definitivt	  har	  ökat.	  
Han	  menar	  att	  deras	  kunnighet	  har	  ökat	  tack	  vare	  att	  de	  personer	  som	  idag	  befinner	  sig	  i	  reklambranschen	  är	  
yngre	  och	  mer	  medvetna	  om	  vilken	  effekt	  musik	  kan	  ha	  på	  människan	  i	  stort.	  Dagens	  chefer	  är	  mycket	  mer	  
medvetna	  och	  betydligt	  smalare	  i	  sin	  musiksmak	  jämfört	  med	  tidigare.	  	  	  
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Diskussionen	  går	  mot	  upphovsmän	  och	  vi	  ställer	  frågan	  om	  dessa	  idag	  har	  ett	  tydligare	  business-‐tänk	  idag	  
jämfört	  med	  tidigare.	  Andreas	  svarar:	  

Utgångstanken	  måste	  hela	  tiden	  vara	  att	  man	  vill	  jobba	  med	  musik	  för	  att	  man	  brinner	  för	  det	  
och	  tycker	  att	  det	  är	  roligt.	  Dock	  är	  det	  en	  självklarhet	  att	  alla	  måste	  se	  om	  sitt	  eget	  hus.	  Jag	  
tror	  dock	  att	  det	  är	  farligt	  om	  man	  sitter	  och	  spekulerar	  i	  hur	  en	  låt	  ska	  vara	  uppbyggd	  för	  att	  

bli	  en	  hit.	  Trots	  att	  musiken	  bör	  vara	  kärnan	  så	  är	  nog	  medvetenheten	  om	  pengar	  och	  business	  
betydligt	  högre	  nu	  när	  det	  inte	  längre	  är	  fult	  att	  tjäna	  pengar.	  

Sedan	  kommer	  Andreas	  in	  på	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  synkronisering	  av	  musik	  i	  diverse	  olika	  bildformer.	  
Han	  säger:	  ”Så	  länge	  man	  kan	  tycka	  att	  produkten	  är	  okej	  och	  att	  den	  inte	  skadar	  någon	  eller	  på	  något	  annat	  
sätt	  strider	  mot	  någon	  etik	  eller	  moral	  så	  ser	  jag	  inga	  nackdelar.”	  	  Han	  tillägger	  dock	  att	  det	  finns	  sammanhang	  
som	  inte	  alls	  stämmer	  in	  på	  vissa	  typer	  av	  artist,	  som	  därför	  skulle	  kunna	  anses	  som	  negativa.	  Robyn	  skulle	  till	  
exempel	  inte	  vinna	  på	  att	  vara	  med	  i	  melodifestivalen.	  Men	  i	  övrigt	  så	  ser	  Andreas	  inga	  avigsidor	  med	  musik	  i	  
varken	  reklam,	  Tv-‐serier	  eller	  film.	  

Avslutningsvis	  så	  berättar	  Andreas	  att	  samtidigt	  som	  de	  nya	  sätten	  att	  få	  in	  pengar	  och	  bygga	  en	  artists	  karriär	  
är	  viktiga	  så	  får	  man	  inte	  heller	  glömma	  bort	  de	  gamla	  klassiska	  sätten;	  att	  turnera	  sig	  till	  en	  fanbase,	  att	  bygga	  
upp	  mytbildning	  kring	  ett	  band	  och	  så	  vidare.	  Båda	  delarna	  är	  viktiga	  att	  tänka	  på	  och	  inte	  blanda	  hur	  som	  
helst.	  Andreas	  säger	  att	  man	  får	  tänka	  till	  innan	  om	  man	  vill	  satsa	  kommersiellt	  eller	  inte.	  Det	  får	  inte	  bli	  
likformigt	  och	  likadant	  för	  alla	  artister	  för	  alla	  artister	  passar	  sig	  inte	  i	  kommersiella	  sammanhang.	  Det	  finns	  ett	  
intresse	  i	  att	  artister	  är	  artister	  och	  struntar	  i	  allt	  det	  andra.	  Båda	  typerna	  av	  artister	  bör	  finnas.	  Han	  fortsätter:	  

Jag	  tycker	  inte	  att	  alla	  behöver	  mötas	  på	  mitten.	  En	  del	  artister	  bör	  vara	  mer	  kommersiella	  och	  en	  
del	  rent	  av	  okommersiella,	  medans	  en	  del	  kan	  vara	  mittemellan.	  Men	  alla	  behöver	  och	  bör	  inte	  

vara	  lika.	  

Andreas	  säger	  att	  artister	  är	  varumärken	  och	  det	  blir	  viktigare	  och	  viktigare	  att	  var	  och	  en	  profileras	  på	  sitt	  sätt	  
och	  att	  varumärkena	  sköts	  om	  ordentligt.	  

	  
HÄHNEL,	  Sanna	  /	  JONASSON,	  Mikael:	  
Sales	  Manager	  /	  Music	  supervisor	  

Sanna	  och	  Micke	  jobbar	  för	  Universal	  music	  på	  deras	  produktionsdel	  där	  de	  idag	  är	  åtta	  heltidsanställda.	  De	  
menar	  att	  för	  deras	  del	  på	  produktionssidan	  så	  är	  det	  ungefär	  samma	  pris	  idag	  som	  det	  var	  för	  10	  år	  sedan.	  I	  
synkroniseringsprocessen	  så	  menar	  de	  att	  de	  allt	  som	  oftast	  hamnar	  sist	  i	  ledet.	  Det	  första	  som	  
produktionsbolag	  enligt	  Micke	  och	  Sann	  tänker	  på	  är	  att	  ha	  bra	  klippare	  och	  bra	  redaktörer.	  Sedan	  en	  bra	  
efterbearbetningsproducent	  som	  har	  koll	  på	  hur	  det	  ska	  vara,	  därefter	  lägger	  de	  mycket	  krut	  på	  tekniken	  med	  
bra	  kameror	  och	  sedan	  fortsätter	  det	  med	  redigering.	  Ganska	  långt	  ner	  på	  den	  här	  listan	  menar	  de	  att	  
musikbiten	  kommer.	  

De	  menar	  vidare	  att	  arbetet	  med	  att	  sätta	  synkningar	  till	  film	  och	  reklam	  förändrats	  en	  hel	  del	  de	  senaste	  åren.	  
Det	  var	  först	  för	  en	  sex,	  sju	  år	  sedan	  som	  man	  upptäckte	  att	  nedladdning	  var	  ett	  jättestort	  hot	  och	  man	  var	  
tvungen	  att	  hitta	  nya	  pengar	  för	  rättigheterna	  som	  man	  har.	  Då	  blev	  det	  ett	  mer	  aktivt	  arbete	  just	  med	  
synkning,	  en	  aktivitet	  som	  intensifierades	  ännu	  mer	  för	  ca	  tre	  år	  sedan.	  	  

Då	  hade	  Micke	  en	  50	  %	  tjänst	  med	  licensiering	  av	  originalmusik	  och	  sen	  fick	  han	  en	  hundraprocentig	  tjänst	  med	  
att	  aktivt	  söka	  reklamprojekt	  för	  att	  dra	  in	  pengar.	  De	  menar	  att	  för	  deras	  del	  så	  är	  synkning	  ett	  ganska	  nytt	  
fenomen,	  i	  alla	  fall	  lokalt.	  De	  poängterar	  att	  det	  nu	  för	  tiden	  pågår	  en	  strid	  om	  alla	  projekt	  i	  och	  med	  att	  det	  
inte	  är	  så	  många	  projekt	  eftersom	  Skandinavien	  är	  så	  litet.	  

Angående	  de	  specialiserade	  företag	  som	  dykt	  de	  senaste	  åren	  så	  menar	  Micke	  och	  Sanna	  att	  de	  inte	  ser	  dessa	  
som	  konkurrenter,	  utan	  snarare	  som	  en	  mellanhand.	  Mickes	  och	  Sannas	  jobb	  går	  ut	  på	  att	  serva	  dessa	  
mellanhänder	  med	  bra	  grejer	  och	  menar	  att	  mellanhänderna	  har	  ju	  faktiskt	  synkning	  som	  kärnjobb,	  att	  det	  är	  
deras	  levebröd.	  På	  Universal	  så	  är	  det	  också	  en	  hel	  del	  administrativt	  att	  tänka	  på.	  Å	  ena	  sidan	  figurerar	  
specialisterna	  som	  konkurrenter,	  å	  andra	  sidan	  så	  är	  de	  en	  affärspartner.	  
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Relationen	  med	  dessa	  företag	  ser	  de	  lite	  som	  en	  kompisrelation	  men	  att	  det	  kanske	  kommer	  förändras	  nu	  när	  
Universal	  går	  in	  med	  starka	  ekonomiska	  muskler	  och	  satsar	  hårdare	  på	  synkronisering.	  Mick	  och	  Sanna	  har	  sett	  
att	  vissa	  varumärken	  och	  reklambyråer	  inte	  riktigt	  förstått	  mellanhandens	  roll	  och	  går	  hellre	  direkt	  till	  Universal	  
och	  andra	  förlag.	  De	  menar	  vidare	  att	  i	  och	  med	  att	  Universal	  innehar	  en	  av	  världens	  största	  kataloger	  så	  har	  de	  
ett	  litet	  övertag	  både	  gentemot	  andra	  förlag	  och	  mot	  dessa	  mellanhänder.Fördelen	  som	  däremot	  
mellanhänderna	  har	  är	  att	  de	  kan	  vara	  mycket	  mer	  fokuserade	  på	  varje	  enskilt	  projekt	  än	  vad	  ett	  stort	  företag	  
som	  Universal	  kan.	  Dock	  så	  tror	  både	  Micke	  och	  Sanna	  att	  Universal	  är	  mer	  på	  väg	  åt	  det	  hållet,	  att	  bli	  mer	  
specialiserade	  och	  kan	  då	  jobba	  närmare	  kunden.	  

För	  produktionssidan	  så	  är	  Tv-‐serier,	  typ	  dokusåpor,	  den	  medieform	  där	  licensiering	  är	  viktigast.	  Det	  handlar	  
enligt	  dem	  om	  kvantitet	  och	  inkomsten	  blir	  så	  pass	  stor.	  Enligt	  Micke	  och	  Sanna	  så	  väljer	  de	  som	  gör	  dokusåpor	  
musik	  lite	  som	  en	  fabrik.	  De	  behöver	  musik	  som	  är	  av	  grym	  kvalité	  och	  kan	  skapa	  rätt	  känsla	  men	  har	  en	  budget	  
som	  bör	  hållas	  någorlunda	  rimlig.	  

På	  originalmusiksidan	  så	  menar	  de	  att	  där	  så	  är	  Tv	  mer	  som	  ett	  skyltfönster,	  det	  handlar	  mer	  om	  exponering	  än	  
intäkt.	  	  
	  

Får	  vi	  med	  en	  ny	  Petter-‐låt	  i	  paradise	  hotel-‐inledningen	  eller	  en	  vinjett	  eller	  trailer	  så	  kan	  man	  i	  
många	  fall	  ge	  musiken	  gratis	  eftersom	  det	  kan	  ge	  så	  pass	  mycket	  tillbaka.	  Det	  är	  egentligen	  där	  

man	  kan	  se	  en	  stor	  skillnad.	  Reklambranschen	  för	  originalsidan	  ger	  väldigt	  mycket	  pengar	  för	  
exempelvis	  en	  KISS-‐låt	  medan	  film	  och	  tv	  kan	  ge	  en	  ny	  artist	  jättebra	  draghjälp	  i	  karriären.	  	  

	  
De	  påstår	  vidare	  att	  om	  de	  har	  ett	  nysignat	  band	  och	  på	  något	  sätt	  vill	  få	  fart	  på	  karusellen	  så	  är	  tv	  ett	  väldigt	  
bra	  fönster	  och	  då	  har	  inte	  pengar	  en	  så	  stor	  vikt	  i	  det	  hela.	  Sen	  menar	  de	  att	  det	  finns	  ett	  hopp,	  att	  lite	  större	  
artister	  gör	  det	  mer	  bara	  för	  pengarna.	  Och	  sen	  finns	  det,	  enligt	  Sanna	  och	  Micke,	  ännu	  ett	  steg	  där	  de	  riktigt	  
stora	  artisterna	  ofta	  säger	  nej	  oavsett	  pengasumma.	  Då	  är	  det	  snarare	  deras	  värderingar	  som	  spelar	  in,	  de	  har	  
liksom	  inte	  behovet	  av	  den	  ekonomiska	  vinningen.	  	  

Rent	  generellt	  sätt	  så	  menar	  de	  att	  artister	  och	  musiker	  är	  positiva	  till	  möjligheten	  att	  synas	  och	  höras	  både	  i	  
reklam	  och	  film	  eller	  tv.	  Men	  förr,	  för	  kanske	  tio	  år	  sedan	  så	  påstår	  de	  att	  tankarna	  mer	  reklam	  och	  tv	  innebar	  
ett	  nedköp	  för	  artisten.	  Integritet	  och	  image	  ansågs	  då	  skadas	  betydligt	  mer	  än	  vad	  den	  anses	  göra	  idag,	  menar	  
de.	  Detta	  tror	  de	  dels	  beror	  på	  att	  fler	  insett	  den	  ekonomiska	  aspekten	  men	  också	  dels	  för	  att	  fler	  gör	  det	  och	  
att	  det	  då	  blir	  mer	  socialt	  accepterat.	  Den	  ekonomiska	  aspekten	  tror	  de	  blir	  allt	  mer	  viktig	  för	  artister	  då	  
skivförsäljningen	  bara	  dalar	  och	  verkar	  fortsätta	  så.	  

Nu	  har	  det	  även	  blivit	  ok	  för	  en	  låtskrivare	  eller	  artist	  att	  synas,	  det	  är	  ingen	  som	  tycker	  det	  är	  fult	  
längre.	  

	  
Mer	  positiva	  aspekter	  som	  Micke	  och	  Sanna	  tar	  upp	  gällande	  just	  reklam	  och	  artister	  är	  att	  artistens	  image	  kan	  
påverkas.	  De	  menar	  vidare	  att	  artister	  vill	  såklart	  associeras	  med	  coola	  grejer	  och	  rätt	  sorts	  saker.	  De	  menar	  
också	  att	  den	  klassiska	  musikvideon	  har	  tappat	  i	  värde	  och	  då	  ser	  många	  istället	  reklamen	  som	  en	  ny	  form	  av	  
musikvideo.	  	  

Sanna	  och	  Micke	  ser	  en	  förändring	  i	  musikbranschen.	  De	  menar	  att	  fler	  börjar	  förstå	  förlagens	  roll	  vilket	  gör	  att	  
förlagen	  får	  mer	  makt	  och	  börjat	  göra	  mer	  saker.	  

Vi	  jobbar	  mer	  aktivt	  nu,	  vi	  har	  startat	  en	  liveverksamhet	  t.ex.	  Dessutom	  så	  signar	  vi	  alltfler	  artister	  
som	  inte	  har	  något	  skivkontrakt	  och	  försöker	  att	  få	  ut	  dem	  på	  marknaden	  på	  de	  sätten	  vi	  kan.	  Vi	  

har	  till	  och	  med	  startat	  ett	  eget	  skivbolag	  nu,	  det	  var	  en	  lösning	  till	  Daniel	  Adams	  Ray,	  då	  vi	  
egentligen	  inte	  hittade	  något	  alternativ	  som	  vi	  ansåg	  ha	  bättre	  resurser	  än	  vad	  vi	  själva	  har.	  Och	  

det	  kommer	  vi	  säkert	  jobba	  mer	  med.	  
	  

De	  påstår	  att	  inkomsterna	  gällande	  synkning	  har	  ökat	  och	  menar	  att	  de	  beror	  för	  deras	  del	  på	  att	  de	  haft	  stora	  
framgångar	  utomlands,	  att	  det	  är	  där	  som	  pengarna	  finns.De	  påstår	  att	  andra	  arbetssätt	  blivit	  viktiga	  för	  alla	  
delar	  inom	  musikbranschen	  då	  det	  inte	  längre	  går	  att	  förlita	  sig	  på	  skivförsäljning.	  Att	  distribuera	  musik	  och	  
skivan	  framförallt.	  Med	  tanke	  på	  att	  fler	  aktörer	  uppstår	  så	  menar	  Micke	  och	  Sanna	  att	  det	  blivit	  viktigare	  för	  
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dem	  att	  vara	  aktivt	  ute	  bland	  konkurrenter	  och	  partners	  för	  att	  förmedla	  vad	  de	  gör.	  De	  känner	  att	  Universal	  
mer	  tagit	  en	  roll	  som	  att	  fixa	  alla	  de	  problem	  som	  en	  kund	  kan	  tänkas	  ha,	  det	  ska	  inte	  vara	  några	  frågetecken.	  

När	  de	  diskuterar	  andra	  inkomstströmmar	  än	  tv,	  film,	  tv-‐spel	  och	  reklam	  så	  menar	  de	  att	  licensiering	  av	  text	  
kommer	  allt	  mer	  och	  mer.	  De	  tror	  även	  att	  försäljning	  av	  låtar	  och	  hela	  ljudprofiler	  till	  butiker	  och	  varumärken	  
vore	  en	  bra	  idé	  även	  om	  det	  inte	  är	  något	  som	  Universal	  själva	  gör.	  

Micke	  och	  Sanna	  menar	  att	  reklambranschens	  koll	  på	  musik	  är	  väldigt	  skiftande.	  Dock	  så	  menar	  de	  att	  generellt	  
sett	  så	  är	  det	  inte	  många	  som	  tänker	  på	  musik	  ur	  ett	  marknadsföringssynsätt.	  

Det	  känns	  ändå	  som	  att	  börjar	  luckras	  upp	  lite	  nu	  men	  vi	  kommer	  ändå	  oftast	  in	  i	  sista	  hand.	  Det	  
är	  sista	  veckan	  och	  då	  frågar	  man	  sig	  om	  de	  inte	  kunde	  ha	  ringt	  typ	  tre	  veckor	  innan	  eller	  

någonting.	  Då	  hade	  ju	  vi	  kunnat	  fixa	  något	  riktigt	  bra.	  
	  

För	  att	  underlätta	  både	  för	  sig	  själva	  och	  för	  kunder	  så	  har	  de	  på	  Universal	  sammanställt	  vad	  de	  kallar	  för	  ”easy	  
to	  clear-‐listor”.	  De	  låtarna	  går	  snabbare	  än	  de	  flesta	  andra.	  Men	  generellt	  så	  påstår	  de	  ändå	  att	  det	  går	  att	  
licensiera	  i	  princip	  all	  musik.	  Det	  handlar	  bara	  om	  pengar	  och	  tid.	  

Angående	  den	  typ	  av	  låtskrivare	  och	  artister	  som	  är	  signade	  på	  Universal	  så	  menar	  Micke	  och	  Sanna	  att	  det	  går	  
att	  se	  en	  röd	  tråd.	  De	  allra	  flesta	  är	  låtskrivare	  som	  också	  är	  framträdande	  artister.	  Detta	  eftersom	  de	  då	  har	  en	  
varumärkesgrund	  och	  en	  fanbase	  och	  kan	  stå	  på	  egna	  ben.	  Det	  finns	  enligt	  dem	  också	  en	  
marknadsföringsaspekt	  i	  att	  ha	  låtskrivande	  artister.	  Som	  förlag	  så	  syns	  vi	  de	  då	  mycket	  mer.	  	  

Möten	  och	  relationer	  menar	  Sanna	  och	  Micke	  alltid	  har	  en	  grund	  i	  musiken	  även	  om	  business	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
det	  hela.	  De	  påstår	  också	  att	  artister	  mer	  och	  mer	  har	  ett	  affärstänk	  trots	  att	  det	  inte	  på	  något	  sätt	  försummar	  
kreativiteten.	  

På	  frågan	  om	  vilket	  territorie	  som	  är	  viktigast	  för	  deras	  del	  så	  menar	  de	  att	  originallåtar	  generellt	  sett	  har	  en	  
större	  marknad	  utomlands	  och	  främst	  då	  i	  USA.	  För	  deras	  del	  så	  handlar	  det	  bara	  om	  Skandinavien	  då	  de	  
endast	  får	  och	  kan	  sälja	  produktionsmusiken	  där.	  	  

Relationer	  och	  nätverkande	  anser	  både	  Sanna	  och	  Micke	  vara	  väldigt	  viktigt	  i	  deras	  arbete.	  Och	  att	  det	  då	  är	  
personliga	  relationer	  till	  rätt	  personer	  som	  är	  hela	  grejen.	  	  De	  menar	  vidare	  att	  det	  oftast	  inte	  är	  några	  fast	  
anställda	  utan	  det	  är	  projektjobb	  och	  många	  går	  från	  bolag	  till	  bolag.	  Personkemin	  måste	  enligt	  dem	  vara	  100	  
%	  och	  det	  gäller	  att	  vara	  ute,	  träffas	  och	  fika	  och	  så.	  Fortsättningsvis	  så	  menar	  de	  att	  de	  är	  balansgång	  mellan	  
att	  vårda	  relationer	  och	  pusha	  material	  och	  sälja.	  

Egentligen	  kan	  man	  säga	  att	  först	  kommer	  relationen	  med	  personen,	  sen	  kommer	  det	  kreativa	  
och	  det	  konstnärliga	  med	  musik,	  leveransen	  och	  sen	  kommer	  businessbiten.	  Det	  är	  ett	  ständigt	  
jobb,	  för	  man	  är	  dessutom	  i	  olika	  delar	  av	  projekten	  med	  ett	  gäng	  olika	  kunder	  samtidigt.	  Det	  

handlar	  om	  hela	  biten;	  relationen,	  leverera	  bra	  grejer	  och	  hålla	  uppe	  nivån	  på	  det	  du	  gör.	  	  	  
	  

Anledningen	  till	  varför	  varumärken	  använder	  sig	  av	  musik	  i	  reklam	  tror	  de	  beror	  på	  att	  musik	  är	  det	  bästa	  sättet	  
att	  tränga	  in	  i	  människors	  hjärnor	  bortom	  logiken.	  Vidare	  menar	  de	  att	  det	  handlar	  om	  att	  få	  rätt	  känsla	  till	  
produkten	  och	  producentbolaget	  har	  nästan	  alltid	  en	  beskrivning	  av	  vad	  de	  är	  ute	  efter	  men	  sen	  i	  slutänden	  så	  
kan	  det	  bli	  helt	  annorlunda	  ändå.	  Ibland	  kan	  produktionsbolaget	  ha	  en	  bestämd	  känsla	  om	  vad	  de	  vill	  ha	  och	  då	  
menar	  Micke	  och	  Sanna	  att	  det	  gäller	  att	  lyssna.	  Men	  ofta	  så	  slänger	  de	  då	  med	  ett	  eget	  förslag	  ändå	  som	  de	  
kanske	  känner	  skulle	  passa	  sig	  bättre.	  

Sen	  är	  det	  ju	  så	  att	  om	  jag	  anser	  att	  jag	  har	  ett	  bättre	  förslag	  men	  ändå	  måste	  följa	  deras	  brief	  så	  
följer	  man	  den	  och	  slänger	  med	  sitt	  egna	  förslag	  och	  förklara	  varför	  man	  tycker	  att	  den	  kanske	  

skulle	  passa	  bättre	  
	  

Det	  vanligaste	  som	  frågas	  efter	  är	  produktionsmusik	  och	  då	  inte	  populärmusik.	  De	  förklarar	  produktionsmusik	  
som	  specialskriven	  musik	  och	  inte	  framförd	  av	  en	  speciell	  artist	  och	  att	  den	  typen	  alltså	  är	  klart	  vanligast.	  	  

Avslutningsvis	  så	  menar	  Sanna	  och	  Micke	  att	  det	  främsta	  som	  skiljer	  dem	  från	  specialister	  är	  den	  service	  som	  
de	  båda	  gör.	  Den	  går	  ut	  på	  att	  hjälpa	  varumärkena	  med	  det	  de	  behöver	  och	  på	  så	  sätt	  få	  fram	  den	  bästa	  
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musiken.	  Denna	  tjänst	  gör	  de	  på	  Universal	  helt	  gratis	  och	  tar	  bara	  betalt	  för	  den	  slutliga	  låt	  som	  används.	  De	  
menar	  att	  servicen	  är	  det	  som	  specialisterna	  istället	  kan	  ta	  betalt	  för.	  	  

Dessutom	  så	  har	  vi	  en	  expertis	  kring	  vår	  katalog	  som	  de	  saknar.	  Vi	  kan	  plocka	  fram	  guldkorn	  som	  
de	  aldrig	  skulle	  hitta.	  

	  

KIESBYE,	  Chips:	  Låtskrivare	  och	  artist	  i	  bandet	  Sator	  
Chips	  Kiesbye	  är	  gitarrist	  och	  låtskrivare	  i	  bandet	  Sator.	  Sator	  tecknade	  nyligen	  ett	  synkroniseringsavtal	  med	  
Norrlands	  Guld	  gällande	  reklamfilm	  där	  både	  deras	  låt	  ”I	  wanna	  go	  home”	  är	  med,	  samt	  bandet	  själva.	  Under	  
processen	  så	  var	  inte	  Sators	  inblandning	  speciellt	  stor.	  De	  kom	  in	  sent	  i	  processen	  och	  fick	  helt	  enkelt	  ett	  
manus	  i	  förhand	  som	  de	  fick	  godkänna.	  De	  godkände	  vid	  första	  steget	  då	  inget	  kändes	  konstigt	  eller	  
främmande.	  För	  att	  slippa	  rättighetsproblem	  och	  att	  det	  hela	  skulle	  gå	  fortare	  så	  gjorde	  bandet	  en	  nyinspelning	  
av	  sin	  låt.	  I	  reklamfilmen	  så	  står	  bandet	  på	  en	  scen	  och	  spelar	  låten.	  Det	  var	  viktigt	  för	  Chis	  och	  de	  andra	  i	  
bandet	  att	  integriteten	  behölls	  och	  att	  de	  slapp	  och	  spela	  några	  roller.	  Chips	  berättar:	  

Vi	  gjorde	  en	  nyinspelning	  för	  att	  det	  var	  enklare	  än	  att	  rota	  i	  gamla	  rättigheter.	  Vi	  gick	  helt	  enkelt	  
in	  med	  samma	  grejer	  i	  samma	  studio	  och	  försökte	  komma	  ihåg	  hur	  vi	  gjorde	  förra	  gången.	  

Chips,	  gitarrist	  i	  bandet	  sedan	  åttiotalet	  beskriver	  synkroniseringsprocessen	  som	  att	  Norrlands	  Guld	  själva	  tog	  
första	  kontakten	  och	  att	  inga	  mellanhänder	  var	  inblandade.	  Som	  gamla	  punkare	  så	  har	  Sator	  haft	  som	  princip	  
att	  alltid	  tacka	  nej	  till	  denna	  typ	  av	  samarbeten.	  Anledningarna	  till	  att	  de	  tackade	  ja	  denna	  gång	  var	  
förhållandevis	  många.	  Det	  främsta	  skälet	  var	  av	  ren	  ekonomisk	  karaktär	  då	  Sator	  som	  band	  inte	  har	  något	  
skivbolag	  utan	  står	  för	  alla	  kostnader	  själva	  .	  Chips	  framhäver	  att	  en	  skivinspelning,	  som	  de	  för	  tillfället	  håller	  på	  
med,	  är	  dyr	  och	  att	  alla	  eventuellt	  extra	  pengar	  är	  välkomna.	  De	  började	  då	  kolla	  sig	  om	  efter	  eventuella	  
sponsorer	  eller	  extrainkomster	  och	  skrev	  då	  ihop	  en	  lista	  på	  eventuella	  samarbetspartners.	  En	  annan	  
avgörande	  faktor	  som	  Chips	  framhåller	  är	  den	  att	  varumärket	  i	  fråga	  kändes	  väldigt	  rätt	  för	  Sator	  och	  deras	  
image	  att	  samarbeta	  med.	  

Det	  hade	  ju	  såklart	  också	  med	  integritet	  att	  göra.	  Vi	  ville	  vara	  oss	  själva	  (För	  en	  stund)	  

Han	  framhåller	  även	  att	  musik	  i	  relation	  med	  reklam	  är	  mycket	  mer	  socialt	  accepterat	  idag.	  Han	  tar	  som	  
exempel	  hans	  och	  bandets	  egen	  situation	  med	  rötter	  i	  punkrörelsen	  där	  det	  för	  tio	  femton	  år	  sedan	  var	  i	  
princip	  förbjudet	  att	  sälja	  sin	  musik	  till	  reklam.	  Han	  menar	  att	  hela	  attityden,	  dels	  från	  folk	  inom	  branschen	  och	  
från	  lyssnare	  har	  förändrats	  rejält	  och	  det	  är	  ingen	  som	  längre	  tycker	  att	  det	  är	  konstigt.	  

Chips	  ser	  två	  fördelar	  med	  att	  ha	  med	  sin	  musik	  i	  reklam,	  spridningen	  och	  rent	  ekonomiskt.	  Den	  absolut	  
viktigaste	  aspekten	  menar	  han	  är	  spridningen	  och	  framhåller	  att	  det	  känns	  viktigare	  idag	  att	  få	  ut	  sin	  musik	  när	  
folk	  inte	  köper	  skivor	  på	  samma	  sätt	  längre.	  	  

Chips	  ser	  fler	  risker	  och	  nackdelar	  för	  ett	  nytt	  band	  som	  vill	  ha	  musik	  i	  reklam.	  Han	  menar	  att	  bandet	  riskerar	  
att	  ständigt	  bli	  förknippade	  med	  den	  produkten.	  För	  sin	  egen	  och	  bandets	  del	  så	  ser	  han	  inte	  den	  risken	  som	  
stor	  eftersom	  dem	  redan	  gjort	  sig	  ett	  namn	  och	  blivit	  förknippade	  med	  en	  viss	  typ	  av	  musik.	  Han	  ser	  ingen	  risk	  
att	  Sator	  blir	  ”Norrlandsguldbandet”.	  Detta	  tillsammans	  med	  att	  varumärket	  Norrlands	  Guld	  kändes	  väldigt	  
passande	  för	  just	  Sator	  och	  dess	  image.	  Risken	  som	  han	  ser	  det	  ändå	  finns	  för	  någorlunda	  etablerade	  band	  är	  
trovärdigheten.	  Han	  menar	  att	  ett	  band	  inte	  kan	  stå	  och	  sälja	  vad	  som	  helst,	  det	  måste	  kännas	  trovärdigt.	  Han	  
tror	  också	  att	  liknande	  gäller	  från	  varumärkenas	  håll,	  att	  trovärdigheten	  står	  högt	  i	  kurs.	  Bandets	  image	  och	  
varumärkets	  image	  måste	  enligt	  Chips	  stämma	  överens.	  Han	  menar	  också	  att	  det	  går	  att	  gå	  åt	  andra	  hållet	  helt	  
och	  fullt,	  att	  istället	  jobba	  utefter	  ”otrovärdighet”	  och	  ironi.	  Just	  ironi	  ser	  han	  som	  en	  vanlig	  ingrediens	  i	  
reklamfilmer.	  

Han	  poängterar	  att	  inom	  rockmusiken	  så	  har	  det	  länge	  ansetts	  som	  fult	  att	  hävda	  att	  artister	  eller	  band	  går	  att	  
klassa	  som	  varumärken.	  Dock	  så	  anser	  han	  ändå	  att	  likheten	  är	  väldigt	  markant	  då	  det	  är	  en	  produkt	  som	  skall	  
säljas	  men	  det	  är	  enligt	  honom	  inte	  bara	  en	  produkt.	  När	  musiken	  görs	  då	  går	  det	  enligt	  Chips	  inte	  att	  tänka	  på	  
business	  och	  att	  musiken	  är	  en	  produkt	  som	  skall	  säljas.	  Då	  måste	  artisten	  gå	  efter	  sitt	  eget	  hjärta	  och	  känsla	  
för	  vad	  den	  vill	  göra.	  Det	  är	  först	  som	  skivan	  eller	  låten	  är	  färdigspelad	  som	  det	  går	  att	  tänka	  så,	  att	  den	  ska	  
säljas	  och	  exponeras.	  Han	  menar	  att	  då	  vill	  artisten	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  ska	  få	  möjligheten	  att	  kunna	  
lyssna	  på	  musiken.	  	  
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Han	  framhåller	  att	  för	  deras	  del	  så	  var	  det	  viktigt	  att	  musiken	  och	  produkten	  skulle	  fungera	  tillsammans.	  Han	  
menar	  att	  det	  är	  svårt	  att	  definiera	  var	  gränsen	  går	  för	  när	  samarbetet	  anses	  lyckad	  och	  när	  det	  anses	  som	  att	  
bandet	  sålt	  sig.	  För	  Sators	  del	  så	  har	  inte	  Chips	  märkt	  att	  samarbetet	  med	  Norrlands	  Guld	  orsakat	  någon	  som	  
helst	  negativ	  respons.	  Samarbetet	  ser	  han	  därför	  som	  mycket	  lyckat.	  	  

På	  frågan	  om	  vilka	  effekter	  reklamen	  haft	  för	  Sator	  så	  är	  Chips	  väldigt	  tveksam.	  Han	  medger	  att	  spelningarna	  
nu	  lockar	  mer	  och	  mer	  folk	  men	  har	  svårt	  att	  endast	  dra	  parallellen	  till	  reklamen.	  Han	  framhåller	  att	  de	  spelat	  
flitigt	  live	  nu	  de	  senaste	  åren	  och	  tror	  att	  det	  tillsammans	  med	  reklamen	  inneburit	  ett	  lyft.	  Han	  tror	  heller	  inte	  
att	  Norrlands	  Guld	  hade	  ringt	  om	  det	  inte	  vore	  så	  att	  de	  varit	  ute	  och	  spelat	  så	  mycket	  och	  funnits	  i	  folks	  
medvetanden.	  Han	  menar	  att	  allt	  hänger	  ihop	  och	  att	  när	  det	  börjar	  rulla	  på	  i	  en	  ände	  så	  följer	  det	  andra	  efter,	  
och	  tvärtom.	  

Det	  finns	  inget	  exakt	  svar	  på	  vad	  det	  är	  som	  gör	  det.	  Men	  helt	  klart	  är	  det	  i	  alla	  fall	  att	  allt	  ihop	  
tillsammans	  i	  en	  symbios	  genererar	  mer,	  både	  pengar	  och	  credibilitet.	  

Han	  tror	  heller	  inte	  att	  den	  väg	  som	  Sator	  gått	  fungerar	  som	  ett	  standardrecept	  för	  alla	  band.	  Han	  menar	  
snarare	  att	  varje	  band	  måste	  känna	  efter	  vad	  som	  känns	  bra	  för	  dem	  och	  på	  vilket	  sätt	  de	  vill	  exponeras.	  Han	  
menar	  att	  ett	  band	  förmodligen	  tjänar	  på	  att	  sätta	  upp	  gränser	  för	  vad	  de	  kan	  tänka	  sig	  så	  att	  varken	  de	  eller	  
deras	  lyssnare	  blir	  besvikna.	  Det	  är	  enligt	  Chips	  inte	  heller	  sunt	  att	  tänka	  kortsiktigt	  och	  på	  snabba	  pengar	  utan	  
framhåller	  att	  grundprincipen	  bör	  vara	  att	  tänka	  långsiktigt.	  

Chips	  ser	  den	  dalande	  skivförsäljningen	  samt	  bristen	  på	  tv-‐program	  där	  rock-‐band	  får	  vara	  med	  som	  ett	  skäl	  till	  
att	  fler	  ser	  reklam-‐,	  tv-‐	  och	  filmsynkningar	  som	  en	  snabb	  väg	  till	  nya	  inkomster.	  Chips	  ser	  synkronisering,	  
oavsett	  hur	  och	  var	  den	  sker	  som	  en	  rejäl	  genväg	  till	  att	  sprida	  musiken	  och	  kan	  absolut	  tänka	  sig	  att	  göra	  det	  
igen.	  Om	  rätt	  företag	  dyker	  upp	  vid	  rätt	  tillfälle,	  vill	  säga.	  Rent	  ekonomiskt	  så	  tror	  inte	  Chips	  att	  siffrorna	  har	  
ändrats	  de	  senaste	  åren	  och	  tror	  inte	  att	  de	  kommer	  förändras	  avsevärt	  inom	  snar	  framtid	  heller.	  Han	  tror	  inte	  
att	  pengarna	  är	  större	  men	  tror	  ändå	  att	  det	  är	  fler	  som	  vill	  ha	  musik	  vilket	  kan	  leda	  till	  fler	  möjligheter	  för	  band	  
att	  exponeras.	  Dock	  så	  tror	  han	  att,	  kanske	  så	  kan	  det	  faktum	  att	  fler	  vill	  ha	  musik	  innebära	  att	  priserna	  
pressas.	  

Angående	  trenden	  att	  varumärken	  ”placerar”	  sina	  produkter	  i	  artisters	  låttexter	  så	  menar	  Chips	  att	  det	  sättet	  
inte	  finns	  på	  kartan	  för	  han	  och	  hans	  band.	  Däremot	  nämner	  han	  sponsring	  av	  instrument	  och	  liknande	  som	  en	  
vanligare	  form	  av	  samarbete,	  även	  om	  Sator	  själva	  inte	  gjort	  på	  det	  viset.	  

Chips	  nämner	  också	  att	  specialskriven	  musik	  till	  reklam	  och	  film	  kan	  vara	  en	  möjlig	  inkomstkälla,	  något	  som	  
Sator	  faktiskt	  provade	  under	  början	  av	  nittiotalet.	  Att	  ljudsätta	  reklam	  och	  göra	  som	  ett	  soundtrack	  tyckte	  han	  
var	  väldigt	  spännande	  men	  framhöll	  också	  att	  musiken	  där	  var	  specialkomponerad	  för	  att	  det	  inte	  skulle	  krocka	  
med	  aktuellt	  skivsläpp.	  Han	  anser	  sig	  kunna	  säga	  att	  andelen	  populärmusik	  i	  reklam	  och	  framför	  allt	  rockmusik	  i	  
reklam	  ökat	  avsevärt	  de	  senaste	  åren.	  Det	  tror	  han	  kan	  bero	  på	  att	  de	  som	  idag	  sitter	  i	  ledning	  på	  både	  företag	  
inom	  reklambranschen	  och	  företag	  som	  behöver	  musik	  är	  uppväxta	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  mer	  vana	  med	  
populärmusik.	  

KIVIMÄE,	  Hampus:	  Ägare	  av	  musikbolaget	  WIFE,	  	  
tidigare	  Music	  Supervisor	  på	  Sony	  ATV.	  	  

Hampus	  Kivimäe	  är	  31	  år	  och	  har	  hållit	  på	  med	  musik,	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  ganska	  länge.	  Om	  sin	  bakgrund	  så	  
berättar	  han	  att	  han	  blev	  desillusionerad	  under	  studietiden	  i	  Uppsala	  då	  han	  insåg	  att	  han	  inte	  skulle	  bli	  
musiken.	  Han	  förklarar	  att	  han	  därefter	  började	  läsa	  Music	  &	  Event	  Management	  och	  tog	  magisterexamen	  i	  
marknadsföring.	  Hampus	  jobbhistorik	  återfinns	  i	  Hultsfredsfestivalen,	  Rookiefestivalen	  och	  skivbolaget	  V2,	  där	  
han	  jobbade	  under	  fyra	  år.	  Han	  förklarar	  att	  han	  senare	  fick	  jobb	  som	  marknadsansvarig	  på	  ett	  bokningsbolag	  
och	  att	  han	  sedan	  fick	  Jobb	  på	  Sony	  ATV.	  Där	  jobbade	  Hampus	  framförallt	  med	  marknadsföring	  och	  
synkronisering.	  Han	  berättar	  att	  han	  under	  hela	  den	  här	  perioden	  har	  haft	  ett	  eget	  bolag	  vid	  sidan	  av	  samt	  att	  
det	  sen	  cirka	  tre	  månader	  tillbaka	  är	  det	  enda	  han	  fokuserar	  på.	  Företaget	  heter	  Wife	  och	  fungerar	  som	  ett	  
sorts	  management	  för	  artister	  och	  producenter.	  Dessutom	  agerar	  företaget	  inom	  synkronisering,	  music	  
branding	  och	  konsultrelaterade	  projekt.	  

Hampus	  beskriver	  att	  den	  traditionella	  synen	  på	  begreppet	  synkronisering	  är	  att	  ljud	  och	  bild	  kopplas	  samman.	  
Han	  tillägger	  att	  för	  honom	  så	  handlar	  det	  snarare	  om	  att	  sätta	  musik	  i	  andra	  sammanhang:	  
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	  Det	  har	  vuxit	  till	  att	  handla	  mer	  om	  att	  sätta	  musik	  i	  andra	  kontexter.	  Det	  kan	  handla	  om	  allt	  
ifrån	  att	  sätta	  en	  textfras	  eller	  en	  låttitel	  på	  tröjor	  och	  göra	  andra	  typer	  av	  förlängd	  merchandise.	  

Det	  kan	  vara	  vin,	  glass	  eller	  bilar	  

På	  frågan	  om	  vilken	  som	  är	  den	  vanligaste	  synkroniseringsformen	  så	  svara	  Hampus	  att	  det	  för	  hans	  egna	  
företag	  framförallt	  handlar	  om	  att	  sätta	  musik	  i	  reklamfilm.	  Han	  förklarar	  att	  valmöjligheten	  inte	  är	  så	  stor	  i	  
Sverige,	  att	  den	  Skandinaviska	  marknaden	  är	  så	  pass	  liten	  att	  det	  är	  svårt	  att	  vara	  nischad.	  Han	  påpekar	  att	  det	  
generellt	  sett	  finns	  olika	  discipliner	  inom	  synkronisering,	  att	  några	  är	  specialiserade	  på	  film,	  andra	  på	  tv-‐serier,	  
andra	  på	  tv-‐spel	  och	  andra	  på	  reklam.	  Inom	  större	  marknader,	  som	  till	  exempel	  på	  den	  amerikanska,	  engelska	  
eller	  den	  tyska,	  så	  är	  marknadsnischen	  tydligare.	  Han	  tydliggör	  att	  bredden	  är	  större	  i	  Sverige	  och	  att	  de	  flesta,	  
liksom	  han	  själv,	  har	  jobbat	  inom	  alla	  olika	  delar.	  

När	  vi	  ställer	  frågan	  om	  han	  tycker	  att	  varumärkena	  som	  skall	  använda	  musiken	  tar	  initiativ	  och	  tycker	  till	  så	  
svarar	  Hampus	  att	  det	  helt	  beror	  på	  hur	  varumärkets	  struktur	  ser	  ut.	  Han	  säger	  att	  eftersom	  det	  är	  de	  som	  är	  
beställare	  så	  har	  de	  ju	  alltid	  sista	  ordet	  och	  menar	  att	  det	  är	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  all	  marknadskommunikation.	  
Han	  fortsätter	  med	  att	  berätta	  att	  det	  finns	  vissa	  som	  knappt	  bryr	  sig	  och	  lämnar	  allt	  i	  händerna	  på	  sin	  
reklambyrå	  eller	  sitt	  produktionsbolag,	  medan	  andra	  väldigt	  gärna	  vill	  in	  och	  pilla	  på	  detaljnivå.	  Han	  tillägger	  
även	  att	  vindarna	  kan	  skifta	  snabbt,	  att	  den	  strategi	  som	  var	  tilltänkt	  från	  början	  absolut	  inte	  behöver	  gälla	  i	  
slutänden.	  Han	  förklarar	  vidare:	  

Jag	  hade	  ett	  case	  där	  vi	  jobbade	  med	  ett	  Tyskt	  bilmärkes	  reklam	  i	  Norden,	  där	  vi	  hade	  en	  byrå,	  
ett	  produktionsbolag	  och	  oss	  på	  Sony	  som	  jobbade	  på	  briefen	  ifrån	  olika	  håll.	  Till	  slut	  var	  tre	  

fyra	  alternativ	  på	  låtar	  framjobbade	  och	  vi	  hade	  jobbat	  fram	  något	  som	  alla	  var	  nöjda	  med.	  Det	  
slutade	  det	  med	  att	  Vd:ns	  dotter	  inte	  gillade	  låten	  och	  allt	  gick	  i	  stöpet.	  Då	  var	  det	  bara	  börja	  

om	  från	  början	  Så	  mycket	  för	  professionalitet.	  

Hampus	  berättar	  att	  det	  är	  lätt	  att	  bli	  skrämd	  eftersom	  musikbiten,	  eller	  imageförstärkaren	  som	  han	  även	  
uttrycker	  det,	  är	  svår	  att	  ta	  på	  eftersom	  det	  inte	  finns	  några	  hårda	  tal	  att	  mäta.	  Han	  menar	  att	  allt	  som	  går	  att	  
mäta	  är	  fantastiskt	  för	  det	  kan	  bekräfta	  om	  man	  gjort	  ett	  bra	  eller	  dåligt	  jobb.	  Han	  tillägger	  att	  han,	  eftersom	  
han	  själv	  arbetat	  som	  marknadschef,	  vet	  hur	  lätt	  det	  är	  att	  stirra	  sig	  blind	  på	  siffror.	  Varumärken	  som	  lägger	  
pengar	  på	  musik	  vill	  i	  efterhand	  självklart	  veta	  om	  investeringen	  varit	  bra	  eller	  dålig.	  Han	  berättar	  också	  att	  det	  
i	  många	  fall	  kan	  handla	  om	  ”best	  practise”,	  att	  om	  ett	  företag	  haft	  en	  framgångsrik	  strategi	  så	  kommer	  de	  
förmodligen	  att	  arbeta	  utefter	  den	  igen.	  

Det	  börjar	  komma	  mer	  och	  mer	  nu	  att	  varumärken	  förstår,	  precis	  det	  som	  Lusensky	  pratar	  om,	  och	  vi	  
tillsammans	  med	  varumärkena	  jobbar	  långsamt	  ditåt,	  men	  det	  är	  än	  så	  länge	  en	  uppförsbacke.	  

Vi	  ställer	  frågan	  om	  han	  även	  jobbar	  med	  branding,	  att	  stärka	  hela	  varumärken	  med	  hjälp	  av	  musik.	  Hampus	  
förklarar	  här	  att	  han	  jobbar	  lite	  grann	  med	  det	  och	  att	  det	  är	  en	  oerhört	  starkt	  växande	  del.	  Han	  menar	  att	  det	  
helt	  beror	  på	  vad	  kunden	  vill	  och	  vilken	  relation	  de	  har	  till	  varandra.	  Hampus	  tillägger	  snabbt	  att	  allt	  är	  
relationsbaserat	  men	  att	  även	  ryktet	  spelar	  en	  viktig	  roll.	  Han	  förklarar:	  

Det	  är	  många	  som	  börjar	  med	  att	  exempelvis	  sätta	  ett	  soundtrack	  till	  en	  reklamfilm	  och	  sedan	  så	  
tycker	  någon	  att	  soundtracket	  var	  så	  jävla	  bra	  och	  frågar	  om	  de	  som	  gjorde	  det	  kan	  hjälpa	  till	  på	  

några	  nya	  projekt.	  

Han	  fortsätter	  med	  att	  säga	  att	  han	  tycker	  att	  det	  här	  med	  att	  ha	  gjort	  en	  jävligt	  bra	  grej	  är	  lite	  konstigt.	  I	  
förklarar	  risken	  i	  att	  varumärken	  plockar	  in	  någon	  som	  kanske	  kan	  mycket	  musik,	  kanske	  rentav	  för	  att	  han	  har	  
en	  stor	  skivsamling,	  men	  att	  han	  egentligen	  inte	  vet	  så	  mycket	  om	  marknadsföring	  eller	  varumärket	  i	  sig.	  

Hampus	  berättar	  sedan	  om	  trendskillnader	  mellan	  användningen	  av	  musik	  i	  reklam	  i	  Sverige	  med	  exempelvis	  
USA.	  Han	  menar	  återigen	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  från	  varumärke	  till	  varumärke.	  De	  stora	  varumärkena	  är	  
generellt	  sett	  mycket	  bättre	  på	  att	  använda	  sig	  av	  musik	  i	  sina	  varumärken	  på	  ett	  mer	  genomtänkt	  sätt,	  oavsett	  
om	  de	  är	  Svenska	  eller	  utländska.	  Han	  menar	  att	  de	  riktigt	  stora	  aktörerna,	  som	  McDonalds	  och	  Coca	  Cola	  har	  
använt	  sig	  av	  musik	  så	  pass	  länge.	  De	  har	  både	  sina	  grafiska	  biblar	  och	  sina	  ljudbiblar	  och	  har	  väldigt	  stor	  koll	  på	  
vilka	  dess	  kärnvärden	  är.	  Han	  säger	  att	  de	  små	  varumärkena	  har	  en	  rullians	  som	  gör	  det	  svårare	  att	  hålla	  en	  
stabil	  profil.	  Det	  kommer	  ofta	  in	  en	  ny	  marknadschef	  som	  vill	  sätta	  ny	  prägel	  med	  hjälp	  av	  nya	  
grundvärderingar	  och	  kärnvärden.	  
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Han	  menar	  att	  skillnaden	  mellan	  Norden	  och	  övriga	  världen	  är	  att	  vi	  extremt	  mycket	  nostalgiker.	  Hampus	  säger	  
att	  90	  %	  av	  all	  reklammusik	  här,	  antagligen	  på	  grund	  av	  vår	  kultur,	  har	  ett	  nostalgiskt	  användningssyfte,	  oavsett	  
genre.	  I	  England	  och	  USA	  så	  handlar	  det	  mycket	  mer	  om	  att	  vara	  banbrytande,	  att	  musiken	  ska	  vara	  ny	  och	  
fräsch.	  Han	  tillägger:	  

I	  USA	  är	  folk	  inte	  rädda	  för	  att	  lägga	  bollar	  i	  öppna	  mål.	  De	  är	  exempelvis	  inte	  rädda	  för	  att	  lägga	  
låten	  Drive	  My	  Car	  i	  en	  bilreklam,	  något	  som	  aldrig	  skulle	  ske	  i	  Sverige.	  Här	  skulle	  kreatörerna	  

skjuta	  sig	  i	  huvudet	  om	  det	  hände.	  

Att	  breaka	  nya	  artister	  med	  hjälp	  av	  deras	  musik	  i	  reklamfilm	  är	  Hampus	  tudelad	  till.	  Han	  säger	  att	  finns	  bra	  
exempel	  där	  det	  har	  hänt	  och	  att	  man	  både	  kan	  skapa	  och	  breaka	  nya	  artister	  på	  detta	  sätt.	  Dock	  varnar	  han	  
för	  att	  kombinationen	  kan	  bli	  fel	  och	  att	  artisten	  då	  lätt	  försvinner	  i	  takt	  med	  att	  varumärkeskampanjen	  
avslutat	  och	  intresset	  av	  den	  försvinner.	  Han	  berättar	  att	  han	  jobbat	  med	  många	  fall	  där	  en	  bra	  placering	  kan	  
ge	  så	  mycket	  mer:	  

José	  Gonzales	  är	  fortfarande	  det	  bästa	  exemplet.	  Han	  kan	  	  fortfarande	  turnera	  världen	  över.	  Hans	  
sound	  satte	  sig	  så	  hårt	  tack	  vare	  den	  Sony-‐reklam	  som	  han	  medverkade	  i.	  Synkningen	  av	  hans	  

musik	  till	  just	  den	  filmen	  var	  så	  nära	  perfekt	  man	  kan	  komma.	  

Hampus	  förklarar	  att	  reklamfilm	  idag	  anses	  vara	  väldigt	  tacksam	  då	  inte	  finns	  några	  andra	  strömlinjeformade	  
inkomstströmmar.	  En	  reklam	  är	  effektivt	  tack	  vare	  exponeringen	  och	  dess	  påmanande	  karaktär.	  Han	  säger	  att	  
det	  är	  många	  som	  ser	  möjligheter	  att	  just	  breaka	  artister	  och	  bygga	  upp	  en	  hype	  kring	  dem.	  Han	  tror	  även	  att	  
det	  många	  vill	  ha,	  förutom	  hype	  och	  exponering,	  är	  just	  intäkten.	  Han	  säger	  att	  intäkten	  är	  så	  pass	  direkt	  
jämfört	  med	  skivförsäljning,	  som	  är	  en	  mycket	  längre	  och	  långsammare	  process.	  

På	  frågan	  om	  han	  tror	  att	  varumärken	  väljer	  att	  arbeta	  med	  nya	  artister	  på	  grund	  av	  att	  det	  kan	  vara	  
ekonomiskt	  agnande	  svarar	  han	  att	  han	  inte	  tror	  att	  det	  spelar	  så	  stor	  roll.	  Han	  tror	  att	  det	  är	  mer	  fokus	  på	  det	  
kreativa.	  Han	  säger	  även	  att	  det	  inte	  är	  så	  många	  oetablerade	  artister	  som	  används	  i	  Sverige	  därför	  att,	  som	  
han	  även	  nämnde	  tidigare	  under	  intervjun,	  vi	  svenskar	  är	  nostalgiker	  och	  vill	  spela	  ”safe”,	  på	  saker	  vi	  känner	  
igen.	  Han	  säger	  att	  förfrågan	  om	  att	  använda	  någonting	  ”up	  &	  coming”,	  som	  är	  lite	  billigare,	  kommer	  från	  
ganska	  många	  företag.	  Dock	  så	  slutar	  det	  oftast	  till	  sist	  med	  att	  de	  väljer	  en	  låt	  som	  de	  känner	  igen	  och	  därför	  
kan	  relatera	  bättre	  till.	  Hampus	  säger	  att	  det	  är	  det	  där	  med	  att	  relatera	  till	  något	  som	  gör	  att	  varumärken	  
väldigt	  sällan	  väljer	  någonting	  nytt	  och	  spännande.	  Han	  säger	  att	  varumärket	  eller	  dess	  reklambyrå	  ofta	  tänker	  
sig	  en	  speciell	  känsla	  –	  glad	  eller	  ledsam.	  De	  kan	  även	  ha	  tankar	  om	  ljudbild	  eller	  att	  texten	  ska	  handla	  om	  
någonting	  speciellt.	  De	  kan	  ha	  en	  låt	  i	  antagande	  som	  de	  snöat	  in	  sig	  på,	  eller	  kan	  tänka	  sig	  att	  byta	  ut	  mot	  
något	  som	  låter	  i	  stort	  sett	  likadant.	  Han	  tillägger:	  

Här	  är	  skillnaden	  stor	  mot	  exempelvis	  film	  för	  där	  kan	  man	  påverka	  mycket	  mer.	  Dels	  för	  att	  det	  
kreativa	  och	  filmen	  i	  sig	  bygger	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  och	  budgeterna	  skiljer	  sig	  och	  en	  

filmregissör	  har	  mycket	  större	  pondus	  i	  förhållande	  till	  reklamfilmare.	  För	  en	  filmregissör	  handlar	  
det	  mer	  om	  att	  han	  eller	  hon	  ska	  tycka	  att	  musiken	  är	  så	  jävla	  bra	  och	  passande	  till	  just	  den	  

filmen.	  

Hampus	  menar	  att	  musikförlag,	  produktionsbolag,	  reklambolag	  och	  skivbolag	  lever	  och	  agerar	  i	  samma	  bubbla.	  
Å	  ena	  sidan	  kommer	  produktionsbolagens	  nya	  heta	  filmare	  ofta	  fram	  tack	  vare	  musikvideos,	  och	  då	  fungerar	  
musikföretagen	  som	  en	  gatekeeper	  från	  det	  hållet.	  Å	  andra	  sidan	  så	  sitter	  produktionsbolagen	  på	  stora	  
plånboken	  och	  du	  vill	  sälja	  din	  musik	  till	  dem,	  då	  är	  det	  produktionsbolagen	  som	  fungerar	  som	  en	  gatekeeper.	  
Han	  konstaterar	  att	  branschen	  i	  stort	  handlar	  om	  att	  kunna	  hantera	  sina	  relationer	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Han	  förklarar	  
vidare:	  

”First	  thing	  in	  business	  is	  to	  show	  up”.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  att	  gå	  på	  fester	  och	  luncher	  för	  att	  
skapa	  relationer…	  Inte	  enbart	  för	  att	  sälja	  sin	  musik.	  Det	  är	  i	  de	  informella	  sammanhangen	  som	  

de	  formella	  besluten	  tas,	  mer	  eller	  mindre.	  	  

Han	  tillägger	  att	  det	  handlar	  om	  att	  bygga	  upp	  ett	  förtroendekapital	  och	  ta	  reda	  på	  vad	  kreatören,	  i	  många	  fall	  
regissören,	  gillar	  och	  tycker	  om.	  Sedan	  ska	  man	  lägga	  det	  på	  minnet.	  När	  kopplingen	  hittas	  så	  kan	  man	  prata	  
samma	  språk	  som	  den	  eventuella	  partnern.	  Då	  blir	  det	  ju	  mycket	  så	  att	  när	  du	  som	  musikföretag	  får	  en	  låt	  eller	  
artist	  och	  känner	  en	  person	  som	  gillar	  exakt	  den	  typen	  av	  musik	  så	  skickar	  du	  såklart	  låten	  till	  den	  personen	  
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först.	  Det	  är	  därför	  personliga	  relationer	  är	  så	  viktiga.	  
	  
Hampus	  beskriver	  att	  ingen	  synkroniseringsprocess	  är	  den	  andra	  lik.	  Dock	  påpekar	  han	  att	  förfrågan	  oftast	  
kommer	  från	  en	  reklambyrå	  eller	  ett	  produktionsbolag	  som	  håller	  på	  med	  reklamfilm.	  Förfrågan	  grundar	  sig	  
ofta	  i	  samtal	  om	  att	  de	  har	  tittat	  på	  en	  speciell	  låt	  och	  undrar	  vad	  den	  kostar.	  Hampus	  beskriver	  detta	  närmare	  
med	  att	  säga:	  ”Jag	  fungerar	  ju	  i	  det	  läget	  som	  en	  mellanhand.	  Anledningen	  till	  att	  de	  kommer	  till	  mig	  är	  att	  jag	  
vet	  vilka	  prisklasser	  som	  är	  rimliga	  för	  den	  musik	  de	  behöver.”	  	  Han	  förklarar	  även	  att	  reklamsidans	  människor	  
tycker	  det	  är	  konstigt	  att	  processen	  är	  så	  pass	  lång.	  De	  mindre	  byråerna	  har	  ofta	  extremt	  dålig	  framförhållning	  
och	  vill	  ha	  en	  låt	  clearad	  på	  kort	  tid.	  Det	  de	  inte	  inser	  är	  att	  rättigheterna	  måste	  clearas	  med	  både	  skivbolag	  och	  
förlag.	  Dessutom	  måste	  upphovsmännen	  varje	  gång	  få	  vara	  med	  och	  tycka	  till,	  vilket	  gör	  processen	  oerhört	  lång	  
och	  ibland	  ganska	  tidskrävande.	  Hampus	  påpekar:	  ”Här	  gäller	  det	  att	  inte	  missbruka	  sina	  relationer	  och	  kunna	  
läsa	  av	  läget.	  Ibland	  är	  det	  effektivt	  att	  tjata	  lite	  extra	  medan	  det	  ibland	  är	  bättre	  att	  ligga	  lågt.	  	  Det	  gäller	  att	  
sköta	  det	  snyggt.”	  

Han	  fortsätter	  med	  att	  förklara	  att	  han	  ofta	  får	  ett	  manus	  eller	  moodboard	  som	  förklarar	  känslan	  och	  vilken	  
musik	  som	  efterfrågas.	  Han	  säger	  även	  att	  filmen	  lika	  gärna	  kan	  vara	  i	  princip	  färdig	  och	  att	  det	  endast	  finns	  en	  
eller	  två	  dagar	  att	  få	  fram	  musiken.	  Därefter	  tillägger	  han	  att	  om	  man	  blir	  inkallad	  så	  pass	  sent	  i	  processen	  så	  
ökar	  naturligtvis	  priset	  eftersom	  man	  tvingas	  lägga	  andra	  projekt	  åt	  sidan.	  Det	  funkar	  precis	  på	  samma	  sätt	  i	  
reklambranschen	  som	  i	  alla	  andra	  branscher.	  Vill	  man	  ha	  någonting	  snabbt	  så	  kostar	  det	  mer	  pengar.	  	  

Hampus	  säger	  att	  det	  är	  två	  stycken	  licenser	  som	  behövs	  vid	  en	  synkronisering.	  Tillstånd	  för	  låten	  från	  antingen	  
förlag	  eller	  direkt	  från	  upphovsman	  samt	  tillstånd	  för	  själva	  inspelningen	  från	  skivbolagen	  (masterlicens).	  Han	  
säger	  att	  de	  grundförutsättningarna	  inte	  borde	  vara	  särskilt	  krångliga	  eller	  svåra	  att	  förstå.	  Dock	  så	  menar	  
Hampus	  att	  det	  är	  andra	  faktorer	  som	  spelar	  in.	  Till	  exempel	  så	  kan	  originalinspelningen	  vara	  för	  dyr	  och	  för	  att	  
spara	  pengar	  vill	  man	  då	  göra	  en	  nyinspelning	  av	  låten.	  Enligt	  URL	  så	  får	  vem	  som	  helst	  göra	  en	  nyinspelning	  av	  
ett	  inspelat	  verk	  men	  ändå	  så	  krävs	  en	  licens	  av	  upphovsmannen	  och	  dess	  förlag	  för	  att	  få	  använda	  låten.	  
Masterlicensen	  går	  alltså	  att	  kringgå.	  En	  nyinspelning	  kan	  göras	  antingen	  av	  ekonomiska	  skäl	  men	  även	  av	  
kreativa	  själv	  -‐	  att	  man	  vill	  lyfta	  fram	  ett	  speciellt	  avsnitt,	  en	  melodi,	  eller	  ett	  textstycke.	  

Hampus	  berättar	  att	  betydelsen	  av	  synkroniseringen	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  är	  stor,	  rent	  ekonomiskt.	  Han	  säger	  
även	  att	  ur	  ett	  rent	  branschperspektiv	  så	  anses	  reklam	  rent	  generellt	  sett	  som	  creddigt	  och	  sexigt.	  Många	  tror	  
att	  det	  finns	  stora	  pengar	  att	  hämta	  men	  Hampus	  menar	  att	  reklamen	  har	  en	  viktigare	  betydelse	  för	  honom:	  ”I	  
mitt	  managementjobb	  så	  gör	  mina	  kontakter	  inom	  reklam	  det	  lättare	  för	  mig	  att	  komma	  in	  på	  ställen	  som	  
annars	  inte	  skulle	  varit	  möjligt.”	  

Om	  den	  ekonomiska	  delens	  fortsatta	  utveckling	  så	  tror	  han	  att	  det	  kommer	  att	  gå	  åt	  två	  håll.	  Han	  menar	  att	  
det	  finns	  de	  som	  säger	  att	  synkronisering	  är	  så	  bra	  promotion	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  bokare	  tycker	  det	  är	  bra	  
PR	  att	  ge	  bort	  gratis	  skivor	  eller	  skivbolag	  som	  tycker	  det	  är	  bra	  att	  artisten	  spelar	  gratis	  för	  att	  synas.	  Det	  
handlar	  alltid	  om	  vilken	  sits	  du	  sitter	  på.	  Är	  artisten	  stor	  eller	  creddig	  så	  studsar	  bollen	  per	  automatik,	  gratis	  
promotion	  är	  inte	  längre	  intressant.	  Han	  tar	  Dylan,	  The	  Beatles,	  The	  Knife	  eller	  Robyn	  som	  exempel	  och	  menar	  
att	  de	  inte	  bryr	  sig	  om	  PR.	  De	  vill	  självklart	  ha	  en	  större	  ekonomisk	  vinst	  men	  är	  också	  mer	  noggranna	  med	  vad	  
de	  tackar	  ja	  till	  vilket	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  att	  stärka	  deras	  egna	  varumärken	  och	  credibilitet	  ännu	  mer.	  Den	  andra	  
sidan	  består	  av	  de	  artister	  som	  vill	  vara	  med	  överallt.	  

Det	  finns	  också	  de	  som	  skriver	  direkt	  för	  reklam,	  som	  jobbar	  på	  faktura,	  nästan	  i	  fabriksmått.	  Den	  marknaden	  
är	  fortfarande	  väldigt	  stor.	  Jag	  tror	  att	  7	  av	  tio	  låtar	  i	  reklamfilmer	  är	  specialskrivna.	  Av	  de	  sju	  så	  är	  kanske	  5	  
skrivna	  av	  proffs	  såsom	  Plan8	  eller	  Riviera.	  De	  resterande	  grejerna	  är	  antingen	  biblioteksmusik	  eller	  
fabriksgrejer.	  Väldigt	  mycket	  specialskrivet	  alltså.	  

Hampus	  tillägger	  också	  att	  en	  stor	  del	  av	  den	  specialskrivna	  musiken	  är	  sound	  like	  legal,	  där	  ett	  företag	  får	  en	  
låt	  av	  en	  reklambyrå	  som	  ska	  efterapas.	  Hampus	  tillägger:	  

Detta	  tillvägagångssätt	  skulle	  jag	  säga	  är	  extremt	  vanligt.	  Jag	  jobbar	  för	  att	  försöka	  få	  reklamfolk	  
att	  förstå	  att	  om	  de	  lägger	  stora	  pengar	  på	  reklam	  så	  borde	  lika	  mycket	  själ	  och	  ekonomisk	  kraft	  

också	  läggas	  på	  musiken	  istället	  för	  att	  köpa	  tråkig	  fabriksmusik	  som	  egentligen	  bara	  sänker	  
helhetsintrycket.	  
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Hampus	  säger	  att	  jobbet	  med	  originalmusik	  istället	  eftersträvar	  en	  unikhet.	  Ett	  jobb	  som	  kräver	  större	  koll	  och	  
större	  vilja	  att	  veta	  var	  och	  hur	  musiken	  tidigare	  använts.	  	  

Vi	  ställer	  frågan	  om	  hur	  man	  tänker,	  rent	  artistmässigt,	  när	  man	  ska	  sätta	  musik	  i	  en	  reklamfilm.	  Hampus	  svarar	  
här	  att	  det	  handlar	  mycket	  om	  tajming.	  Om	  artisten	  är	  på	  väg	  att	  släppa	  ny	  skiva	  så	  passar	  det	  ju	  väldigt	  bra	  
med	  en	  reklam	  i	  samband	  med	  släppet.	  Varumärket	  kan	  ju	  även	  ha	  tydliga	  tankar	  om	  vilka	  artister	  de	  vill	  
förknippas	  med.	  Hampus	  tillägger:	  

Jag	  tittar	  ofta	  på	  vad	  varumärket	  gjort	  rent	  historiskt	  och	  på	  vilka	  artister	  som	  skulle	  passa	  in	  på	  
den	  image	  som	  varumärket	  har.	  Sedan	  handlar	  det	  såklart	  även	  på	  hur	  intresset	  ser	  ut	  från	  

artistens	  håll,	  man	  ska	  inte	  glömma	  att	  det	  är	  de	  som	  har	  den	  slutliga	  rätten	  att	  säga	  ja	  eller	  nej.	  

På	  tal	  om	  åsikter	  och	  makt	  så	  säger	  hampus	  att	  detta	  begrepp	  alltid	  varierar	  och	  ligger	  i	  olika	  händer.	  Han	  
refererar	  till	  hur	  han	  arbetade	  med	  detta	  i	  ett	  av	  sina	  tidigare	  jobb:	  

Jag	  och	  min	  kompanjon	  hade	  varsin	  roll,	  jag	  var	  good	  cop	  och	  hon	  var	  bad	  cop.	  Jag	  var	  ute	  och	  
behandlade	  folk	  väl	  och	  liksom	  håvade	  in	  dom	  och	  hon	  var	  den	  som	  senare	  skötte	  förhandlingen.	  
Grejen	  är	  att	  det	  handlar	  om	  att	  överträffa	  folks	  förväntningar	  åt	  båda	  hållen	  så	  att	  både	  artist	  
och	  reklambyrå	  känner	  att	  det	  är	  win-‐win.	  Det	  handlar	  inte	  bara	  om	  det	  ekonomiska	  utan	  också	  

hur	  pass	  väl	  och	  proffsigt	  allt	  sköts.	  Det	  är	  extremt	  viktigt	  med	  kommunikation	  och	  att	  man	  håller	  
reda	  på	  vad	  som	  är	  sagt.	  På	  så	  vis	  behåller	  man	  ett	  bra	  rykte	  och	  får	  mer	  att	  säga	  till	  om.	  

Vi	  frågade	  om	  det	  var	  stor	  skillnad	  på	  tillvägagångssättet	  i	  arbetet	  i	  ett	  eget	  bolag	  jämfört	  med	  om	  man	  jobbar	  
för	  ett	  stort	  bolag.	  Hampus	  säger	  här	  att	  det	  både	  finns	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  ha	  ett	  stort	  bolag	  i	  
ryggen.	  Han	  förklarar	  att	  även	  fast	  Sony	  har	  en	  stor	  katalog	  så	  har	  dom	  inte	  allt.	  Om	  någon	  frågar	  efter	  
exempelvis	  Neil	  Young	  så	  kan	  dom	  inte	  erbjuda	  det.	  De	  kan	  endast	  erbjuda	  något	  som	  liknar	  Neil	  Young.	  Han	  
säger:	  ”Nu	  när	  jag	  jobbar	  utan	  att	  äga	  en	  katalog	  så	  kan	  jag	  ju	  gå	  till	  vilket	  förlag	  som	  helst	  och	  förhandla.”	  

Vi	  ställer	  även	  frågan	  om	  det	  är	  någon	  ekonomisk	  skillnad	  mellan	  att	  sätta	  synkar	  i	  reklamfilm	  jämfört	  med	  
spelfilm.	  Hampus	  förklarar	  för	  oss	  att	  stora	  varumärken	  ofta	  köper	  musik	  för	  en	  längre	  tid,	  exempelvis	  tre	  år,	  
kanske	  till	  och	  med	  utan	  ett	  bestämt	  syfte	  för	  den.	  De	  köper	  oftast	  tillgång	  till	  allt,	  så	  att	  musiken	  kan	  användas	  
på	  vilken	  enhet	  som	  helst,	  inte	  bara	  i	  just	  reklamfilm.	  Initialkostnaden	  blir	  ju	  såklart	  jättestor	  men	  bryter	  du	  ner	  
den	  över	  tre	  år	  så	  blir	  kostnaden	  istället	  väldigt	  låg.	  Det	  är	  lite	  som	  med	  en	  taxiresa,	  framkörningsavgiften	  är	  
alltid	  dyrast,	  ju	  längre	  du	  åker	  desto	  mindre	  blir	  enhetskostnaden.	  

Han	  förklarar	  att	  han	  just	  nu	  med	  ett	  varumärkesprojekt	  rörande	  musik	  i	  butik.	  Han	  säger	  att	  musik	  på	  
konsumentytor	  kan	  påverka	  konsumenters	  beteenden	  och	  att	  den	  sortens	  statistik	  som	  visar	  det	  älskas	  av	  
människor	  i	  reklambranschen.	  Därefter	  tillägger	  han	  att	  hanteringen	  av	  den	  sortens	  siffror	  angående	  musik	  i	  
reklamfilm	  är	  så	  pass	  mycket	  svårare.	  Han	  tillägger,	  och	  visar	  stort	  intresse,	  för	  en	  undersökning	  som	  tar	  upp	  
just	  vad	  musik	  har	  haft	  för	  betydelse	  i	  framgångsrika	  reklamkampanjer.	  En	  undersökning	  som	  kommer	  i	  vår.	  
Han	  säger	  att	  intresset	  för	  den	  här	  sortens	  siffror	  är	  enormt.	  

Hampus	  fortsätter	  att	  prata	  med	  fria	  tyglar:	  

Jag	  tror	  att	  intresset	  för	  musik	  i	  reklamfilm	  är	  större	  nu	  än	  tidigare	  och	  att	  det	  finns	  flera	  orsaker	  
till	  detta.	  Den	  generation	  som	  nu	  sitter	  på	  maktpositioner	  på	  de	  flesta	  varumärkena	  är	  födda	  på	  

60-‐talet	  och	  framåt	  och	  för	  dem	  är	  musiken	  en	  så	  pass	  mycket	  större	  del	  av	  deras	  liv	  än	  för	  
tidigare	  generationer.	  Intresset	  för	  musik	  går	  att	  se	  på	  många	  olika	  sätt.	  Företag	  som	  Wesc,	  Red	  
Bull	  och	  Bacardi	  har	  anordnat	  många	  event	  med	  stor	  fokus	  på	  musik	  och	  Red	  Bull	  har	  till	  och	  med	  
ett	  eget	  skivbolag.	  Företag	  går	  idag	  mer	  mot	  att	  bygga	  upp	  en	  livsstil	  och	  en	  känsla	  runt	  omkring	  
sin	  kärnprodukt.	  Folk	  väljer	  alltmer	  bort	  reklam	  men	  söker	  alltmer	  aktivt	  musik.	  Detta	  är	  något	  
som	  företagen	  nu	  sakteligen	  börjar	  förstå.	  Företagen	  vill	  in	  och	  ta	  en	  bit	  av	  musikkakan	  men	  de	  

vill	  inte	  betala	  för	  det.	  

Vi	  avbryter	  och	  frågar	  om	  han	  ser	  någon	  tydlig	  trend	  i	  branschen.	  Han	  svarar	  att	  de	  inkomster	  som	  inte	  har	  med	  
skivförsäljning	  att	  göra,	  alltså	  konsumentprodukter,	  växer	  lavinartat	  här	  hemma.	  Hampus	  tror	  att	  det	  beror	  på	  
att	  vi	  i	  norden	  ligger	  tio	  till	  femton	  år	  efter	  USA	  och	  England	  där	  marknaden	  för	  synkning	  varit	  stor	  sedan	  länge.	  
Nu	  börjar	  företag	  som	  H&M	  komma	  in	  i	  matchen	  med	  sina	  t-‐shirts	  innehållande	  Rolling	  Stones-‐tungan	  och	  
KISS-‐loggan	  som	  exempel.	  	  
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Slutligen	  så	  säger	  han	  att,	  som	  han	  tidigare	  under	  intervjun	  varit	  inne	  på,	  det	  ligger	  ett	  romantiskt	  skimmer	  
över	  just	  synkronisering	  men	  att	  de	  stora	  pengar	  som	  många	  tror	  finns	  där	  egentligen	  inte	  är	  så	  himla	  stora.	  
Han	  fortsätter	  med	  att	  säga	  att	  det	  egentligen	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  kreatörer.	  Den	  delen	  som	  anser	  att	  musik	  
är	  konst,	  som	  inte	  vill	  sälja	  sig	  oavsett	  vad	  de	  blir	  erbjudna.	  Dels	  de	  som	  vill	  göra	  musik	  för	  att	  kunna	  betala	  
hyran	  eller	  tycker	  att	  det	  är	  kul	  att	  folk	  får	  höra	  sin	  musik.	  Han	  menar	  att	  just	  den	  här	  delen	  av	  branschen	  är	  
väldigt	  spännande	  och	  att	  många	  i	  dagsläget	  vill	  slå	  sig	  in.	  Tyvärr	  är	  det	  många	  som	  kommer	  in,	  gör	  en	  synk	  och	  
försvinner	  snabbt	  på	  grund	  av	  att	  grundkompetensen	  är	  för	  låg.	  	  Den	  här	  delen	  av	  branschen	  är	  ung	  och	  på	  
gång	  och	  det	  finns	  inte	  jättemånga	  med	  hög	  kompetens	  ännu.	  Återigen	  så	  kopplar	  han	  till	  våra	  relationsteorier	  
genom	  att	  säga	  att	  det	  handlar	  om	  relationerna.	  Har	  man	  gjort	  många	  bra	  jobb	  och	  lyckats	  bygga	  upp	  någon	  
slags	  förtroende	  så	  är	  det	  ju	  såklart	  lätt	  att	  få	  fler	  jobb.	  
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Bilaga	  2	  
INLEDANDE	  
Kort	  beskrivning	  av	  dig	  själv	  och	  företaget	  
Vilket	  är	  företagets	  huvudverksamhet?	  
Vad	  är	  din	  roll	  inom	  företaget?	  

BEGREPPET	  SYNKRONISERING	  
Hur	  skulle	  du	  definiera	  begreppet	  synkronisering?	  
Vilka	  fördelar/nackdelar	  kan	  du	  hitta	  i	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm?	  (för	  dig	  och	  ditt	  företag)	  
Ekonomiska,	  relationsartade,	  hype,	  marknadsföring,	  image	  
I	  vilka	  sammanhang	  använder	  ni	  på	  ert	  företag	  synkronisering?	  
-‐	  Reklamfilm,	  spelfilm,	  bio,	  spel…	  	  
Hur	  skiljer	  sig	  de	  olika	  sammanhangen?	  
Tendenser,	  betalningar,	  relationsroller	  

SYNKRONICERINGSPROCESSEN	  	  
Hur	  går	  en	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  till	  från	  början	  till	  slut	  där	  ni	  är	  en	  av	  de	  inblandade	  
parterna?	  
-‐	  Licenser,	  betalningssätt,	  nyinspelningar,	  framtida	  säkerheter	  etc.	  
Vilken	  betydelse	  spelar	  placeringen	  i	  reklamfilm	  för	  er	  som	  företag?	  
-‐	  Vilka	  resultat	  strävar	  ni	  efter	  när	  ni	  sätter	  en	  synk	  om	  vi	  inte	  tänker	  ur	  någon	  som	  helst	  ekonomisk	  aspekt.	  
-‐	  Ekonomiskt,	  relationsmässigt	  
Hur	  skiljer	  sig	  synkronisering	  av	  musik	  i	  reklamfilm	  idag	  jämfört	  med	  tidigare?	  
Ekonomiskt,	  relationsmässigt,	  rättslig	  aspekt	  
Hur	  tror	  du	  att	  situationen	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  framtiden?	  
-‐	  trender	  (varumärkessynkronisering),	  ”breaka”	  små	  artister	  
Inom	  reklamfilm,	  hur	  skiljer	  sig	  synkroniseringar	  från	  varandra	  och	  vilka	  faktorer	  spelar	  in?	  
Storlek	  på	  artist,	  storlek	  på	  företag.	  
Typ	  av	  reklam	  (tvål	  eller	  kläder),	  typ	  av	  musik	  (rock	  eller	  techno),	  målgrupp	  
På	  vilka	  sätt	  är	  det	  vanligast	  att	  synkronisera	  musik	  i	  reklamfilm?	  
som	  förgrundsmusik,	  bakgrundsmusik.	  Som	  tema	  i	  enighet	  med	  låtens	  text,	  i	  enighet	  med	  låtens	  musikaliska	  
känsla	  och	  genre…	  
Hur	  pass	  involverade	  är	  ni	  som	  företag	  i	  själva	  slutprodukten	  av	  reklamfilmen?	  
Hur	  upplever	  du	  chansen	  till	  att	  förändra	  slutresultatet	  om	  ni	  inte	  är	  nöjda	  med	  det?	  
Vilka	  skillnader	  finns	  det	  vad	  gäller	  valet	  av	  artist	  till	  en	  reklamfilm?	  
Ekonomiska,	  kändisskap	  som	  dragplåster,	  okänd	  artist	  för	  att	  lättare	  lösa	  licensieringen…	  
Hur	  är	  den	  ekonomiska	  trenden?	  Går	  priserna	  för	  licensiering	  upp,	  är	  de	  stabila	  eller	  går	  de	  ner?	  

RELATIONER	  (maktroller,	  nätverk,	  co-‐branding)	  
Kan	  du	  berätta	  om	  en	  synkronisering	  som	  du	  varit	  inblandad	  i,	  samt	  hur	  den	  gick	  till?	  
Vilka	  parter	  var	  inblandade,	  vem	  tog	  initiativ,	  tidsaspekt,	  ekonomiskt	  resultat,	  popularitetsresultat	  
Vilka	  aktörer	  brukar	  vara	  inblandade	  i	  en	  synkronisering	  där	  ni	  är	  involverade?	  
Av	  dessa	  aktörer,	  hur	  ser	  er	  roll	  ut	  i	  de	  aktuella	  samarbetena?	  
Hur	  förändras	  rollen	  beroende	  på	  vem/vilka	  samarbetet	  sker	  mellan?	  
Är	  företagsstorlek	  en	  faktor?	  
VARUMÄRKESPERSPEKTIV	  
Hur	  ser	  du	  på	  påståendet	  att	  artister	  är	  varumärken?	  
-‐	  varför?	  
Hur	  tror	  du	  musik	  i	  reklamfilm	  påverkar	  ett	  varumärkes	  image?	  
Hur	  tror	  du	  musik	  i	  reklamfilm	  påverkar	  en	  artists	  image?	  
-‐	  Vems	  image	  förstärks	  mest?	  
Hur	  tror	  du	  musik	  i	  reklamfilm	  används	  eller	  kan	  användas	  av	  ett	  varumärke	  för	  att	  sticka	  ut	  gentemot	  sina	  
konkurrenter?	  
-‐	  används	  vissa	  musikstilar	  i	  vissa	  sammanhang?	  Är	  situationen	  trendberoende?	  

	  



101	  
	  

Bilaga	  3	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



102	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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