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1 Abstract  

1.1 Music branding in commercial partnerships  

This master thesis examines the concept of commercial partnerships involving music artists. Based on theory 

regarding culture of society, strategic marketing, as well as music branding, the overall objective with this 

thesis is to answer the following research question.  

 

In what way are commercial partnerships between music artists and brands able to work as a strategic co-

operation to optimise a brand’s value and by this build a closer relation to the consumer?    

 

- How is a close relation to the postmodern consumer created in the best possible way? 

- How are brands able to gain strategic advantages by using co-branding along with artist endorsement? 

- In what way is music branding having an effect on brand equity?  

 

A case study dealing with a co-operation between the gaming operator Danske Spil and the rock band             

D-A-D will help clarify this study further. Furthermore, a constructed qualitative face-to-face interview with 

the marketing manager of Danske Spil will gain an insight into a real life case of a company choosing to work 

with music artists in their marketing. Additionally, a qualitative face-to-face interview with the business 

developer of Sony Music will give an expert opinion on the field of commercial partnerships in the music 

industry. The compiled primary data are the framework of the case study analysis, besides the collection of 

secondary data, whereas the hermeneutic method creates an evolving understanding of the process of 

music branding in commercial partnerships.     

 

In order to create a close bond to the consumer, it is important to take notice of the society’s trends, whereas 

the culture of the postmodern society is a major factor when it comes to having an influence on the 

consumer. A specific solution on how to interact with the consumer in the best possible way is, however, 

difficult to define, but it is important to bear in mind that the consumer has a tendency towards favouring 

brands which create added value in terms of self-actualization and experiences – all seen as a result of the 

postmodernism. In the light of culture of society, Danske Spil has chosen to co-operate with D-A-D in order 
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to improve its brand value and create a closer relation to the postmodern gambler, as D-A-D is supposed to 

appear in an online casino gambling machine.  

 

The commercial partnership between Danske Spil and D-A-D is built upon a co-branding strategy with shared 

values and a similar target group. Additionally, it is important for the male-dominated 35+-target group of 

Danske Spil to be able to identify with D-A-D as a respected rock band, giving associations to their rebelling 

youth. The added value which D-A-D brings into the process is therefore of great importance, given the 

symbolic meaning transfer the artist endorsement exemplifies.  

 

When it comes to music branding, the use of emotional values in branding is of particular importance, seeing 

that music creates feelings leading straight to the heart of the consumer. In this connection, Danske Spil has 

chosen to build a music branding strategy involving D-A-D, whereas a reassessed marketing mix in terms of 

the 4 E’s will clarify Danske Spil’s marketing strategy as regards emotions, experiences, engagement and 

exclusivity. In addition to that, it is estimated that music branding has an influence on brand equity, as a 

well-executed music strategy strengthens brand equity.       

 

Finally, the analysed case study will draw a conclusion upon the use of commercial partnerships involving 

music artists. By this means, the use of music branding on a more general level will be discussed in order to 

illuminate the almost untouched area of co-operations with music artists. The conclusion is that the field of 

music branding in commercial partnerships has great potential for companies as a way to interact with 

consumers in a more value-adding, experience-based way, which is of great importance when it comes to 

brand equity. Moreover, a modern music branding model is developed focusing on society trends, value-

adding artist partnerships and strategic marketing in terms of the 4 E’s as the building blocks of a music 

branding strategy.     
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2 Indledning 

Der er sket en evolution inden for samfundet og måden forbrugeren agerer på. Det er derfor ikke længere 

nok at markedsføre produkter på traditionel vis, da der ses et helt nyt mønster for hvordan forbrugeren 

forholder sig til brands. ”Brands have become the tools with which people construct their personal and social 

identities. Our postmodern culture is thrusting people and brands together at warp speed. A new ethos of 

brand participation is emerging; people see brands as shared cultural property, where familiarity breeds 

ownership.” (Sayre, 2008: 182). Endvidere er forbrugeren blevet materielt rigere, da flere penge mellem 

hænderne har gjort, at de fleste materielle behov er blevet tilfredsstillet. Samtidig tyder det på, at 

forbrugeren er blevet immaterielt fattigere og emotionelt underernæret, hvorved søgen efter at realisere sig 

selv gennem meningsfulde oplevelser i stigende grad efterspørges (Ørnbo et al., 2004: 24-25). Overordnet 

set står virksomheder den dag i dag over for en lang række udfordringer i forsøget på at blive et eftertragtet 

brand i forbrugerens bevidsthed. Overfloden af produkter har medført et behov for at differentiere sig som 

virksomhed, hvilket kræver nytænkning og kreativitet. 

 

Emotionelle værdier er et begreb der vinder frem, særligt fordi følelser er med til at knytte forbrugeren til 

brands. ”Det er med brands som med venner – hvis man ikke har følelser for dem, er de ligegyldige.” (Ander-

sen, 31. juli 2013). I denne sammenhæng er musik et værdifuldt redskab der forstår at vække følelser hos 

forbrugeren grundet det sanselige aspekt. ”Vores sanser skaber associationer til minder og har direkte 

forbindelse med vores følelser.” (Lindstrøm, 2005: 25). Ydermere er musik med til at skabe identitet, som er 

et vigtigt aspekt i forhold til selve brandingkulturen. Hvorom virksomheder rent faktisk bør involvere sig mere 

med musik, er derfor et reelt spørgsmål, der på bekostning af de emotionelle værdier, særligt er med til at 

fremhæve musikkens potentiale. ”The most important question for a brand is not whether to use music, but 

rather how the music should be used.” (Lusensky, 2011: 65). Særligt kommercielle partnerskaber, der kan 

defineres i from af co-branding, ses som en mulighed for virksomheder til at blive en del af dette emotionelle 

univers. Partnerskaber mellem musikartister og brands er derfor et område der hersker stor interesse om, 

men samtidig også stor uvished grundet manglende viden (Lusensky, 2011: 67). 

 

Kombinationen mellem musik og branding, hvilket vurderes til at være dette speciales fokus, bygger på en 

antagelse om, at musikartister og brands, i et strategisk korrekt partnerskab, kan skabe merværdi for 

forbrugeren. Kommercielle partnerskaber inden for musikbranding er derfor med til at udfordre den 
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traditionelle måde at arbejde med marketing på, og anses derfor som en kreativ løsning på at skille sig ud 

som virksomhed. Selve processen inden for dette kreative felt, vil være udgangspunkt for specialet, hvorved 

den følgende problemformulering er med til at præcisere den egentlige undersøgelse. Det er vigtigt at 

pointere, at processen omkring kommercielle partnerskaber inden for musikbranding, tager udgangspunkt i 

de udfordringer og muligheder som feltet står over for, for hermed at udforske og belyse et relativt nyt 

område, til gavn for videnstilførsel og eventuelle fremtidige undersøgelser. Processen fokuserer dermed på 

selve konceptets eksistens og hvordan denne kan skabe merværdi i forbrugerens øjne. En decideret 

effektmåling og tal på økonomisk udbytte er derfor ikke det valgte fokus.  

 

2.1 Problemformulering 

På hvilken måde kan kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands, bruges som en strategisk 

samarbejdsform til at optimere et brands merværdi og hermed opbygge en tættere relation til forbrugeren? 

 

- Hvordan skabes der bedst muligt et loyalitetsbånd til den postmoderne forbruger? 

- Hvordan kan brands drage strategiske fordele af co-branding i lyset af artist endorsement? 

- På hvilken måde kan musikbranding være med til at påvirke brand equity? 

 

Specialets problemformulering har en åben og analytisk tilgang, der på baggrund af en balanceret opbygning, 

forsøger at skabe plads til at undersøge det i forvejen begrænsede vidensområde. Som følge af et problemfelt 

der bygger på brandingens hårde konkurrence blandt virksomheder i forsøget på at vinde forbrugerens tillid, 

foruden musikbranchens udfordringer, mere herom under afsnit 2.2.1 Sony Music og musikbranchen, er 

dette udgangspunkt for problemformuleringens tilblivelse og selve specialets undersøgelsesforløb. Ydermere 

er specialets problemformulering opdelt i tre underspørgsmål, for at strukturere og tydeliggøre specialets 

teoriopbygning, der vil blive fremhævet i det følgende.  

 

Første underspørgsmål tager udgangspunkt i samfundskultur, hvor særligt den postmoderne samfundskultur 

(Inglehart, 1997) i forlængelse af et selvrealiserende forbrugerperspektiv (Solomon et al., 2010: 186), vil være 

omdrejningspunkt for forståelsen af forbrugerens tilgang til branding og brandloyalitet. Andet under-
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spørgsmål omhandler et mere marketingstrategisk afsæt, hvor branding (Keller, 2003, Just et al., 2007 & 

Olins, 1989) og ikke mindst co-branding (Blackett & Boad, 1999) vil blive anvendt for at belyse eksistensen af 

kommercielle partnerskaber. Derudover vil artist endorsement, bedre kendt som celebrity endorsement 

(McCracken, 1989), være med til at berøre den symbolske værdioverførsel endorsement-processen kan 

bidrage med. Tredje og sidste underspørgsmål fokuserer på musikkens univers, hvor musikbranding 

(Lusensky, 2011) vil blive udforsket, foruden det nyskabende marketingmix i form af de 4 E’er (Lusensky, 

2011: 54), for til sidst at klargøre for musikbrandingens påvirkning af brand equity (Aaker, 1996). Tilsammen 

vil dette skabe rammen om specialets overordnede teori, med et mål om i sidste ende at kunne besvare 

problemformuleringens hovedspørgsmål omkring kommercielle partnerskaber mellem musikartister og 

brands. 

 

Derudover skal det nævnes, at specialets teoretiske indgangsvinkel efterfølgende belyses med et case studie, 

for at frembringe den empiriske tilgang til specialet, foruden muligheden for at kunne undersøge en virkelig 

proces omkring et kommercielt partnerskab involverende musikbranding. Denne case bygger på et 

samarbejde mellem spiludbyderen Danske Spil (Danske Spil 1, 2014) og rockgruppen D-A-D (D-A-D, 2014), 

hvor D-A-D i korte træk skal agere frontfigurer i et online Danske Spil Casino univers. Yderligere info omkring 

casens indhold vil blive uddybet løbende og særligt i afsnit 6 Analyse af Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen.   

 

2.2 Inspiration 

Mit emnevalg til specialet bygger på en interesse for musikbranchens kreative felt, som jeg fik lov til at 

beskæftige mig med gennem et praktikforløb hos pladeselskabet Sony Music i efteråret 2012, og som jeg 

valgte at prioritere i løbet af min Cand.ling.merc. uddannelse på CBS. Jeg blev inddraget i Sony Musics 

strategiske marketing team i Commercial afdelingen, og fik en indsigt i hvordan de kommercielt forsøger at 

markedsføre den musik og de artister Sony Music besidder. Grundet de udfordringer som musikbranchen 

har været udsat for i form af digitaliseringens overtagelse (IFPI, 2014: 6), har der været flere år med 

nedadgående tal på bundlinjen (IFPI, 2014: 5), hvilket har gjort, at branchen har været nødsaget til at tænke 

i nye baner for at overleve. Denne nødvendige kreativitet der har vundet ind og generelt det potentiale som 

musikbranchen besidder, har alt sammen været med til at vække min interesse for hvordan branchen 

fremadrettet kommer til at forme sig. På baggrund af Sony Music, som det pladeselskab jeg har mit 

udgangspunkt i, vil følgende klargøre for dennes tilstand foruden selve musikbranchens.  
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2.2.1 Sony Music og musikbranchen 

Sony Music Entertainment er verdens næststørste pladeselskab og ejet af Sony Corporation of America. 

Pladeselskabet har 44 filialer rundt om i verden, og én af dem er Sony Music Entertainment Denmark A/S 

(herefter Sony Music), som befinder sig midt i København (Sony Music 1, 2014). ”Vores vision er nemlig at 

være Danmarks bedste selskab og arbejdsplads inden for den musikalske underholdningsbranche, misundt 

for vores dynamik, kreative og økonomiske succes og anerkendt for vores ordholdenhed og kvaliteten af vores 

virke.” (Sony Music 1, 2014). Sony Music råder samtidig over flere underselskaber, hvor særligt Mermaid 

Records er værd at fremhæve i forlængelse af dette speciale. Mermaid Records er et pladeselskab, hvor Sony 

Music ejer aktiemajoriteten. ”Selskabet udmærker sig ved at udgive markante danske navne, og Sony Music 

og Mermaid Records slog sig netop sammen med en fælles vision om at skabe mere rum til dansk musik.” 

(Sony Music 2, 2014). 

 

Musikbranchen har gennem de seneste år været gennem en markant udvikling, da der som tidligere nævnt, 

er sket et skift fra det fysiske univers til det digitale univers. Det samlede marked har haft en faldende 

omsætning siden årtusindeskiftet grundet det fysiske CD-salgs nedgang, hvorimod den digitale omsætning 

har vundet frem gennem streamingtjenester og skabt fremgang i 2013, som følgende figur fremhæver.  

 

Figur 1: Omsætningsudvikling 2009-2013 (mio.kr.), (IFPI, 2014: 5). 
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De danske musikselskabers samlede omsætning på 429 mio. kr., svarer til en stigning på 5,2% sammenlignet 

med tallene for 2012 (IFPI, 2014: 5). Særligt streamingtjenesterne bliver set som den vigtigste indtægtskilde, 

da den digitale omsætning steg fra 221 mio. kr. til 278 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket svarer til en vækst på 

26% (IFPI, 2014: 6). Dette er et tegn på, at musikbranchen igen er ved at finde fodfæste, efter flere års 

usikkerhed omkring den digitale omstilling. ”Som branche har vi taget et hovedspring ind i den digitale 

virkelighed. Vi har insisteret på at gå nye veje for at leve op til forbrugernes ønske om fleksibilitet. Det er den 

satsning, vi nu begynder at se de økonomiske resultater af.”, udtaler Henrik Daldorph, bestyrelsesformand i 

IFPI og direktør for Sony Music (IFPI, 25. februar 2014). Musikselskabernes årsregnskab for 2013 blev derfor 

året hvor tallene igen begyndte at vende, og som derfor må ses som en positiv fremgang for branchen efter 

flere års skepsis. ”Dermed oplever vi nu klare tegn på, at vores branche er ved at finde økonomisk fodfæste i 

en virkelighed, hvor udsyn, omstillingsparathed og hårdt arbejde er de bedste værktøjer til mødet med 

fremtiden.” (IFPI, 2014: 2).  

 

Det er samtidig vigtigt at have med, at der stadig er plads til forbedringer fremadrettet, da Sony Music, såvel 

som andre pladeselskaber, kommer til at stå over for nye udfordringer, såvel som muligheder i musikbran-

chen. Målet om at have de bedste tal på bundlinjen, kommer derfor i højere grad til at ske ved skabelsen af 

et bedre digitalt univers for forbrugeren, foruden vedligeholdelse af det eksisterende fysiske salg, men særligt 

også ved andre kreative kombinationer, som fx i form af kommercielle partnerskaber, hvilket er en 

forretningsmodel der vil blive fremhævet gennem dette speciale.  

 

2.3 Afgrænsning 

På baggrund af introduktionen til specialets emne, foruden det præg som digitaliseringen har haft på 

præsentationen af musikbranchens tilstand, er det digitale univers i form af digitale platforme og sociale 

medier et emne jeg har valgt at afgrænse mig fra. Dette skyldes først og fremmest behovet for at begrænse 

undersøgelsesfeltet, for hermed at få en mere dybdegående research. Samtidig anses digitaliseringen for at 

være en naturlig teknologisk evolution, der på baggrund af samfundets udvikling, vurderes til at præge en 

lang række brancher, foruden musikbranchen. At følge med digitaliseringens udvikling ses derfor som en 

nødvendighed i forhold til fremadrettet overlevelse for utallige brancher. Kommercielle partnerskaber er 

derimod en mere kompleks størrelse, der umiddelbart udspringer fra mere kreative løsninger på indtjening 

og overlevelse i musikbranchen. Inddragelse af virksomheder i musikkens univers, for hermed at øge 
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omsætningen og merværdien for de involverede parter, er derfor en nytænkende tilgang til musikbranchen. 

Digitaliseringen vil løbende blive nævnt gennem specialet, men vil derfor ikke være et område der uddybes. 

 

Derudover er partnerskaber et emne der særligt fokuseres på i specialets problemformulering, hvorom der 

findes utallige variationer af samarbejdsformer, alt afhængig af formål og varighed. I flæng kan joint promo-

tion, co-branding, sponsorship, alliance og joint venture nævnes. Eftersom kommercielle partnerskaber 

mellem musikartister og brands vurderes til at være en co-branding strategi, vil dette udelukkende være 

fokus for specialets undersøgelse. Essensen af co-branding vil endvidere blive uddybet i afsnit 3.2.2 Co-

branding, i forlængelse af teoriafsnittet. Valget om at afgrænse fra andre samarbejdsformer, bygger 

udelukkende på relevans for specialets problemformulering, da en vurdering heraf blev betragtet som 

uvæsentlig. Afgrænsningen er derfor med til at klargøre den generelle viden om feltet som helhed, hvorefter 

valg af fokus er med til at skabe klarhed og præcision omkring specialets undersøgelse. 

 

2.4 Specialets struktur 

Formålet med specialets struktur er at skabe et overblik over undersøgelsens opbygning, som kort vil blive 

beskrevet med dertilhørende fokusområder, hvorefter en efterfølgende figur vil sammenfatte det skrevne.  

 

Indledning 

Det nuværende afsnit er med til at introducere formålet med dette speciales undersøgelse, hvorved 

problemformuleringen, inspirationen til valg af emne og bagvedliggende kendskab til musikbranchen, er med 

til at indramme den kommende undersøgelse, foruden valg af afgrænsning.    

 

Teori 

Teorien er opdelt i tre områder, henholdsvis samfundskultur, marketingstrategi og musikbranding. Dette 

udspringer fra problemformuleringens tre underspørgsmål, der hver især besidder en del af det overordnede 

problemformuleringsspørgsmåls fokus. Samfundskultur-delen inddrager primært teori af Ronald Inglehart 

(1997), Michael Solemon et al. (2010), George Ritzer et al. (2012) og Joseph Pine & James Gilmore (1999). 
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Marketingstrategi-delen fokuserer særligt på David Keller (2003), Sine Just et al. (2007), Wally Olins (1989), 

Tom Blackett & Bob Boad (1999) og ikke mindst Grant McCracken (1989). Musikbranding-delen inddrager 

Jakob Lusensky (2011) og David Aaker (1996). 

 

Metode  

Kapitlet omkring metode hæfter sig ved valg af videnskabsteori i form af den hermeneutiske tankegang, for 

at afklare specialets syn på tilværelsen. Derudover bliver valg af undersøgelsesdesign med henblik på 

casestudiet beskrevet, for at skabe et overblik over undersøgelsens fremgangsmåde.  

 

Empiri 

Håndteringen af den empiriske dataindsamling bliver fremlagt som primær og sekundær empiri, hvorved 

mulige faldgrupper for den indsamlede empiri ligeledes bliver præsenteret. Derefter bliver kvaliteten 

vurderet for at kunne sige noget om validiteten og reliabiliteten.  

 

Analyse 

Specialets analyse af valgte casestudie bliver opdelt i tre dele, i samme stil som teoriafsnittet, for igen at 

komme nærmere specialets overordnede problemformuleringsspørgsmål. I denne sammenhæng bliver den 

tidligere fremstillede teori omhandlende samfundskultur, marketingstrategi og musikbranding bragt i spil, 

for hermed at kaste lys over kommercielle partnerskaber med musikartister.   

 

Diskussion 

Diskussionen fokuserer på de tre analyserede dele med kritiske øjne, for at få et mere konkret og 

virkelighedsnært syn på det omhandlende emne. Derudover er særligt konteksten med til at skabe en 

opløftet forståelse af kommercielle partnerskaber involverende musikbranding.   
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Konklusion 

Konklusionen er til slut en opsamling på de introducerede dele, hvilket dermed redegør for hele specialets 

indhold, for efterfølgende at kunne konkludere på det overordnede problemformuleringsspørgsmål.  

 

Perspektivering     

Afsluttende er perspektiveringen en refleksion af konklusionens sammenfatning, med dertilhørende 

muligheder for fremtidige undersøgelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Specialets struktur, (Egen tilvirkning).  
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3 Teori 

3.1 Samfundskultur 

Det kan være særlig relevant at tage fat i konteksten, når der gås i dybden med et noget nyere emnefelt 

omkring kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands, som endnu ikke har meget teori til 

opbakning. Det ses derfor naturligt at tage fat på samfundskulturtyperne (Inglehart, 1997), der på sin vis har 

medvirket til, at nutidens forbrugere er langt mere indflydelsesrige og ikke mindst forvente. Der forlanges en 

form for merværdi og meget gerne en oplevelsesbaseret merværdi (Pine & Gilmore, 1999), hvis forbrugeren 

skal skabe en tæt relation til et brand. Ligeledes er begrebet prosumer (Ritzer et al., 2012) med til at bekræfte 

denne tilstand med forbrugerens forventning om at være medproducent.  

 

3.1.1 Samfundets udvikling 

Den vestlige verden har gennemgået tre store forandringer i løbet af de sidste par generationer. Disse 

væsentlige forandringer vedrører den traditionelle, moderne og postmoderne samfundskultur. I store træk 

omhandler det en udvikling fra landbrug til industri og videre til service, som værende den dominerende 

sektor. Ronald Inglehart (1997) er en anerkendt teoretiker på dette område og han lægger især vægt på den 

moderne og postmoderne tankegang, foruden hvordan kulturelle værdier styres af samfundskultur. ”It is 

intellectually exciting because it not only helps explain economic, social, and political change, but may even 

provide a certain degree of predictability.” (Inglehart, 1997: 7). 

 

Traditionelle samfund 

Den traditionelle samfundskultur betegner tiden indtil industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Denne 

tid var præget af landsbysamfundet, hvor religion, fællesskab og slægtskabsstrukturen spillede en stor rolle. 

”Preindustrial life, Bell (1976) argues, was a ’game against nature’, in which one’s sense of the world is 

conditioned by the vicissitudes of the elements – the seasons, the storms, the fertility of the soil […]” (Inglehart 

& Baker, 2000: 21). Denne samfundskulturtype bygger derfor på landbruget som værende den dominerende 

sektor. 
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Moderne samfund 

Den moderne samfundskultur betegner den industrielle revolution frem til omkring murens fald i 1989. 

Udviklingen fra det traditionelle samfund til det moderne industrisamfund, er det største skift der er sket i 

danmarkshistorien. ”Life now became a ’game against fabricated nature’ (Bell 1973: 147), a technical, 

mechanical, rationalized, bureaucratic world directed toward the external problem of creating and 

dominating the environment.” (Inglehart & Baker, 2000: 21). Den industrielle revolution omhandler derfor 

overordnet en udvikling fra landbrug til industri, foruden øget velstand. Velstand medfører samtidig værdier 

der gør, at der tages afstand fra tidligere samfundstyper. Hermed spillede individet pludselig en større rolle, 

foruden nye værdier i form af modernitet, rationalitet og bureaukrati.  

 

Postmoderne samfund 

Den postmoderne samfundskultur er den samfundstype vi i dag lever i begyndelsen af. Dette skift er mere 

moderat i den forstand, at der ikke er sket en lige så stor forandring som under industrialiseringen. 

Postmodernismen er derfor mere en videreudvikling af moderniteten grundet velstandsforøgelse, hvor det 

ikke længere er industrien der er den største sektor, men servicesektoren. ”Life in postindustrial societies 

centers on services, and hence life becomes a ’game between persons’ in which people live more and more 

outside nature, and less and less with machinery and things; they live with, and encounter only, one another 

(Bell 1973: 148-49).” (Inglehart & Baker, 2000: 22). De overordnede træk der ligger til grund for denne 

samfundskulturtype er ideen om, at man ikke skal acceptere begrænsninger, autoritet og bureaukratiske 

strukturer. Corporate Social Responsibility (CSR) er yderligere blevet et vigtigt element i postmodernismen, 

idet individet er blevet mere samfundsbevidst og derfor vil have at producenterne skal stå til ansvar for deres 

handlinger. Tingene skal gå op i en højere enhed, hvilket ydermere hænger sammen med begrebet 

selvrealitet, som spiller en væsentlig rolle i det postmoderne samfund. Ifølge Inglehart indbefatter den 

postmoderne tanke tre vigtige punkter (Inglehart, 1997: 23), der vil blive behjælpelige analysepunkter til den 

valgte case senere i afsnit 6 Analyse af Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen. 

 

1. Postmodernism is the rejection of modernity. 

2. Postmodernism is the revalorization of tradition. 

3. Postmodernism is the rise of new values and lifestyles. 
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3.1.2 Forbrugeren i centrum 

Det er vigtigt som virksomhed konstant at tilpasse sig samfundet og være nytænkende i henhold til 

forbrugernes skiftende krav og ønsker. Produktudvikling og konstant fornyelse ses derfor som et resultat af 

nutidens samfund, der defineres som postmoderne (Inglehart, 1997). Den postmoderne samfundskultur har 

været med til at præge de forskellige brancher, i den forstand, at forbrugeren vil have noget at vælge 

imellem. Et produkt er ikke bare et produkt, men et værdisæt, som i sidste ende afspejler forbrugeren og 

dennes måde at fremstå. Det er derfor altafgørende for producenten at fremstille et produkt så specielt og 

attraktivt som muligt, da Maslows selvrealiseringsbehov (Solomon et al., 2010: 186) er en afgørende faktor i 

det postmoderne samfund (Inglehart, 1997). “The explosive growth of prosperity and economic living 

standards in the Western world has led to the development of entirely new categories of brands that focus 

on the top of the pyramid rather than on our basic level of needs.” (Lusensky, 2011: 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Maslows behovspyramide, (Solomon et al., 2010: 186, illustreret af undersøgeren selv). 

 

Den postmoderne forbruger vurderes til at have opfyldt de basale og sociale behov i Maslows behovspyra-

mide, hvilket betyder, at det er søgningen efter at kunne realisere sig selv der er i fokus. Det handler om at 

kunne skabe sin egen identitet og udleve sine evner til det fuldeste, for herigennem at søge anerkendelse 

hos andre. I denne sammenhæng er brands en uvurderlig kilde til at identificere sig selv. ”That’s because 
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brands are ”social markers”, telling the world – and to a certain extent, ourselves, who we are. They are part 

of our identity, whether we acknowledge it or not.” (Lusensky, 2011: 5). Succesfulde brands anses dermed 

for at være dem der fokuserer på de postmoderne værdier, og hermed forsøger at skabe noget unikt som 

forbrugeren kan realisere sig i. ”Et brand får succes, hvis det kan følge med markedets (samfundets) skiftende 

tendenser og forbrugernes dynamiske verdens-opfattelser.” (Ringgaard, 22. januar 2013). 

 

Begrebet prosumer (Ritzer et al., 2012) er yderligere et fænomen der er værd at hæfte sig ved og som kan 

tilkobles postmodernismens udvikling. Som virksomhed skal der tages højde for denne proaktive postmo-

derne forbruger, der som det primære forventer at blive hørt. Begrebet prosumer er en sammenkobling af 

de engelske termer ”producer” og ”consumer”, der fremhæver forbrugeren som medproducent. 

Forbrugeren skal derfor anses som en energisk del, der forventer at blive involveret og gerne selv vil 

konstruere forbrugerkulturen. ”In postmodernity, the consumer is not a passive target for image marketing 

but an active link in the continual production of meanings. He calls for an experience-based marketing that 

emphasizes interactivity, connectivity, and creativity.” (Cova, 1996: 20).  

 

3.1.3 Oplevelsesøkonomi 

Joseph Pine og James Gilmore (1999) var de første til at pointere økonomiens udvikling, hen imod en mere 

oplevelsesbaseret tilgang. Oplevelsesøkonomien blev derfor en realitet på baggrund af samfundets udvikling, 

særligt i lyset af den postmoderne samfundskultur (Inglehart, 1997). Opfattelsen af at en oplevelse har 

samme værdi som et produkt eller en service, handler derimod om tilvænning, da det kan være en stor 

udfordring for virksomheder at tilpasse sig samfundets større økonomiske skift. Dette bliver endvidere 

bekræftet af tidligere skift fra industrialisering til serviceøkonomi, der ligeledes krævede stor tilvænningskraft 

(Pine & Gilmore, 1998: 98). ”As goods and services become commoditized, the customer experiences that 

companies create will matter most.” (Pine & Gilmore, 1998: 97).      

 

Følgende figur omkring udvikling i økonomisk værdi (Pine & Gilmore, 1998: 98) giver et overblik over den 

økonomiske udvikling fra råstoffer til produkter og videre til services, for i sidste ende at kunne fremhæve 

iscenesættelsen af oplevelser. Den økonomiske udvikling er med til at tydeliggøre ligheden med udviklingen 

inden for samfundskultur (Inglehart, 1997), da det traditionelle, moderne og postmoderne samfund ligeledes 
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indeholder disse karaktertræk. Oplevelsesøkonomien vurderes derfor til at udspringe fra postmodernismen, 

da der fokuseres på at differentiere sig som virksomhed, tage højde for forbrugerens behov, for i sidste ende 

at have muligheden for at kunne prissætte højere. Disse aspekter er med til at betegne oplevelsesøkonomien, 

der alt i alt betegnes som økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Udvikling i økonomisk værdi, (Ørnbo et al., 2004: 43; Pine & Gilmore, 1998). 

 

  

Konkurrenceposition

Udvinde råstoffer

Forarbejde og producere goder

Levere tjenester/services

Iscenesætte oplevelser

Prispolitik

Kundebehov

Markedspris Merpris

Differentieret

Udifferentieret

Relevant

Irrelevant



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 19 

 

3.2 Marketingstrategi 

Et brand er et kulturelt produkt, hvor kultur er noget der hele tiden forandrer sig og påvirker forbrugeren. 

Med udgangspunkt i et mere strategisk afsæt, tager følgende udgangspunkt i brandingkulturen, hvor særligt 

co-branding (Blackett & Boad, 1999) vil belyse de kommercielle partnerskabers eksistens. Derudover er særligt 

artist endorsement, bedre kendt som celebrity endorsement (McCrakcen, 1989), en del af kommercielle 

partnerskaber med musikartister, hvorved den symbolske betydning, som en artist endorser tager med sig ind 

i endorsement-processen, fra artist til produkt og fra produkt til forbruger, vil komme i fokus.  

 

3.2.1 Branding 

Branding har eksisteret i århundreder og var oprindelig en måde til at skelne varerne fra de forskellige 

producenter. Ordet leder tilbage til betydningen “at brænde”, idet landmænd kendetegnede deres dyr ved 

at brandemærke dem (Keller 2003: 3). ”According to the American Marketing Association (AMA), a brand is 

a ”name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services 

of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition.”” (Keller 2003: 3). I 

henhold til Sine Just et al. (2007: 202) opstod brandingfænomenet i slutningen af 1800-tallet, hvor det 

allerede dengang primært handlede om at gøre en vare genkendelig. ”Hvis brandingen lykkes, er varen ikke 

bare en vare, men udtryk for og bærer af en identitet, som forbrugeren får del i ved at købe varen.” (Just et 

al. 2007: 202). Det handler i bund og grund om at skille sig ud og skabe en merværdi der ikke er til at leve 

uden for forbrugeren, så brandet på denne måde bliver det foretrukne valg i blandt konkurrenterne. 

Endvidere pointerer Arvidsson (2006), at det ikke er producenten der tilfører den eftertragtede merværdi, 

idet et vellykket brand først bliver skabt når der sker en affekt fra forbrugernes side. De er dermed nøglen til 

skabelsen af merværdien, da det i alle sammenhænge er forbrugerne der vælger til og fra.  

 

Først og fremmest blev branding introduceret som en produktbaseret begrebsverden. Efterfølgende har 

teoretikere fået øjnene op for dets egentlige potentiale, da branding reelt set kan dække over virksomheders 

overordnede strategi, også kaldet corporate branding (Just et al., 2007: 205). Der er hermed sket en udvikling 

inden for opfattelsen af branding, der må vurderes til at være en dynamisk proces hvor teoriens grænser 

konstant rykkes. Brandingeksperten Wally Olins (1989) mener, at det er altafgørende at skabe denne 

kollektive identitet som forbrugeren ønsker at være en del af, både for nationalstater såvel som for 
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virksomheder. Olins (1989) har udviklet en række identitetsskabende brandingstrategier, som alle er med til 

at skabe en udvidet forståelse af brandingbegrebet (Christensen & Morsing 2005: 48-49; baseret på Olins 

1989, hvor co-branding dog ikke figurerer). 

 

1.     Branded identitet: Virksomheden er ikke kendt, men derimod er produktet i centrum. 

2.     Støttende identitet: Både virksomhed og produkt er kendt. 

3.     Co-branding: Brands fra forskellige virksomheder støtter hinanden. 

4.     Monolitisk identitet: Virksomheden og dens produkter udgør et hele. 

 

Sine Just et al. (2007: 204) vurderer at Olins’ første strategi, branded identitet, svarer til den klassiske 

produktbranding, hvor den fjerde strategi, monolitisk identitet, læner sig op af den i dag meget udbredte 

corporate branding, der hos mange virksomheder er trådt i produktbrandingens sted. Det er dog vigtigt ikke 

at afskrive nogle af brandingstrategierne, eftersom det i sidste ende afhænger af hvilken strategi der passer 

bedst til den enkelte virksomhed, da der findes fordele og ulemper ved alle. ”Tværtimod er det centralt, at 

man i hvert tilfælde ikke blot overvejer, hvilken merværdi brandet kan skabe, men også tager stilling til hvilken 

sammenhæng mellem produkt og organisation, der vil være mest hensigtsmæssig.” (Just et al., 2007: 204). 

Dette speciale fokuserer på den tredje brandingstrategi, kaldet co-branding, hvor brands fra forskellige 

virksomheder støtter hinanden. Brandingstrategiens essens, såvel som fordele og ulemper, vil blive uddybet 

i det følgende.  

 

3.2.2 Co-branding 

Litteraturen omkring partnerskaber bygger på en forståelse af, at der skabes værdi for de involverede 

samarbejdspartnere – en værdi som den enkelte partner ikke ville kunne opnå på egen hånd. ”In its purest 

form co-branding embraces a collaborative venture designed to advance the interest of two (or more) parties 

in a considered, strategic fashion. Legally the parties concerned are independent entities and their intention 

is to create something new – a product, a service or an enterprise – the scope of which falls outside their 

individual areas of capability or expertise.” (Blackett & Boad, 1999: 18). Essensen i co-branding vurderes til 

at være en ekspansionsstrategi, der bygger på skabelsen af en ny identitet der kan være med til at styrke de 
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involveredes image. Normalt er co-branding af medium til lang varighed, og skiller sig ud fra andre former 

for partnerskaber på den måde, at den potentielle værdiskabelse er begrænset i forhold til at det ville give 

mening at skabe et helt nyt brand eller etablere et juridisk joint venture (Blackett & Boad, 1999: 7-8).  

 

Det egentlige formål med co-branding er, ifølge brandingeksperterne Tom Blackett og Bob Boad (1999), at 

optimere på bundlinjen, som af gode grunde må anses for at være enhver virksomheds hensigt. ”For many 

companies the use of co-branding is seen as tactical. Here the objective is to use the capabilities and 

reputation of a partner to enter a new market, market sector or country, and jointly make money. If the union 

develops into something long-term, then so much the better; but the main intention is to carry through a 

specific business initiative designed to contribute positively to the bottom line.” (Blackett & Boad, 1999: 20). 

Brandingeksperterne vurderer endvidere, at der findes et hierarki inden for forskellige typer af 

værdiskabende co-branding strategier. Der er altså tale om fire underkategorier (Blackett & Boad, 1999: 8-

15), hver med deres fokus, som vil blive yderligere beskrevet, foruden fremhævet via følgende figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Det værdiskabende co-branding hierarki, (Blackett & Boad, 1999: 9, illustreret af undersøgeren selv).  
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1. Reach-awareness co-branding  

Denne underkategori inden for co-branding har en relativ lav grad af involvering og værdiskabelse for 

parterne. Formålet med samarbejdet er hurtig eksponering, såvel som at blive eksponeret for det modsatte 

brands kundekreds. Derudover er det ikke et krav med fælles værdier iblandt de involverede parter. Det er 

dog en nødvendighed at forbrugeren kan se en fordel ved samarbejdet, da forbrugeren ellers ikke ønsker at 

være en del af det. Et eksempel herpå kunne være McDonald’s, der i tidernes morgen indførte små Disney-

figurer i deres Happy Meals, hvor Disney hermed bliver eksponeret for McDonald’s kundekreds, samtidig 

med at børnene fik en ekstra oplevelse når de var på besøg. 

 

2. Values endorsement co-branding  

Næste niveau i hierarkiet er values endorsement co-branding, hvor de involverede brands gerne vil opfattes 

som værende identiske i forhold til værdier og holdning. Formålet er altså at anbefale hinanden og 

herigennem påvise ligheden imellem parterne, så der opnås et fælles værdisæt i forbrugerens tanker. Dette 

er en mere avanceret form for værdiskabende co-branding i forhold til reach-awareness co-branding, 

eftersom det er mere kompliceret at udvælge en partner med supplerende værdier. Et eksempel herpå kunne 

være hvis Neophos opvasketabs blev anbefalet af Whirlpool opvaskemaskiner og omvendt. 

 

3. Ingredient co-branding 

Denne type af co-branding er langt mere produktrelateret og identificerbar i forhold til de to forrige. 

Hensigten er, at et førende brand inden for dets respektive område indgår et samarbejde ved at være en del 

af/ingrediens i et helt andet brand. Denne form for co-branding har en forholdsvis høj værdiskabelse, da co-

brandingen ikke ville være det samme uden den tilførte komponent. Et eksempel herpå kunne være når 

Marabou indgår et samarbejde med Oreo, hvorved denne kakaokiks kommer til at indgå i Marabous 

chokolade. 

  

4. Complementary competence co-branding  

Denne produktorienterede co-branding involverer alle parter lige vidt, da de går sammen om at skabe et helt 

nyt produkt. Dette er en co-brandingstrategi der ligger sig tæt op af et juridisk joint venture, og formår derfor 

at skabe den højeste værdiskabelse i hierarkiet af co-brandingstrategier, da begge samarbejdsparter bidrager 
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til processen. Et eksempel herpå kunne være når den luksuriøse bilfabrikant Ferrari går sammen med 

computerspecialisten Acer om at lave en Ferrari-inspireret bærbar, for at drage fordele af hinandens forcer. 

 

På trods af de forskellige underkategorier inden for co-branding, kan strategien overordnet set vurderes til 

at have en række fordele og ulemper. Ifølge Sine Just et al. (2007: 204) er fordelen ved co-branding den 

dobbelte eksponering, foruden at udgifterne kan deles. En af ulemperne ved co-branding er derimod, at kritik 

af den ene virksomhed hurtigt kan ramme den anden. Tom Blackett og Bob Boad (1999: 22-46) kommer 

ydermere ind på de fordele og ulemper der kan opstå ved co-branding, opsummeret i følgende SWOT-model. 

 

 

 

Figur 6: Co-branding SWOT, (Egen tilvirkning på baggrund af Blackett & Boad, 1999: 22-46). 
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Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen. I moderne marketing bliver der ofte gjort brug af celebrity 

endorsement, som er en brandingstrategi, der indebærer, at kendte mennesker stiller deres navn og image 

til rådighed til et givent produkt og kampagne. Ifølge Grant McCracken (1989) betegnes en celebrity endorser 

som følgende: “any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of a 

consumer good by appearing with it in an advertisement.” (McCracken, 1989: 310). Selvom celebrity 

endorsement er et mere og mere velkendt fænomen, er der ifølge Grant McCracken beskeden teori og viden 

inden for området (2005: 97). På baggrund af social psykologiske studier, har Grant McCracken (1989) skabt 

en model der tager hånd om det kulturelle aspekt i forbindelse med den symbolske betydning, som en 

celebrity endorser tager med sig ind i endorsement-processen. ”The argument is that the endorsement 

process depends upon the symbolic properties of the celebrity endorser. Using a ”meaning transfer” 

perspective, these properties are shown to reside in the celebrity and to move from celebrity to consumer 

good and from good to consumer.” (McCracken, 1989: 310).  

 

For at kunne forstå meaning transfer-modellen til fulde, er det væsentligt at taget fat i tidligere teori, som 

har været til inspiration for Grant McCracken (1989). Dette er henholdsvis source credibility-modellen 

(Hovland et al., 1953: 20) og source attractiveness-modellen (McGuire, 1985: 264), som begge har fokus på 

den kommunikative proces i forbindelse med afsenderens troværdighed. Source credibility-modellen hæfter 

sig ved expertness og trustworthiness ved afsenderen (Hovland et al., 1953: 20), hvor source attractiveness-

modellen hæfter sig ved familiarity, likability og/eller similarity med afsenderen (McGuire, 1985: 264). 

Pointen ved disse source-modeller er, at budskabet først er af overbevisende karakter, når ovenstående 

egenskaber er til stede hos afsenderen. McCracken opfatter dette som fundamentet i meaning transfer-

modellen, men formår at tage skridtet videre, eftersom source-modellerne på mange måder er mangelfulde, 

i og med der ikke tages højde for den kulturelle betydning som afsenderen tager med sig ind i processen. ”In 

short, the source models tell us about degrees of attrativeness and credibility when what we need to know 

about is kinds of attractiveness and credibility.” (McCraken, 1989: 312). 

 

McCrackens syn på den materielle verden og forbrug i det hele taget, bygger på opfattelsen af at vi lever i en 

kulturelt konstitueret verden (McCracken, 1988: 72-73), hvor et produkt ikke bare er et produkt, men en 

bærer af kulturel betydning, som i sidste ende er med til at afspejle forbrugerens identitet. ”Consumer goods 

are an important medium of our culture. They are a place we keep our private and public meanings. Cars and 

clothing, for instance, come loaded with meanings, meanings we use to define ourselves.” (McCracken, 2005: 
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3). Meaning transfer-modellens eksistens bygger på denne overførsel af kulturel betydning, der først og 

fremmest opstår når en celebrity endorser træder ind i endorsement-processen ved hjælp af reklame og 

andre marketingtiltag, for på denne måde at tilføre sine egne værdier og holdninger til produktet. “The 

effectiveness of the endorser depends, in part, upon the meanings he or she brings to the endorsement 

process.” (McCracken, 1989: 312). Det skal påpeges, at valg af celebrity endorser er af stor betydning, da 

negative associationer omkring en celebrity endorser må forventes at kunne påvirke produktet i en negativ 

retning. McCracken skelner yderligere mellem fire forskellige endorsement-typer (McCracken, 1989: 310). 

 

1. Explicit mode (”I endorse this product”) 

2. Implicit mode (“I use this product”) 

3. Imperative mode (“You should use this product”) 

4. Co-present mode (i.e., in which the celebrity merely appears with the product) 

 

I sidste ende sker der en større synergieffekt så snart forbrugeren via forskellige købs- og forbrugsritualer 

erhverver sig produktet, og herigennem tildeles de kulturelt overførte betydninger. Kort sagt kan 

endorsement-processen opsummeres ved hjælp af meaning transfer-modellens tre obligatoriske stadier: “As 

the Figure shows, the meaning that begins in the dramatic roles of the celebrity comes, in Stage 1, to reside 

in the celebrities themselves. In Stage 2, the meaning is transferred when the celebrity enters into an 

advertisement with a product. Some of the meanings of the celebrity are now the meaning of the product. In 

the final stage, the meaning moves from the product to the consumer. Celebrity endorsement makes a very 

particular contribution to each of these three stages.” (McCracken, 1989: 314). 

 

 

Figur 7: Meaning transfer-model, (McCracken, 1989: 315, illustreret af undersøgeren selv). 

Meaning acquisition Endorsement Consumption

Celebrity Product Consumer

Role 1

Role 2

Role 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3
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Når det kommer til et kritisk syn på McCrackens meaning transfer-model (1989: 315), kan det diskuteres om 

forbrugerens tilgang til processen er for statisk, eftersom selve endorsement-processen i et rent kommuni-

kativt perspektiv må vurderes til at have en meget ensrettet tilgang. Teoretikerne Craig Thompson og Diana 

Haytko (1997) mener, at forbrugeren er en aktiv deltager og bidrager til overførsel af kulturel betydning, og 

vurderer derfor at meaning transfer-processen har en meget mere dynamisk forbrugerorienteret tilgang. 

”the meaning transfer process is a diffuse, tranformative, and consumer-centered undertaking. In these 

terms, consumers’ appropriation of cultural meanings is a dialogical process in which individuals are 

continuously engaged in an interpretive dialogue, not only with those in their social spheres but also with the 

broader sociocultural history that is encoded in culturally conventional ways of talking about fashion and 

other distinct domains of consumer culture.” (Thompson & Haytko, 1997: 38). Kritikken understøttes ligeledes 

af synet på forbrugeren som prosumer (Ritzer et al., 2012), da den postmoderne forbruger som proaktiv 

deltager, er mangelfuld i forhold til McCrackens ensrettede tankegang i meaning transfer-modellen.  
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3.3 Musikkens univers 

Kommercielle partnerskaber med musikartister er et forsøg på at fange forbrugerens opmærksomhed, 

hvorved musikkens værdi i det endorsement-prægede partnerskab spiller en stor rolle. Følgende vil tage 

udgangspunkt i musikbranding (Lusensky, 2011), som et redskab der taler til forbrugerens følelser og 

emotionelle værdier. Nytænkende oplevelsesbaseret musikbrandingstrategi, vil yderligere blive fremhævet i 

lyset af de 4 E’er (Lusensky, 2011: 54), som er en revurdering af det traditionelle marketingmix. Til sidst vil 

brand equity (Aaker, 1996) tage fokus, for at kunne be- eller afkræfte om brugen af musikbranding har 

indflydelse på brand equity.   

 

3.3.1 Musikbranding 

Feltet inden for musikbranding er et relativt nyt område, hvilket betyder, at der ikke findes meget teori og 

afprøvede modeller i forhold til traditionel marketing (Lusensky, 2011: 67). Jakob Lusensky (2011) er førende 

inden for musikbranding og formår at sætte fokus på vigtigheden i dette sammenspil. ”If I had to define music 

branding, I would say that it’s a way ”to increase brand equity and become more competitive by working 

strategically with music and artists.” By doing so, we aim to create a clearer, more experience-based brand 

that engages audiences emotionally.” (Lusensky, 2011: 45). Foruden det emotionelle bånd som musik er med 

til at skabe, så er musik vigtigst af alt med til at skabe identitet. Den musik vi som forbruger lytter til, er med 

til at definere hvem vi er som person og hvordan vi gerne vil opfattes – musik er altså et vigtigt redskab som 

social marker (Lusensky, 2011: 15). Jakob Lusenskys teorifelt består primært af hans musikbrandingmodel 

bygget ud fra samfundstrends, foruden hans syn på marketingmixet i form af de 4 E’er frem for de 

traditionelle 4 P’er. Derudover ser han vigtigheden i at omdanne forbrugere til fans, for herigennem at skabe 

en forbedret brand equity. ”Music branding isn’t just choosing the right music for a television commercial. 

It’s about determining how your brand sounds now and how to strategically connect to the culture of music 

to help achieve your company’s communication goals. It’s not enough to merely have customers anymore. In 

today’s ever-fickle marketplace, you’ve got to turn them into fans.” (Lusensky, 2011: 8).        

 

Musik er blevet et vigtigere element i marketing end nogensinde før. Ifølge Jakob Lusensky (2011: 45) er 

musikbranding blevet en realitet grundet en række samfundstrends der er dukket op inden for de seneste 

år. Jakob Lusenskys musikbrandingmodel (2011: 46), som belyses i det følgende, tager hånd om disse 
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samfundsmæssige forandringer og bidrager til en øget forståelse af hvad musikbranding er og hvordan dette 

begreb kan være med til at håndtere de mulige udfordringer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Music branding, (Lusensky, 2011: 46, illustreret af undersøgeren selv). 

 

Trend 1 – Music has become the soundtrack to our lives 

I et brandingperspektiv mener Jakob Lusensky, at musik burde blive betragtet som et medie i sig selv, og ikke 

bare et komplement til en TV- og radioreklame. Musik er en essentiel kommunikationskanal, der efter de 

sociale mediers fremtræden, er blevet en uvurderlig interaktionskilde. Især efter musikkens digitalisering, er 

det blevet lettere som forbruger at downloade eller streame musik via de forskellige musiktjenester såsom 

Spotify, Wimp, Deezer og TDC play. “The explosion in MP3 players, mobile phones and the iPhone means the 

average person walks around with more tunes in their pocket than someone in the 1800s listened to in their 

entire lives. There’s no doubt that music is becoming the soundtrack of our lives.” (Lusensky, 2011: 47). 

 

Trend 2 – It is getting more difficult to be heard 

Det er før hørt, at det er blevet sværere at nå ud til forbrugeren, der efterhånden er blevet immun over for 

massemarketing. ”To complicate matters, though the amount of information and advertising bombarding us 

Trend 1

Trend 2

Trend 3Trend 4

Trend 5

Music
branding
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is increasing exponentially, we seem to remember less and less. Bottom line: marketers are getting ever-

diminishing return on their advertising investment.” (Lusensky, 2011: 49). Det kræver nye tankegange i ønsket 

om at få fat på de eftertragtede forbrugere. For at opnå succes som brand, mener Jakob Lusensky (2011: 49), 

at det er altafgørende at differentiere sig og hermed opnå en unik position i forbrugerens bevidsthed – hvilket 

er her musik kommer ind i billedet. 

  

Trend 3 – Emotions are becoming more important in marketing 

Når det kommer til forbrugerens adfærdsmønster vurderes selve købsprocessen til at være alt andet end 

rationel. ”Every time we make a decision, the rational left side and the emotional right brain play a type of 

neurological tennis match. Impulses race back and forth until a final decision is made.” (Lusensky, 2011: 49). 

Rent karakteristisk er det rationelle som oftest med til at retfærdiggøre selve købet, men i sidste ende er det 

det følelsesmæssige aspekt der tager over i købsmomentet. Ifølge Jakob Lusensky (2011: 50), er det 

udslagsgivende at skabe en positiv følelsesmæssig forbindelse mellem brand og forbruger, eftersom flere og 

flere forbrugere har en tendens til at basere deres køb på følelser frem for logik.    

 

Trend 4 – Brands are becoming experiences 

Oplevelser er blevet utrolig populært inden for marketing i forlængelse af oplevelsesøkonomien (Pine & 

Gilmore, 1999), som tidligere beskrevet. For at opnå den eftertragtede forbrugerloyalitet, skal et brand ikke 

længere opfatte sig selv som et produkt eller en service, men som en oplevelse. Ifølge Joseph Pine og James 

Gilmore (1999) skal et brand differentiere sig ved at skabe uforglemmelige oplevelser for forbrugeren, som i 

sidste ende er med til at skabe en positiv association omkring brandet. I denne sammenhæng er storytelling 

(Fog et al., 2009) et vigtigt redskab til at opbygge brandets fortælling, og i det hele taget skabe et 

oplevelsesunivers omkring brandet. ”Overall a more holistic approach to branding is needed today, one that 

relies upon the total sensory appeal of the brand. The more a brand experience affects our sight, smell, taste, 

hearing and touch, the stronger the emotional effect it has on us.” (Lusensky, 2011: 51-52). 

 

Trend 5 – Marketing today is conversation 

Marketingkommunikation er ikke længere en envejs-proces. Forbrugeren ligefrem forventer at blive 

involveret, så der skabes en form for social interaktion, brand og forbruger imellem. Teknologiens udvikling 
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har helt sikkert meget at gøre med denne evolution, da forbrugeren via sociale medier kan nå langt ud i 

forskellige netværk og skabe en form for viral effekt. Det er en ny æra, hvor forbrugeren som prosumer (Ritzer 

et al., 2012) i højere grad kommer til at arbejde sammen med brands for at skabe en tættere tilknytning. ”In 

an increasingly digitised world, the most successful brands create conversations with their customers. The 

more you involve your customers in the brand, the more likely they are to become advocates and generate 

positive word of mouth.”  (Lusensky, 2011: 54).  

  

3.3.2 Marketingmix  

I 1960 blev det traditionelle marketingmix udviklet af marketingprofessoren Jerome E. McCarthy (1981) med 

de velkendte fire variabler: product, price, place og promotion. De såkaldte 4 P’er er gennem årene blevet et 

anerkendt redskab til at organisere et produkt eller et brands marketingstrategi, men samtidig har det været 

udsat for stor kritik, i og med det traditionelle marktingmix ikke formår at tilpasse sig samfundets ændringer. 

”As the economy changed to a service economy, however, it became clear that McCarthy’s model virtually 

ignored the consumer.” (Sayre, 2008: 176). På baggrund heraf er der udarbejdet forskellige variationer af 

marktingmixet, blandt andet tilføjede marketingeksperten Philip Kotler (1999) variablet people med fokus på 

forbrugeren, for at gøre opmærksom på denne nødvendighed efter serviceøkonomiens indtræden. 

Efterfølgende er forbrugeren bestemt ikke kommet mindre i fokus, da det meste den dag i dag sker på 

bekostning af forbrugeren. ”A brand can’t simply throw more advertising at consumers anymore and expect 

significant results. To get the attention of today’s newly empowered consumer, you must engage them, 

encourage them and, most of all, respect them.” (Lusensky, 2011: 6).  

 

Jakob Lusensky (2011) har med sin viden inden for musikbranding skabt en fornyet udgave af marketing-

mixet, der både tager højde for at forbrugeren skal være i centrum, såvel som at få musikkens værdi med i 

spil. Hermed formår Jakob Lusenskys 4 E’er (2011: 54-60) at tage skridtet videre fra det traditionelle 

marketingmix’ produktorienterede fokus. ”Modern marketing relies upon positioning your company 

favourably in the customers’ consciousness by Emotionally connecting to customers, creating an Engaging, 

two-way conversation and building an Experience around a brand to create an Exclusive and distinct position 

in the mind of the audience.” (Lusensky, 2011: 54). 
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Emotions – Music creates emotional ties 

En af de vigtigste opgaver for et brand er, som tidligere nævnt, at skabe et emotionelt bånd til forbrugeren, 

der kan medvirke til at styrke forholdet herimellem. Ifølge Jakob Lusensky (2011) kan musik være med til at 

skille sig ud fra konkurrenterne, hvilket er nødvendigt på et marked hvor flere og flere produkter ligner 

hinanden. Samtidig er musik med til at skabe følelser, som er essentielt i et brandingperspektiv for at opnå 

en unik position i forbrugerens bevidsthed. ”Therefore, a brand must make building deep, emotional 

connections to customers a top priority. And nothing does this quite like music” (Lusensky, 2011: 55).   

 

Experiences – Music creates experiences 

Igennem årene er forbrugeren blevet mere og mere kritisk i forhold til hvad der forventes af produkter, og 

af producenterne i det hele taget. Forbrugeren har det privilegium at kunne vælge og vrage mellem de 

forskellige brands, hvilket har medført en forventning om, at brands skal skabe en form for merværdi. Denne 

merværdi sker ofte igennem oplevelser, der bevirker at et brand bliver husket frem for et andet. Dette har 

ifølge Jakob Lusensky (2011: 56) medført, at mange brands og virksomheder gør sig klogt i at fremstå som 

oplevelsesudbydere. ”By building unique experiences through music at the time of purchase, a retailer can 

increase the likelihood of repeat business and higher sales.” (Lusensky, 2011: 56). 

 

Engagement – Music as a way to engage customers 

Teknologiens udvikling i form af digitale platforme har gjort, at forbrugeren generelt bliver mindre påvirket 

af traditionel markedsføring. En af de vigtigste elementer i moderne marketing er at engagere forbrugerne i 

en sådan grad, at de selv vælger at fortælle deres nærmeste om et produkt eller et brand via word-of-mouth, 

eller ligefrem vælger at dele indhold på de sociale medier. Denne sociale interaktion er alfa omega for at 

opnå succes som brand, hvorved musik skaber content og generelt er interessant indhold i forbrugerens øjne. 

“As noted earlier, marketing today relies on establishing a meaningful, ongoing dialogue with customers. And 

nothing gets the conversation started quite like music.” (Lusensky, 2011: 57). 

 

Exclusivity – Music makes brands (and people) feel special 

Musik er som sagt med til at skabe identitet, både for forbruger og for brand. Det er derfor essentielt for et 

brand at vælge musik i henhold til hvordan man gerne vil have forbrugeren skal opfatte brandet. Ifølge Jakob 
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Lusensky (2011) er det vigtigt at skabe et gennemført brand, hvor der er tænkt over hvilken lyd brandet skal 

have, for herigennem at skabe en eksklusiv position i forbrugerens bevidsthed. ”That’s why brand clarity and 

consistency are essential in building an exclusive position in the customer’s mind. It’s not about yelling louder 

than the next guy, but speaking directly to the hearts, minds and lifestyles of your customers.” (Lusensky, 

2011: 58-59). 

 

3.3.3 Brand equity 

Brand equity anses for den værdi der gør at man som forbruger prioriterer et produkt frem for et andet. Det 

vil altså sige opfattelsen af at man får mere for pengene, også selvom produkterne stort set er identiske. 

Denne øgede merværdi ved brandet, bliver af David Aaker (1996: 7-8) defineret som følgende: “Brand equity 

is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or subtracts from) the 

value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s customers.”. Brand equity er en 

begrebsstørrelse der samtidig kan være utrolig uidentificerbar grundet dets immaterielle størrelse. Der 

findes fire dimensioner inden for brand equity, som David Aaker vurderer til at være de essentielle 

byggeklodser (1996: 8).  

 

1. Brand name awareness 

2. Brand loyalty 

3. Perceived quality 

4. Brand associations 

 

Brand name awareness refererer til den styrke og genkendelighed, som det givne brand har i forbrugerens 

bevidsthed. Det vil sige at kendskab til brandet er væsentligt i forhold til at der kan skabes brand equity. 

Brand loyalty refererer til forbrugerens gentagne præference til et givent brand, hvilket kan være et 

fordelagtigt element for virksomheder, da dette er med til at minimere fremtidige marketingomkostninger. 

Derudover er brand loyalty med til at beskytte en virksomhed mod konkurrerende brands. Når det kommer 

til perceived quality, er denne kvalitetsopfattelse yderst værdifuld, eftersom forbrugeren skal kunne 

fornemme hele pakkens værdi, hvorved premium pricing ofte bliver en mulighed for virksomheder. Til sidst 

er brand associations de associationer som forbrugeren har om brandet, der i så fald kan være af positiv og 

negativ karakter. Disse brand associations bliver konstant påvirket gennem forbrugerens personlige 



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 33 

 

oplevelser med brandet, såvel som gennem omverdens indflydelse (Aaker, 1996: 10-25). Det essentielle ved 

denne eftertragtede brand equity, og de fire involverede dimensioner er, at det er med til at forbinde 

forbrugeren følelsesmæssigt til brandet, hvilket i sidste ende kan pynte på bundlinjen. ”Summarizing all this, 

strong brands, brands with a strong positive brand equity, are generally brands with a highly loyal core of 

consumers; and high market share as a result.” (Rosenbaum-Elliott et al., 2011: 91). 

 

Musikbrandingteoretikeren Jakob Lusensky (2011) mener mest af alt, at en veludført musikbrandingstrategi 

kan være med til at styrke brand equity. Forbrugerens opfattelse af et brand, kan på baggrund af musikkens 

værdi, styrke den følelsesmæssige relation til brandet. ”Regardless of specifics, a well-executed music 

strategy should strengthen brand equity and loyalty.” (Lusensky, 2011: 64). Ydermere vil følgende model tage 

udgangspunkt i hvordan musikbranding skaber brand equity i forlængelse af David Aakers dimensioner. 

 

 

 

 

 

Figur 9: Brand equity & music branding, (Lusensky, 2011: 64-65; Aaker, 1996, illustreret af undersøgeren selv). 
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“All positive and negative 
associations linked to a 
brand affect its perception. 
Working with music and 
artists strategically can
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the brand.”

Music branding
“Loyal customers mean
reduced marketing costs
because they buy again. 
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the brand to create strong
emotional bonds with 
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want to break.”

Music branding
“A music strategy helps
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attention by involving the 
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Music branding
“A customer’s overall 
perception of a brand 
is based on experience, 
performance, customer
service and more. Partnering
with the right artist and 
music can increase the 
target group’s perception 
of quality surrounding
the brand.”



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 34 

 

Med et kritisk syn på Lusenskys (2011) overordnede musikbrandingteori, kan det diskuteres om virksomhe-

ders brug af musikbranding er for uhåndgribelig en størrelse, grundet musikkens emotionalitet. Virksomhe-

ders som oftest rationelle tilgang, sætter derfor spørgsmålstegn ved hvor brugbar teorien er i praksis. 

Derudover er brugen af musikartister i kommercielle partnerskaber, der særligt fremhæves i musikbranding, 

med til at kaste lys over ulempen ved i værste fald at blive opfattet som en artist der ”sælger ud” grundet 

deltagelse i et kommercielt partnerskab. Det finansielle aspekt i partnerskabet kan derfor virke uetisk i 

forbrugerens øjne, trods viden om musikbranchens økonomiske tilstand. Dette kan i sidste ende være med 

til at påvirke sammenkoblingen til virksomheden, hvorved forbrugerens brandopfattelse hurtigt kan ændres.    
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4 Metode 

”Vi ved ikke, om vi ved noget, hvis vi ikke ved, hvordan den pågældende viden er skabt” (Ankersborg, 2011: 

69). Metode er med til at afgøre hvilken viden der kan skabes, og er derfor et vigtigt element i enhver 

undersøgelse. Problemformuleringen fokuserer på, hvad der vil undersøges, og metode på, hvordan det vil 

blive undersøgt. Desuden er metode med til at systematisere vidensproduktionen, for uden metode kan det 

ikke vurderes, om den pågældende undersøgelse er valid (Ankersborg, 2011: 69). For enhver undersøgelse 

er det samtidig en forudsætning, at tage højde for det videnskabsteoretiske ståsted, i forhold til at kunne 

klargøre det grundlæggende syn på hvordan verden hænger sammen.  

 

Metode vurderes til at være specialets belæg, altså den specifikke grund eller viden, der er med til at bevise 

specialets sandfærdighed. Specialets virkelighedsopfattelse opererer inden for spændingsfeltet mellem det 

humanistiske og det samfundsvidenskabelige forskningsfelt (Rasmussen et al., 2006: 39-40), grundet specia-

lets problemformulering, der både fokuserer på mennesket som forbruger, såvel som det postmoderne 

samfundsaspekt. Endvidere baseres specialet på det fortolkende paradigme, der anerkender individets 

meningskonstruktion som subjektiv, hvilket leder videre til hermeneutikken (Kvale & Brinkmann, 2009: 68), 

som den grundlæggende videnskabsteori for dette speciale. Der tages hermed afstand fra positivismens 

forestilling om, at verden er observerbar upåvirket af forskerens subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 74).  

 

4.1 Videnskabsteoretisk standpunkt  

Den hermeneutiske tankegang som videnskabsteori er valgt grundet specialets fokus på selve forståelsespro-

cessen omkring kommercielle partnerskab inden for musikbranding. Den moderne hermeneutik er en filosofi 

under det humanistiske forskningsfelt, der overordnet går ud på at finde ud af hvordan det hele får mening. 

Til at starte med, så er den hermeneutiske cirkel (Nørgaard 2003: 185), også kaldet forståelsens cirkel, et 

vigtigt begreb inden for hermeneutikken. Denne cirkel indebærer begreberne del og helhed. ”Hele idéen 

bæres af en forestilling om, at delen altid forstås i forhold til helheden, og at helheden på sin side kun giver 

mening i kraft af delene.” (Nørgaard 2003: 181-182). Dette er relevant i den sammenhæng, at tekstens 

mening først forstås når alle delene er kommet på plads. Det kan sættes op på den måde, at alt data 

vedrørende casen omkring Danske Spil og D-A-D skal give mening før den overordnede mening omkring 

kommercielle partnerskaber og musikbranding kan blive dannet, og samtidig så forstås den indsamlede data 
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også bedst i forhold til den overordnede mening. Det er på denne måde at en forståelsesproces opstår, 

hvilket er en uendelig proces, som den hermeneutiske cirkel indikerer.  

 

 

 

 

 

Figur 10: Den hermeneutiske cirkel, (Gadamer, 1998, illustreret af undersøgeren selv). 

 

Dette fører videre til begrebet forforståelse. ”Gadamer forstod imidlertid fordom radikalt anderledes, nemlig 

dets egentlige betydning: som for-dom. Det vil sige en forforståelse, vi har af en sag, før vi går ind i en forstå-

elsesproces, og i ordet ”for” ligger nemlig at det er foranderligt.” (Fredslund 2005: 77; baseret på Gadamer 

1998: 276-277; Wind 1987: 57). Det vil med andre ord sige, at det er en forudindtagethed, som også kan 

kaldes initial ethos (McCroskey 1968: 221), da det er en forventning man har om nogen/noget fra starten af. 

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til ens forforståelse, så man hele tiden er åben over for nye input. ”For 

forskeren gælder det om kontinuerligt at bringe sine erfaringer, antagelser, teori og metode i spil for 

derigennem at bringe sin forståelseshorisont i bevægelse.” (Fredslund 2005: 85). Denne tankegang har været 

yderst effektiv gennem specialet, da undersøgerens egen forståelseshorisont konstant er blevet sat på prøve. 

Den opnåede viden på baggrund af en veldokumenteret analyse, har været med til at klargøre pro-

blemformuleringens spørgsmål, og samtidig rykket den generelle forståelse af kommercielle partnerskaber 

inden for musikbranding. Dette betyder at en ny forforståelse er blevet kreeret, i bedste hermeneutiske stil.  

 

4.2 Undersøgelsesdesign 

Dette speciale har et eksplorativt design med en deduktiv struktur. Det eksplorative udgangspunkt (Ander-

sen, 2013: 20) ligger i undersøgelsen af kommercielle partnerskaber inden for et noget nyere felt omkring 

musikbranding. I forlængelse af denne sonderende undersøgelse, er den valgte teori med til at opstille 

rammen for indsamlingen af empirien, som bekræfter den deduktive struktur (Andersen, 2013: 31). Det kan 

Forforståelse 

 

Forståelse 
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derfor klarlægges at undersøgelsen bygges på et teoretisk grundlag, hvorved der efterfølgende tages fat i 

enkelt tilfælde. Dette speciales enkelt tilfælde, foruden undersøgelsesdesign, præsenteres i form af et 

casestudie (Yin, 2003: 13), hvorefter det semistrukturerede face-to-face interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 

45) er hovedessensen i den empiriske dataindsamling, som vil blive uddybet senere.  

 

4.2.1 Casestudie 

For at konkretisere den teoretiske kobling mellem kommercielle partnerskaber og musikbranding, er 

casestudiet valgt som undersøgelsesdesign. ”A case study is an empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon 

and context are not clearly evident.” (Yin, 2003: 13). Dette samfundsvidenskabelige undersøgelsesdesign er 

med til at hjælpe med overgangen fra generelle teoretiske principper til specifikke former for praksis (Kvale 

& Brinkmann, 2009: 86). Den valgte case bygger på et opstartet samarbejde mellem Sony Music og Danske 

Spil, der på baggrund af en eksklusiv online casinokampagne, har valgt rockgruppen D-A-D som frontfigurer 

til deres spilleautomat (Bilag 1). Det vurderes til at være en ”her og nu” case grundet dens aktualitet og 

deadline for lancering, som kommer til at ske i løbet af juni måned 2014. Det skal fremhæves at der kan være 

fordele og ulemper i forhold til dette speciale ved, at det er en kampagne som endnu ikke er lanceret, især 

fordi det ikke er muligt at gå ud og måle på selve effekten af kampagnen. I og med specialets fokus ligger i 

selve processen omkring kommercielle partnerskaber og derfor ikke udelukkende tager højde for den 

langsigtede effekt, vurderes den valgte case derfor som essentiel – ikke mindst fordi Sony Music og Danske 

Spil anses for at være højt profilerede virksomheder. Formålet med dette casestudie, kan uddybes via Robert 

Yins tre grundlæggende principper for et single case studie (Andersen, 2013: 110-111; Yin, 2003). 

 

1. Casen er kritisk – i forhold til den valgte teori, er casen omkring Danske Spil og D-A-D med til at 

vurdere om den generelle viden og teori inden feltet er anvendelig.  

2. Casen er unik/ekstrem – casen anses som unik grundet Danske Spils uerfarne tilgang til brugen af 

artister og musikbranding i deres markedsføring.   

3. Casen er fænomenafslørende – i og med der findes begrænset teori inden for området, kan casen 

være med til at belyse fænomenet og muligvis komme med ny viden.      
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5 Empirisk dataindsamling 

Empiri bruges som betegnelse for indsamlede data om et område af virkeligheden, som forskeren gerne vil 

sige noget kvalificeret om. Empiri kan både være af kvantitativ og kvalitativ karakter – kvantitativ i form af 

tal og mængder, som fx opnås gennem data fra spørgeskemaundersøgelser, og kvalitativ i form af mere 

dybdegående citater og observationer, som kan opnås via face-to-face interviews, fokusgruppeinterviews og 

feltobservationer (Andersen, 2013: 135-136). Disse dataindsamlingsmetoder anses for at generere primær 

empiri, da det er data forskeren selv går ud og indsamler. Sekundær empiri er derimod data indsamlet af 

andre, som dog stadig er brugbart i forhold til forskerens egen undersøgelse, dette kan fx være interne 

virksomhedsoplysninger, artikler eller anden info på hjemmesider (Andersen, 2013: 137). Dette speciale vil 

gøre brug af begge typer data, dog med en overvægt af primær-data i forlængelse af den kvalitative metode. 

Med hensyn til sekundær-data vil dette, foruden generelle virksomhedsoplysninger og artikler, bygge på den 

såkaldte Segment Bible udarbejdet af Sony Music, som er en større forbrugerundersøgelse udarbejdet med 

det formål, at komme nærmere de forskellige segmenter inden for musikbranchen.   

 

5.1 Kvalitative face-to-face interviews 

Det kvalitative metodevalg bygger på et ønske om at analysere i dybden og ikke i bredden i form af 

generaliserende tal og mængder. Den kvalitative interviewform giver mulighed for uddybelse og præcisering, 

hvilket medfører størst validitet (Andersen 2013: 84) i dette speciales sammenhæng. Formålet med den 

kvalitative undersøgelse er derfor, at få undersøgt de grundlæggende tanker bag samarbejdet mellem 

Danske Spil og D-A-D i forlængelse af kommercielle partnerskaber og musikbranding. Dette kommer til at ske 

ved hjælp af to semistrukturerede face-to-face interviews, der forsøger at undersøge interviewpersonernes 

livsverden i forhold til de valgte temaer. ”Det nærmer sig en hverdagssamtale, men har som professionelt 

interview et formål og indebærer en særlig tilgang og teknik; det er semistruktureret – det er hverken en åben 

hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Det udføres i overensstemmelse med en interviewguide, der 

fokuserer på bestemte emner, og som kan rumme forslag til spørgsmål.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 45).  
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1. Interview med Peter Grønbæk fra Sony Music 

Interviewet med Sony Musics forretningsudvikler, Peter Grønbæk, anses for at være et ekspert-interview, 

grundet respondentens ekspertise inden for et begrænset felt. Dette omhandler viden inden for 

kommercielle partnerskaber i musikbranchen, hvor formålet er at komme i dybden med Peter Grønbæks 

erfaringer og holdninger hertil. I forhold til interviewsituationen, afholdes interviewet hos Sony Music i indre 

København, for at skabe så trygge rammer som muligt for respondenten. Derudover er interviewets varighed 

på lidt under en time og er yderligere optaget, for at have muligheden for at kunne gå tilbage og bruge 

specifikke udtalelser som dokumentation i specialet. Det optagede interview er vedlagt på USB (Bilag 2). 

 

2. Interview med Søren Nielsen fra Danske Spil 

Interviewet med Danske Spils marketingchef, Søren Nielsen, har til formål at gå i dybden med de overvejelser 

der ligger bag det kommercielle partnerskab mellem Danske Spil og D-A-D. Der bliver spurgt ind til 

kampagnens eksistens, for hermed at kunne belyse et eksempel på erhvervslivets brug af musikbranding i 

praksis. I forhold til interviewsituationen, afholdes interviewet i Danske Spils lokaler i Brøndby, for at skabe 

så trygge rammer som muligt for respondenten. Derudover er interviewets varighed på lidt over en halv times 

tid og er yderligere optaget, for at have muligheden for at kunne gå tilbage og bruge specifikke udtalelser 

som dokumentation i specialet. Det optagede interview bliver vedlagt på USB (Bilag 2). 

 

5.1.1 Interviewguides 

De to kvalitative face-to-face interviews er udarbejdet på baggrund af to interviewguides (Bilag 3), hver med 

deres formål som tidligere beskrevet. ”The interview guide is the core of the in-depth interview. This is what 

is used to manage the interview and it determines what data the interviewer ends up collecting. This is why 

the construction of a good interview guide is essential to a good study.” (Rasmussen et al., 2006: 100). Begge 

interviewguides består af en række åbne spørgsmål, som bevirker at respondenterne frit kan besvare 

spørgsmålene, og på denne måde fremkalde deres subjektive mening. Som interviewer har man en vis 

teoretisk og praktisk viden om det der studeres, og det er derfor vigtigt at være åben over for nye synsvinkler 

og information, som den interviewede kan komme med. Dette kan være med til at fremme forståelsen, og 

muligvis forny interviewerens horisont (Andersen 2013: 155). I denne sammenhæng kommer den 

hermeneutiske tankegang i spil med den kvalitative metode.  
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Valget af den semistrukturerede interviewform (Kvale & Brinkmann, 2009: 45), giver muligheden for at 

spørge ind til eventuelle uklarheder i form af probing (Hargie, 2006: 136), foruden chancen for at ændre i 

spørgsmålene undervejs. ”Often probing […] are required as follow-ups to the initial or primary question in 

order to elicit the scope of information required.” (Hargie, 2006: 136). Trods den ustrukturerede tilgang, der 

i praksis både undlod og tillagde spørgsmål i interviewguiden, er der trods alt stadig taget højde for professi-

onaliteten. Dette er sikret, da udarbejdelsen er vurderet i henhold til de syv faser af en interviewundersøgelse 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 122). Disse syv faser omhandler alt lige fra overvejelser omkring tematisering til 

den endelige rapportering. Med henblik på den tematiske og dynamiske dimension af interviewguiden, er 

der først og fremmest taget højde for de emner som interviewguiden gerne skulle bringe i spil, hvorefter 

mere dynamiske spørgsmål er blevet dannet (Bilag 3). ”Et interviewspørgsmål kan vurderes både med hensyn 

til en tematisk og en dynamisk dimension: tematisk med hensyn til produktion af viden og dynamisk med 

hensyn til den interpersonelle relation i interviewet. Et godt interviewspørgsmål bør bidrage tematisk til 

produktion af viden og dynamisk til fremme af et godt interviewsamspil.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 151-

152). Foruden de tematiske og dynamiske dimensioner, er der gjort overvejelser omkring spørgsmålstyper, 

hvorved der i praksis blev benyttet indledende, opfølgende, sonderende, direkte, strukturerende og 

fortolkende spørgsmål i de to interviews (Kvale & Brinkmann, 2009: 155-157).  

 

5.1.2 Metoderefleksion af primær empiri 

Den kvalitative metode er subjektiv og dermed er forskeren per definition involveret i processen. Styrken ved 

denne metode er som nævnt brugen af probing (Hargie, 2006: 136), hvor intervieweren har mulighed for at 

spørge ind til de svar der kan herske tvivl om, og samtidig kan respondenten bede om at få spørgsmål 

uddybet. Svagheden kan ligge i at respondenten kan være uærlig, hvis et spørgsmål fx bliver for personligt. 

Samtidig kan intervieweren komme til at påvirke respondenten ved at stille ledende spørgsmål. Det er derfor 

vigtigt at intervieweren formår at opretholde et professionelt niveau. Det er værd at nævne, at der kan opstår 

mange fejlkilder ved den kvalitative metode, især fordi mange ting kan nå at ændre sig undervejs i 

interviewforløbet. Det er derfor vigtigt at tage forbehold for de problemer der eventuelt kan opstå ved et 

kvalitativt interview. Samtidig er det vigtigt at have i mente, at kvalitative interviews kan være utrolig 

tidskrævende.  
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I praksis vurderes begge interviews til at være foregået under adækvate forehold på baggrund af en 

fyldestgørende interviewguide. Som sagt, var interviewguiden med til at lede interviewene i den rigtige 

retning, men der blev samtidig lavet en del undvigelser fra den oprindelige interviewguide. De to interviews 

skete under rolige og afslappede forhold, og respondenterne var begge gode til at forklare sig og komme 

med uddybende tanker. Små forstyrrelser i form af en arbejdstelefon der ringede under interviewet med 

Søren Nielsen fra Danske Spil (Bilag 2, interview 2, 29:02), var dog intet der havde indflydelse på interviewets 

resultater. Derudover gjorde Peter Grønbæk fra Sony Music brug af probing (Hargie, 2006: 136), da han bad 

om at få uddybet et spørgsmål grundet forståelsesproblemer (Bilag 2, interview 1, 33:32). Det er især i 

sådanne situationer at styrken ved den semistrukturerede interviewform skinner igennem. Eventuelle 

fejlkilder kan nok mest tolkes ud fra interviewet med Peter Grønbæk fra Sony Music, da der til tider herskede 

en smule indforståethed mellem interviewer og respondent. Dette skyldes interviewerens relation til 

virksomheden, på baggrund af en halvårig praktikplads i Sony Musics Commercial afdeling. For at mindske 

denne fejlkilde, blev der fra interviewerens side af bedt om at uddybe flere steder, fx da respondenten 

inddrog et tidligere produkt som belæg for sin antagelse (Bilag 2, interview 1, 10:44). Dette var en 

compilation1 udarbejdet af Sony Music som intervieweren havde kendskab til, men som der ikke kunne 

forventes at udefrakommende havde kendskab til. Den professionelle relation mellem interviewer og 

respondent blev dermed opretholdt, da der blev taget hånd om eventuelle indforståetheder. Rent praktisk 

blev den lange tidsproces i form af en detaljeret transskribering af dataene nedprioriteret. Årsagen hertil 

bunder i relevansen for specialet, da der ikke sås et behov for en fyldestgørende transskribering ned til 

mindste detalje. Derimod faldt valget på at håndplukke de brugbare citater fra interviewene med 

dertilhørende tidsfrekvens noteret, for hermed at mindske tidsprocessen. Det fulde interview er selvfølgelig 

at finde på USB (Bilag 2). 

 

5.2 Segment Bible – en kvantitativ og kvalitativ forbrugerundersøgelse 

Den sekundære empiri til dette speciale bygger på Sony Musics Segment Bible (Bilag 4). Denne Segment Bible 

omfatter en forbrugerundersøgelse af både kvantitativ og kvalitativ karakter, der er samlet i en trykt bog fra 

2012. Kombinationen af den kvantitative og kvalitative metode er baseret på, at de to metoders styrker og 

svagheder supplerer hinanden godt (Andersen, 2013: 149). Denne Segment Bible er oprindeligt udarbejdet 

                                                           
1 Compilation: Sammensætningen af forskellige tracks fra en eller flere kunstnere, som ofte er samlet på et album 
grundet en særlig karakteristik, såsom popularitet eller genre. Dette begreb er erfaret gennem praktikforløbet hos 
Sony Music og en decideret kilde kan derfor kun føres til Sony Music. 
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som et redskab til at kunne målgruppetilpasse Sony Musics produkter. På et internationalt plan har Sony 

Music valgt at investere i at få de enkelte landes markeder segmenteret, så hvert land kan tage udgangspunkt 

i dette værktøj. Sony Music Denmark har i samarbejde med Norstat gennemført denne større forbrugerun-

dersøgelse. ”Norstat er en specialiseret leverandør af interviewbaseret dataindsamling til analyse- og 

marketingprofessionelle. Norstat er et full-service dataindsamlingsbureau, der leverer alle ydelser inden for 

feltarbejde.” (Norstat 1, 2014).   

 

Til indsamlingen af den kvantitative data er der gjort brug af online surveys, hvor Norstat har stået for 

udførslen. Formålet med den kvantitative tilgang er, at Norstat har kunne benytte denne data til rekruttering 

til fokusgrupper, som er anset som en mere kvalitativ tilgang, der analyserer i dybden frem for i bredden. 

Først og fremmest er der via de kvantitative online surveys blevet interviewet 2000 mennesker, hvor der er 

taget højde for demografisk og geografisk adspredelse ved hjælp af snowball sampling. Denne metode bygger 

på udvælgelse af respondenter i eget netværk, netværkets netværk osv. (Ritter et al. 2007: 33). Den 

efterfølgende udvælgelsesproces har været med til at forme et antal fokusgrupper, som alle skulle igennem 

et mere dybdegående interview hos Sony Music, udført på baggrund af en interviewguide (Bilag 5). Dette for 

at kunne undersøge og klargøre de enkelte segmenter inden for markedet. ”Fokusgrupper vil give dig en 

kvalitativ indsigt og forståelse af din målgruppe. Men du vil kun få den relevante viden, hvis målgruppen er 

valgt præcist i rekrutteringsprocessen.” (Norstat 2, 2014).  

 

Foruden Sony Musics Segment Bible, består specialets sekundære empiri af diverse artikler fra aviser og via 

informationssøgning på nettet, samt af information fra relevante hjemmesider, blandt andet Danske Spils 

hjemmeside www.danskespil.dk og D-A-Ds hjemmeside www.d-a-d.dk, som har været med til at generere 

nyttig viden. Musikselskabernes brancheorganisationen IFPI www.ifpi.dk har endvidere været med til at give 

et overblik over musikbranchens tilstand. Disse sider, foruden en lang række andre, har været med til at 

skabe rammen om den sekundære empiri, der understøtter specialets belæg.  

 

5.2.1 Metoderefleksion af sekundær empiri 

Når det kommer til Sony Musics Segment Bible, kan ulemperne ved den kvantitative del af undersøgelsen 

være den mulige skævhed i afdækningen af den valgte population, og det at man samtidig ikke kan være 
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100% sikker på, at respondenterne er dem de udgiver sig for at være. Hernæst er det også en ulempe, at der 

ikke kan udføres probing (Hargie, 2006: 136), da respondenterne ikke har mulighed for at spørge ind til 

eventuelle uklarheder. Fordelene ved den kvalitative del af undersøgelsen er derimod, at man ved 

fokusgruppe-interviews netop kan gøre brug af probing (Hargie, 2006: 136) og hermed afklare eventuelle 

misforståelser mellem moderator (Andersen 2013: 155) og respondenter med det samme. På denne måde 

opvejer den kvantitative og kvalitative metode hinanden godt. Det er dog vigtigt at have med, at man ved 

kvalitative interviews kan komme ud for at respondenterne er uærlige hvis et spørgsmål fx bliver for 

personligt, som tidligere fremhævet under metoderefleksion af primær empiri. Samtidig kan moderatoren 

(Andersen 2013: 155) komme til at påvirke respondenterne ved at stille ledende spørgsmål. Det er derfor 

vigtigt at selve undersøgelsesdesignet (Bilag 5) er tænkt grundigt igennem. Der er taget udgangspunkt i åbne 

spørgsmål, så der i fokusgrupperne kunne fremkomme længere udtalelser og diskussioner. De åbne 

spørgsmål er med til at sætte diskussionen i gang, da man dermed undgår de lukkede ”ja” og ”nej” svar. 

Interviewet er samtidig bygget op som et semistruktureret face-to-face interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 

45), der gør, at respondenterne har lov til at påvirke interviewet, hvilket vil sige, at det ikke er en 

nødvendighed for moderatoren (Andersen 2013: 155) at følge spørgsmålsrækkefølgen til punkt og prikke. 

Vurderingen af Sony Musics Segment Bible er overordnet af god karakter, trods udført af anden part end 

undersøgeren selv, og dette er især fordi et professionelt dataindsamlingsbureau har været med indover.  

 

Hvad angår informationssøgning via internettet, er det med kritisk interesse disse kilder bruges, da der ofte 

kan findes usande og irrelevante beskrivelser på nettet. Det skal derfor klargøres, at den sekundære empiri, 

blandt andet i form af artikler, er nøje vurderet i forhold til at kunne bruges som belæg til at belyse 

problemformuleringen. Enkelte steder tages der udgangspunkt i erfaret viden i forbindelse med 

praktikopholdet hos Sony Music, hvor det til dels har været svært at finde faktiske kilder, der kan bekræfte 

gyldigheden i det skrevne. Det kan derfor diskuteres om enkelte begreber og påstande, der tages op i 

opgaven, er af svagt grundlag. Overordnet set er der dog gjort brug af diverse fodnoter og bilag til at 

dokumentere det der eventuelt kunne være indforstået.  

 

5.3 Kvalitetsvurdering 

Validitet dækker over begreberne gyldighed og relevans. ”Gyldigheden siger noget om den generelle 

overensstemmelse mellem vores teoretiske og vores empiriske begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor 
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relevant det empiriske begrebs-/variabeludvalg er for vores problemformulering.” (Andersen, 2013: 84). De 

to kvalitative interviews med forretningsudvikleren fra Sony Music og marketingchefen fra Danske Spil, op-

fylder begge kravene inden for gyldighed og relevans. Specialets problemformulering belyser kommercielle 

partnerskaber inden for musikbranding, som derfor er teoriens kerne i dette speciale. For at få et mere gyldigt 

perspektiv, er empirien i sammenhæng med teorien med til at få et dybdegående resultat. Samtidig er der 

taget højde for udarbejdelsen af interviewguides (Bilag 3), foruden selve udførelsen af de to kvalitative 

interviews, for på denne måde at skabe relevans og undgå irrelevante spørgsmål. Problemformuleringen har 

derfor hele tiden været udgangspunkt for fremgangsmåden.  

 

Reliabiliteten angiver i hvor høj grad resultaterne af dataindsamlingen er påvirket af tilfældigheder. Det vil 

sige, hvor sikkert og præcist måles det vi ønsker at måle (Andersen, 2013: 84). I både den primære og 

sekundære del af empirien er der mulighed for at reliabiliteten svækkes, hvis respondenterne vælger at tale 

usandt eller fortie informationer. Til trods for visse uvisheder i forbindelse med den kvantitative survey udført 

af Norstat, så er det høje antal af respondenter med til at gøre empirien relevant for opgavens 

problemstilling, foruden bekræftelsen af, at Norstat er et professionelt dataindsamlingsbureau. Det er dog 

vigtigt at forholde sig relativt skeptisk ved al dataindsamling, især ved undersøgelser der er udført af anden 

part end undersøgeren selv. Objektiviteten i det kvalitative fokusgruppe-interview kan endvidere ikke 

garanteres, da respondenterne i de forskellige fokusgrupper muligvis kan være påvirket af hinandens 

meninger, foruden moderatorens (Andersen 2013: 155) mulige indflydelse, hvilket kan være med til at farve 

resultatet. På samme måde gælder dette de to kvalitative face-to-face interviews udført af undersøgeren 

selv, hvor der dog er gjort alt for at reliabiliteten fremstår af bedste karakter. 
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6 Analyse af Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen 

Det valgte casestudie bygger på et samarbejde mellem spiludbyderen Danske Spil og rockgruppen D-A-D. 

Selve kampagnens eksistens omhandler brugen af D-A-D som en del af et online Casino univers, hvor det 

visuelle og lyden skal være med til at skabe en unik oplevelse for forbrugeren. Mere omkring kampagnens 

eksistens vil blive uddybet løbende gennem analysen. Til at starte med introduceres Danske Spil og D-A-D 

kort, for at give et bedre helhedsbillede af deres profiler. Derefter er den omtalte kampagne grundlag for en 

længere analyse, der vil blive opdelt i henhold til de tre områder som har præget teoriafsnittet, på baggrund 

af problemformuleringens underspørgsmål. Til sidst vil analysen føre videre til en diskussion omkring dette 

partnerskabs eksistens og merværdiskabelse, for også på et mere overordnet plan at kunne udtale sig om 

processen omkring kommercielle partnerskaber – foruden muligheden for at kunne be- eller afkræfte 

antagelsen om, at et strategisk korrekt partnerskab kan skabe uvurderlig merværdi for forbrugeren og de 

involverede parter, i forlængelse af problemformuleringens overordnede spørgsmål.  

 

 

Figur 11: Danske Spil Casino spilleautomat, (Bilag 1).  
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6.1 Danske Spil 

Danske Spil A/S startede helt tilbage i 1949 med at udbyde spil til den danske befolkning (Danske Spil 1, 2014). 

Den dag i dag har Danske Spil en bred vifte af spil, som er organiseret under Danske Spils tre datterselskaber; 

Danske Lotteri Spil, Danske Licens Spil og Elite Gaming (jf. figur 12). Fundamentet omkring Danske Spil bygger 

på fire grudlæggende værdier: tillid, underholdning, fornyelse og ansvar (Danske Spil, 2008: 9), der alle skaber 

rammen om organisationens eksistens. ”Danske Spils ambition er, at styrke vores markedsposition som 

danskernes foretrukne spiludbyder i et delvist liberaliseret marked2. Koncernens samlede BSI3 forventes på 

baggrund af de opnåede resultater i 2013 at ligge i niveauet 4,3-4,5 mia. kr. i 2014. Årets resultat forventes i 

1,5-1,7 mia. kr.” (Danske Spil 2, 2014: 8). Den danske stat ejer 80% af aktierne i Danske Spil, hvor DGI og DIF 

hver har 10% (Danske Spil 3, 2014). Eftersom Danske Spil er en statsejet virksomhed betyder det, at 

overskuddet går til en lang række gode formål, dog gælder dette ikke Danske Licens Spil der er udsat for 

konkurrence (Danske Spil 4, 2014).  

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Danske Spil koncernen (Danske Spil 1, 2014). 

                                                           
2 Pr. 1 januar 2012 trådte en ny lovgivning i kraft vedrørende en delvis liberalisering af det danske spillemarked. Dette 
betød at Danske Spil ikke længere havde monopol, eftersom udenlandske spiludbydere fik ret til at operere på det 
danske spillemarked. Liberaliseringen rettede sig mod alle onlinespil under Danske Licens Spil, hvorimod Danske Spil 
stadig har eneret på de originale talspil under Danske Lotteri Spil (European Commission, 20. september 2011). 
3 Bruttospilleindtægt = omsætning minus præmier, som i 2013 var på 4,47 mia. kr. (Danske Spil 2, 2014: 6). 
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Casen til dette speciale omhandler som sagt online spilleuniverset Casino, som udbydes af Danske Licens Spil, 

og derfor vil være det overordnede omdrejningspunkt. ”Danske Licens Spil kan i sit andet leveår på det delvist 

liberaliserede spillemarked konstatere, at spilleselskabet stadig har en ledende markedsposition i Danmark. 

Regnskabsåret bød generelt på vækst i sportsspillene på trods af manglen på store sportsbegivenheder som 

VM eller EM i fodbold, OL etc. Casino udviklede sig også positivt, selv om der her er kommet mange udbydere 

på markedet. Endelig udviste Poker en stabil omsætning som antyder, at spillet har fundet en fast 

målgruppe.” (Danske Spil 2, 2014: 4). 

 

Danske Spil Casino er et online spilleunivers til ren underholdning for den gængse bruger. Der er alt lige fra 

den enarmede tyveknægt i form af forskellige spilleautomater til blackjack og poker, præcis som hvis man 

trådte ind i en rigtig casinohal. ”Hos Danske Spil kan du spille online Casino – et univers af spændende og 

underholdende casinospil. I vores onlinecasino kan du spille over 150 spil lige fra traditionelle spil som 

blackjack og roulette til de nyeste spilleautomater – eller slots, som de også kaldes. Gå på jagt efter de 

klassiske frugt- og bar-symboler eller prøv et af de mere avancerede spil med masser af gevinstlinjer, 

bonusrunder og gratis spins.” (Danske Spil 5, 2014).  

 

6.2 D-A-D 

Rockgruppen D-A-D, eller Disneyland After Dark som de oprindeligt hed, startede tilbage i begyndelsen af 

1980’erne. Efter deres internationale gennembrud i 1989, var de nødsaget til at skifte navn for ikke at havne 

i en retssag med Walt Disney Company (D-A-D, 2014). Gruppen består den dag i dag af fire mænd; Jesper 

Binzer, Jacob Binzer, Stig Pedersen og Laust Sonne. Gruppens rockmusik og visuelle identitet, blandt andet i 

form af et tyrekranium til logo, er det der særligt kendetegner dem. I begyndelsen var gruppens rockmusik 

præget af en særlig country-lyd (cowpunk), men efterhånden udviklede gruppen deres personlige stil som 

forenede punk og hård rock (D-A-D, 2014). D-A-D har siden 2011 været på kontrakt med Mermaid Records, 

som er et pladeselskab delvist ejet af Sony Music (Sony Music 2, 2014). I år er det desuden året for deres 30 

års jubilæum, hvilket betyder at der kommer til at være en øget eksponering omkring dem i form af et ”best 

of” album, foruden en større turné. ”D-A-D er stadig et af Danmarks mest vellidte rockorkestre, man fristes 

næsten til at kalde dem et nationalklenodie, og med en allerede udsolgt turné herhjemme ser det ud til, at 

også det danske publikum er klar til at fejre 30 år med langhåret rockmusik.” (Veirum, 17. januar 2014). 
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6.3 Kampagnen vs. den postmoderne forbruger 

6.3.1. Kampagnens tilblivelse  

Danske Spil har førhen forsøgt sig med eksklusive målrettede spilleautomater, som har været udviklet på 

baggrund af et specifikt tema og dertilhørende kampagne. Dette har blandt andet været med Olsen Banden, 

Klovn og Holger Danske som tema, forklarer Søren Nielsen, marketingchef fra Danske Spil (Bilag 2, interview 

2, 06:39). Denne gang har Danske Spil valgt at lave et musikbranding-baseret samarbejde med rockgruppen 

D-A-D, et tiltag der ikke før er set, og som kommer til at pryde Casino spilleautomaten fra juni 2014, med 

dertilhørende reklamer på TV og online. Formålet med kampagnen handler først og fremmest om 

omsætning, men Søren Nielsen mener, at det er lige så vigtigt at opnå merværdi gennem brandingen med  

D-A-D – et fokus der vil blive lagt meget mere vægt på gennem analysen. ”Det er selvfølgelig at skabe noget 

omsætning og noget indtjening på automaten, øh, men jeg tror næsten at vi vil sige at de værdier der ligger 

i og kunne komme ud og brande sig sammen med D-A-D, er lige så vigtigt for dem som vi er, altså det vi gerne 

vil stå for, ligesom og sige jamen fedt, Danske Spil og D-A-D mand, sejt!” (Bilag 2, interview 2, 19:27).  

 

I forhold til selve strategien omkring disse eksklusive tema-spilleautomater, siger Søren Nielsen følgende: 

”[…] det er selvfølgelig at gøre dem helt unikke  i forhold til  hvad andre har, det vil sige når vi lavede en Olsen 

banden automat i samarbejde med Nordisk Film, øh, så er det lidt det samme her vi gør med Sony – og vi 

siger jamen så går vi ind og laver en D-A-D automat.” (Bilag 2, interview 2, 07:02). Søren Nielsen fremhæver, 

at det er vigtigt at skille sig ud fra de andre udbydere ved fx at lave disse eksklusive tema-spilleautomater, 

men samtidig er det også utrolig vigtigt at ramme bredt ud i den danske befolkning, da Danske Spil Casino 

har en meget folkelig målgruppe (Bilag 2, interview 2, 8:17). En mere klart defineret målgruppe for Danske 

Spil Casino vurderes til at være 35+, med en kønsfordeling på 20% kvinder og 80% mænd (Bilag 6).  

 

6.3.2 Målgruppetilpasning 

For at kunne præcisere målgruppen yderligere i forhold til kampagnen, vil Sony Musics Segment Bible (Bilag 

4) blive benyttet til at identificere det ideelle segment i forhold til D-A-D. Rockgruppen D-A-D er vurderet til 

at ramme det segment der kaldes for Casuals, og som dækker 30% af de danske musikforbrugere (jf. figur 13 

side 49). ”The Casuals represent an important market for music related products. Although they don’t spend 
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as much on music as Fanatics and Enthusiasts, the large number of music Casuals makes them a valuable 

market.” (Bilag 4: side 2 af 8). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Danske musikforbrugere, (Egen tilvirkning på baggrund af Sony Musics Segment Bible, Bilag 4). 

 

Segmentet Casuals bliver endvidere opdelt i nogle mere specifikke målgrupper, hvor D-A-D er vurderet til at 

ramme målgruppen Daddy cool. Denne målgruppe dækker over mænd på 35-44 år, som typisk arbejder 

fuldtid og bor sammen med deres partner og barn/børn. ”These guys are starting to reap the awards of their 

hard work, and are settling into their comfortable and structured domestic lives. As things have calmed down 

somewhat for them, they can focus on their passions – their family, their car and their sports teams.” (Bilag 

4: side 5 af 8). I Danmark falder 130.700 mænd inden for denne målgruppe, og det essentielle ved 

målgruppen er, at de værdsætter ”being financially independent” (Bilag 4: side 6 af 8). Når det kommer til 

musikgenre, er denne målgruppe mest til hård rock, heavy metal og generelt musik fra deres ungdom i 

80’erne. ”They tend to listen almost exclusively to the rock and mainstream metal sounds of their youth in 

the 80s. It’s what they like and that’s good enough for them – it also allows them to feel like they are still 

rebelling a little despite their comfortable family lives.” (Bilag 4, side 6 af 8). I denne sammenhæng er D-A-D 

et perfekt match til denne målgruppe, i samme stil som TV2, Guns N’ Roses, U2, AC/DC, Depeche Mode, 

Bruce Springsteen m.fl., der også er vurderet til at ramme inden for målgruppens smag (Bilag 4, side 6 af 8).   
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I forhold til Danske Spil Casinos tidligere nævnte målgruppe, som primært vurderes til at være den mandelige 

casinospiller på 35+ (Bilag 6), så stemmer dette overens med D-A-Ds målgruppe, da Daddy cool er en mand 

på 35-44 år, der værdsætter at kunne have fritiden til personlige interesser – hvilket blandt andet indebærer 

TV, computer, sport og bil (Bilag 4, side 6 af 8). Det kan derfor konstateres at målgruppetilpasningen er af fin 

standard. 

 

6.3.3 Den postmoderne casinospiller  

Det er vigtigt som producent, og i dette tilfælde underholdningsudbyder, konstant at tilpasse sig samfundet 

og være nytænkende i henhold til forbrugerens skiftende krav og ønsker. Dette er væsentligt for Danske Spil 

i ønsket om fortsat at bevare en førende position på markedet (Bilag 7). Spilleautomaten med D-A-D er en 

ny kampagne som udbydes på markedet, hvor Danske Spil forsøger at skabe en unik oplevelse for 

målgruppen. Produktudvikling og konstant fornyelse ses også som et resultat af nutidens postmoderne 

samfund (Inglehart, 1997). Denne samfundskultur er med til at præge underholdningsbranchen, foruden alle 

andre brancher, i den forstand, at forbrugeren vil have noget ekstra for pengene. I forlængelse af dette, kan 

det forstås sådan så casinospilleren på Danske Spil søger oplevelser der skaber merværdi og som gør, at 

spilleren føler sig ekstra underholdt og dermed bliver på sitet. Det er derfor altafgørende at Danske Spil 

forsøger sig med nye tiltag og kampagner, der er med til at vække den postmoderne casinospillers interesse.  

 

Maslows selvrealiseringsbehov (Solomon et. al., 2010: 186), er en afgørende faktor i det postmoderne 

samfund (Inglehart, 1997). Dette selvrealiseringsbehov er især væsentligt i forbindelse med Danske Spil 

Casino/D-A-D kampagnen, da det må forventes at målgruppen, med valget om at spille på denne automat, i 

en eller anden form gerne vil opnå en grad af fuldkommenhed. Dette konstateres på den baggrund, at 

målgruppen er vurderet til at have opnået en del gennem deres 35+-årige liv, og derfor står til at høste 

frugten af deres hårde arbejde (Bilag 4, side 5 af 8). Ved at have D-A-D med som frontfigurer i dette online 

spilleunivers, giver det associationer tilbage til målgruppens ungdomsår, hvilket kan give den postmoderne 

casinospiller en selvtilfredsstillende nostalgisk åbenbaring.  

 

Kampagnen er grundigt overvejet, da spilleautomaten skal afspejle helt bestemte værdier, der stemmer 

overens med essensen i Danske Spil. Målet er, at få målgruppen til at kunne afspejle sig i spilleautomatens 
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værdier, så D-A-D-automaten bliver en eftertragtet spilleautomat blandt casinospillerne. Ifølge Inglehart 

indbefatter den postmoderne tanke tre vigtige punkter (Inglehart, 1997: 23), som fremhævet i teoriafsnittet. 

 

1. Postmodernism is the rejection of modernity.  

2. Postmodernism is the revalorization of tradition. 

3. Postmodernism is the rise of new values and lifestyles. 

 

Disse tre punkter stemmer overens med kampagnen, eftersom der tages afstand fra moderniteten (punkt 1), 

da hele konceptet bygger på nytænkning i forlængelse af samfundets udvikling. Der er dermed taget højde 

for nye trends i samfundet, hvor særligt oplevelsesøkonomien (Pine & Gilmore, 1999) er en konsekvens af en 

lang række postmoderne danskeres søgen efter merværdi og unikke oplevelser. Derudover er der fokus på 

opgradering af den traditionelle kultur (punkt 2), idet der lægges vægt på den helt gammeldags spilleauto-

mat, der trods online tematisering i form af D-A-D, stadig formår at bevare originaliteten, og som stadig kan 

opleves fysisk i enhver casinohal. Hvad angår nye værdier og livsstile (punkt 3), så er den omfattende 

spilleverden et resultat af en ny samfundstrend, hvor især oplevelser og merværdi er i centrum i ønsket om 

konstant underholdning og følelsen af fuldkommenhed. Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen vurderes 

dermed til at være af postmoderne karakter. 

 

6.4 Delkonklusion 

Den postmoderne forbruger, og i dette tilfælde den postmoderne casinospiller, er et resultat af samfundets 

udvikling. Den postmoderne samfundskultur (Inglehart, 1997), der har bidraget med merværdi-opfattelsen i 

lyst af selvrealiseringsbehovet (Solomon et. al., 2010: 186), står stærkere og stærkere, blandt andet gennem 

oplevelsesøkonomiens (Pine & Gilmore, 1999) fremtræden. Den postmoderne forbruger skal særligt 

tilgodeses i form af unikke initiativer før at der opnås loyalitetsstatus hos et udvalgt brand. Dette har at gøre 

med forbrugerens magtfulde position i det postmoderne samfund, hvor særligt prosumer-begrebet (Ritzer 

et al., 2012) spiller ind. I forlængelse af kampagnen blev det bekræftet, at Danske Spil har taget særligt højde 

for deres målgruppetilpasning i forhold til D-A-D. Kampagnens tilblivelse er på sin vis kreeret for at skabe 
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merværdi og unikhed for den postmoderne casinospiller, hvorved en perfekt målgruppetilpasning er vejen 

til succes. Formlen på et stærkt loyalitetsbånd mellem producent og forbruger er dog af uklar karakter, men 

det er værd at hæfte sig ved den postmoderne samfundskulturs påvirkning på forbrugeren, som kan være 

med til at guide virksomheder i den rette retning.  
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6.5 Kampagnen vs. artist endorsement 

6.5.1 Partnerskabets brandeksistens 

Kommercielle partnerskaber, som dette speciale særligt har i fokus, bygger på en forståelse af at der skal 

skabes værdi for de involverede parter. Dette betyder at Danske Spil og D-A-D begge skal have noget ud af 

det, da et partnerskab ellers ikke er fordelagtigt. Omkring dette udtaler Søren Nielsen fra Danske Spil: ”Det 

er en win-win situation for os begge, det er ligesom også derfor de [underforstået: D-A-D] går ind i det, de gør 

det jo ikke for sjov.” (Bilag 2, interview 2, 20:39). Rent praktisk er kommercielle partnerskaber en del af den 

identitetsskabende co-branding strategi (Christensen & Morsing 2005: 48-49; baseret på Olins 1989, hvor co-

branding dog ikke figurerer), hvor brands fra forskellige virksomheder støtter hinanden. Det kommercielle 

partnerskab mellem Danske Spil og D-A-D er med til at belyse co-brandingens eksistens, eftersom de to 

brands går sammen om et projekt vedrørende en Danske Spil Casino kampagne.   

 

Det egentlige formål med co-branding er, ifølge brandingeksperterne Tom Blackett og Bob Boad (1999: 20), 

at optimere på bundlinjen, som af gode grunde må anses for at være enhver virksomheds formål. Søren 

Nielsen fra Danske Spil hæfter sig imidlertid også ved den brand-liking der kan opstå gennem et partnerskab. 

”Så der er lige så meget værditilførsel til vores, øh, til vores Casino brand, til vores Danske Spil brand, som der 

er i ligesom og sige omsætning, omsætning, omsætning. Så det er det vi gerne vil, hvor man kan sige D-A-D, 

hvorfor de gør det? De ser nok mere på indtjeningen.” (Bilag 2, interview 2, 20:06). Dette er med til at 

fremhæve co-brandingens grundlag, da værditilførsel og omsætning er de helt store faktorer i co-branding. 

Denne værdiskabende faktor bliver yderligere specificeret af tidligere nævnte brandingeksperter, da de 

mener der findes fire forskellige værdiskabende co-branding typer (Blackett & Boad, 1999: 9 – Figur 5 side 

21). Partnerskabet mellem Danske Spil og D-A-D er vurderet til at være ingredient co-branding, i og med         

D-A-D indgår et samarbejde ved at være en komponent i Danske Spils Casino spilleautomat. Denne type co-

branding er produktrelateret og yderst værdiskabende, da co-brandingen ikke ville være det samme uden   

D-A-D som komponent i denne spilleautomat. Derudover er D-A-D et af de mest anerkendte rockbands i 

Danmark (Veirum, 17. januar 2014), hvilket er med til at bekræfte ingredient co-brandingens karaktertræk 

ved dette partnerskab.  
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6.5.2 Co-branding i musikbranchen 

Fra musikbranchens side, er der sket en stor forandring i forhold til niveauet af kommercielle partnerskaber 

inden for de seneste år. Dette bekræfter forretningsudvikler, Peter Grønbæk, fra Sony Music, da det ifølge 

ham er hele mindsettet i musikbranchen der har ændret sig. Dette skyldes først og fremmest musikbranchens 

tilstand, som tidligere beskrevet under afsnit 2.2.1 Sony Music & musikbranchen, da særligt digitaliseringens 

indtog har gjort det sværere for musikartister at få pengene i hus. ”Så mindsettet har ændret sig af 

nødvendighed, men også fordi tiderne er bare anderledes med nettet og Facebook og alle de andre platforme, 

at man viser sig bare frem – og indgå i reklamesammenhæng for en kunstner det er en anden måde at vise 

sig frem på det er faktisk, jeg fornemmer en eller anden tendens til at det er næsten succesfuldt ”Heeey jeg 

er med i en reklame, hvor er jeg fed”-agtigt.” (Bilag 2, interview 1, 15:37). Ifølge Peter Grønbæk har 

musikartister førhen været en smule skeptiske over for at indgå i reklamesammenhænge af frygt for at ”sælge 

ud”, og det er derfor først inden for de seneste år at vi har set tendensen, blandt andet med SAS og Tina 

Dickow som nogle af de første på markedet (Bilag 2, interview 1, 14:35). Nutidens musikartister forstår 

derimod realiteten i at de får relativt få øre pr. stream og derfor må tænke ud af boksen. Kommercielle 

partnerskaber er derfor nået til et punkt hvor det er blevet anerkendt i branchen, men samtidig er det stadig 

på et stadie hvor det slet ikke er færdigudviklet (Bilag 2, interview 1, 16:16).  

 

Danske Spil har ikke tidligere samarbejdet med brands fra musikbranchen, men ser D-A-D som et stærkt 

brand at associere sig med (Bilag 2, interview 2, 18:53). ”Men alle ved hvem D-A-D er og vi tror selvfølgelig 

på at det bliver en succes.”, udtaler Søren Nielsen fra Danske Spil (Bilag 2, interview 2, 12:10). Partnerskabet 

mellem Danske Spil og D-A-D er derfor nøje overvejet, i og med det vigtigst af alt gerne skulle give mening i 

målgruppens øjne. ”Det skal være partnerskaber som er bundet op på de værdier vi står for. Det er sådan 

meget overordnet sagt, men måske egentlig meget rammende for hvordan vi tænker.”, udtaler Søren Nielsen 

fra Danske Spil (Bilag 2, interview 2, 24:43). Det er særligt folkeligheden, som begge brands udstråler, der er 

med til at gøre partnerskabet unikt. ”D-A-D, det er jo pære dansk!”, udtaler Søren Nielsen (Bilag 2, interview 

2, 19:08), hvilket er et kendetegn som Danske Spil konstant stiler efter i håbet om at være danskernes 

foretrukne spiludbyder.  
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6.5.3 D-A-D endorsement 

Når det kommer til co-branding i musikbranchen, er artist endorsement, også kendt som celebrity endorse-

ment (McCracken, 1989), et vigtigt begreb. Partnerskabet mellem Danske Spil og D-A-D inkluderer nogle 

aspekter der er værd at tage højde for, især hvis man som virksomhed ikke har arbejdet med musikartister 

før. I forhold til rette match mener Peter Grønbæk, at det er altafgørende at kunne sætte sig ind i kunstnerens 

univers (Bilag 2, interview 1, 17:19), hvor D-A-D efter hans overbevisning har en tydelig identitet. ”De har jo 

en klar visuel profil, det er ligesom det de har bygget deres karriere på af fede sange, men så også visuel profil 

med det der country/rock og det store kohoved og cowboystilen og alt det der.” (Bilag 2, interview 1, 28:07). 

Derudover er det væsentligt at tage højde for al kritik der førhen har været omkring en artist, da al dårlig 

omtale kan påvirke et brands ry. Selvfølgelig kan der undervejs i forløbet ligeledes opstå kriser omkring en 

artist, hvilket aldrig er til at forudse. Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at et budskab først er af overbevisende 

karakter, når egenskaberne credibility og attractiveness er til stede, som fremlagt i teoriafsnittet under afsnit 

3.2.2 Co-branding. I forlængelse af source credibility-modellen (Hovland et al., 1953: 20), handler det mest 

af alt om at opnå troværdighed gennem D-A-Ds ekspertise. Derudover er attractiveness-modellen (McGuire, 

1985: 264) væsentlig, da den velansethed som D-A-D bibringer Danske Spil Casino, er altafgørende i forhold 

til om forbrugeren ønsker at være en del af universet. Der er endvidere tale om co-present mode når det 

kommer til endorsement-type (McCracken, 1989: 310), da D-A-D kun agerer i forbindelse med selve 

kampagnen og Casino spilleautomaten, og dermed ikke på andre måder promoverer for Danske Spil Casino. 

 

Grant McCracken (1989) har, som tidligere nævnt, skabt en model der tager hånd om det kulturelle aspekt i 

forbindelse med den symbolske betydning, som en celebrity endorser tager med sig ind i endorsement-

processen. ”The argument is that the endorsement process depends upon the symbolic properties of the 

celebrity endorser. Using a ”meaning transfer” perspective, these properties are shown to reside in the 

celebrity and to move from celebrity to consumer good and from good to consumer.” (McCracken, 1989: 310). 

D-A-Ds musik og visuelle identitet er derfor med til at overføre betydning til Casino spilleautomaten. ”Det 

giver dem jo kant, det giver jo spillet kant at det er sådan en rockgruppe som har så meget visual appearance 

på en eller anden måde, og som pludselig er inde i spillet.”, udtaler Peter Grønbæk fra Sony Music (Bilag 2, 

interview 1, 29:08). I forlængelse af dette, er et produkt ikke bare et produkt, men en bærer af kulturel 

betydning, som i sidste ende kan overføres til forbrugerens identitet. Den postmoderne casinospiller kan 

dermed afspejle sig i den symbolske betydning som Casino spilleautomaten har beriget, hvor det især er 

ungdomsårene og 80’ernes coolness som målgruppen Daddy cool længes efter. ”[…] it also allows them to 
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feel like they are still rebelling a little despite their comfortable family lives” (Bilag 4, side 6 af 8). Overordnet 

set bliver der hermed skabt et frirum til målgruppen, hvor Daddy cool kun kan blive en del af dette unikke 

univers ved at spille på Danske Spil Casino.  

 

6.6 Delkonklusion 

Co-branding er en strategi hvor to eller flere brands går sammen for at opnå en forbedret markedsposition. 

Dette er enten i form af øget omsætning eller eftertragtet merværdi, hvor merværdien i sidste ende højst 

sandsynligt har en indflydelse på først nævnte. Disse partnerskaber er med til at åbne op for nye muligheder, 

da det enkelte brand fordelagtigt kan nå ud til nye målgrupper ved at alliere sig med et andet brand. Det er 

dog væsentligt at teame op med et brand med lignende værdier for at opnå størst værdiskabelse, eftersom 

et mismatch kan medføre at forbrugeren fravælger brandet. Fordelagtigheden skal derfor være åbenlys for 

den enkelte forbruger, hvilket skinner igennem ved Danske Spil og D-A-Ds samarbejde. I dette tilfælde bliver 

målgruppen en del af et helt nyt univers med D-A-D i centrum, der samtidig giver associationer til de vilde 

ungdomsår. Et aspekt af den utrolig vigtige endorsement-proces (McCracken, 1989: 310), der gør, at valg af 

artist er altafgørende grundet den symbolske betydning som overdrages fra artist til produkt og fra produkt 

til forbruger. Danske Spil Casino erhverver sig hermed de værdier og den coolness som D-A-D står for, hvilket 

i sidste ende skal lokke målgruppen til i ønsket om at afspejle sig i dette univers.  
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6.7 Kampagnen vs. brand equity 

6.7.1 Musikbranding 

Musik er et værktøj der taler direkte til vores følelser og som de fleste har et utrolig nært forhold til. ”Musik 

er jo den mest foretrukne fritidsbeskæftigelse, musik det er jo ligesom en del af alle menneskers liv, musik det 

er bare noget du har om dig hele tiden, hele dagen.” udtaler Peter Grønbæk fra Sony Music (Bilag 2, interview 

1, 34:01). Musik er samtidig med til at skabe identitet, eftersom den musik vi som forbruger vælger at lytte 

til, er med til at definere hvordan vi gerne vil opfattes som person. Musik er altså et vigtigt redskab som social 

marker (Lusensky, 2011: 15). Musikkens lighed med branding på dette punkt er af særlig overbevisende 

karakter, da forbrugerens valg af et specifikt brand frem for et andet, ligeledes er med til at skabe identitet. 

Begrebet musikbranding i dets sammenkoblede eksistens defineres som følgende: ”If I had to define music 

branding, I would say that it’s a way ”to increase brand equity and become more competitive by working 

strategically with music and artists.” By doing so, we aim to create a clearer, more experience-based brand 

that engages audiences emotionally.” (Lusensky, 2011: 45). Det er særligt det følelsesmæssige bånd som 

musik er med til at skabe der gør, at musik er et utrolig stærkt redskab i branding. Det er dog langt fra godt 

nok udnyttet, da det er de færreste virksomheder der den dag i dag benytter musik rent strategisk. Dette 

skyldes først og fremmest en uvidenhed omkring et noget urørt emne, hvilket må siges at være dette 

speciales hensigt, nemlig at belyse hvordan virksomheder kan drage fordele af at styrke deres brand ved 

strategisk brug af musik. Danske Spil er en af de virksomheder der vælger at afprøve musikkens værdi. Søren 

Nielsen fra Danske Spil udtaler: ”Musik, det synes vi er fedt og prøve af, fordi at der er jo meget lyd i det og 

det er fedt og prøve lyd af […] det er hele oplevelsen som bliver ny for os, ligesom og få nogle live koncert-klip 

ind.” (Bilag 2, interview 2, 22:03). Hele universet omkring Casino spilleautomaten opnår en helt ny dimension 

ved brugen af D-A-D, da både musik og grafik er præget af disse musikbranche-legender.  

 

Med udgangspunkt i samfundets indflydelse, er musikbranding en konsekvens af forbrugerens higen efter at 

blive underholdt og involveret i det postmoderne samfund. Jakob Lusenskys musikbranding model (2011: 46 

- Figur 8 side 28) tager hånd om disse trends og bidrager til en øget forståelse af hvad musikbranding gør til 

forskel. I forhold til Danske Spils valg af musikbrandingstrategi i tæt samarbejde med rockgruppen D-A-D, må 

dette være et udtryk for at de som virksomhed har fået øjnene op for musikkens potentiale. Musik har stor 

indflydelse, særligt fordi forbrugeren konstant er omringet af lettilgængeligt musik, som derfor spiller en stor 

rolle for mange i deres hverdag, eftersom ”music has become the soundtrack to our lives” (trend 1 jf. figur 8 
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side 28). Danske Spil erkender problemet i at traditionel markedsføring ikke længere har samme effekt på 

forbrugerne, eftersom ”it is getting more difficult to be heard” (trend 2 jf. figur 8 side 28), og forsøger sig 

derfor med en kreativ musikbrandingstrategi. Danske Spil har i denne forbindelse valgt at tænke ud af boksen, 

især for at engagere deres målgruppe yderligere på deres online spillesite, hvor D-A-D vil pryde 

spilleautomaten rent visuelt, men særligt også lydmæssigt, eftersom ”emotions are becoming more 

important in marketing” (trend 3 jf. figur 8 side 28). Musik er følelser og følelser rammer lige i hjertet, som 

er med til at skabe en tættere relation til Danske Spil Casino brandet. Ydermere er det oplevelsesbaserede 

univers omkring Danske Spil Casino og D-A-D særligt tilrettelagt, da Danske Spil har forstået konceptet i at 

brands ”are becoming experiences” (trend 4 jf. figur 8 side 28). Vejen til succes ligger derfor i den unikhed og 

merværdi som spiludbyderen Danske Spil kan give til sin målgruppe, hvorefter den hype og forhåbentlige 

gode omtale via word-of-mouth kan være med til at sprede budskabet viralt blandt forbrugerne, eftersom 

”marketing today is conversation” (trend 5 jf. figur 8 side 28).      

 

6.7.2 Marketingstrategi 

Rent strategisk er musik i særlig grad med til at skabe emotionel marketing. Dette er endvidere en tendens 

der vinder ind for at tillokke forbrugeren, hvilket blandt andet har medført at det traditionelle 

produktorienterede marketingmix i form af de 4 P’er (McCarthy, 1981) er blevet revurderet. For at organisere 

moderne brands marketingstrategi, er de 4 E’er (Lusensky, 2011: 54) blevet skabt. ”Modern marketing relies 

upon positioning your company favourably in the customers’ consciousness by Emotionally connecting to 

customers, creating an Engaging, two-way conversation and building an Experience around a brand to create 

an Exclusive and distinct position in the mind of the audience.” (Lusensky, 2011: 54). I det følgende vil de 4 

E’er blive anvendt i forlængelse af Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen. 

 

Emotions 

Danske Spil forsøger at skabe et særligt emotionelt bånd til deres målgruppe ved brugen af D-A-Ds 

anerkendte musik og karakter. Danske Spil har ikke før benyttet musikkens værdi på denne måde, men forstår 

at det følelsesmæssige bånd er unikt. ”Det er med brands som med venner – hvis man ikke har følelser for 

dem, er de ligegyldige.” (Andersen, 31. juli 2013). Særligt den dedikerede fanskare, som mange musikartister 

har i ryggen, fornemmer et tæt knyttet bånd til deres idol. ”Så det er noget med at ved at virksomheden 

associerer sig med kunstneren, så får virksomheden direkte adgang til kunstnerens fans. Hvis kunstneren 
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stiller sig op i nogle cowboybukser eller reklamerer for en drikkevare, eller hvad det nu kan være, så påvirker 

det fansene. Så det er den simple mekanisme.”, udtaler forretningsudvikler, Peter Grønbæk, fra Sony Music 

(Bilag 2, interview 1, 35:13). At komme nærmere musikartistens fanskare for at blive en del at dette stærke 

bånd, er derfor en essentiel mulighed, da realiteten ligger i at artisten er kilden til den musikalske emotionelle 

værdi.  

 

Experience 

Danske Spil er som sagt en spiludbyder, lige så vel som en oplevelsesudbyder. ”Det er jo oplevelser. Vi sælger 

jo underholdning, vi sælger jo spænding, vi sælger jo tidsfordriv, vi sælger [pause] øh, og så videre og så 

videre. Så i høj grad er det underholdningsbranchen vi er i.”, udtaler Søren Nielsen fra Danske Spil (Bilag 2, 

interview 2, 22:33). Selve spilleuniverset, hvor D-A-D kommer til at skabe grundlaget for den unikke Casino 

spilleautomat, er med til at skabe en oplevelse ud over det sædvanlige. Med rettigheder til at bruge D-A-D 

digitalt som animationer i spilleautomaten, foruden brugen af deres musik og diverse videoklip fra koncerter, 

vil alt sammen være med til at skabe en unik oplevelse. Derudover er D-A-Ds 30 års jubilæum med til at skabe 

ekstra hype omkring bandet, der udelukkende kan booste dets kendskab til gavn for kampagnen.   

 

Engagement 

Det digitaliserede samfund, som i særlig grad har påvirket musikbranchen, har ligeledes været med til at 

forme den postmoderne forbruger, der i den grad værdsætter at blive hørt. For den postmoderne forbruger 

er det, som tidligere nævnt, vigtigt at være en del af den sociale interaktion, hvor interessant content er med 

til at engagere forbrugeren yderligere. Specielt musik mener Peter Grønbæk har en særlig værdi. ”Det er 

sexet indhold vi [indforstået: Sony Music] har, som mange erhvervsvirksomheder gerne vil knytte sig til.” (Bilag 

2, interview 1, 00:53). Musik er derfor et middel der er med til at engagere målgruppe yderligere. Det er 

noget der ikke før er set fra Danske Spils side af, eftersom det musikalske univers som D-A-D bibringer 

processen, er med til at skabe nyt spændende indhold, som målgruppen kan engagere sig i. ”Jamen det er jo 

noget nyt, altså der skal ligesom ske noget nyt hele tiden for at tiltrække og også for at fastholde deres 

eksisterende kunder, det tror jeg D-A-D kan gøre, det bliver altså rigtig sjovt.”, udtaler Peter Grønbæk fra 

Sony Music (Bilag 2, interview 1, 29:40). Peter Grønbæk mener endvidere, at det kan gå hen og blive 

banebrydende for Danske Spil (Bilag 2, interview 1, 30:04), da D-A-D skiller sig ud fra hvad Danske Spil førhen 

har beskæftiget sig med. 



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 60 

 

Exclusivity 

Det er særligt vigtigt at skabe en eksklusiv position i forbrugerens bevidsthed. ”That’s why brand clarity and 

consistency are essential in building an exclusive position in the customer’s mind. It’s not about yelling louder 

than the next guy, but speaking directly to the hearts, minds and lifestyles of your customers.” (Lusensky, 

2011: 58-59). Danske Spil har særligt valgt D-A-D i forsøget på at ramme en specifik målgruppe lige i hjertet. 

Det er forsøget på at skabe noget eksklusivt for målgruppen Daddy cool, der særligt er tilhænger af rockmusik 

og den vilde ungdom. Søren Nielsen fra Danske Spil udtaler endvidere, at de særligt overvejer hvem der 

eksklusivt skal udvælges som partnere. ”Og vi laver ikke partnerskaber med hvem som helst, vi laver kun 

partnerskaber med noget som vi gerne vil stå sammen med.” (Bilag 2, interview 2, 23:28). 

 

6.7.3 Brand equity 

En veludført musikstrategi kan ifølge Jakob Lusensky (2011) være med til at styrke brand equity. ”Regardless 

of specifics, a well-executed music strategy should strengthen brand equity and loyalty.” (Lusensky, 2011: 64). 

I stræben efter denne uvurderlige brand equity, er en del virksomheder begyndt at få øjnene op for 

musikkens potentiale. Der er dog langt fra nok fokus på effekten af kommercielle partnerskaber med artister, 

hvorved Peter Grønbæk fra Sony Music fastslår, at partnerskaber er vejen frem. ”Fremtiden det er at arbejde 

sammen. Det er helt klart!” (Bilag 2, interview 1, 18:28). Alt handler om netværk og relationer, og det tager 

særligt tid at bygge disse partnerskaber op, især når det handler om langsigtede partnerskaber. Men værdien 

af disse partnerskaber, kortsigtede eller langsigtede, bekræfter at der er potentiale i konceptet – både for 

musikbranchen, såvel som for erhvervslivet. ”Dét det drejer sig om det er, at der skal være en værdi i det for 

begge parter. Det er ligesom dét det går ud på.” udtaler Peter Grønbæk fra Sony Music (Bilag 2, interview 1, 

11:58). Danske Spils relativt kortsigtede samarbejde med D-A-D, i forhold til at det indtil videre kun drejer sig 

om en enkelt Danske Spil Casino kampagne, er vurderet til at være et gennemtænkt match, og Søren Nielsen 

fra Danske Spil håber derfor på en positiv effekt. ”Vi tror sgu på det, men vi er også lidt spændte på hvor 

meget det kommer til at generere.” (Bilag 2, interview 2, 27:50). Rent målbart håber Danske Spil på at kunne 

se det på omsætningen, sådan så det kan tydes at D-A-D spilleautomaten har fået aktiveret flere spillere. 

Men mest af alt håber Søren Nielsen på, at den udefinerbare brand equity vil vinde ind. ”Jeg vil hellere skabe 

noget brand-liking for os!” (Bilag 2, interview 2, 28:14). 
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I forbindelse med Jakob Lusenskys forsøg på at klargøre musikbrandingens indflydelse på brand equity 

(Lusensky, 2011: 64 – Figur 9 side 33), i forlængelse af David Aakers fire brand equity dimensioner (1996: 8), 

vil følgende i denne sammenhæng belyse Danske Spils brand equity. Partnerskabet mellem Danske Spil og           

D-A-D vurderes til at være værdiskabende for begge parter, både rent økonomisk men også i form af brand 

equity. Fra Danske Spils side af sagen, som virksomhed der vælger at opbygge en musikbrandingstrategi ved 

brugen af D-A-D, skal dette samarbejde meget gerne være med til at opbygge brand awareness (dimension 

1 jf. figur 9 side 33) omkring Danske Spil Casino. Dette sker på baggrund af D-A-Ds tilstedeværelse, som en 

anerkendt rockgruppe og et velanset brand, der selvfølgelig gerne skulle smitte lidt af på kendskaben til 

Danske Spil Casino. Alle positive og negative associationer omkring D-A-D og selve sammenkoblingen med 

Danske Spil Casino, er med til at påvirke Danske Spils brand associations (dimension 2 jf. figur 9 side 33), der 

selvfølgelig altid skal være af bedste karakter i forhold til at opnå en så loyal målgruppe som muligt, der 

samtidig kan se potentialet i at identificere sig med Danske Spil Casino og D-A-D. Derudover skal selve 

kvaliteten omkring Danske Spil Casino/D-A-D universet være af bedste karakter, da perceived quality 

(dimension 3 jf. figur 9 side 33) er en altafgørende faktor. Rent overordnet sørger Danske Spil for at online 

universet er så professionelt som muligt rent visuelt og teknisk, hvormed lyden i form af D-A-Ds 30 år lange 

repertoire gerne skulle skabe en forhøjet værdi af selve oplevelsen. Som tidligere nævnt er brand loyalty 

(dimension 4 jf. figur 9 side 33) en vigtig dimension, særligt for at kunne mindske fremtidige marketingom-

kostninger. Brugen af kommercielle partnerskaber inden for musikbranding vurderes til at have særligt fokus 

på det emotionelle bånd, eftersom musik anses som vejen til forbrugerens hjerte. Danske Spil forsøger derfor 

at skræddersy en unik kampagne til forbrugeren, hvor tilknytningen til D-A-D og 80’ernes rock gerne skulle 

vække nogle nære følelser hos målgruppen. Disse fire omtalte dimensioner er nøglen til brand equity, der for 

Danske Spil Casino forventes øget på baggrund af kampagnens strategiske musikbranding eksistens. 

 

6.8 Delkonklusion 

Musik og branding er en kreativ kombination, der begge er med til at skabe identitet. Særligt musik er vejen 

til forbrugerens hjerte, hvorom virksomheder bør gøre mere brug af musikkens strategiske virke i deres 

brandingproces. I forbindelse med samfundets omtalte ændringer, hvor især postmodernismen (Inglehart, 

1997) spiller ind, er en del marketingteori generelt nødsaget til at blive revurderet for at tilpasse samfundet 

og forbrugerens krav. Særligt det traditionelle marketingmix, som er særdeles produktorienteret, anses for 

at have større indvirkningskraft på moderne brands marketingstrategi, ved at have en emotionel 

oplevelsesbaseret tilgang til tingene, hvor forbrugeren konstant er i centrum. De 4 E’er (Lusensky, 2011: 54) 
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giver derfor god mening i forbindelse med Danske Spil Casino kampagnen, da disse strategiske parametre 

formår at ramme det oplevelsesbaserede musikbranding univers omkring D-A-D, hvor underholdning er alfa 

omega som spiludbyder. ”Så vi prøver gerne at associere os med nogle stærke underholdningsbrands, fordi 

det her er jo underholdning i høj grad, at skulle sidde og spille på sådan noget her.”, udtaler Søren Nielsen fra 

Danske Spil (Bilag 2, interview 2, 21:33). Målet om at opnå øget brand-liking, eller brand equity, er derfor af 

god karakter på baggrund af det oplevelsesbaserede marketingmix. Selvom at brand equity er en 

uhåndgribelig størrelse, så er de fire brand equity dimensioner af David Aaker (1996: 8) med til at udmærke 

dens størrelse, hvorved Danske Spil har gode forventninger til kampagnen.  
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7 Diskussion 

På baggrund af de tre delkonklusioner, vil følgende diskutere de vurderinger som analysen har bragt i spil. 

Derudover vil det blive sat op over for den generelle indsigt i kommercielle partnerskaber involverende 

musikbranding, for hermed at belyse de udfordringer, såvel som muligheder, som feltet står overfor.  

 

7.1. Hvordan skabes der bedst muligt et loyalitetsbånd til den 

postmoderne forbruger? 

Til at starte med, omhandlede første del den postmoderne forbruger og hvordan man som producent bedst 

muligt kunne skabe en tæt relation til denne forbruger. En decideret formel på et stærkt loyalitetsbånd 

mellem disse blev vurderet til at være af uklar karakter, men til gengæld var det værd at hæfte sig ved den 

postmoderne samfundskulturs (Inglehart, 1997) påvirkning på forbrugeren. Som virksomhed og som 

producent kan der ud fra samfundets tendenser hurtigt skabes et overblik over forbrugerens forventninger i 

lyset af postmodernismen (Inglehart, 1997), foruden oplevelsesøkonomiens (Pine & Gilmore, 1999) 

fremtræden. Overordnet set er samfundets ændringer med til at forme forbrugeren, lige så vel som 

forbrugeren er årsagen til samfundets ændringer. Med henblik på den postmoderne samfundskultur 

(Inglehart, 1997), ligger det centrale i forbrugerens forventning om en form for merværdi, og meget gerne 

en oplevelsesrig merværdi, der kan knytte forbrugeren tættere sammen med det i sidste ende 

selvrealiserende brand. I lyset af casen blev det vurderet, at Danske Spil særligt tog højde for disse 

overvejelser, da Danske Spil Casino universet fokuserede på den oplevelsesrige underholdningsværdi ved at 

benytte D-A-D som frontfigurer til deres spilleautomat. Foruden denne merværdi, lå fokus specielt i den 

forhåbentlige fuldkommenhed som målgruppen vil opnå ved et nostalgisk gensyn med det anerkendte 

rockband D-A-D. Essensen af kampagnens kompleksitet synes derfor af god karakter i forhold til forbrugerens 

forventninger og samfundets tendenser.  

 

Det kan derimod diskuteres hvor gode virksomheder generelt er til at tilpasse sig forbrugeren, såvel som 

samfundets ændringer, da man til tider oplever krisetilstande hos diverse virksomheder og brancher. Dette 

skete blandt andet for musikbranchen, da denne var udsat for store udfordringer grundet digitaliseringen. 

Flere år med nedadgående tal på bundlinjen (IFPI, 2014: 5), grundet det faldende CD-salg, medførte at hele 



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 64 

 

musikbranchen var nødsaget til at tænke kreativt. Den dag i dag er pladeselskaberne ved at få øjnene op for 

det content de rent faktisk sidder med, foruden dets egentlige potentiale. ””Pladeselskaberne er begyndt at 

satse på at tjene penge på noget andet end den udgivne musik. Generelt er forretningsmodellen for pladesel-

skaberne, at man er begyndt at bruge musikerne som brand,” siger Rasmus Rex Pedersen.”, som er ph.d.-

studerende og forsker i musikbranchen (Kjeldberg, 1. juli 2013). Dette ses som et resultat af den nytænkning 

som hele branchen har været igennem for at sikre pladeselskabernes overlevelse, såvel som artisternes 

overlevelse. Selve handlingsforløbet, med flere års foruroligende årsregnskaber, er samtidig med til at 

understrege den langsommelige proces det ofte er for virksomheder at reagere på større samfundsmæssige 

ændringer. Et aspekt der gør, at flere virksomheder uanset branche, burde være opmærksomme på små 

forandringer i samfundet, da dette kan være med til at give dem et forspring i forhold til deres konkurrenter. 

  

For at blive et fortrukket brand i forbrugerens øjne, er det derfor vigtigt at have en føling med tidens 

tendenser. ”Virksomheden skal hele tiden genopfinde sit brand for at ramme de kulturelle strømninger og 

nye ideologier, der præger den tid og kultur, forbrugerne lever i.” (Ringgaard, 22. januar 2013). Dette kan 

være udfordrende for virksomheder, da det kræver konstant fornyelse i forhold til at bevare en tæt relation 

til forbrugeren. Et resultat heraf ses i form af pladeselskabernes forandrede forretningsmodel, hvor de i 

større grad er begyndt at bruge deres artister som brands. Denne kommercielle nytænkning ses som en 

nødvendighed for branchen, og leder samtidig videre til næste del der fokuserer på selve sammenkoblingen 

mellem branding og artister.   

 

7.2 Hvordan kan brands drage strategiske fordele af co-branding              

i lyset af artist endorsement? 

Kommercielle partnerskaber, der bygger på co-branding strategiens vigtige elementer, er med til at frem-

hæve de fordele der ligger i at stå sammen som brands. Co-branding er som oftest et resultat af at det enkelte 

brand ikke ville kunne opnå en lignende status alene, og at partnerskabet derfor tildeler noget unikt til begge 

parter. Dette blev også vurderet ud fra casen, da Danske Spil var vurderet til at opnå øget brand-liking i lyset 

af D-A-Ds påvirkning. Derudover er omsætning altid en vigtig faktor, der ikke mindst fra Danske Spils side af, 

var vurderet til at være afgørende, men særligt også en af de primære årsager til at D-A-D valgte at indgå et 

samarbejde. D-A-D som komponent i endorsement-processen blev endvidere vurderet som værdifuld, med 

forbehold for den statiske lineære proces, der mindskede forbrugerens indflydelse i McCrackens meaning 
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tranfer-model (McCracken, 1989: 315 – Figur 7 side 25). Denne kritik er vigtig at hæfte sig ved, i og med at 

forbrugeren som prosumer (Ritzer et al., 2012) er et centralt begreb i det postmoderne samfund. ”Kunsten 

er som virksomhed at skabe et rum, hvor forbrugerne frit kan lege og dele oplevelser, et univers, hvor 

fantasien får frit løb.” (Andersen, 31. juli 2013). Det er derfor vigtigt at anse forbrugeren som medskaber, da 

det til hver en tid er forbrugeren der vælger brands til og fra. Til trods for den statiske proces, som meaning 

tranfer-modellen fremviste, var den samtidig med til at fremhæve endorsement-processens betydningsfulde 

værdioverførsel, fra D-A-D til Casino spilleautomat og videre til den postmoderne casinospiller. Selve teorien 

vurderes dog til at have et forældet syn på forbrugeren, som må anses for at være et resultat af samfundets 

konstante forandringer, hvilket blot bekræfter en mangel på ny teori inden for området, lige såvel som en 

revurdering af det eksisterende. 

 

I forhold til selve værdien i at bruge artister i kommercielle partnerskaber, har Danske Spil tidligere lavet 

kampagner med blandt andet Olsen Banden og Klovn, der ligeledes er kendte ansigter fra underholdnings-

branchen. Den egentlige forskel på skuespillere og musikartister kan derfor diskuteres, hvorom Søren Nielsen 

fra Danske Spil udtaler: ”Men jeg synes ikke der er den store forskel i forhold til om det var en Olsen Banden 

film eller en D-A-D gruppe. Det er mere værdierne omkring denne her, som jeg igen sagde før, folkeligheden 

og ting og sager.” (Bilag 2, interview 2, 21:49). Søren Nielsen anses for at have en kritisk tilgang til den 

deciderede effekt ved brugen af musikartister i forhold til andre underholdningsprofiler, hvilket bekræfter 

det generelle syn i erhvervslivet på brugen af musikbranding i markedsføring. Peter Grønbæk fra Sony Musik 

anerkender, at særligt skuespillere og sportsfolk har haft sat sig på markedet når det kommer til kommercielle 

partnerskaber, hvilket nu er en tendens der er ved at ændre sig. ”Jeg synes jo det er meget mere spot on med 

musikkunstnere, meget mere! ” (Bilag 2, interview 1, 35:55). Dette mener Peter Grønbæk, eftersom artister 

i hans øjne er mere autentiske. Skuespillere er som oftest hyret til at spille en humoristisk rolle, hvor Peter 

Grønbæk blandt andet nævner Finn og Jacob fra Squash-reklamerne (Bilag 2, interview 1, 36:27). Samtidig er 

partnerskaber med sportsfolk, trods deres fanskare, stadig en opdelt størrelse i forhold til musik. ”Music 

(unlike sport) is not divisive. Most people at a concert come home happy. At a football match, half the people 

come home unhappy.” (Jackson et al., 2013: 64). Dette er igen med til at bekræfte musikartisternes 

potentiale, hvor Peter Grønbæk mener, at artister generelt har fans der er knyttede til deres idol på en mere 

personlig måde. Samtidig er musikkens værdi med til at løfte disse partnerskaber op på et højere emotionelt 

niveau, som hverken skuespillere eller sportsfolk kan være med på.  
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Danske Spils brug af artistgruppen D-A-D er uklar i forhold til selve effekten, da denne af gode grunde ikke 

kan måles før lanceringen. Dette kan ses som en ulempe, da det ikke er en mulighed at gå ind og vurdere på 

omsætningen af Danske Spil Casino/D-A-D kampagnen i forhold til tidligere kampagner. Dette må anses for 

at være en af bagsiderne ved at benytte en ”her og nu” case. Derimod ligger specialets fokus som sagt i selve 

processen omkring kommercielle partnerskaber inden for musikbranding, hvilket derfor ikke nødvendigvis 

kræver en decideret effektmåling. Selve værdien i at bruge musikartister frem for andre underholdningspro-

filer kan som sagt diskuteres, men det væsentlige aspekt omkring musik og emotionelle værdier, er derimod 

med til at drage visse konklusioner omkring musikartisternes karakteristiske egenskaber, hvilket fører videre 

til sidste del omkring musikbranding i lyset af brand equity.   

 

7.3 På hvilken måde kan musikbranding være med til at påvirke      

brand equity? 

I sidste del blev der særligt lagt vægt på musikbranding og selve musikkens værdi, da musik blev vurderet til 

at skabe et følelsesmæssigt bånd til forbrugerne. ”De vælger brands, som de vælger venner, og helst skal man 

ramme dem lige i hjertet, der, hvor følelserne styrer, hvis man vil have dem i tale.” (Andersen, 31. juli 2013). 

Forbrugerne anses som immune over for det meste massemarkedsføring, hvilket bevirker at der skal tænkes 

kreativt, for at få dem til at engagere sig på et højere følelsesmæssigt niveau. De 4 E’er (Lusensky, 2011: 54) 

er et tiltag der rent strategisk er med til fremstille brands på en fordelagtig måde, da de 4 E’er, i forhold til 

de velkendte 4 P’er (McCarthy, 1981), er et strategisk redskab til at gøre branding og markedsføring mere 

menneskeligt. Særligt casen tog hånd om det forbrugerorienterede aspekt, eftersom Danske Spil benyttede 

rockgruppen D-A-D til strategisk at forbedre følgende parametre: emotions, experiences, engagement og 

exclusivity (Lusensky, 2011: 54). D-A-Ds musik og karakteristiske identiet, var som pointeret hovedelemen-

terne i Casino kampagnen, i forsøget på at skabe øget brand equity, eftersom en veludført musikstrategi, kan 

være med til at styrke brand equity. ”Regardless of specifics, a well-executed music strategy should 

strengthen brand equity and loyalty.” (Lusensky, 2011: 64).  

 

Kritikken omkring at artister ender med at ”sælge ud”, kan endvidere diskuteres, eftersom kommercielle 

partnerskaber inden for musikbranding, muligvis ikke er den rette løsning for alle artister. Det er altafgørende 

at der findes et naturligt match, hvor værdierne stemmer overens, da det ellers kan virke som et desperat 

økonomisk forsøg fra artistens side af. Samtidig er det heller ikke fordelagtigt for det involverede brand, da 
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forbrugeren højst sandsynligt vil stå uforstående over for sammenkoblingen. De succesfulde partnerskaber 

vurderes derfor til at være dem, der skaber en højere synergieffekt for begge parter, og som tildeler 

forbrugeren en forhøjet merværdi. Samtidig hæfter Jakob Lusensky (2011) sig ved, at særligt de langsigtede 

partnerskaber vurderes til at være af bedre karakter, da dette fremhæver partnerskabets indholdsmæssige 

værdi, frem for det økonomiske, som de kortsigtede partnerskaber har en tendens til at fremhæve. I et 

interview udtaler Jakob Lusensky: ”Many artists still just look at brands as a way to cash in. The best 

partnerships appear when there is more involved than just money.” (Hainslin, 22. juni 2010).  

 

Med henblik på casen, kan partnerskabet mellem Danske Spil og D-A-D vurderes til at være et forholdsvis 

kortsigtet partnerskab, eftersom D-A-D er valgt til en enkelt online kampagne for Danske Spil Casino, der dog 

kommer til at køre over en længere periode. Partnerskabets karakter kan derfor diskuteres, men samtidig er 

det vigtigt at hæfte sig ved, at det er første gang Danske Spil involverer sig med musik, og det derfor ikke er 

unormalt at starte i det små. Samtidig kører Danske Spil en masse skiftende online kampagner på Danske Spil 

Casino, så til dette formål, vurderes partnerskabet med D-A-D til at være fyldestgørende. Hvis Danske Spil 

derimod skulle indgå et længerevarende partnerskab med en artist/artistgruppe, skulle hele setuppet højst 

sandsynligt være af en helt anden karakter. Tilbage står spørgsmålet om søgen efter kommerciel succes 

efterlader musikken i anden række? For hvis artister skal til at involvere sig meget mere kommercielt for at 

skabe fans, så kræver det en hårfin balance der medvirker, at musikkens effekt ikke går tabt.  

 

7.4 Opsamling 

Samlet set har Danske Spil skabt et partnerskab af solid karakter, især fordi værdierne stemmer overens med 

D-A-D, som to særligt folkelige brands. I ønsket om at skabe merværdi for målgruppen, er kampagnen yderst 

rammende, da det må forventes at skabe en særlig oplevelse for deres målgruppe. En kombination af at tage 

højde for samfundets tendenser, stille sig stærke med en artistgruppe i et partnerskab, foruden at benytte 

musikken som det emotionelle virkemiddel rent strategisk, må vurderes til at være Danske Spils formel på 

forhåbentligt at øge brand equity. Samtidig er det med til at give et godt eksempel på hvordan en virksomhed 

tænker musikbranding ind i deres markedsføring, som helt sikkert kommer til at blive en stigende tendens 

grundet den selvrealiserende effekt som musikartister bibringer endorsement-processen.    
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Virksomheder konkurrerer ikke længere om at skabe det bedste produkt, men om at skabe et brand, som 

folk føler sig følelsesmæssigt forbundet til. Generelt set kan brands ved at involvere sig med artister nå ud til 

en masse nye forbrugere og fans, fordi de får nogle helt nye muligheder for at promovere sig, og samtidig er 

musikken med til at skabe et følelsesmæssigt bånd, som i bedste fald kan overføres til brandet. Følgende 

model forsøger at opsummere essensen omkring kommercielle partnerskaber inden for musikbranding, som 

der på baggrund af casen, kan sættes op som noget generaliserbart. Overordnet set kan andre virksomheder 

ligeledes involvere sig med musik, for herigennem at nå ud til forbrugeren på en helt ny og værdiskabende 

måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, Moderne musikbrandingmodel (Egen tilvirkning). 
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Virksomheder der ønsker at involvere deres brand med musikbranding, skal først og fremmest tage udgangs-

punkt i samfundets tendenser, da disse er med til at give et praj om hvad forbrugeren søger. En unik 

sammenkobling mellem brand og artist, på baggrund af samfundets tendenser og forbrugerens 

forventninger, er derfor altafgørende i forsøget på at skabe et værdifuldt partnerskab. Det perfekte match 

skal endvidere have udtænkt en passende marketingstrategi, hvor de 4 E’er er velfungerende til den nutidige 

postmoderne samfundskultur. Emotions, experiences, engagement og exclusivity, er derfor byggeklodserne, 

der i sidste ende skal være med til at skabe et succesfuldt kommercielt partnerskab med fokus på 

musikbranding. Rent praktisk skal der tages højde for disse delelementer, før musikbranding bliver en 

integreret del i virksomheden, som sidste led af modellen fremhæver. Den cirkelformede model, er samtidig 

med til at fremhæve den evige proces det er at kreere musikbranding, da der konstant er behov for 

nytænkning, der som oftest udspringer fra samfundets tendenser. Modellen lægger sig derfor op ad den 

hermeneutiske cirkels tankegang (Fig. 10 side 36), hvor forforståelsen konstant rykkes.  
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8 Konklusion 

Med visionen om at blive et eftertragtet brand i forbrugerens bevidsthed, konkurrerer virksomheder 

konstant om at skabe merværdi, for hermed at opbygge en tættere relation til forbrugeren. Dette er også 

tilfældet med Danske Spil, der som spiludbyder stiler efter at blive danskernes favorit. Specialets casestudie 

vil blive opsummeret, for efterfølgende at konkludere på erhvervslivets muligheder inden for musikbranding 

og kommercielle partnerskaber, i overensstemmelse med det overordnede problemformuleringsspørgsmål.  

 

På hvilken måde kan kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands, bruges som en strategisk 

samarbejdsform til at optimere et brands merværdi og hermed opbygge en tættere relation til forbrugeren? 

 

Den empiriske dataindsamling i form af et kvalitativt face-to-face interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 45) 

med marketingchefen fra Danske Spil og forretningsudvikleren fra Sony Music, foruden Sony Musics Segment 

Bible (Bilag 4), har været udgangspunk for specialets analyse. Validiteten og reliabiliteten (Andersen, 2013: 

84) omkring dette blev endvidere vurderet til at være af god karakter. Derudover skal det nævnes, at særligt 

den metodiske fremgang i lyset af den hermeneutiske tankegang (Kvale & Brinkmann, 2009: 68) har været 

behjælpelig med at skabe sonderende tanker omkring kampagnens eksistens. Dette har været med til at 

sætte undersøgerens forståelseshorisont i bevægelse, hvilket har givet muligheden for at kreere en ny 

forforståelse inden for kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands.     

 

Det postmoderne samfund (Inglehart, 1997), som vi i dag lever i, har en stor indflydelse på forbrugerens 

levevis. Særligt når det kommer til at skabe en tæt relation til denne forbruger, handler det for virksomheder 

om, at finde en kulturel tendens i samfundet, for herigennem at nå igennem til forbrugeren. I forlængelse af 

dette forsøger Danske Spil sig med en eksklusiv Casino spilleautomat med D-A-D som tema, hvilket 

understøtter deres fornemmelse af tidens tendenser, særligt omkring længslen efter selvrealitet (Solomon 

et al., 2010: 186) og oplevelser (Pine & Gilmore, 1999). I forsøget på at skabe et tættere loyalitetsbånd til den 

postmoderne casinospiller, er D-A-D derfor komponent til skabelsen af unik merværdi i lyset af den oplevelse 

som målgruppen Daddy cool får ved et forhåbentligt nostalgisk gensyn med det anerkendte rockband, der 

ydermere giver associationer til deres unge dage. 
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Når det gælder kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands, er det vigtig at co-brandingen 

(Blackett & Boad, 1999) er af bedste karakter, for at der kan skabes en værdifuld overlevering i forlængelse 

af meaning transfer-modellen (McCracken, 1989: 315 - Figur 7 side 25). Det overordnede værdimatch mellem 

Danske Spil og D-A-D blev vurderet til at være fyldestgørende, hvorved parternes folkelige værdier som 

landsdækkende spiludbyder og anerkendt rockband, blev suppleret godt med den ekstra kant komponenten 

D-A-D bidrog til Casino spilleautomaten. Den strategiske fordel ved at alliere sig med en musikartist, er derfor 

altoverskyggende i forhold til hvilke værdier denne bibringer endorsement-processen, ikke at forglemme den 

som oftest store fanskare som artisten har med sig.   

 

Med henblik på musikkens værdi, er dette et utrolig vigtigt redskab for virksomheder til at knytte et 

emotionelt bånd til forbrugeren, hvilket i sidste ende kan skabe eftertragtet brand equity i forlængelse af de 

fire dimensioner (Aaker, 1996: 8). Kommercielle partnerskaber involverende musikbranding (Lusensky, 2011) 

vurderes derfor til at være værdiskabende, så længe der tages højde for marketingstrategi i form af de 4 E’er 

(Lusensky, 2011: 54), der har en nutidig forbruger- og oplevelsesbaseret tilgang. Danske Spils musikbranding-

strategi med D-A-D i centrum blev analyseret til at tilpasse disse fire parametre, da der var taget højde for 

emotions, experiences, engagement og exclusivity (Lusensky, 2011: 54). Det blev yderligere konstateret, at 

muligheden for at opnå øget brand equity på baggrund af musikbranding (Lusensky, 2011: 64-65; Aaker, 1996 

– Figur 9 side 33) var af god karakter forud for lanceringen. 

 

Den overordnede proces omkring det kommercielle partnerskab mellem Danske Spil og D-A-D konkluderes 

alt i alt til at være fyldestgørende i forhold til kampagnens respektive formål og eksistens. Generelt set kan 

virksomheder tage ved lære af Danske Spils tilgang til musikken, da Danske Spil formår at tydeliggøre 

potentialet i kommercielle partnerskaber mellem musikartister og brands via kampagnens eksistens. Dette 

bekræfter den strategiske samarbejdsforms mulighed for at optimere et brands merværdi og hermed 

opbygge en tættere relation til forbrugeren. ”Nevertheless, all brands can benefit from partnering with an 

artist or a band to reach and connect with new audiences. When done right, the music and artist will create 

the right brand associations in the mind of the target group, strengthening brand equity.” (Lusensky, 2011: 

138). Til sidst er det væsentligt at fremhæve undersøgerens egen tilvirkning til området, da den moderne 

musikbrandingmodel (Figur 14 side 68), er en sammenfatning på, at samfundets tendenser, et 

værdiskabende artistpartnerskab og strategisk marketing i form af de 4 E’er, er nøglen til en velfungerende 

musikbrandingstrategi.   
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9 Perspektivering 

Den fremstillede konklusion og den berigede viden omkring processen med musikbranding i kommercielle 

partnerskaber, er med til at give tanker om videre undersøgelse. Det kan konstateres, at det undersøgte 

område har stort potentiale, hvorved virksomheder står over for en række kreative muligheder. Forretnings-

udvikleren fra Sony Music, Peter Grønbæk, fremlagde endvidere, at kommercielle partnerskaber med 

musikartister er nået til et punkt hvor det er blevet anerkendt, men samtidig er kommercielle partnerskaber 

inden for musikbranding på et stadie hvor det langt fra er færdigudviklet (Bilag 2, interview 1, 16:16). Det er 

særligt de fremtidige relationer, der skal opbygges og tænkes kreativt. ”A strong brand, however, is not 

something that can be imitated quickly or easily. It is built on customers’ trust and their emotional 

associations with the company that grow over time. In short, it’s a relationship.” (Lusensky, 2011: 32). 

Yderligere undersøgelse er nødvendig for at få virksomheder til at få øjnene op for musikkens indflydelse på 

brand equity, da begrænset viden, vil afholde virksomheder fra at kaste sig ud i en musikbrandingstrategi. 

Succeshistorier inden for musikbranding er selvfølgelig med til at skabe opmærksomhed omkring emnet, der 

blandt andet giver associationer til Royal Unibrews ”Tak Rock” kampagner.  

 

Det kræver målrettethed for virksomheder at involvere sig med musikbranding, hvor udfordringen samtidig 

ligger i konstant at skulle skabe gode historier der udspringer fra samfundets strømninger, og som forbruge-

ren i sidste ende kan identificere sig med. Et perspektiv til storytelling (Fog et al., 2009) er derfor væsentligt 

for at få virksomheder til at ramme forbrugeren lige i hjertet. Ydermere ligger muligheden i at teame op med 

en upcoming artist på et mere langsigtet niveau, hvilket vil give virksomheder mulighed for at skabe 

fortællinger omkring denne artist i lyset af deres eget brand. Dette perspektiv kan være med til at give 

virksomheden et mere menneskeligt og emotionelt image, hvor virksomheden i sidste ende kan stå i et tæt 

samarbejde med morgendagens musikstjerne. Talentudvikling er derfor et område inden for musikbranding 

i kommercielle partnerskaber der kunne være interessant at undersøge nærmere, da virksomheder på denne 

måde investerer i en fremtidig lotteriseddel. 
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Bilag 1 

Bilag 1: Danske Spil Casino spilleautomat, (Udkast fra Danske Spil i samarbejde med marketingbureau). 
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Bilag 2 

Bilag 2: USB med interviews, (Egen empirisk dataindsamling).  

 

USB vedlagt med interviews: 

 Interview 1: Peter Grønbæk, forretningsudvikler fra Sony Music. 

 Interview 2: Søren Nielsen, marketingchef fra Danske Spil. 
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Bilag 3 

Bilag 3: Interviewguides, primær empiri, (Egen tilvirkning). 

 

 

Interviewguide 1 

 

Interviewsituation  

Det kvalitative interview bygger på et semistruktureret face-to-face interview med Sony Musics forretnings-

udvikler, Peter Grønbæk. Interviewet kommer til at foregå hos Sony Music i indre København, for at skabe så 

trygge rammer som muligt for respondenten. Derudover kommer det til at have en varighed på omkring en 

times tid og bliver yderligere optaget, for at have muligheden for at kunne gå tilbage og bruge specifikke 

udtalelser som dokumentation i specialet. Det optagede interview bliver vedlagt på USB, bilag X. 

 

Formål 

Interviewet med Peter Grønbæk fra Sony Music anses for at være et ekspert-interview, grundet 

respondentens ekspertise inden for et begrænset felt. Dette omhandler viden inden for kommercielle 

partnerskaber i musikbranchen, hvor formålet er at komme i dybden med Peter Grønbæks erfaringer og 

holdninger hertil.  

 

Interviewguidens opbygning 

De tematiske overvejelser ses ved brugen af parenteser indeholdende teoriemner løbende gennem 

interviewguiden. Disse emner ligger til grund for de efterfølgende dynamiske spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 

2009: 151). Det skal nævnes, at den ellers noget strukturerede opbygning af interviewguiden blot skal ses 

som ledende spørgsmål, og at det derfor ikke er en fast struktur der forventes fulgt, eftersom dette strider 

imod det semistrukturerede interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). 



Musikbranding i kommercielle partnerskaber 

 

 

Side 80 

 

 Indledende spørgsmål 

1. Kan du starte med at fortælle mig lidt om hvad du hedder og hvad din stilling er hos Sony Music? 

 

Musikbranchen 

(Teori vedrørende samfundskultur og den postmoderne forbruger) 

Til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om musikbranchen… 

2. Hvordan ser du på musikbranchens tilstand? 

3. På hvilken måde forsøger I at tilpasse jer samfundets ændringer?  

4. Hvordan ser du forbrugerne i forhold til disse ændringer? 

5. På hvilken måde forsøger I at skabe merværdi for forbrugerne? 

 

Kommercielle partnerskaber  

(Teori vedrørende co-branding og samfundskultur) 

For at komme lidt ind på emnet om kommercielle partnerskaber, hvorved en artist indgår et samarbejde 

med et brand…  

6. Hvor meget gør Sony Music sig i kommercielle partnerskaber? 

7. Er det noget du synes I burde gøre jer mere i? 

8. Hvilke fordele og ulemper ser du ved at co-brande en artist med et brand? (Strengths/weaknesses) 

9. Hvor stor betydning har det at finde det rette match til Sonys artister? 

10. Hvordan er kommercielle partnerskaber en mulighed i forhold til samfundets ændringer og i det hele 

taget de udfordringer som musikbranchen står over for? (Opportunities/threats) 

11. Hvilken værdi er kommercielle partnerskaber med til at skabe? 

12. Hvordan opfatter du generelt effekten af kommercielle partnerskaber? 
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13. Hvordan går I ud og måler effekten på jeres samarbejder? 

 

Kampagnen med Danske Spil 

(Teori vedrørende co-branding og artist endorsement) 

Jeg ved I er i gang med et samarbejde med Danske Spil og vil gerne høre lidt mere om hvordan det hele 

startede…  

14. Kan du fortælle lidt om hvorfor I valgte at lave et samarbejde mellem Danske Spil og DAD? 

15. Hvad er DAD for et band og hvorfor faldt valget på dem? 

16. Hvem er DADs primære målgruppe? 

17. Hvilke værdier synes du DAD kan give Danske Spil og omvendt? 

18. Hvordan tror du målgruppen tager imod at DAD er med i en kampagne for Danske Spil?  

19. Hvad håber I på at få ud af samarbejdet? 

 

Musikbranding 

(Teori vedrørende musikbranding og marketingstrategi) 

For at komme lidt ind på niveauet af virksomheder der gør brug af musikbranding i deres marketing…  

20. På hvilken måde ser du musik som et vigtigt redskab inden for markedsføring? 

21. Hvordan synes du generelt virksomheder gør brug af musik i deres markedsføring? 

22. Hvordan kan virksomheder styrke deres brand ved strategisk brug af musik og det at ”tænke ud af 

boksen”? 

23. Hvad bør virksomheder overveje, hvis de ønsker at arbejde strategisk med musikbranding?  
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Afsluttende spørgsmål 

Inden jeg slutter af, har jeg lige et spørgsmål omkring musikbranchens fremtid… 

24. Hvilken fremtidig rolle tror du musikbranchen kommer til at spille i udviklingen af musikbranding og 

kommercielle partnerskaber? 

 

Før jeg slutter interviewet helt, så kunne jeg godt tænke mig at bede om lov til at kontakte dig igen hvis 

jeg får behov for at få uddybet noget… 

Jeg har ikke flere spørgsmål – er der noget du gerne vil tilføje? 

 

 

Interviewguide 2 

 

Interviewsituation  

Det kvalitative interview bygger på et semistruktureret face-to-face interview med marketingchefen fra 

Danske Spil, Søren Nielsen. Interviewet kommer til at foregå i deres lokaler i Brøndby, for at skabe så trygge 

rammer som muligt for respondenten. Derudover kommer det til at have en varighed på omkring en times 

tid og bliver yderligere optaget, for at have muligheden for at kunne gå tilbage og bruge specifikke udtalelser 

som dokumentation i specialet. Det optagede interview bliver vedlagt på USB, bilag X. 

 

Formål 

Interviewet med Søren Nielsen har til formål at gå i dybden med de overvejelser der ligger bag det 

kommercielle partnerskab mellem Danske Spil og DAD. Der vil blive spurgt ind til kampagnens eksistens, for 

hermed at kunne belyse et eksempel på erhvervslivets brug af musikbranding i praksis.  
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Interviewguidens opbygning 

De tematiske overvejelser ses ved brugen af parenteser indeholdende teoriemner løbende gennem 

interviewguiden. Disse emner ligger til grund for de efterfølgende dynamiske spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 

2009: 151). Det skal nævnes, at den ellers noget strukturerede opbygning af interviewguiden blot skal ses 

som ledende spørgsmål, og at det derfor ikke er en fast struktur der forventes fulgt, eftersom dette strider 

imod det semistrukturerede interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 45). 

 

Indledende spørgsmål 

1. Kan du starte med at fortælle mig lidt om hvad du hedder og hvad din stilling er hos Danske Spil? 

 

Danske Spil 

For lige at få en lidt bedre idé om hvem I er… 

2. Kan du forklare lidt om hvad Danske Spil er for en virksomhed? 

3. Hvor meget omsætter I for årligt? 

4. Hvem vil du sige er Danske Spils primære målgruppe?  

 

Kampagnens eksistens og målgruppe  

(Teori vedrørende samfundskultur og den postmoderne forbruger) 

For at gå lidt videre til det det reelt set drejer sig om, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om den 

kampagne I er i gang med… 

5. Vil du forsøge at beskrive jeres kommende kampagne? 

6. Hvornår lanceres kampagnen og hvordan har I tænkt jer at markedsføre den? 

7. Hvor lang tid kommer kampagnen til at køre? 

8. Hvad er det overordnede formål med jeres kampagne? 
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9. Hvem er den primære målgruppe til jeres kampagne?  

10. Hvad er det for et univers I forsørger at skabe for jeres målgruppe? 

11. Hvilken livsstil relaterer det til? 

12. Hvordan forsørger I at skabe merværdi for målgruppen? 

 

Kampagnen i forlængelse af co-branding 

(Teori vedrørende co-branding og artist endorsement) 

I forbindelse med at I har valgt at samarbejde med DAD… 

13. Hvorfor faldt valget på DAD som frontfigurer til jeres kampagne? 

14. Hvordan har I målt på om DAD var det rette match i forhold til jeres målgruppe? 

15. Hvilke værdier syntes du DAD står for? 

16. Hvordan hænger det sammen med Danske Spils værdier? 

17. Hvad får I ud af at brande jer sammen med DAD? 

 

Kampagnen i forlængelse af musikbranding 

(Teori vedrørende musikbranding) 

I forhold til musikbranding som et strategisk tiltag i jeres marketing… 

18. Hvad er din generelle opfattelse af brugen af musik i markedsføring? 

19. Hvad er det specifikt DAD bidrager med til jeres markedsføringsstrategi? 

20. Hvordan forsøger I at være nytænkende i forhold til jeres markedsføring? 

21. Hvordan kan musik være med til at skabe en form for merværdi? 

22. Har du nogle gode råd til virksomheder, som forestiller sig at arbejde med musikbranding i deres 

marketing? 
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Kampagnen i forlængelse af marketingstrategi 

(Teori vedrørende marketingmixet i form af de 4 E’er) 

For at fortsætte lidt i samme stil med de strategisk tanker bag kampagnen… 

23. Hvilke følelser tror du jeres kampagne skaber hos målgruppen? (Emotions) 

24. Hvordan opfatter du Danske Spil, som serviceudbyder eller oplevelsesudbyder? (Experiences) 

25. Hvilke oplevelser forsøger I at give målgruppen? (Experiences) 

26. Hvordan forsøger I at engagere og involvere målgruppen? (Engagement) 

27. Hvordan skiller denne kampagne sig ud i forhold til jeres tidligere? (Exclusivity) 

 

Afsluttende spørgsmål 

Inden jeg slutter af, har jeg lige et par spørgsmål omkring hvordan du tror kampagnen kommer til at gå… 

28. Hvad er jeres forventninger her umiddelbart inden kampagnen er lanceret? 

29. Hvordan tror du at målgruppen kommer til at tage imod kampagnen med DAD? 

30. På hvilken måde går I ind og måler effekten af jeres kampagne? 

 

Før jeg slutter interviewet helt, så kunne jeg godt tænke mig at bede om lov til at kontakte dig igen hvis 

jeg får behov for at få uddybet noget… 

Jeg har ikke flere spørgsmål – er der noget du gerne vil tilføje? 
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Bilag 4 

Bilag 4: Segment Bible, (Sony Music). Side 1 af 8. 

De følgende sider er nøje udvalgt fra ”Denmark Segment Bible” for ikke at skulle vedlægge hele bogen som 

bilag. Det er henholdsvis de første sider der klargør de forskellige segmenter, foruden uddybelsen af 

målgruppen Daddy Cool. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 2 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 3 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 4 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 5 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 6 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 7 af 8. 
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Bilag 4 Fortsat. Side 8 af 8. 
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Bilag 5 

Bilag 3: Interviewguide, sekundær empiri, (Sony Music). 

 

Interviewguiden til fokusgruppeundersøgelsen står på engelsk, da det er Sony Music UK’s skabelon til brug i 

de enkelte lande.  

 

Denmark Consumer Topic Guide 

10th May 2012 

 

LIFE 

 

Getting to know the respondents (10 minutes) 

 

Questions Your Notes  

 

 How old are you? 

 

 Where do you live? 

 

 Who do you live with? 

 

 What do you do for a living? 

 

 What are your hobbies and interests? 

 

 What do you like to spend your money on? 
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 How do you spend a typical weekend? 
 

 

YOUR MEDIA (10 mins) 

 

 What are your favourite TV 
programmes?  
 
 

 What radio stations/DJs do you listen 
to?  

 
 

 What newspapers and magazines do 
you read? 
 
 

 Do you use the internet much? What 
do you use it for? What Websites do 
you visit? 
 
 

YOUR BRANDS 

 

 The brands that they like 
o gadgets/toys/electrical 
o probe clothes/fashion 
o shoes/trainers 
o designers 

 
 

 The shops they like to visit 
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You & Music (15 minutes) 

 

Questions Your Notes  

 

 Your ‘music journey’: 

 

o What type of music do you like? 

o What are your favourite artists? 

o What was the record/album you 
bought most recently? 

 

 How important is music to you 
nowadays, relative to stuff like film, 
fashion and lifestyle (art, shopping, 
sports, internet)?  

 

 What consumes most of your time & 
money? 

 

 When and where do you tend to listen 
to music? 

 

 Who do you listen to music with? Who 
do you talk to about music? 

 

 What do you listen to music on? (e.g. 
ipod, laptop, home stereo, mobile) 

 

 Do you have a digital music collection? 
On which device(s)? 

 

 Do you go to gigs or clubs? Which? 
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 How do you tend to find out about new 
music? E.g.  

o Online 

o Magazines 

o Newspapers 

o Radio 

o TV  

o Gigs & festivals 

 

 How important are reviews? 

 

 How often do you give your friends and 
family recommendations about new 
music? And how often do they give you 
recommendations? 

 

 How do you tend to get hold of new 
music nowadays? (e.g. supermarkets, 
music stores, online) 

 

 Advertisements for music – what do you 
tend to notice? TV? Radio? Online? 
Magazines?  
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YOUR ARTIST (25 MINS) 

 

Questions Your Notes  

 

Now we are going to focus on the artist. 
 
 

 What do you think of the artist? Why?  

 What do you like/dislike about them? 
Why? 
 
 

 How would you describe the music to 
someone who hasn’t heard of the artist?  
 
 

 How would you describe their image to 
someone who hasn’t heard of the artist? 
 
 

 Who do you think would like the artist 
and their music? What makes you think 
this?  
 
 

 Which venue/festival could you see the 
artist perform at? 
 
 

 Which TV/Radio show/programme could 
you see the artist perform at? 
 
 

 Which other artists does the artist remind 
you of? 
 

 

 Why are they similar to those artists? Why 
are they different? 

 
 

 If you met the artist at a party, what 
would they be like? 
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 If they were a drink what would they be? 
Why? 
 
 

 If they were a car what would they be? 
Why? 
 
 

 Could you imagine the artist being 
sponsored by any brands? Which brands 
do you think fit best? 
 
 

 If you were their manager what would 
you change? 
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Bilag 6 

Bilag 6: Danske Spil Casino målgruppe, (Danske Spil i samarbejde med marketingbureau). Side 1 af 2. 
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Bilag 6 Fortsat. Side 2 af 2. 
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Bilag 7 

Bilag 7: Danske Spil Casino markedsposition, (Danske Spil i samarbejde med marketingbureau).  

 


