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Enligt Musiksverige.se är konserter och liveframträdanden den del av musikindustrin som 

på senare år generar allra mest pengar per år. Live har alltid varit en stor del av 

musikbranschen och för artisterna som står på scen. Genom historien har live konserter 

används för marknadsföringssyfte för att marknadsföra en artists nya skiva eller annat. 

Idag har album blivit allt en allt mindre del av en artists inkomst och anledningarna till 

att genomföra en livekonsert har ändrats. Idag så är marginalen på att genomföra 

konserter betydligt högre än att sälja album så att genomföra konserter anses vara en av 

det viktigaste momenten för en artist för att tjäna pengar. Bakom konserten finns det en 

rad olika aktörer som på olika sätt är delaktiga i en värdekedja och som tillsammans 

arbetar för att en konsert kan arrangeras. Vilka är dessa aktörer och vad är det de 

egentligen gör? Det är denna fråga som studien ska försöka besvara på bästa möjliga sätt 

samt att försöka hitta samband mellan de olika värderna som kan genereras mellan 

aktörerna samt vad som anses värderas högt.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur nätverket av dessa aktörer ser ut och vilka insatser 

aktörerna bidrar med i värdekedjan bakom en arrangerad konsert. Studien baseras på 

kvalitativa intervjuer med nio aktörer som är idag är aktiva inom livebranschen i Sverige. 

Vi har utifrån en intervjuguide diskuterat och samtalat med respondenterna och av dessa 

samtal utformat empiri som vi analyserat. Vad vi i denna studie har kommit fram till är 

att förmågan att ha öppen kommunikation, att vara tillgänglig, pålitlig och att ha stor 

kunskap inom branschen är vad aktörer på marknaden värdesätter högt. Är det något som 

fallerar i värdekedjan kan detta ofta härledas tillbaka till brist av någon av dessa attribut.  
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Abstract 

The main topic that this study will examine is the correlation between the individuals or 

organisations that together create a music concert. With the extent of parties that are 

involved in this process are there bound to be some sort of value exchange that the parties 

exchange in their services that they provide. The actors that are involved are independet 

from one and other but in the process of creating a concert they work toghether to achive 

their goal. Which actors that are involved in this process of creating a music concert and 

how the value exhange works are the main areas of this study.  

 

With the extent of the music business this study chose to focus on diffrent individuals and 

organisations that are not performing during the concert, so the artists point of view has 

not been analyzed during this study. The organisations in question are for example 

booking agencies, promoters and venues. It is with people from these kind of 

organisations that we have conducted interviews with and have used as research material 

for this study.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En konsert är något som många människor tycker om och ofta väljer att gå på flera gånger 

per år. Konserter blir bara mer och mer populärt (Musikbranschen i siffror. 2015) och det 

finns ingen indikation att intresset kommer att minska. Konserter förmedlar en upplevelse 

som  inte kan upplevas någon annanstans. Besökare kan gå dit med sina nära och kära för 

att se sitt favoritband eller så är det en möjlighet att hitta ny musik. När besökare anländer 

till ett konsertställe så är det många saker som förväntas gå till på ett visst sätt och andra 

saker som bara ska funka. Besökaren ska kunna höra artisten/bandet, biljettköpet ska gå 

smidigt till, det ska finnas en garanterad säkerhet på konsertstället osv. Det som besökare 

sällan tänker på är hur det faktiskt går till att arrangera en konsert och vilka aktörer som 

besökarna indirekt är kund till under konsert evenemanget.  

 

Musikindustrin har förr i tiden cirkulerat kring den fysiska produkten, själva mediet 

musiken spelades från men runt circa år 2000 började intäkterna komma från andra källor 

(Larsson. 2009). Enligt Musiksverige, en organisation vars uppgift är att ta fram 

tillförlitlig statistik på svenska musikbranschens ekonomiska situation, bestod 88 % av 

intäkterna från inspelad musik av fysisk försäljning i Sverige 2009 (Musikbranschen i 

siffror, 2015). Dock på grund av det digitaliseringsparadigm som på senare år framträtt 

så var många branscher tvungna att omstrukturera sin verksamhet och musikbranschen 

var inget undantag. Värdet som förr fanns i den fysiska produkten har istället omvandlats 

till ett värde i digital form, det har blivit ett immateriellt värde. Musikbranschen har gått 

från att ha ett starkt fokus på tillverkning och distribution av den fysiska produkten, till 

att ha ett allt starkare fokus på tjänsteverksamhet (ibid.). Enligt Friberg (2017) har detta 

inneburit att servicelogik, värdeskapande och relationer är några uttryck som kommit att 

ha bli allt mer relevanta för dagens musikbransch.  

 

Musikbranschen är en sektor bestående av många olika aktörer som tillsammans utgör 

stora nätverk i vilka dessa aktörer agerar (Passman, 2015). Aktörerna samarbetar i stor 

mån för att förmedla ett värde till slutkonsumenten, då ofta i form av musik eller 

upplevelsebaserade tjänster som konserter eller festivaler. Dessa upplevelsebaserade 

tjänster är den del av den svenska musikbranschen som rent ekonomiskt inte påverkats 

direkt negativt av den teknologiska utvecklingen. Intäkterna från konserter har länge 
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utgjort drygt hälften av de totala intäkterna inom den svenska musikbranschen 

(Musikbranschen i siffror, 2015). Detta visar den väldigt stora betydelse det offentliga 

framförandet i form av konserter har för den svenska musikbranschen. 

 

I dagens marknad har skiftet till mer servicelogik allt mer blivit dominerande inom 

flertalet sektorer (Lusch & Nambisan, 2015). Detta överensstämmer även i 

musikbranschen då insatserna för att bibehålla goda relationer kan grunda sig i att ha god 

service gentemot sina kunder och samarbetspartner (Friberg, 2017). Att tillhandahålla en 

god service till sina kunder kan öka kundens uppfattade värde av det som genereras 

mellan parterna. Grönroos (2015) menar på att begreppet värde kan definieras som 

kunden får det bättre, eller upplever att värdet kunden får av interaktionen har ökat, efter 

att ha fått stöd av tjänsteleverantören. 

 

Med dessa utgångspunkter är vårt intresse i detta arbete liveframträdanden och det 

nätverk som finns inom livesektorn i musiksverige. 

 

1.2 Problemdiskussion 

För ett band eller en artist har liveframträdande och turnerande, historiskt sett, varit ett 

medel för att marknadsföra sitt senaste album (Papies, D. van Heerde, Hj. 2017). Detta 

behövde göras på grund av att olika kommunikation- och distributionskanaler till sina 

fans eller konsumenter inte var så tekniskt utvecklad och lättillgängliga som de är idag 

(ibid.). Att försöka att få sin musik att bli spelad på radio krävdes då att artisten eller 

managmentet kände rätt personer, som i sin tur kände personer som jobbade inom radio 

som kunde få in musiken på dessa radiostationer. Det är skillnad från idag då vem som 

helst kan sprida sin musik via olika typer av kanaler som vem som helst har tillgång till, 

till exempel Youtube och Soundcloud. Barry (2013) menar på att dessa kanaler kan ses 

som en process där en produkt förs från producenten till konsumenten.  

 

Turnerandet och livespelningarna var, och är än idag, kostsamma då det var många 

aktörer som var inblandade som skulle ha betalt för sitt arbete (Passman, 2015). Trots 

höga kostnader kring turnerandet var detta nödvändigt för att främja den  främsta 

inkomstkällan för artisten som under denna tid kom från skivförsäljning. I dagsläget säljs 

skivor inte alls i samma utsträckning som de gjort förr (Ifpi.se, 2017) och därför har 

aktörerna inom branschen fått ändra sitt tillvägagångssätt för att tjäna pengar. Som 
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tidigare nämnt står framförandet av musik i livesektorn för cirka hälften av intäkterna 

inom svenska musikbranschen idag (se bilaga B). Enligt Musiksveriges senaste rapport 

har konsertintäkter i Sverige ökat från 2940 miljoner kr till 4298 miljoner kronor under 

tidsperioden 2010 till 2015. Intäkter från inspelad musik som sålts i Sverige 2015 

beräknas uppgå till 1578 miljoner kronor i Sverige (Musikbranschen i siffror, 2015). På 

grund av detta skifte av var det stora ekonomiska värdet i branschen befinner sig är det 

därmed rimligt att fokuset i musikbranschen gått från skivbolagen, och de fysiska 

skivorna, till livekonserter. 

 

Livesektorn i den svenska musikbranschen består av nätverk av aktörer som samarbetar 

för att leverera ett slags upplevelsebaserat värde till slutkonsumenten (Wikström, 2013). 

Det kan röra sig om bland annat arrangörer, managers, agenter och bokningsbolag som 

på olika vis kopplas samman i en värdekedja för att kunna genomföra konserten 

(Passman, 2015). På grund av detta är interaktionen mellan aktörerna en viktig 

beståndsdel av branschen, en beståndsdel som kan behöva hanteras och värnas om för att 

generera så mycket värde som möjligt. Dock är livesektorn, likaså andra delar av 

musikbranschen, en komplex sektor (Naveed et al. 2017) då de flesta samarbeten ser olika 

ut och arrangerandet av en viss konsert kan se väldigt annorlunda ut gentemot en annan 

konsert. Vad som avtalas parterna emellan kan påverka det förväntade värdet av 

interaktionen. Beslut om sådant som ansvarsområden, struktur, förbindelser, intäkter samt 

kostnadsstruktur är faktorer som kan påverka värdeupplevelsen och förväntningarna av 

samarbetet. 

 

Ett liveframträdande kan komma att utformas på många olika sätt beroende på dess 

storlek, genre och geografisk plats. En gratisspelning på lokala puben med ett litet 

punkband är på många sätt olik en spelning med en världskänd popartist på en större 

arena. För att genomföra en arenaspelning krävs bland annat kompetent personal, 

managements, finansiering, marknadsförare, tekniker etc. (Allen et al. 2011). När en stor 

artist planeras att uppträda på ett spelställe är det många aktörer som deltar i processen 

med att boka in och genomföra en konsert.  Vid en gratisspelning på puben krävs det 

också en mängd resurser men inte alls i samma omfång. I med dess avskalade form det 

kan i vissa fall räcka med en person som äger en lokal att vistas i och en akt som framför 

musik i lokalen. 
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Det kan alltså finnas stora skillnader i arrangemanget beroende på vilken genre artisten i 

fråga är verksam inom därför att olika genrer kräver olika typer av utrustning och 

utformning av scener (arrangorshandboken.se). Ett stort rockband vill kanske ha en stor 

scen, där de har möjlighet att röra sig mycket och på så vis kunna interagera med publiken. 

En elektronisk akt, så som en DJ, som hypotetiskt är en lika känd akt som det tidigare 

diskuterade rockbandet behöver potentiellt sett enbart scen nog för att det ska finnas 

utrymme för dess DJ-bord. Akten i sig kräver mindre från konsertproduktionen. Det finns 

helt enkelt väldigt många faktorer som kommer att påverka värdekedjan, dess utformning, 

och vilka aktörer som är relevanta för processen att genomföra konserten i fråga. 

 

Oavsett storlek på evenemanget är det vissa saker som är gemensamma för evenemangen 

- det är alltid flera olika aktörer som samarbetar tillsammans i framtagandet och 

värdeskapandet av en konsert. I den mest minimalistiska formen - arrangör och artist - 

och i sin största form ett stort nätverk av olika aktörer och parter. Förarbetet som aktörerna 

måste genomgå innan genomförandet av en konsert består av ungefärligt samma aspekter 

att ta hänsyn till oberoende på storlek (kontaktnatet.se). Mycket handlar om 

genomförandet av arrangemanget och till stor del de ekonomiska frågorna. En konsert 

kan ske mellan privata aktörer, ideella föreningar eller multimiljonföretag och den stora 

skillnaden mellan dessa är den ekonomiska frågan och omfattningen på konserten.  

 

Det finns en mängd aktuella artiklar och litteratur som berör ämnet musik idag på grund 

av att musikbranschen genomgått det stora digitaliseringsskifte som varit. Mycket av 

denna litteratur berör främst hur konsumtionen av musik förändrats och till följd av detta 

hur inkomstkällorna påverkats (Papies & Van Heerde, 2017; Barry, 2015; Parasuraman 

& Grewal, 2000). När det gäller tidigare forskning inom livesektorn har vi stött på 

forskning om livemusikens påverkan på människan i olika sammanhang men framför allt 

hur livesektorn blivit allt viktigare ur ett ekonomiskt perspektiv för flera av de aktörer 

som är delaktiga i branschen (Holt, 2010; Neveed et al. 2017). Det finns även ett antal 

artiklar som tar upp och diskuterar slutkonsuments betydelse i live-sammanhang, dess 

värdeskapande som besökare och hur denne påverkats av digitaliseringsskiftet (se 

exempel Gamble & Gilmore 2013; Brown & Knox, 2016) 

 

Efter en genomgång av ett stort antal artiklar och publikationer inom musikområdet, som 

vi hittat genom databaser så som Google Scholar, Diva och OneSearch, har vi funnit en 
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avsaknad av forskning på värdeskapandet mellan olika aktörer inom branschen. Då det 

finns utrymme i litteraturen att fylla anser vi att ämnet är intressant och relevant då den 

skulle kunna komplettera den nuvarande litteraturen.  

 

I detta arbete kommer det främsta fokus ligga på värdekedjorna mellan olika aktörer innan 

en artist står på scen för att genomföra en konsert till slutkonsumenten. Det kommer 

därför i denna studie vara fokus på business-to-business och de relationer som finns 

mellan aktörerna. Slutkonsumenten kommer också att diskuteras, då denne potentiellt sett 

både påverkar och påverkas av värdekedjorna och de värdeskapande processer som finns 

på business-to-business-sidan. 

 

1.3 Problemformulering 

Med research och genomgång av artiklar samt litteratur om musikbranschen har vi 

kommit fram till att livesektorn inom den svenska musikbranschen har stor ekonomisk 

betydelse för de parter som är involverade. Det är många olika aktörer, med olika 

sysselsättningar, som tillsammans utgör den grund på vilken en artist står på för att kunna 

genomföra en konsert. Livesektorn är den del av musikbranschen som står för störst del 

av den svenska musikbranschens intäkter och därav finns det ett intresse för insikten i 

konserters värdekedjor. Det finns däremot en viss avsaknad av forskning och litteratur 

kring värdeskapande mellan parterna. På grund av detta anser vi att detta ämne är 

intressant och relevant att titta närmare på. Vi har förhoppning att detta bidrag till 

litteraturen kan vara ett lämpligt komplement till tidigare forskning inom området Med 

detta som grund har vi kommit fram till följande forskningssyfte och forskningsfrågor. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka det nät av aktörer och insatser i de värdekedjor 

där de är delaktiga i skapandet av en konsert i Sverige. 

 

Denna studie kommer kretsa kring följande forskningsfrågor:  

 Vilka värdekedjor finns vid skapandet av en konsert? 

 Vilka värdeskapande processer finns det inom dessa värdekedjor? 

 Vad definierar ett bra samarbete i processen att arrangera en konsert?  

 

1.5 Avgränsningar & förklaringar 

1.5.1 Vad är en konsert? 

Denna studie är avgränsad till de värdeskapande processer som uppkommer vid 

skapandet av en konsert. NE.se definierar en konsert som ett evenemang vars huvudsyfte 

är att en specifik artist kommer att uppträda framför en publik och framföra musik (NE.se, 

2017). Denna studie kommer därför inte behandla evenamang som till exempel 

musikfestivaler eller evenemang med ett annat huvudsyfte, där ett artistframträdande 

enbart fungerar som en typ av stödtjänst. Detta på grund av att det dels vid dessa typer av 

evenemang uppkommer flera typer av värdekedjor som ej är relaterade till 

liveframförandet i fråga samt dels att det helt enkelt är för stora evenemang att undersöka 

inom tidsgränserna av detta arbete. 

 

Musikfestivaler har ett annat övergripande syfte än att förmedla en konsert. En festival 

erbjuder mervärden än en enskild konsert i form av campingupplevelsen, matvagnar, 

aktiviteter på området etc. Detta skapar mer komplexa och längre värdekedjor som kan 

påverka värdekedjorna i processen att skapa en av konserterna som ska framföras under 

festivalens gång. En festival har även en del faktorer redan på plats när en artist ska 

uppträda, såsom scen, instrument, säkerhet etc vilket inte isolerar konsertens värdekedjor 

utan är av en större mer övergripande värdekedja. 

 

1.5.2 Den svenska musikbranschen 

Studien kommer även att vara avgränsad till den svenska musikbranschen, detta för att 

olika länder konsumerar musik på olika vis. Då det i Sverige finns en växande livescen 

kan det vara av intresse att undersöka de värdeskapande processerna inom den 
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(Musikbranschen i siffror, 2015). Hade samma undersökningar genomförts i ett annat 

land hade det slutliga resultatet potentiellt sett helt annorlunda ut, därför avgränsas 

studien till just den svenska musikbranschen. 

 

1.5.3 Artistens värdeskapande 

Vid en konsert så är det artisten som bidrar med huvudvärdet av en konsert genom sitt 

framförande av sina verk. Det är besökarna som betalar för att gå och se sin favoritartist 

på scen. Värdet av själva konserten kommer inte att beröras i denna studie. Aktörerna 

som är delaktiga i uppsättningen av konserten kommer vara i fokus. Detta betyder inte att 

artisten inte kommer att ses som en aktör som är delaktig eftersom artisten har en 

avgörande roll i vad som används och inte används i en produktion. I vissa fall så är 

många av de utgående aktörerna i processen anställda av artisten och därav är artisten en 

viktig att ta hänsyn till i studien som aktör och inte vilket värde som den förmedlar till 

slutkonsumenten i form av en spelning. 

 

1.5.4 Värde och värdekedjor 

Nationalencyklopedins definition av värde lyder “Något är ett värde eller något har ett 

värde” (NE.se). Denna tolkning tyder på att ett objekt, materiellt eller immateriellt, 

antingen har ett värde i sin ursprungliga form eller att något har tillsats för att ge objektet 

ett värde. I en tjänsteprocess är kunden ofta delaktig i processen och är i viss mån 

samverkande med tjänsteleverantören i den tjänst som utförs (Grönroos. 2015; Normann 

& Ramírez. 1994). Grönroos menar också att kunden är den som sätter ett värde på denna 

tjänst och att tjänsteleverantörens roll primärt är att underlätta detta värdeskapande. 

Värdet på tjänsten är något som kunden upplever (ibid.). Det är denna definition av värde 

denna studie kommer behandla primärt. Hur olika aktörer upplever värde levererat från 

andra aktörer.  

 

En värdekedja är något som Kaplinsky & Morris (2001) förklarar som alla aktiviteter och 

processer som används för att ta en produkt eller tjänst från idé, genom alla olika faser 

tills en slutprodukt eller en tjänst utförts. Värdekedjan inkluderar alla aktörer som på 

något sätt är delaktiga i denna framtagning. 
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1.6 Teoretisk tillämpning 

I vårt sökande efter information om ämnet vi har för ändamål att studera har vi funnit att 

det finns relativt lite skriven litteratur och forskning kring just vårt ämne. Speciellt lite 

tidigare litteratur finns kring vilka de olika aktörerna inom livesektorn av musikbranschen 

kan vara. Mycket av den litteratur som finns fokuserar på det digitala skifte som skett de 

två senaste decennierna och hur detta påverkat den ekonomiska situation för de aktörer 

som är involverade i branschen. Det finns även relativt mycket skrivet och forskat om hur 

konsumtionen hos lyssnaren förändrats på grund av just denna förändring i 

musikbranschen.  

 

I brist på litteratur och forskning kring värdekedjor och värdeskapandeprocesser i 

musikbranschen hoppas vi kunna bidra med dels en kartläggning av värdekedjorna inom 

livesektorn för att kunna få en överblick av hur samarbetet mellan aktörer funkar och på 

vilka sätt de olika aktörerna är beroende av varandra. Utöver detta kan denna studie ge en 

djupare insikt på de vad olika aktörerna faktiskt tillför i helheten. Vår studie skulle bidra 

till en mer komplett bild på hur branschen i helhet ser ut och fungerar. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel kommer vi presentera de metodval vi gjort för att genomföra denna studie. 

Metodvalen kommer att diskuteras och argumenteras för i syfte för studiens realibilitet.  

 

 

2.1 Kvalitativ studie 

I processen att skriva en vetenskaplig uppsats finns det två metodval, eller 

tillvägagångssätt, som används för att angripa ämnet i fråga - kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Dessa ses som redskap för att lösa problem eller samla in information 

om problemet (Holme & Solvang, 1997). Dessa skiljer sig åt då de syftar att få fram 

resultat i olika former. Kvantitativ metod är ett angreppssätt där genom exempelvis 

enkäter och mätningar vill få en generell uppfattning om ämnet i fråga. Resultaten blir på 

så vis sifferbaserade analyser (Davidsson & Patel, 2011). Det kvalitativa 

tillvägagångssättet, i motsats till kvantitativa, är mer baserat på enskilda individers 

verklighetsuppfattning och kunskap inom ett visst ämne.    

 

För att få djupare insikt det ämne vi valt att studera valde vi att arbeta efter en kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod innebär att försöka komma så nära ämnet i fråga som möjligt 

genom intervjuer med individer som agerar inom det område som valts att forska om. 

Författarna till studien försöker se på ämnet i fråga inifrån genom att sätta sig in i 

intervjuobjektet situation (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa intervjuer har använts 

istället för mer kvantitativa intervjuer då vi sökte svar på det som intervjuobjekten anser 

vara intressant inom forskningsområdet, snarare än vad den generella allmänheten har för 

uppfattning och åsikt i ämnet. 

 

Widerberg (2002) menar även på att den kvalitativa metoden ger forskaren möjlighet att 

följa upp intervjuobjektens svar, genom den diskussion som är den kvalitativa intervjun. 

Det ger studien ett djup som den kvantitativa metoden aldrig skulle kunna uppnå, genom 

att de kvalitativa intervjuerna ger allt mer djupgående och personliga svar. Patton (2002) 

liknar kvalitativ data med en berättelse, en berättande form av data som låter 

intervjuobjekten kommunicera deras tankar genom deras egna ord - istället för att vara 

styrd av någon annans svarsalternativ. 
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I mån av den tidsram som detta arbete haft tillät eftersträvade vi att genomföra 

besöksintervjuer, där vi faktiskt besökte intervjuobjekten. Detta då besöksintervjuer är 

lämpliga för de relativt komplicerade frågeställningar denna studie behandlat (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2014). Detta har varit vår avsikt på grund av att det potentiellt 

kunde vara enklare och smidigare att få en djupare och mer omfattande diskussion om 

intervjun genomfördes ansikte mot ansikte. När det dock inte fungerade att genomföra 

besöksintervjuer, på grund av att tidsramen ej tillät det eller för att det inte fanns 

tillräckliga ekonomiska resurser för detta, kom telefonintervjuer att genomföras. Enligt 

Bryman & Bell (2017) har telefonintervjuer vissa svagheter jämfört med 

besöksintervjuer, men dess styrka är att det är väldigt ekonomiskt. Även att 

intervjuobjektet kan känna att det blir enklare för intervjuobjektet att besvara vissa frågor, 

i den trygghet i att intervjun kan ske i en miljö som personen är trygg i och att intervjuaren 

inte behöver vara fysiskt närvarande (ibid.). 

 

2.2 Induktion och deduktion 

Denna studie är i stora drag uppbyggd på teori vi redan har kunskap om, det vill säga vi 

vill bevisa våra teorier med den empiri vi samlar in och av detta dra analytiska slutsatser. 

Detta är enligt Patel & Davidsson (2011) kännetecknande för en deduktiv 

forskningsmetod. Ur teorin ska forskaren sedan härleda hypoteser som empirin ska 

antingen verifiera eller falsifiera (ibid.). Inom denna metod vill författarna försöka 

förklara fenomen och samband genom att relatera empirin till den befintliga teori studien 

har som utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Induktion bygger på att forskaren samlar empiri inom ämnet denne har till syfte att 

undersöka från flera enskilda fall och försöka finna ett generellt samband mellan dessa 

(Alvesson & Sköldberg, 2017) och i efterhand formulera teori kring den data som samlats 

in (Patel & Davidsson, 2011). Den sektor vi har undersökt har vi redan viss befintlig 

kunskap om, men det finns områden, samband och processer vi inte har så god kunskap 

om. Därför var detta tillvägagångssätt att behandla relationen mellan teori och empiri 

lämpligt för oss då vi har stött på aspekter vi inte tänkt på i förväg.  

 

Det har i vår studie skett ett kontinuerligt växelspel mellan en deduktiv och induktiv 

forskningsmetod. Studien har varit av en deduktiv karaktär i början, där vi utgått från 
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tidigare forskning och teorier inom området. Vid intervjuerna har studien däremot istället 

varit av en induktiv karaktär, där vi med ett öppet sinne tagit in intervjuobjektens tankar 

och åsikter utan några tidigare hypoteser grundade i vår teoretiska referensram. 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervjumetod 

Intervjuerna har varit av den semistrukturerade sorten. Alvehus (2013) menar att med 

semistrukturerade intervjuer ställs ett mindre antal frågor men dessa öppnar för 

respondenten att fritt kunna prata och diskutera kring ämnet i fråga. Ett strategiskt urval 

av intervjuobjekt har genomförts för att få en uppfattning av vad olika typer av aktörers 

har för synvinkel på studiens olika frågeställningar. 

 

En intervjuguide med teoretisk grund i tjänstelogik och värdeskapande har använts. 

Intervjuguiden har varit utformad med vissa centrala teman som ska beröras under 

intervjun som intervjuobjektet får svara fritt på, men även med vissa frågeställningar som 

kan fungera som en stomme för vidare diskussion. Bryman & Bell (2017) menar att ett 

semistrukturerat tillvägagångssätt ger möjlighet att få svar på vissa redan tänkta 

frågeställningar, men det finns även utrymme för intervjuobjekten att tillföra nya 

infallsvinklar. 

 

Intervjuerna har varit med personer som jobbar i musikbranschen och har en djup insikt i 

hur den svenska musikbranschen fungerar. Vi har syftat till att intervjua personer som 

antingen är aktiva inom den svenska livescenen, eller alternativt besitter stor kunskap om 

hela branschen. Genom dessa kvalitativa intervjuer har vi fått en bild över vilka 

värdeskapandeprocesser som finns vid arrangerandet av en konsert. Detta för att sedan 

genom tidigare teori och forskning inom området kunna analysera hur dessa processer 

kommer att påverka värdekedjorna. 

 

Som komplement till teoridelen har även en e-mailintervju med Daniel Johansson, 

forskare och dataanalytiker med inriktning på musikstudier, genomförts. Tanken med 

denna intervju är att den skall fungera som en slags teoretisk stomme om vilka aktörer 

som kan vara aktiva inom livesektorn av musikbranschen, och hur dessa kan definieras 

och kategoriseras, redan innan de huvudsakliga intervjuerna genomförs. 
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2.3.2 Urval av intervjuobjekt 

Statistisk generalisering och representativitet är inte centrala syften i en kvalitativ metod 

men urvalet av undersökningspersoner blir trots det en avgörande del i undersökningen 

(Holme & Solvang. 1997). Om studien inte får tag på rätt personer kan det riskera att göra 

studien värdelös i förhållandet till utgångspunkterna författarna hade vid starten av 

arbetet. Syftet av de kvalitativa intervjuerna är att öka informationsvärdet och skapa en 

stabilare grund och ge en mer fullständig överblick över fenomenen vi studerar (ibid.).  

 

För att öka informationsinnehållet från intervjuerna så kan detta lösas genom att se till att 

urvalet av intervjuobjekt har en betydelsefull variationsbredd (Holme & Solvang. 1997), 

vilket i vår studie kan vara till exempel ålder, kön, position och/eller år i branschen. 

Intervjuobjekten måste även ha en djupgående kunskap om företeelserna som vi 

undersöker vilket även det leder till ett ökat informationsinnehåll (ibid.). Dessa aspekter 

har varit i åtanke när vi kontaktat intervjuobjekten för denna studie. Vi har försökt att 

kontakta aktiva personer i musikbranschen som har varit delaktig i att arrangera en/flera 

konserter under detta året samt att intervjuobjekten ska ha bestått av både män och 

kvinnor.  

 

För att kontakta personer som vi ansett varit relevanta för vår studie har vi använt oss av 

våra individuella kontaktnät för att nå ut till personer i organisationer som passat våra 

avgränsningar. Vi har använt oss av Facebookinlägg i musikbranschgrupper där vi har 

frågat om personer som på olika sätt jobbar med konserter vill vara delaktiga i vår studie. 

De organisationer som vi har ansett som relevanta har vi mailat till och kontaktat specifika 

personer som vi har funnit ha en position inom organisationen som skulle kunna vara av 

relevans för vår studie. 

 

Följande är det urval av intervjuobjekt som har deltagit i denna undersökning. Urvalet har 

gjorts utifrån tidigare erfarenheter och kunskap kring livesektorn för att få en så bred bild 

av de relevanta aktörerna och perspektivet från både ingående och utgående aktörer (se 

rubrik “Ingående och utgående aktörer”). 
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Liselotte Naeslund: Agent och arrangör på företaget Live Nation Sweden. Live Nation 

Sweden är Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang, som årligen 

arrangerar över 2000 olika evenemang (Live Nation Sweden, 2017). Besöksintervju i 

Hultsfred 20/11-2017. Spelades in och transkriberades. 

Per Alexandersson: Underhållningschef och bokare på Liseberg. Har arbetat med 

Hultsfredsfestivalen, Malmöfestivalen samt arbetat som musikredaktör och musikchef på 

Sveriges Radio P3. Telefonintervju 4/12-2017. Spelades in och transkriberades. 

Johan Sand Grevillius: Produktionsledare på Dalhalla, som är en internationellt 

etablerad utomhusarena i Dalarna där det under sommarsäsongen genomförs 20-25 olika 

evenemang (Dalhalla, 2017). Telefonintervju 4/12-2017. Spelades in och transkriberades. 

Niklas Herrström: Arrangör på Luger, som är en bokningsagentur och arrangör som 

bland annat arrangerar festivalen Way Out West i Göteborg (Luger, 2017). 

Telefonintervju 5/12-2017. Spelades in och transkriberades. 

Katarina Fredriksson: Produktionsledare på Luger. Telefonintervju 5/12-2017. 

Spelades in och transkriberades. 

Lars Rixon: Agent och turnéproducent vid United Stage, som är ett av Sveriges största 

oberoende artistmanagement och som även arrangerar konserter. United Stage 

representerar 160 artister och genomför årligen över 2000 evenemang (United Stage, 

2017). Telefonintervju 7/12-2017. Spelades in och transkriberades. 

Jonas Curling: Konsert- och festivalarrangör. Forna arrangören till “Welcome Uppsala” 

i Uppsala. Besöksintervju i Uppsala 8/12-2017. Spelades in och transkriberades. 

Gillis Bengtsson: Grundare och arrangör vid det oberoende musikbolaget SwingKids, 

som sedan starten 1998 har jobbat med bland annat musikdistribution, artistmanagement 

och konsertarrangemang (SwingKids, 2017). Besöksintervju i Hultsfred 11/12-2017. 

Spelades in och transkriberades. 

Kent Wennman: Arrangör och kulturikon i Uppsala. Arrangerar konserter på 

Parksnäckan, Uppsala, och arrangör på Kulturoasen, Hågaby. Telefonintervju 12/12-

2017. Spelades in och transkriberades. 

 

2.3.3 Ingående och utgående aktörer 

Daniel Johnsson är forskare inom musiksektorn och digitalredaktör för hemsidan 

musikindustrin.se. Har skrivit över 5000 nyhetsartiklar och krönikor. Han är inget direkt 

intervjuobjekt i denna studie men han har bidragit med sin syn på vilka typer av aktörer 

som finns inom livesektorn via korrespondens över mail den 20 november 2017.  



  

 

 

14 

 

För att förklara vilka typer av aktörer som finns inom processen att arrangera en konsert 

så förklarar Daniel Johnsson det som att det finns så kallade ingående och utgående 

aktörer. Ingående aktörer innebär de aktörer som är relaterade till processen att boka in 

och genomföra arrangemanget, exempelvis en promoter. Däremot är de utgående 

aktörerna de som bokar ut och ställer krav, exempelvis en agent. Denna modell menar 

Daniel Johnsson vara en bra utgångspunkt för att definiera olika konsertscenarion 

beroende på storlek på artist, kapaciteten i konserthallen och struktur på organisationerna 

inblandade i processen. 

 

 

Figur 1 Utgående och ingående aktörer (Egen)  

 

2.3.4 Intervjuguide 

Den intervjuguide vi skapat inför intervjuerna behandlar följande rubriker/teman: 

 Aktörer 

 Värdekedjor vid skapandet av en konsert 

 Relationer 

 Värdeskapande 

 Värde för besökarna 

 

Genom denna intervjuguide har vi syftat till att få en insikt i intervjuobjektens förståelse 

och tankar kring dessa centrala teman. Under dessa huvudrubriker har vi även författat 

några frågor som ska fungera som en slags stomme för varje rubrik, men de ska även 

hjälpa diskussionen om den vid något tillfälle skulle fastna. 
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2.3.5 Primärdata 

Datan som samlas in har en definition som antingen sekundär- eller primärdata och enligt 

Davidsson och Patel (2011) är det närheten till informationen som avgör detta. Primärdata 

är data som forskarna har samlat in på egen hand i form av intervjuer, samtal, forskning 

etc, medan sekundärdata är uppgifter som har samlats in och sammanställts av någon 

annan (Mdh.se).  

 

Eftersom denna studie utgår ifrån en kvalitativ metod så kommer studiens primärdata 

bestå av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ analys syfte är att försöka jämföra flera fall 

för att utröna vilka faktorer som de har gemensamt och vad som skiljer de åt (Flick i Fejes 

& Thornberg, 2015). Detta går i linje med studiens intervjuers syfte och utformning. 

Intervjuer i en kvalitativ studie kan definieras på två olika sätt, Strukturerade intervjuer 

och kvalitativa intervjuer (Yin, 2013), där kvalitativa intervjuer kommer att utföras i 

studiens sammanhang. Yins definition av kvalitativa intervjuer är att inget direkt manus 

följs då en generell tankeram med frågor relaterade till studien har tänkts ut i förväg och 

har som syfte att öppna upp för en diskussion. Diskussionen kommer att vara till viss del 

styrd och planerad i förhand i form av några öppna frågor som är planerade i förväg. Att 

hålla en diskussion istället för en utfrågning ger intervjuobjektet en större chans att prata 

fritt om ämnet och ge mer målande svar. Att ha en planerad frågesats gör det även möjligt 

att kvantifiera svaren från intervjuerna (Widerberg, 2002), då vi ställer samma frågor till 

alla intervjuobjekt. 

 

2.4 Vetenskapliga krav 

Att operationalisera en teori är enligt Eriksson & Wiederheim-Paul (2014) att sätta den i 

praktisk nytta på ett empiriskt material. Genom att göra detta får den som utreder ett visst 

ämne en grund på vilken denne kan dra slutsatser ifrån. Jakobssons (2011) definition på 

operationalisering är snarlik då han menar på att vid operationalisering omformas olika 

begrepp och teorier till mätbara variabler i form av empiri. När detta gjorts kan forskaren 

bearbeta och tolka den data som samlats in för att på ett effektivt sätt kunna formulera 

och analysera den.  

 

För att kunna mäta kvaliteten i vetenskapliga studier används begreppen validitet och 

reliabilitet (Alvehus, 2013; Holme & Solvang, 1997). Begreppen behandlar ursprungligen 
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kvantitativ data men Trost (2010) påpekar att trots detta är de även användbara inom 

kvalitativa studier. Han menar på att dessa två begrepp behandlar trovärdigheten i den 

empiri som samlats in för att kunna visa relevans och pålitlighet för den som läser studien 

vilket även är viktigt i en kvalitativ studie (ibid.).  

 

Reliabilitet (tillförlitlighet)  som begrepp är till för att mäta huruvida resultatet av 

forskningen är upprepningsbar, dvs. om samma studie görs igen kommer resultaten bli 

desamma (Alvehus, 2013). Problemet med att göra detta i en kvalitativ studie har att göra 

med den mänskliga faktorn och Trost (2010) menar på att människan inte är statisk och 

denne förändras konstans. Människan är hela tiden deltagande i processer som innefattar 

nya erfarenheter och nya situationer som kontinuerligt förändrar människans 

uppfattningar och tycken (ibid.). Detta kan göra att svaren kan komma att ändras beroende 

på när svaren ges. Trots att reliabilitet inte är direkt utformat för att mäta kvalitativ data 

bör forskare ändå sträva efter att samla data som är så trovärdig och adekvat som möjligt 

(ibid.).  

 

Validitet (giltighet) är det andra begreppet som ofta diskuteras och Alvehus (2010) menar 

att det är ett begrepp som avser mäta hur väl data har samlats in om det ämne som ämnas 

att undersökas. Denna definition är något som Trost (2010) styrker när han påpekar att 

validitet är ett mått eller instrument för att mäta huruvida en frågan som ställdes gav ett 

giltig och korrekt svar eller inte. Davidsson & Patel (2011) understryker betydelsen av att 

veta vad som undersöks och vad vilka mål det finns med studien. Bryman & Bell (2010) 

har en liknande formulering om validitet där de beskriver det som huruvida de indikatorer 

som utformats för att mäta resultatet verkligen mäter det ämnade resultatet. Att försöka 

samla in rätt empiri för syftet är väsentligt för att få ett giltigt och korrekt resultat. 

 

För att göra vår studie reliabel har vi valt att intervjua flera olika personer från olika 

företag, några av dessa med samma sorts arbetsuppgift. Trots att det är en kvalitativ studie 

var det relevant och intressant att undersöka hur olika exempelvis två olika arrangörer 

svarar på ett specifikt ämne. Detta för att få ett så pass pålitligt empirisk underlag som 

möjligt angående hur en arrangör kan se på ämnet då dessa kan ha olika preferenser 

beroende på vilket bolag eller spelställe de är arrangör för. De frågor vi ställt har varit 

öppna och det har funnits plats för diskussion, men inom ramarna för ämnet. Utifrån den 

empiri vi fått har vi kunnat härleda och tolka fram svar på våra frågor.  
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2.5 Forskningsprocess 

2.5.1 Analys och behandling av empirin  

Då vi har hållt intervjuer med flertalet personer behövde vi ett tillvägagångssätt för att 

strukturera och på ett effektivt sätt behandla den empiri vi samlat. Att enbart skriva ner 

vad svaren från intervjuerna givit oss skulle enbart vara ett sätt att redovisa den data vi 

samlat in, vilket inte är målet med denna studie. Vi måste analysera våra svar och få 

förståelse för helheten. Hermeneutik handlar om att tolka innebörden av de insamlade 

svaren och att sätta denna tolkning i kontext till helheten (Wallén, 1996). Med andra ord 

att försöka komma åt underliggande sammanhang och faktorer som ligger bakom de 

intryck och svar som samlats in från respondenten (ibid.). Detta har varit en viktig del i 

vårt arbete på grund av att vi fått olika svar och åsikter från våra respondenter. De skiljda 

åsikterna i empirin som har samlats in har vi varit tvungna att sätta in i dess rätta kontext. 

Empirin kan variera beroende från vilken person det kommer ifrån och beroende på vilken 

organisation denna arbetar inom. Personliga erfarenheter kan också påverka svaren vilket 

har gjort arbetet för att komma fram till underliggande samanhang och faktorer desto 

viktigare för studiens resultat.  

 

2.6 Forskningsetik 

I Bryman & Bell beskriver Diener & Crandall fyra olika huvudområden som är bra att ha 

i åtanke vid forskning. Dessa rör potentiell skada för deltagarna, samtycke, inkräktande i 

privatlivet samt bedrägeri (2017). Med dessa i åtanke har studien utformats på så vis att 

intervjuobjekten skall känna sig trygga med deras deltagande och att deras svar kommer 

att behandlas på ett säkert och respektfullt vis. Punkt ett, två och fyra är de som är mest 

relevanta för denna studie, då den tredje handlar om undersökning av deltagarnas privatliv 

(ibid.), vilket är något som inte alls har behandlats i denna undersökning. Angående den 

första punkten om potentiell skada för deltagarna, menar Diener & Crandall att deltagarna 

bland annat inte får utsättas för någon skaderisk, stress eller att tvingas att utföra 

handlingar som de annars inte hade velat utföra (ibid.). Vid denna studie har det inte 

funnits någon risk för fysiska skador, men vi har haft i åtanke att inte agera stressande 

eller tvinga fram svar som intervjuobjekten inte vill besvara. 

 

Diener & Crandalls andra och fjärde huvudområde angående samtycke behandlar att 

intervjubojekten måste ge sitt godkännande för att deltaga i studien, att de måste få 
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tillräckligt med information för att förstå vad studien i fråga kommer att handla om, och 

att studien inte skall genomföras på ett bedrägligt vis (Bryman & Bell, 2017). Vi har syftat 

till att informera samtliga intervjuobjekt om vad studien handlar om, för att det inte skall 

råda någon tvivel eller förvirring från deltagarnas sida. De ska inte ha behövt känna, eller 

komma att upptäcka, att deras svar har använts i en ej lämplig kontext som de inte 

godkänt. 

 

I den mån telefonintervjuer kommer att ha genomförts har intervjuobjekten också 

informeras om att samtalen spelas in, för att kunna ge deras samtycke till det. 

Intervjuobjekten har även informerats om vilka som kommer ha tillgång till 

inspelningarna samt vad den kommer att användas till, något som de enligt Bell & Waters 

har rätt till att få veta (2016). Detta för att ge dem tillit för studien och oss som intervjuare. 

Transkriberingen av intervjuerna har inte enbart genomförts för att göra det enklare att 

citera och hänvisa till vissa olika partier i intervjuerna, utan även för att intervjuerna bör 

transkriberas då det annars kan ge uppfattningen om att intervjuaren enbart hittar på vad 

som diskuterats med intervjuobjekten (ibid.). 

 

Bell & Waters menar även på att det krävs att vara ärlig när det gäller eventuella tidsramar 

för intervjuerna (2016). Finns där en sedan innan bestämd tidsram för en intervju, då ett 

intervjuobjekt eventuellt bara har en viss tid som de kan deltaga, kommer den inte att 

överskridas. Detta då det annars dels kan innebära en förlust av förtroende och legitimitet 

(ibid.), samt dels innebära ett moment av stress för intervjuobjektet. 

 

2.7 Metodkritik 

För denna studie har en kvalitativ forskningsmetod valts, något som kan kritiseras för 

dess potentiella subjektivitet (Bryman & Bell, 2017). Detta på grund av att det har skett 

ett urval bland den kvalitativa empiri som insamlats, där subjektiva åsikter om vad som 

anses vara intressant och relevant tillsammans med tidigare erfarenheter om området 

kommer att påverka urvalet. Även hur den kvalitativa studien och dess frågeställningar 

har utformats kommer att ha påverkats av dessa subjektiva åsikter, vilket kan göra en 

kvalitativ forskningsmetod mer osystematisk än en kvantitativ metod (ibid.). 

 

På grund av att kvalitativa undersökningar dessutom är mindre strukturerade än dess 

kvantitativa motsvarighet, blir även själva undersökningarna och intervjuerna styrda och 
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påverkade av intervjuarens subjektiva åsikter. Detta för att det är intervjuaren och dess 

tankar som är det som främst styr intervjun, då det saknas de tydliga frågeställningar som 

annars hade funnits vid en kvantitativ intervju (ibid.). Denna personliga prägel som de 

kvalitativa intervjuerna får gör det även svårt att återskapa samma typ av undersökning 

vid en annan intervju, vilket kan innebära att insamlandet av data blir diskontinuerligt 

med intervjuer som kommer att utföras på olika vis. Detta leder även till att det kan vara 

svårt att göra generaliseringar utifrån den insamlade datan, på grund av den personliga 

särprägel varje intervju kommer att ha. För att undvika att de olika intervjuerna kommer 

att ske på ett helt annorlunda vis, vilket hade gjort generaliseringen ännu svårare, har en 

intervjuguide med vissa centrala teman har upprättats för denna undersökning. Detta för 

att se till att de olika intervjuerna har följt ett ungefärligt liknande mönster. 

 

En kvalitativ forskningsmetod är dessutom ofta mindre transparent än en kvantitativ, där 

det kan vara svårt att se tankeprocessen bakom olika urval och slutsatser. Bryman & Bell 

menar på att detta är på grund av att det vid kvalitativa undersökningar ofta handlar om 

en kontextuell förståelse, snarare än de  allt mer transparenta generaliseringar som görs 

vid en kvantitativ metod (2017). 
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3 Teoretisk referensram 
 

 

Under den teoretiska referensramen kommer vi presentera teorier utifrån tidigare 

forskning. Det teoretiska urvalet har skett utifrån vad vi anser vara relevant för att 

undersöka studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

3.1 Tjänsteproduktion 

Ungefär två tredjedelar av högt utvecklade nationers bruttonationalprodukt (BNP) 

tillfaller inte icke-agrikulturella och icke-industriella verksamsamhetesområden, de 

tillfaller istället tjänst och servicesektorn (Normann, 2011). Sverige är inget undantag då 

tjänsteproduktionen står för en allt större del av sveriges BNP (Ekonomifakta). Detta har 

enligt Normann (2011) med att göra att den varuproducerande sektorn försökt 

effektivisera sin verksamhet genom att tillföra vissa service- och tjänstebaserade attribut 

till sin verksamhet. Han påpekar att dessa tjänster i sig inte är nya, utan snarare att de 

omorganiserats in i företagens verksamhet som komplement och stöd till de produkter 

eller varor som företag säljer, och på så vis hamnat i dess bokföring (ibid.). 

 

Gummesson (1991) talar om ett tjänsteföretags två separata områden; front-office 

production och back-office production. Front-office är den del av företaget som sköter 

interaktion med kunder och klienter och är företagets ansikte utåt, som exempelvis 

försäljare eller support via telefon (Payne, 2009). Back-office är istället “bakom” den 

fasad som kunden möter. Normann (2011) påpekar att trots att kunden interagerar med 

front-officepersonalen har ofta back-officepersonalen står påverkan på den tjänst som 

utförs. Kunden uppmärksammar nödvändigtvist inte dessa som delaktiga och aktiva i 

tjänsteproduktionen men i vissa fall utför de hela tjänsten. Back-office innefattar även 

stödtjänster som är väsentliga för hela tjänsteverksamheten som exempelvis human 

resources, inköpsavdelning för företaget, it-tekniker, administration (Payne, 2009). 

Utifrån dessa preferenser har denna modell upprättats.  
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Figur 2 Front- och back-office (Egen)  

 

För att ett tjänsteföretag ska fungera väl gentemot sina kunder krävs det att front- och 

back-officepersonal kommunicerar och har att ett gott internt samarbete (Normann, 

2011).  

 

3.1.1 Tjänstelogik och service management 

Till skillnad från produkter, som är konkreta varor av olika typer, så är tjänster svårare att 

definiera. Edvardsson (1996) hänvisar till Grönroos definition av tjänster där tjänster är 

en aktivitet eller en serie av aktiviteter av immateriell karaktär som vanligtvis, men inte 

alltid, sker mellan kund och tjänsteleverantör i syfte att lösa kundens problem. 

Edvardsson hänvisar även till Bateson som tar fast på att en tjänst är en upplevelse och 

att en tjänst består av flera typer av nyttor för kunden och att det är samspelet mellan 

dessa som skapar värde för kunden.  

 

Zeithaml (2016) problematiserar tjänster genom förklaringen att på grund av att tjänster 

är av immateriellt värde så är det komplicerat att kommunicera tjänsternas värde till 

kunderna. Problematiken med kommunikationen argumenterar Zeithaml (2016) uppstår 

innan, under och efter köpet. Kunden vet inte exakt vad denne betalar för, under köpet är 

det svårt att jämföra olika tjänster och efter köpet så har kunder svårt att utvärdera köpet. 

Zeithaml delar upp svårigheterna associerat med immateriella ting i fem olika kategorier.  

 

 Icke fysisk tillvaro: Tjänster verkar inte på det fysiska planet. Förmedlingsmedel 

till en tjänst kan finnas fysiskt men inte tjänsten i sig.  

 Diffus definition: Tjänsteförmåner interagerar inte dirket med objekt som leder 

till att förmånerna blir svåra att visualisera och förstå.  
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 Generalisering: Olika typer av tjänster generaliserar i sin kommunikation där 

tjänsten utlovar nöje, underbara upplevelser, världsklassig service med mera 

vilket gör tjänsterna svåra att särskilja tjänster från varandra.  

 Undersöka: Eftersom tjänster är prestationer kan den sällan undersökas innan ett 

köp. Till skillnad från produkter som kan jämföras på hyllan krävs det mer 

undersökning av olika tjänster för att skaffa sig en förståelse för vilken tjänst 

som matchar kundens behov bäst.  

 Den mentala bilden: Komplexiteten och multidimensionella aspekten av tjänster 

skapar svårigheter för kunder att förstå mentalt hur tjänster ska fungera. Utan 

tidigare erfarenheter, exponering eller kunskap om tjänsten så har inte kunden en 

chans att skapa sig en mental bild.  

 

För att styra tjänster i rätt riktning med målet att skapa en så bra kundupplevelse som 

möjligt argumenterar Grönroos (2015) för en serviceinriktad strategi. Grönroos menar att 

kostnadshänsyn och intern effektivitet inte borde styra ett bolags strategiska tänkande då 

extern effektivitet och kundrelationer bör vara vägledande i beslutfattanden. Med detta 

strategiska synsätt så är det större fokus på interaktionen mellan köpare och säljare för en 

förbättrad kvalitetsupplevelse. Edvardsson & Larsson (2004) förklarar att en tjänsts 

kvalitetupplevelse kan delas in i fem faktorer som påverkar detta. (1) 

Tjänsteleverantörens förmåga att utföra tjänsten som utlovats, som exempel punktlighet. 

(2) Alla fysiska objekt för tjänstens utförbarhet ska kunden uppfatta med sina fem sinnen. 

(3) Förmågan som tjänsteleverantören har för att anpassa sig till kunden. (4) Kunskap och 

färdigheter som tjänsteleverantörens personal har. (5) Förmågan hos leverantören att 

förstå en annan individs situation och inta dennes perspektiv.  

 

I dagens marknad så har tjänstelogiken blivit alltmer aktuell och nu sägs vi vara på väg 

in i den så kallade “tjänsteekonomin” (Lusch & Vargo, 2015). Lusch och Vargo (2015) 

framhåller att ett företags grundläggande syfte att “hjälpa sig själv genom att hjälpa 

andra”. Med detta syftar de på att integrera interna resurser och de resurser som är 

tillgängliga genom offentliga källor och marknader, och med dessa skapa nya resurser 

som kan användas för andra enheter.  
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Lovelock & Wirtz (2016) påpekar att det traditionella sättet att hantera marknadsföring 

är utdaterat och att service dominerar dagens marknad. Lovelock & Wirtz understryker 

även att servicesektorn ökar i nästan alla länder i hela världen och argumenterar vikten 

att att ta tjänstelogiken på allvar.  

 

Traditionellt sett inom marknadsföring så har den dominerande logiken baserats på ett 

utbyte av värde i form av fysiska produkter, inbäddat värde, och transaktioner (Vargo & 

Lusch. 2004). Vargo och Lusch framhäver att den nya dominerande logiken, vilket 

fokuserar på immateriella resurser, värdeskapandet och relationer, är har en fundamental 

roll i ekonomiskt utbyte av värde. I den nya tjänstelogiken är målet att skräddarsy 

anbuden, att erkänna kunden som en medproducent, och att maximera kundens 

medverkan i skapandet för att på bästa sätt anpassas till kundens behov (Vargo & Lusch. 

2004). Ett mer servicecentrerat perspektiv kan belysa möjligheter för att expandera 

marknaden genom att hjälpa i processen att specialisera och värdeskapandet (ibid).  

 

Gummesson (2008) belyser att utifrån ett servicedominerat (S-D) logisk perspektiv 

påverkas sättet som RM och CRM presenteras där S-D logiken menar att kunskap och 

specialiserade färdigheter som appliceras i processer, olika handlingar och framföranden, 

är en typ av valuta som definierar servicen. Kunskap kan även ses som en 

konkurrensfördel och integreringen av service med hög kunskapsnivå kan införa 

stabilitet, professionalitet och trygghet till en kundinteraktion (ibid.). Kunskap är en av 

de fundamentala premisserna som Vargo & Lusch (2004)  hävdar ligga grunden för S-D 

logik. (1) kunskap och färdigheter är den fundamentala delen av utbyte, (2) indirekt utbyte 

maskerar det fundamentala värde utbytet, (3) produkter är distributionskanaler för 

service, (4) Kunskap är ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar, (5) alla ekonomier 

är serviceekonomier, (6) kunden är alltid en medproducent, (7) företag kan endast erbjuda 

olika typer av värdeerbjudanden och, (8) serviceorienterat perspektiv är i grunden 

kundorienterat perspektiv och därav relativ. 

 

3.1.2 Nätverk 

Burt (2000) förklarar nätverk som en individs eller organisations kontakter som har 

införskaffats över tid genom tidigare interaktion på en marknad, vissa personer träffas 

mer frekvent, andra har sökt sig till varandra eller har genomfört tidigare affärer. Godson 

(2009) belyser att personliga relationer är viktigt för många företag då individer tenderar 
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att genomföra affärer med personer som de gillar, då nätverk är en förlängning av 

relationer ger det möjligheten att interagera med en stor mängd människor.  Vidare menar 

Godson (2009) att nätverk kan ta sig an olika former: 

 formella nätverk: nätverk där individer enskilt kan bidra med värde till leverantör-

kund relationen.  

 informella nätverk: Inkluderar relationer som vänner, familj, som inte kräver 

medlemskap och som formas över tid efter nära kontakt och; 

 kulturella nätverk: har sin koppling till födelseplats, traditioner och/eller religion.  

 

Dulworth (2008) talar om betydelsen av individens personliga nätverk och hur denna kan 

leda till personlig utveckling och framsteg i individens karriär. Dulworth menar att det är 

inte antalet nummer eller visitkort som utbyts utan mer djupa band inom nätverket som 

påverkar om nätverket fungerar positivt, något som Dulworth kallar för Connect effect. 

Graham (2012) påpekar tyngden av det personliga nätverket och att meningsfulla 

personliga nätverk inte går att bygga upp om individerna som medverkar i nätverket inte 

är genuint intresserade av varandra. Graham utgår från fyra perspektiv för att analysera 

vilka tillvägagångssätt det finns för att skapa gynnsamma nätverk.  (1) Perspektiv på 

affärssamarbeten där en definition att bestämma vad som är och inte är måste säkerställas. 

Detta för att komma fram till realistiska mål och hantera förväntningar. (2) individens 

personlighet ´är viktig för att göra personen attraktiv för andra företag genom att utstråla 

genuint, professionell och välkomnande image. (3) Procedurer är det kontinuerliga 

elementen som vi förväntas kunna, men sällan lärda, i processen att skapa nya kontakter 

i sitt nätverk. Dessa procedurer kan ses som personliga interaktioner. (4) Slutligen 

behöver individen en strategi för att fatta beslut om hur kontakter kan förvandlas till ett 

gynnsamt nätverk. 

 

3.1.3 Kommunikation 

Kommunikation är en stor och väsentlig del i organisationer och företags 

marknadsföringsprocess (Clow & Baack, 2010). Clow & Baack menar att detta  är ett 

måste i organisationer och företag då alla är viss mån är beroende av andra parter i sin 

verksamhet, där exempelvis kunder och leverantörer är de mest framträdande i många 

fall. Kommunikation kan definieras på olika sätt; att sända information till en annan part 

eller att mottaga information från en annan part som sedan kan processas (ibid.). En 

vanligt förekommande modell för denna process är följande: 
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Figur 3 Kommunikationsmodell (Shannon & Weaver,1949) 

  

Utifrån denna modell menar Fill (2011) att avsändaren har något att meddela eller 

förmedla till den som är avsedd som mottagare. Avsändaren “kodar” sitt meddelande i 

form av text, tal eller annat medel som är förmedlingsbart och levererar detta till 

mottagaren. Mottagaren ska därefter “avkoda” meddelandet och ta del av det. Problem 

kan uppstå om mottagaren “avkodar” meddelandet på ett sätt som avsändaren inte avsett. 

Ju mer mottagaren är insatt och införstådd i avsändarens intentioner desto tydligare blir 

meddelandet (ibid.). När mottagaren avkodat meddelandet brukar denne vanligtvis ge 

svar på meddelandet, detta benämnt feedback. 

 

Som tidigare nämnt är kommunikation en väsentlig del i marknadsföring gentemot 

externa parter, men intern kommunikation och marknadsföring är även det en väsentlig 

del inom företag (Fill, 2011; Wirtz & Lovelock, 2016). Fill menar på att god intern 

kommunikation är en nödvändighet för att motivera personal och att få dem involverade 

i det varumärke organisationen eller företaget representerar. Som tidigare nämnt byggs 

ofta serviceföretag av två delar; front- och back-office (Gummesson, 1991; Payne, 2009; 

Normann, 2011) och Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) framhäver det krävs god 

kommunikation mellan dessa två. Ett företags interna klimat kan påverkas på hur väl den 

interna kommunikationen fungerar (Wirtz & Lovelock, 2016) och företagets externa 

framgång präglas av det interna klimatet i företaget (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). 

 

3.2 Värde 

3.2.1 Kundvärde 

Zeithaml (1988) har i sin forskning visat att företagsstrategier som har fokus på kundvärde 

kan effektivisera sina resurser och även på ett bättre sätt  tillmötesgå kundernas 

förväntningar. Begreppet värde har alltmer fått en mer central roll i den mer 

tjänstedominerande marknaden där även produkter anses förmedla mer värde än endast 

produktens funktioner (Gummesson 2008). Vikten av att skapa värde för kunden 
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framhävs även i AMAs definition av marknadsföring där de skriver “Marketing is the 

activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large” 

(AMA.org). Parasuraman (2000) påpekar bland annat att det upplevda värdet av 

produkten eller tjänsten  är en huvuddel till att vinna en kunds lojalitet och även grunden 

för positivt finansiellt resultat för organisationen. Värde är även något som kopplas 

samman till relationsbyggande aktiviteter och utgående från Payne och Holt (2001) ska 

inte värde ses uppkomma vid transaktioner, utan är något som skapas över tiden mellan 

kunden och organisationen.  

 

Co-creation of value, eller på svenska gemensamt värdeskapande, är en process som 

uppstår i tjänstesammanhang (Edvardsson & Enquist, 2009; Zeithaml, Bitner & Gremler, 

2013). Det gemensamma värdeskapande uppkommer därför att en tjänst sällan 

uppkommer utan kundens egna insatser i processen. På så vis är kunden delaktig och har 

påverkan på utfallet och värdet i genomförandet av tjänsten (Bruhn & Georgi, 2006). 

Grönroos (2015) skriver “[...] värde [skapas] för kunden och av kunden i kundens 

processer, med stöd av av tjänsteleverantörens resurser och processer”. Grönroos 

fortsätter och refererar till Normann och Ramírez där de menar på att det är fler parter 

som är med och påverkar det värde som slutkonsumenten upplever. De påpekar att 

kunden enbart är den sista att bidra med värdet i tjänsten därför att tjänsteleverantören i 

sin tur har egna leverantör som i sin tur bidrar med ett visst värde.   

 

Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) framhäver att lojala och långtida kunder hos ett 

företag kan generera ett högre värde i den tjänst som ska utföras. Detta härleder de till att 

långtida kunder har större kunskap och erfarenhet och därför kan göra jobbet för 

tjänsteleverantören enklare. Kundens kunskap och erfarenhet om exempelvis företags 

betalningssystem,  processer och procedurer gör det enklare för både företag och kunden 

själv. Dessutom vet kunden vad denne har att förvänta sig av den tjänst som är förväntad.  

 

Grönroos (2015) understryker att begreppet värde har fått större inflytande i 

marknadsföring men  är flyktigt och svårt att definiera. Han utvecklar detta påstående 

med att hävda att värde har olika definitioner beroende på sammanhanget som begreppet 

används i. På en mer praktisk nivå menar Grönroos att värde är att “få det bättre” (2015). 

Som företag är det viktigt att försöka förstå vad kunden är ute efter, alltså vad för värde 
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som är viktigt för kunden så att kunden upplever att hen får det bättre (Zeithaml et.al. 

2016). Värdebeskrivningen av kunder har Zeithaml sammanställt i fyra kategorier, (1) 

värde som lågt pris, (2) värde är vad kunden vill få ut av produkten eller tjänsten, (3) 

värde är kvaliteten för priset som kunden betalar, (4) värde är vad kunden får för vad 

kunden ger. Dessa aspekter är viktiga att försöka förstå för att kunna på rätt sätt prissätta 

sin tjänst eller produkt framhåller, då kunder inte kommer vara villiga att betala för något 

som inte uppfyller deras förväntan om värdet (Wirtz & Lovelock, 2016).  

 

Värde kan komma i form av bra service och kunder skiljer mellan att vara tillfredställda 

och uppleva att det är en bra kvalite på tjänsten (Zeithaml et al., 2016). Zeithaml menar 

att tillfredställelse och kvalitet har liknelser men medans tillfredsställelse är ett brett 

begrepp, medans servicekvalitet fokuserar mer på specifika dimensioner inom servicen. 

 

3.2.2 Värdekedjor 

Porter (2004)  lyfter fram att varje organisations värdekedja är aktiviteter som genomförs 

för att designa, producera, marknadsföra, förmedla och stödja sin produkt eller tjänst. 

Enligt Porter så är även värdekedjan för en organisation ett tillvägagångssätt för 

organisationer att differentiera sig gentemot sina konkurrenter.  Dessa värdekedjor består 

även av andra aktörer som i processen av framställningen av en produkt eller tjänst bidrar 

med olika typer av värde till processen (Rainbird & Walters. 2004). Det är av största vikt 

att företag värnar om och tar hand om sina värdekedjor då dessa kan vara direkt avgörande 

för företagets effektivitet (Rainbird & Walters. 2004).  

 

För att en värdekedja ska vara effektiv så krävs det att alla parter/aktörer som är 

inblandade uppfyller sin roll i kedjan och samarbetar tillsammans (Horvath, 2001). 

Horvath beskriver att för att kunna optimera sin egna verksamhet så behöver tid och 

resurser investeras för att förstå sina  kunders kunder samt förstå begränsningar av sin 

leverantörs leverantör. För att skapa ett djupare samarbete så belyser Horvath faktorer 

som är kritiska för detta syfte, (1) Skapa en kostnadseffektiv och tillgänglig infrastruktur 

för kommunikation, (2) kapacitet att lagra stora mängder med data, (3) system och kanaler 

ska vara integrerade med varandra. Information ska kunnas ta del av oberoende vilken 

kanal kunden väljer att använder sig utav, (4) hög kapacitet för självbetjäning, (5) ska 

finnas möjlighet att skapa samarbete inom värdekedjan, (6) hög kvalitet på 
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säkerhetssystem och, (7) infrastrukturen behöver möjliggöra för snabba och enkla 

transaktioner mellan parterna. 

 

3.3 Relationsmarknadsföring i B2B 

3.3.1 Relationer 

Gummesson (2002) påpekar att Kotlers 4P (produkt, pris, påverkan och plats) har 

dominerat marknadsföringsområdet länge då den utgjort en bra grund att marknadsföra 

standardiserade konsumtionsvaror på en transaktionsbaserad marknad. I ett sådant 

scenario är båda parter (köpare och säljare) enbart delaktiga i en transaktion av resurser 

och parterna har ingen specifik lojalitet i förhållande till varandra. Kunden kan enkelt 

byta återförsäljare om något annat företag kan tillhandahålla samma vara eller tjänst till 

ett bättre pris. För att försöka undvika ett sådant scenario har många företag och 

organisationer istället bytt approach i förhållande till kund och konsument, fokuset ligget 

istället bygga upp långvariga relationer med sina kunder. Syftet med detta är att skapa 

lojala band mellan kund och företag. Gummesson framhäver att om kunden har en 

relation till varumärket eller företaget kan detta främja kundens upplevda kvalitet (ibid.). 

Relationsmarknadsföring handlar om att etablera och vårda relationer som genom 

långsiktigt arbete leder till en win-win-situation för de parter som är involverade i 

relationen. För att skapa ett ömsesidigt värde krävs det att parterna samarbetar, vilket är 

en grundsten i relationsmarknadsföring (Gummesson, 2002).  

 

Att behålla befintliga kunder är billigare än att försöka attrahera och etablera nya kunder. 

Kostnaden att etablera nya kunder kan uppgå till så mycket som fem gånger mer än 

kostnaden för att behålla sina befintliga kunder (Zineldin, 2012; Godson. 2009). Detta 

beror enligt Godson ett antal olika aspekter: 

 Befintliga kunder är mer sannolika att ingå i samarbeten med företaget. När en 

relation etablerats är det enklare för parterna att utbyta idéer, synpunkter och andra 

resurser för att eliminera höga kostnader. En relation som denna kräver insatser 

av båda parter i form av resurser och engagemang, men kan i långa loppen gynna 

båda parter.  

 Nöjda befintliga kunder är mindre priskänsliga. När parterna är familjära med 

varandra och en stabil relation och lojalitet ligger till grund för deras affärer är 

priset för den vara eller tjänst företaget förmedlar inte lika viktigt som för en ny 
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kund. Eftersom båda parter är mer eller mindre beroende av varandra är service 

och och andra tilläggstjänster vanligt förekommande för att kompensera upp 

priset.   

 Långvariga kunder är mer förlåtande om något gått fel. Eftersom kunden varit 

lojal mot företaget och företaget från sin sida varit pålitlig för kunden under en 

längre tid är felsteg lättare förlåtna. Detta sker dock bara om företaget tar kundens 

klagomål på allvar och är villig att kompensera kunden.   

 

Fill (2011) beskriver betydelsen av kunskap av B2B marknadsföring och grundar sitt 

argument i att en stor mängd av företag primärt fokuserar på andra företag som sina 

kunder och lutar sig även på industrigiganter som hävdar följer argumentet, exempel 

Martha Rogers. Betydelsen av B2B reflekteras även i ekonomin då Fill fortsätter att 

påpeka att transaktioner mellan olika organisationer gör upp cirka 5-8% av ett lands GDP. 

Business-to-business påverkar inte bara ekonomin utan är underliggande i varje kundköp 

då interaktionerna mellan företagen skapar en produkt eller tjänst som förmedlas till 

slutkonsumenten (Brennan et al. 2007). 

 

Att ta vara på sitt nätverk och relationerna inom det handlar inte bara om att behålla antalet 

kunder som företaget har, utan också om hur företag ska behandla relationerna med andra 

företag för att uppmuntra till framtida transaktioner (Miller et al. 2007). Graden på 

kundens lojalitet påverkas också beroende på hur den andra organisationen väljer att 

behandla sina relationer (Richard & Perrien, 1999).  

 

Fill (2013) refererar till forskning gjord av Bughin et al. (2010) som påstår att 

marknadsföring via word-of-mouth är den drivande faktorn i 20-50% av alla köpbeslut. 

Word-of-mouth är enligt Ellis (2011) det mest inflytelserika och betydelsefulla sättet ett 

företag kan marknadsföras på, detta förutsatt att kunderna har en positiv uppfattning om 

företaget. Han menar på att företags marknadsföring ofta innefattar löften till kunder som 

de senare måste hålla för att kunden ska få en positiv upplevelse av tjänsten eller varan. 

Michel, Naudé, Salle & Valle (2002) menar på att framför allt i tjänstesammanhang är 

word-of-mouth väldigt viktigt. Detta förklarar de genom att då tjänster generellt är 

immateriella är det svårt att i förväg ha en klar uppfattning om det faktiska utfallet av 

tjänsten innan den genomförts. Wirtz & Lovelock (2016) framhåller att ju starkare intryck 
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en kund har fått av tjänsteföretaget, desto större är sannolikheten att kunden talar om sin 

upplevda kvalitet på tjänsten med andra, vare sig uppfattningen är positiv eller negativ. 

 

3.3.2 Mässor 

Genom århundraden har marknader och mässor varit platsen för att sälja varor, köpa varor 

och visa upp sin affärsverksamhet (Alles, 1989). Alles menar också på att det var på dessa 

platser som marknadsföringsfenomenet vi känner till idag började (ibid.). Mässor och 

företagsevent är enligt Stevens (2005) ett effektivt sätt att möta potentiella nya kunder. 

Han påpekar även möjligheten och fördelen med att ansikte-mot-ansikte träffa och tala 

med redan befintliga kunder där det finns ett sedan tidigare initierat samarbete. Denna 

sorts kontakt kan bidra till djupare relationer mellan parter. Detta är enligt Stevens en 

essentiell del i marknadsföringsprocessen inom ett b2b-relaterat område. Trots att dagens 

teknik gjort företag och människor mer lättillgängliga via internet menar Han & Verma 

(2014) att människor fortfarande söker fysisk ansikte-mot-ansikte-kontakt. De menar 

också på att den interaktion som kan uppstå ansikte-mot-ansikte kan vara svår att matcha 

med digitala möten och kontakter via telefon eller mailkorrespondens. Stevens (2005) 

förklarar och beskriver mässor som inte bara ett event där det finns möjlighet att visa upp 

sitt företag och träffar andra utan att det även är ett bra sätt att snabba upp 

försäljningsprocessen på. 

 

3.4 Konsert som tjänst 

Begreppet konsert definierar och placerar vi under kategorin tjänsteupplevelser då en 

tjänst bygger på att kunden konsumerar något samtidigt som tjänsten produceras vilket 

betyder att konsumenten även är, i viss mån, delaktig i skapandet av tjänsten (Grönroos, 

2015). Som tidigare nämnt (se 1.5.1) definierar NE.se en konsert som ett evenemang där 

huvudsyftet är att en artist uppträder framför en publik. En konsert vore med andra ord 

inte en konsert om det inte fanns en konsument, besökaren, som var delaktig samtidigt 

som konserten genomförs. Då besökaren medverkar i utförandet av konserten är det 

viktigt att ta i hänsyn till vad besökarna upplevde under konserten i form av utvärdering 

av besökarna menar Nordwall & Wallstam (2016). Nordwall och Wallstam understryker 

att utvärderingarna har som syfte att ge en större insikt i besökarens åsikter om 

evenemanget som ger arrangören möjlighet att utveckla konceptet för att på ett bättre sätt 

anpassa evenemanget till dess målgrupp. Konsertevenemang behöver anpassas till 
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kunden och enligt Bergholm (2001) som hänvisar till Hansen (1999) som anser att 

anpassningen kan vara att leverera tjänsten i en speciell förpackning som unik lokal, natur, 

kultur och/eller historia. Lilliestam (2009) beskriver konserter som en euforisk upplevelse 

där besökarna deltar i en i en ritual eller fest som inte kan återskapas eller upplevas någon 

annanstans än i nuet.  Han fortsätter förklara att livemusik har en betydande del i 

människors självförverkligande där en väl utförd konser kan ge individer en känsla av 

status och tillhörighet. 

  

De aktörer vi har till syfte att granska samarbetar i en kedja där i slutändan en konsert 

genomförs (Wikström, 2013; Passman, 2015). 

 

3.5 Teorins användning & betydelse 

Det urval som gjorts av teoretisk referensram för denna studie har vi motiverat med att 

den ska fungera som en bred stomme för oss att få en förståelse och uppfattning om hur 

tjänsteföretag använder sig av relationer och värdeskapande ur ett business-to- business-

perspektiv. Detta för att kunna applicera dessa teorier på och analysera de olika aktörer 

som finns och är aktiva inom livesektorn i den svenska musikbranschen.  

 

Studien är i grunden av deduktiv sort därför vi från början hade upprättat ett ramverk av 

teorier vi ansåg vara lämpliga för vårt syfte. Efter våra intervjuer dök det upp vissa 

tendenser och mönster i respondenternas diskussion kring de ämnen vi undersökt som 

inte gick att helt applicera på vår grundläggande teoretiska referensram. Därför har vi 

även i viss utsträckning fått arbeta induktivt och vi har upprättat och redogjort ett 

kompletterande ramverk av teori för att kunna analysera denna empiri.  

 

Teori angående definitionen av värde har ett centralt fokus i studien. Värde är svårt att 

definiera när det inte gäller ekonomiska aspekter men är en nödvändighet att förstå och 

analysera för att få en djupare förståelse om hur samspelet mellan aktörer ser ut och 

fungerar. Vanligtvis så byggs samarbeten upp när en konsert ska arrangeras i utbyte av 

ekonomiskt värde men i processen att genomföra ett evenemang så är det värde av en 

annan kaliber som står i fokus. Då aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål som är att 

genomföra en konsert och skapa en så positiv upplevelse för besökarna som möjligt så är 

teori om kunders kvalité upplevelse en viktig del i studien.  
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Konserter är en subjektiv upplevelse som kan påverkas av många faktorer och teori som 

preliminärt handlar om evenemang och konserter är svårt att lokalisera. Allmänheten av 

teorin som används har varit tvungen att anpassats till studiens ändamål då teorin inte rör 

det specifika ämnet. Det har även tillkommit svårigheter att hitta relevant teori då 

livesektorn och dessa aktiva parter inte har en strikt transaktionsverksamhet som är lättare 

att kvantifiera. Aktörerna har ett tjänsteutbyte där värde blir mer svårdefinierat då det blir 

mer immateriellt värde som får betydelse. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

 

I detta kapitel läggs den empiri vi fått fram genom våra intervjuer fram och denna 

analyseras tillsammans med en analys av teorin. Empirin, som är uppbyggd på kvalitativa 

intervjuer, kommer att analyseras i relation till teorin. Studiens datainsamling består av 

nio kvalitativa intervjuer med personer som är involverade i processen att arrangera en 

konsert. Respondenternas erfarenhet och kunskap inom området är grunden för studiens 

empiriinsamling.  

 

 

Studiens respondenter sammanfattas kort nedan. 

 

 Liselotte Naeslund: Agent på Live Nation Sweden.  

 Gillis Bengtsson: Arrangör på SwingKids. 

 Per Alexandersson: Underhållningschef på Liseberg.  

 Johan Sand Grevillius: Produktionsledare på  Dalhalla 

 Niklas Herrström: Arrangör på Luger. 

 Kent Wennman: Arrangör på Parksnäckan.  

 Jonas Curling: Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 

 Lars Rixon: Agent på United Stage. 

 Katarina Fredriksson: Produktionsledare på Luger. 

 

I detta kapitel presenterar vi materialet utifrån följande struktur:  

 Konsert som tjänst tillsammans med andra 

En konsert är en tjänst som produceras med en mängd aktörer involverade. 

Denna del av kapitlet kommer ta upp ämnen som berör hur nätverket är 

uppbyggt, vilka aktörerna är och hur det samspelet mellan dessa fungerar.  

 Business-to-Business 

I denna del av kapitlet kommer ämnen som långvariga relationer och kvalitet av 

tjänster att diskuteras i affärsmässiga sammanhang där relevanta aktörer 

interagerar med varandra för att arrangera en konsert.  
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 Processer för gästernas trivsel 

Aktörer samarbetar för att leverera värde till slutkunden som leder till processer 

mellan aktörer för att höja detta värde vilket diskuteras i kapitlets sista del. 

 

4.1 Konsert som tjänst tillsammans med andra 

4.1.1 Ett arrangemang på flera olika sätt 

Musikbranschen är en komplex maskin som har många olika aktörer med i bilden 

(Naveed et al. 2017) och detta överensstämmer även på livesidan. Liselotte Naeslund1 

belyser även hon hur många olika aktörerna som kan vara delaktiga i processen att 

arrangera en konsert. Management, artisten, promoter, skivbolag och arrangör är alla 

aktörer som kan bidra i processen men inte nödvändigtvis i alla fall. Naeslund diskuterar 

även hur komplicerat det är att definiera vilken aktör som gör vad i olika scenarion då 

aktörerna i sig kan bidra till processen på olika sätt. Edvardsson (1996) hänvisar till 

Grönroos som diskuterar definitionen av tjänster som en serie av aktiviteter av 

immateriell karaktär som är till för att lösa kundens problem. Aktörerna som då är 

delaktiga bidrar med olika typer av tjänster vilket är av immateriell karaktär gör det svårt 

att definiera menar Naeslund. 

 

Antal aktörer som kan vara medverkande i processen har ökat över tiden menar Lars 

Rixon2 som jämför strukturen idag med för trettio år sedan. Niklas Herrström3 påpekar 

att antalet aktörer som är i ett samspel med varandra kan variera beroende på vilken 

storlek spelstället har och om någon av parterna sköter mycket av aktiviteterna som krävs 

för att genomföra en konsert. Herrström menar även på att det kan variera om det rör sig 

om “In-House” (det vill säga resurser som aktören äger och har på plats) eller om det sker 

extern inhyrning av dessa aktiviteter. På Nöjesfältet Liseberg berättar Per Alexandersson4 

att mycket av arrangemangets aktiviteter sköts av Liseberg själva där Alexandersson 

beskriver “en bas in-house”. Liseberg har möjlighet med redan tillgängliga resurser bistå 

artister på olika sätt om artister önskar. Som Jonas Curling och Liselott Naeslund tar upp 

ser de gärna att de har kontroll över arrangemanget och resurserna på plats då kunskapen 

om vilka typer av resurser som kommer att finnas under eventet och vilken typ av kvalité 

                                                 

1 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
2 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
3 Herrström, Niklas; Arrangör på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
4 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
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de erhåller. Zeithaml (2016) tar upp att tjänsternas värde är svåra att kommunicera ut till 

kunder då värdet för kunden uppstår efter tjänsten har konsumerats. “In-house” 

verksamhet kan då bli svåra att kommunicera ut till kunderna då dessa möjligtvis löser 

kundens problem på ett bättre sätt än om kunden vill lösa problemet själv genom att ta 

med sig egna resurser till arrangemanget. Denna typ av etablerade, In-house, aktiviteter 

som arrangörer har tillgång till kan påverka värdekedjans längd samt vilka aktörer som är 

delaktiga. Rainbird & Walters (2004) förklaring av värdekedjor menar att olika aktörer i 

en värdekedja bidrar med värde till framställningen av en tjänst eller produkt. Om en 

organisation har strukturer för lösningen av satta aktiviteter som sköts av organisationen 

själva blir värdekedjan kortare då det är färre aktörer inblandade.  

 

Daniel Johnsson5 pratar om modellen med ingående- och utgående aktörer för att förklara 

olika konsertscenarion beroende på artist, storlek på spelstället och struktur på 

organisationerna som är inblandade i processen. Ingående aktörer definieras som personer 

eller organisationer som bokar in och genomför arrangemanget. Utgående aktörer 

förklaras som aktörer som aktörer som bokar ut och ställer krav. Johan Sand Grevillius6 

beskriver sin roll som arrangör att han är ansvarig för genomförandet och planeringen av 

konserten. Han påpekar även att det är hans arrangörsansvar att se till att allt finns på plats 

och att korrespondenten mellan artistens management fungerar. Per Alexandersson7 talar 

även om hans roll som arrangör att se till att artisten och dennes crew har allt de behöver 

när de kommer till platsen. Lars Rixon8 förklarar hans roll som agent som kan ses som 

utgående aktör. Han menar att hans arbetsuppgifter är ett säljande led vars syfte är att 

kontakta olika arrangörer för en eventuell konsert och sälja in både hans artist och 

konsertkoncept. Liselotte Naeslund9 utvecklar konceptet utgående aktör med att förklara 

hennes roll är att stå till artistens befogenhet när det kommer till att hålla kontakt med 

arrangörer. Hon förklarar att hon är anställd hos artisten och är skyldig att genomföra sitt 

arbete inom dennes preferenser. 

 

                                                 

5 Johnsson, Daniel; Digitalredaktör på Musikindustrin.se. 2017. E-mailkorrenspondens 20 November. 
6 Sand Grevillius, Johan; Produktionsledare på Dalhalla. 2017. Telefonintervju 4 December. 
7 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
8 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
9 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
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4.1.2 Arrangörens nätverk och omhändertagande 

Burt (2000) beskriver nätverk som en individs eller organisations kontakter som har 

införskaffats över tid från tidigare interaktioner. I många fall så används nätverk för att 

skaffa sig en uppfattning om andra aktörer på marknaden eller personer som enheter i ens 

egna nätverk har tidigare interagerat med. Jonas Curling10 beskriver musikbranschen som 

ett sammankopplat nätverk där alla känner alla. Han menar att om en aktör inte lever upp 

till vad som är överenskommet i ett samarbete så kommer det negativa ordet om denne 

aktör sprida sig vidare till andra organisationer. Enligt Ellis (2011) så är Word-of-mouth 

det mest inflytelserika sättet ett företag kan marknadsföra sig på vilket grundar sig i att 

företaget håller vad de lovar och lever upp till kundernas förväntningar. I ett nätverk som 

musikbranschen påstår Curling att det är lätt att få en typ av bild uppmålad av sig själv 

som grundar sig i tidigare interaktioner med företag som sedan för ordet vidare om 

interaktionen till andra aktörer. 

 

Lars Rixon11 menar att förtroendet och pålitligheten till sin samarbetspartner är två av det 

viktigaste delarna i ett samarbete. Existerar det varken pålitlighet eller tillit redan innan 

ett samarbete börjar genom en negativ syn på en aktör inom musikbransch nätverket finns 

det en chans att ett samarbete aldrig initieras. Detta stärks av Godson (2009) som 

framhäver att individer är mer villiga att samarbeta och genomföra affärer med andra 

individer som de tycker om. Godson fortsätter med att det är nätverket som är en 

förlängning av individens nätverk så ger goda relationer med andra individer möjligheten 

interagera med en större mängd människor. Per Alexandersson12 talar om gott 

affärsmannaskap och genuinitet i samarbetet. Han påstår att individer och organisationer 

som endast jobbar för egna intressen inte klarar sig i musikbranschen då dessa inte 

kommer att överleva över lång tid då dessa organisationer eller individer kommer att 

filtreras bort från branschens nätverk. I musikbranschen är det framförallt viktigt att 

fortsätta vara relevant i olika nätverk. Rainbird och Walters (2004) poängterar att 

värdekedjor består av andra aktörer som bidrar med värde till processen och av denna 

anledning viktigt att organisationer värnar om sina värdekedjor då dessa aktörer kan vara 

direkt avgörande för företagets effektivitet. När en konsert ska arrangeras så är detta 

samspel i värdekedjan viktig att ta hand om då andra aktörer alltid är närvarande. Den 

                                                 

10 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
11 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
12 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
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ekonomiska delen ska inte vara den avgörande faktorn i ett samarbete då det är många 

parametrar och parter som ska gynnas av ett samarbete säger Alexandersson.  

 

Dulworth (2008) beskriver individens personliga nätverk och dess betydelse för personlig 

utveckling och framgång. Han framhäver även att individens personliga framgång i 

affärsmässiga sammanhang kan leda till organisatorisk framgång. Grahams (2012) fyra 

perspektiv för gynnsamt nätverksskapande är närvarande i synsättet hos medverkande 

respondenter.  Liselotte Naeslund13 talar om betydelsen för att hålla en öppen dialog och 

definiera vilka förpliktelser som både hon och motparten har i samarbetet. Klargörs inte 

dessa förpliktelser kan det leda till frustration och dåliga affärer påpekar Kent Wennman14 

som fortsätter med att poängtera att om förpliktelserna är klara så kommer det nästan 

alltid att skapa ett mer gynnsamt samarbete och en större chans att hålla kontakten med 

motparten för framtida samarbeten.  

 

Gillis Bengtsson15 berättar om möjligheterna för att utnyttja sitt egna nätverk för att skapa 

affärsmöjligheter. När det kommer till att planera en turné så vänder sig Bengtsson till 

sitt nätverk för att kartlägga hur turnén ska gå till. Godson (2009) beskriver nätverk som 

formella, informella eller kulturella nätverk. Bengtsson beskriver sitt nätverk av en 

blandning av formella nätverk och informella. Han talar om att hans formella nätverk har 

blivit hans informella då parterna som är närvarande i hans nätverk har, över tid, blivit 

vänner och bekanta.  En viktig beståndsdel för att artisten ska bli nöjd med turnén är att 

planera vägen som artisten ska ta under turnén inte blir för komplicerad. Bengtsson menar 

att för att göra vägen så smidig som möjligt hjälper hans nätverk till som finns över hela 

sverige. Lars Rixon16 tar även upp betydelsen av ett tätt och välformat nätverk. Han 

påpekar att i processen att planera en turné kan förfrågningar och problem lösas betydligt 

snabbare om kontakten sköts med rätt person som har all nödvändig information. Problem 

som att inte komma fram till rätt individ som har information kan tyda på ett nätverk som 

kan behöva mer djup. Dulworth (2008) framhäver teorin, Connect effect, om betydelsen 

av ett djupt rotat nätverk för att nätverket ska jobba för individens fördel. Rixon berättar 

                                                 

13 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
14 Wennman, Kent; Arrangör på Parksnäckan. 2017. Telefonintervju 12 December. 
15 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
16 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
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att det har varit många gånger som han har haft ett problem som hade kunnat blivit 

omhändertaget betydligt snabbare bara om han visste vem han skulle vända sig till. 

 

4.1.3 Samspel mellan aktörerna (vad är nyckeln till bra samarbete) 

Edvardsson (1996) refererar till Grönroos definition av tjänster är en rad av aktiviteter 

som för nytta och ska lösa kundens problem. Interaktionerna mellan aktörerna i processen 

att arrangera en konsert är till stor del av tjänstekaraktär då många samarbeten bygger på 

utbyte av tjänsteaktiviteter för att genomföra en konsert. Ett genomgående tema från 

studiens respondenter är att för att samarbete mellan aktörerna ska fungera är 

kommunikationen och informationsflödet en stor faktor. Katarina Fredriksson17 tar upp 

att för om hon ska ha möjlighet att utföra sin del av samarbetet så behöver hon få tillgång 

till rätt information. Dåligt informationsflöde och kommunikation menar Fredriksson kan 

leda till missförstånd både innan och efter konserten såväl som ekonomiska problem samt 

ett irritationsmoment som inte gynnar någon av parterna. För att förminska antalet 

missförstånd mellan parterna är det viktigt att den interna organisationen vet vilka ramar 

som arbetet ska utföras inom. Som Normann (2011) påpekar har back-officepersonalen 

stor påverkan på hur front-officepersonalen utför tjänsten. Kommunikationen mellan de 

två avdelningarna blir därför en avgörande del för hur kommunikationen utförs till 

externa parter för att kommunicera ut rätt information.  

 

Brist på kommunikation är en stor faktor när något inte fungerar som det ska berättar 

Liselotte Naeslund18. Lars Rixon19 talar även han om vad bra eller dålig kommunikation 

kan leda till. Han menar att dålig kommunikation mellan samarbetspartnern som ger 

upphov till stora problem i utförandet av arrangemanget kan resultera i att det inte 

kommer bli något fortlöpande samarbete. Det är i allas intresse att bibehålla etablerade 

relationer då, enligt både Zineldin (2012) och Godson (2009) påstår att etablera nya 

kunder är upp till fem gånger så kostsamt. Rixon tar upp att kommunikation mellan 

aktörerna handlar till stor del om tillgänglighet och att “man får respons och man får svar 

på frågor”.   

 

                                                 

17 Fredriksson, Katarina; Produktionsledare på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
18 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
19 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
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Gillis Bengtsson20 stryker även under det Lars Rixon säger när han diskuterar vikten av 

att ge respons och visa för en motpart att det händer något när det kommer till 

kommunikation. Motparten ska inte behöva känna sig ignorerad. Bengtsson menar på att 

ett sms eller ett mail som meddelar att mottagaren har observerat motpartens meddelande 

kan räcka när det inte finns tid för att besvara något direkt, bara för att informera att 

meddelandet har kommit fram och kommer att behandlas. Det handlar om en öppen och 

transparent kommunikation, där motparten ska känna ska sig uppmärksammad och att 

dess ärende följs upp. Enligt Gummesson (2002) så skapas det en win-win situation 

mellan parter som är involverade i långsiktiga relationer som bygger på att aktörerna 

skapar värde tillsammans. Då kommunikationen har ett sådant stort fokus går det att se 

som ett verktyg organisationer kan använda sig utav för att värna och bygga upp mer 

långsiktiga relationer och samarbeten. 

 

Grönroos (2015) argumenterar för vikten av att integrera en serviceinriktad strategi i sin 

tjänsteverksamhet där kostnadshänsyn och intern effektivitet inte borde styra ett bolags 

strategiska tänkande då extern effektivitet och kundrelationer bör vara vägledande i 

beslutfattanden. Aktörerna som samarbetar för att ta fram en konsert är kunder till 

varandra och det framgår att aktörerna är medvetna om vad som värderas för en positiv 

kundupplevelse. Lars Rixon21 tar upp att leveranssäkerhet, snabbhet och 

betalningsförmåga har en stor betydelse för ett samarbete. Jonas Curling22 fortsätter med 

att berätta att flexibiliteten och toleransen i ett samarbete måste fungera. I förarbetet och 

under en konsertens gång är det mer än vanligt att icke förutsägbara situationer uppdagas 

där alla inblandade parter måste vara flexibla för att lösa eventuella problem. Johan Sand  

Grevillius23 styrker detta med hans syn på motpartens anpassning till arrangemanget. 

Dalhalla är ett speciellt spelställe där organisationen har strukturerat upp processer under 

en lång tid hur aktiviteter ska utföras och behandlas. Aspekter som solens bana är det inte 

många andra ställen som aktörerna måste ta i hänsyn för att få det perfekta ljuset på scen. 

Grevillius ser sig själv även som kund till artisten då det är hans organisation som har 

betalat för tjänsten av en konsert. Grevillius menar att motpartens anpassning underlättar 

samarbetet då Dalhalla har beprövade och fungerande procedurer för att arrangera en 

                                                 

20 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
21 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
22 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
23 Sand Grevillius, Johan; Produktionsledare på Dalhalla. 2017. Telefonintervju 4 December. 
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konsert. Flexibilitet hos motparten talar även Curling om och detta går i linje med 

Edvardsson och Larsson (2004) tar upp betydelsen av anpassningsbarhet hos leverantören 

för att verkligen lösa kundens behov på bästa möjliga sätt. 

 

I Edvardsson och Larssons (2004) fem faktorer som påverkar kundens upplevelse talar 

de om leverantörens kunskap och förmågan att sätta sig in i kundens situation vilket både 

Liselotte Naeslund24 och Kent Wennman25 utrycker sig om. Naeslund talar om kunskapen 

och kompetensen från motpartens anställda. Hon menar att personalen måste vara 

kompetenta nog att utföra sitt arbete efter det ramarna som finns för konserten. Det 

ekonomiska aspekterna kan hamna utanför kapaciteten som den ena parten har om 

personalens färdigheter och kunskap kan hantera att utföra arbetet inom ramarna. 

Wennman understryker att samarbetspartner måste sätta sig in i varandras verksamhet 

och förstå varandra för att skapa ett bra samarbete, “[...] om man tittar på storbolagen så 

är det ju liksom några av dem har ju väldigt stor förståelse och försöker hitta 

kompromisser. [...] både ekonomiskt och praktiskt. Medan andra sätter en prislapp och 

sen är det ingen diskussion”.  Lovelock och Wirtz (2016) argumenterar för att det 

traditionella märknadsföringssättet är utdaterat och att mer serviceinriktad 

marknadsföring har fått allt större betydelse vilket överensstämmer med respondenterna 

ovan. Aspekter som god service och flexibilitet värderas högre än rent ekonomiska frågor 

trots att ekonomin fortfarande spelar en stor roll i samarbetet.  

 

Vad som är värdet av en tjänst dikteras och definieras av kunden där Grönroos (2015) 

beskriver värde som att kunden “får det bättre”. Av detta syfte så är det viktigt för 

organisationer att förstå vad kunden vill ha. Gillis Bengtsson26 nämner detta när han 

diskuterar hur de på SwingKids resonerar kring olika biljettförsäljningstjänster. 

Bengtsson pratar om hur han alltid valt det mindre bolaget Ticksters 

biljettförsäljningstjänst framför andra alternativ när han ska arrangera och sälja biljetter 

till någon form av evenemang. Detta dels då Bengtsson har en relation till grundarna av 

företaget sen innan, men även på grund av att de erbjuden ett system och service som 

konkurrerande företag ej gör. Det rör sig om ett enkelt, billigt och effektivt system som 

låter användaren se över biljettförsäljningen mer eller mindre i realtid. Det finns här ett 

                                                 

24 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
25 Wennman, Kent; Arrangör på Parksnäckan. 2017. Telefonintervju 12 December. 
26 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
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tydligt värde som är väldigt eftertraktat ur perspektivet av en arrangör. Tickster förstår 

vad en mindre arrangör är ute efter i sin tjänst, och kan genom detta leverera ett värde 

som enligt Bengtsson slår det som andra, även mycket större, bolag kan erbjuda. 

 

Detta extra värde som en aktör som Tickster kan leverera är något som gjorts möjligt av 

det digitala paradigmskiftet. Tack vare den nutida tekniken finns det möjlighet för en 

arrangör att följa biljettförsäljningen i stort sett realtid. Att en aktör som Tickster utnyttjar 

dessa digitala möjligheter för sin tjänst är därför något som har ett tydligt värde för en 

arrangör som exempelvis Gillis Bengtsson. Detta i kontrast med någon annan aktör inom 

biljettförsäljning som inte anammar dessa digitala möjligheter och levererar en allt 

långsammare tjänst. Därför är det viktigt för en aktör att hålla sin verksamhet och tjänsten 

som erbjuds aktuell och attraktiv ur perspektivet av en kund. 

 

4.2 B2B 

4.2.1 Långvariga relationer 

Att behålla befintliga kunder är billigare än att försöka skaffa nya kunder (Zineldin, 

2012). Utöver de ekonomiska aspekterna och fördelarna i att behålla kunder har vi 

kommit underfund med ytterligare aspekter med långvariga relationer. I de intervjuer vi 

haft har respondenterna berättat fördelar med att bibehålla och upprätthålla relationer med 

såväl leverantörer som med kunder som visar på att det finns fler fördelar med stabila och 

långvariga relationer. Per Alexandersson27 talar om gott affärsmannaskap, vett och sans 

och vikten av dessa attribut hos parter och parter emellan. Att ha en frank och ärlig 

diskussion om pengar och andra möjliga aspekter som kan påverka slutresultatet är något 

han anser är av hög vikt för att ett samarbete ska bli så långvarigt, gynnsamt och 

välfungerande som möjligt. En frank och ärlig diskussion kan förhindra att meddelandet 

som avsändaren avser att skicka inte tolkas på något annat sätt än vad avsändaren menar. 

Fill (2010) menar att det är när mottagaren ska avkoda meddelandet som det kan uppstå 

problematik som missförstånd om meddelandet inte är tydligt nog.  Alla vill tjäna pengar 

och göra bra affärer men Alexandersson menar på att det finns aktörer som enbart är ute 

efter snabba pengar.  Att dessa aktörer som är ute efter att tjäna snabba pengar finns är 

även något som Niklas Herrström28 bekräftar och att det inte fungerar att arbeta 

                                                 

27 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
28 Herrström, Niklas; Arrangör på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
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tillsammans med denna sorts aktör. Alexandersson poängterar däremot att dessa aktörer 

utgörs av en försvinnande minoritet och att de allra flesta aktörer han gör affärer med 

förstår att de arbetar gentemot ett gemensamt mål. Relationsmarknadsföring för företag 

och aktörer handlar enligt Gummesson (2002) att på lång sikt bygga upp relation som för 

parterna involverade leder till en win-win-situation, vilket borde ses som ett gemensamt 

mål då ingen aktör frivilligt vill göra en dålig affär. Samarbeten handlar om ett givande 

och tagande påpekar Katarina Fredriksson29 och hon förklarar hur hon i viss mån är 

beroende av sina leverantörer samtidigt som även leverantören är beroende av henne och 

hennes företag.  

 

Godson (2009) skriver om hur befintliga kunder är mer sannolika att ingå i samarbeten 

med leverantören då det är enklare att utbyta idéer och synpunkter sinsemellan när en 

relation upprättats. Däremot krävs det insatser i både resurser och engagemang för att 

vårda relationen men att i slutändan kan det komma att gynna de parter som är involverade 

och att eventuellt höga kostnader kan elimineras. Liselotte Naeslund30 belyser den 

positiva innebörden av att hon har byggt upp relationer med några av hennes leverantörer 

av tjänster. Genom att ha upprättat en relation förstår de varandra och de båda inser att 

det finns krav och förväntningar från vardera part som måste hållas. Hon förklarar att 

exempelvis hålla sig inom budget är av hög vikt, men trots detta finns det även utrymme 

för förhandling och modifikation av tjänsten som förväntas levereras. Genom att på ett 

ärligt sätt lägga fram förslag dels inom redan uttalad budget men även att lägga fram andra 

förslag med argumentet “kan jag få 50,000 mer då kan jag göra det här, är det värt det?” 

öppnar de upp för utbyte av idéer och synpunkter. Naeslund menar på att detta är en bra 

person att samarbeta med. Det handlar om att under tid bygga upp ett förtroende för 

varandra vilket är något som Niklas Herrström31 poängterar som en viktig aspekt i 

uppbyggandet av relationer. Att vara rätt person på rätt plats är något som har stor 

betydelse åt båda hållen, att vara rätt person för jobbet men även att arbeta med rätt 

samarbetspartner. Arbete och strategier för att främja relationer kan även resultera i att 

kunden får en ökad lojalitet till företaget menar Richard & Perrien (1999).  Jonas 

Curling32 menar på att i ett långvarigt samarbete krävs det att båda parter förstår det 

                                                 

29 Fredriksson, Katarina; Produktionsledare på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
30 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
31 Herrström, Niklas; Arrangör på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
32 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
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gemensamma målet de ämnar nå och att brist på denna kunskap och förståelse är något 

som kan förstöra ett samarbete. Med detta sagt menar han ändå på att det finns ett visst 

utrymme för kreativitet och möjlighet till att lägga fram alternativa förslag.  

 

Johan Sand Grevillius33, som jobbar på utomhusarenan Dalhalla, berättar att på grund av 

arenans säregna  läge mitt ute i skogen har de valt att arbeta långsiktigt med vissa av sina 

leverantörer då logistiken kan vara ett problem för nya aktörer. Det skulle ta tid att lära 

ut nya aktörer hur rutiner och arbetet på arenan är upplagt. Dessutom påpekar han att 

eftersom de aktörer som är involverade sedan flera år tillbaka har gjort ett bra jobb och 

därför finns det ingen anledning till att vilja byta ut dem. Han berättar att de är lite som 

en familj och att de har en viss förkärlek till Dalhalla då detta är ett speciellt ställe att 

arbeta på. En av Gummessons (2002) teorier om relationsmarknadsföring är att om 

kunden har en relation till varumärket eller företaget kan detta positivt påverka den 

upplevda kvaliteten av samarbetet. Detta är något som tydliggörs när Grevillius berättar 

att de som är involverade i arrangemanget på Dalhalla vill jobba på Dalhalla, inte bara ur 

ett ekonomiskt perspektiv utan snarare ett relationsbaserat perspektiv. Han berättar att 

tankegången lyder “Det är sommar, det är Dalhalla som gäller”. 

 

4.2.2 Kostnad kontra kvalitet 

Ett av Godsons (2009) argument för att det skulle vara bättre ur ett ekonomiskt perspektiv 

att behålla redan befintliga kunder än att skaffa nya är att redan befintliga kunder är 

mindre priskänsliga. Han baserar detta argument på att lojalitet och förtroende ligger till 

grund och att bra service och tilläggstjänster kan kompensera upp ett eventuellt dyrare 

pris. Kvaliteten på den tjänst som förmedlas måste då givetvis matcha priset på tjänsten i 

fråga.  

 

“Det ekonomiska är alltid viktigast på något sätt” svarar Gillis Bengtsson34 på frågan om 

huruvida ett pris kan avgöra valet mellan två aktörer som erbjuder likvärdiga tjänster. 

Däremot påpekar han att han anser att långvariga relationer är viktigare för honom när 

det kommer till val av aktör att samarbeta med. Han understryker vikten av kunskap hos 

motparten och att det är något han värdesätter högt. Professionalism och smidighet 

                                                 

33 Sand Grevillius, Johan; Produktionsledare på Dalhalla. 2017. Telefonintervju 4 December. 
34 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
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underlättar hans arbete och han arbetar helst med aktörer han vet besitter dessa attribut. 

Edvardsson & Larssons (2004) fjärde punkt i teorin om en tjänsts kvalitetsupplevelse tar 

upp att kunskap och färdigheter hos leverantören är en viktig beståndsdel i ett kvalitativt 

samarbetet mellan olika parter. Även Gummesson (2008) talar om hur kunskap ligger till 

grund för ett stabilt och professionellt samarbete. Men trots att kunskap och färdigheter 

är något Bengtsson strävar efter i ett samarbete är kostnadsfrågan trots allt av allra högsta 

vikt. Lars Rixon35 påpekar även han att den ekonomiska aspekten är en av de viktigare 

punkterna i ett samarbete. Han nämner betalningsförmåga, likviditet och att få betalt i tid 

som tecken på ett seriöst och kvalitativt samarbete. Han poängterar däremot även att 

allmän pålitlighet, tillgänglighet och att förtroende för varandra är viktigt i ett samarbete. 

 

Liselotte Naeslund36, som tidigare i sin karriär arbetade med produktionen kring 

konserter, berättar att hon ibland nekat erbjudanden från externa parter som hon tidigare 

arbetat med på grund av att en annan aktör erbjuder ett bättre pris. Hon menar på att även 

om hon hellre vill arbeta med, utifrån sina personliga preferenser, “favoritpersoner” kan 

hon inte göra detta om priset inte täcker upp för kvaliteten av tjänsten. I hennes fall som 

agent är det i slutändan artisten som ska stå för kostnaden och Naeslund påpekar att hon 

inte vill skapa högre kostnader för artisten om det går att kapa vissa kostnader. Trots detta 

ska inte ett billigare pris sänka den kvalitet som förväntas av leverantören. Hon berättar 

om en tidigare leverantör av transportmedel där priset var lägre men kvaliteten var 

avsevärt sämre än med andra dyrare leverantörer. Efter att ha arbetat med det billigare 

företaget ett tag kände Naeslund att kvaliteten på den tjänst hon köpte inte var tillräckligt 

hög för att kunna fortskrida samarbetet. Hon började därför boka transport av det dyrare 

företaget. Kvaliteten hos det dyrare alternativet täckte upp den extra kostnad som lades 

till. En annan aspekt Naeslund tog upp som tecken på ett gott kvalitativt samarbete är när 

samarbetspartnern är självgående. Hon, liksom Gillis Bengtsson37, understryker att 

kunskap inom området är viktigt för att underlätta hela processen och även Niklas 

Herrström38 tar upp denna egenskap. Han påpekar att det är något som han och hans bolag 

försöker bidra med till sina samarbetspartners, det framkommer inte ifall detta är något 

han söker hos en samarbetspartner. 

                                                 

35 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
36 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
37 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
38 Herrström, Niklas; Arrangör på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
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4.2.3 Sweden Live Music Conference 

Lars Rixon39 berättar att han och 7 andra aktörer inom livebranschen som fokuserar på 

turnéer tillsammans anordnar ett event där olika bolag samlas, Sweden Live Music 

Conference. Det är ett event som brukar “vandra runt” i Sverige och i januari 2018 

kommer den arrangeras i Norrköping. På Sweden Lives hemsida står det “Sweden Live 

är ett evenemang där Sveriges ledande turnébolag under några dagar träffar 

musikarrangörer och samarbetspartners” (swelive.se, 2017). Rixon förklarar att det i 

grund och botten är ett säljevent där olika bolag visar upp sina artister genom showcases. 

Översättningen av showcase till svenska är monter och/eller reklamjippo (bab.la, 2017) 

och det är det Sweden Live Music Conference handlar om. Att marknadsföra sina artister, 

sitt bolag eller söka och finna aktörer på marknaden på ett och samma ställe. 

 

Utöver just showcases berättar Lars Rixon40 att även är en mässa och det anordnas olika 

sorters seminarier. Det är ett sätt att samla de svenska aktörerna inom livebranschen. Per 

Alexandersson41 nämner Sweden Live i vår intervju med honom och han påpekar att detta 

är ett event där han har möjlighet att träffa sina samarbetspartners han annars inte träffar. 

Han sköter vanligtvis sina affärer via telefon eller mail, men under detta event har han 

möjlighet att träffa samarbetspartners face-to-face. Detta kan relateras till Han & Vermas 

(2014) teori att trots modern teknologi är ett möte med samarbetspartners ansikte-mot-

ansikte något speciellt. Kent Wennman42 nämner även han Sweden Live i vår intervju 

med honom. Han talar om eventet på ett mer businessorienterat sätt, till skillnad från 

Alexandersson som talade om det som ett event som finns för att upprätthålla kontakt och 

relationer. Wennman nämner Sweden Live när han talar om när han börjar planera 

sommarens konserter. Han förklarar att det är under Sweden Live han börjar kika på vilka 

artister han hoppas kunna boka till sommaren. Oavsett vad aktörens syfte med deltagande 

i Sweden Live Music Conference är så är det ett event skapat för att skapa samarbeten 

och relationer eller för att värna om redan initierade samarbeten. 

 

                                                 

39 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
40 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
41 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
42 Wennman, Kent; Arrangör på Parksnäckan. 2017. Telefonintervju 12 December. 
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4.3 Processer för gästernas trivsel 

4.3.1 Slutkonsumenten och värdet av dennes upplevelse 

En konsert kategoriseras som tjänsteupplevelse där konsumenten är delaktig i skapandet 

av tjänsten (Grönroos, 2015). En konsert är ett evenemang som till stor del cirkulerar 

kring besökarna och deras upplevelse av konserten. Besökarnas närvaro är av största 

bettydelse för konsertens utförande och även värdet tjänsten levererar. Zeithaml, Bitner 

& Gremler (2013) menar att en tjänsts gemensamma värdeskapande inte uppkommer utan 

kundens medverkan vilket konserter är beroende av. En positiv publik ökar värdet av 

tjänsten för alla närvarande.  Jonas Curling43 menar att det är inget problem för besökare 

att betala för mat, dryck och inträde under en konsert. Den ekonomiska ställningen en 

konsert tar behöver inte vara avgörande för ett lyckat arrangemang menar han. Curling 

anser att det är servicen kring maten, drycken och inträdet som är avgörande. Besökare 

förstår sig på priserna men enligt Curling är det mindre villiga att stå i långa köer eller 

stanna kvar på en konsert där ljudupplevelsen inte är bra. Detta påvisar att Curlings 

företagsstrategi går i linje med Zeithamls (1988) teori om företagsstrategier med fokus på 

kundvärde kan leda till bättre användning av organisationens resurser. Curlings fokus 

ligger på kunden och därför kan resurserna disponeras ut på ett sätt som är till för kundens 

upplevelse. Liselotte Naeslund44 tar upp samma poäng angående betydelsen av att sätta 

kundens upplevelse i centrum då hon varit med om fall där besökare har lämnat konserten 

tidigt på grund av dåligt ljud eller framkomlighet. Hon påpekar även artistens roll i hur 

besökarnas upplever konserten. Hon menar att artisten har ett ansvar att genomföra en 

konsert på bästa möjliga sätt och om artisten inte lever upp till besökarens förväntningar 

kan det vara ett klagomål som hon får ta hand om. 

 

För att göra konserten, eller tjänsteupplevelsen, så positiv som möjligt för 

slutkonsumenten måste situationen göras smidig och enkel för besökarna. Som Jonas 

Curling45 diskuterat vill ingen stå i långa köer, vilket är en åsikt som även delas av Gillis 

Bengtsson46. Bengtsson diskuterar ett arrangemang där han fick göra kompromisser med 

entrén. Detta på grund av att det blev alldeles för mycket kö på grund av att de inte hade 

möjlighet att läsa in biljetterna, alldeles för nära inpå att artisten skulle gå på scen. Dessa 

                                                 

43 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
44 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
45 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
46 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
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kompromisser innebar att vissa potentiella biljettintäkter gick förlorade för att insläppet i 

entrén skulle gå så effektivt och snabbt som möjligt. Bengtsson säger att värdet för 

besökarna är själva upplevelsen och något som inte går att mätas i pengar. Detta beslut 

gjorde det möjligt för tusentals köande kunder att komma in i tid till konsertens start, som 

i sin tur också ledde till att det talades mycket gott om arrangemanget i efterhand. Genom 

denna handling som gjorde besökarnas tillvaro betydligt smidigare kan organisationen 

skapa sig en bättre bild utav sig själva utåt till sina kunder för en bättre relation mellan de 

två parterna. Bengtsson tar även upp att turnén i sig fick mycket positiv press som kan 

ses ifrån Holt och Paynes (2001) teori om att lojalitet och bra relationer skapas inte vid 

transaktioner utan över tid med fortsatta positiva interaktioner.  

 

I linje med detta diskuterar även Jonas Curling47 om hur de försöker att experimentera 

och testa sig fram med olika placeringar av bland annat toaletterna på konsertområdet, 

allt för att försöka minimera alla köer som kunden kommer att behöva stå i vid ett 

evenemang. Zeithaml et.al (2016) belyser att kunder tenderar att skilja på att vara 

tillfredsställa och på bra kvalité vilket går i linje med Curlings svar. Curling försöker inte 

bara tillfredsställa sina besökare utan söker efter möjligheter för att skapa så hög kvalitet 

på besöket som möjligt genom kontinuerligt arbete för att försöka förbättra sina 

evenemangs utformning. 

 

4.3.2 Efter avslutat arrangemang 

Efter en konsert är avslutad så går det att mäta ett lyckat arrangemang genom ekonomisk 

vinst, men även arrangemangets mottagande av besökarna. Liselotte Naeslunds48 fall där 

besökare hade lämnat konserten tidigt för att upplevelsen inte var som förväntad är 

information som är viktig för aktörerna att få tillgång till för att avgöra om arrangemanget 

var lyckat eller inte. Som arrangör på Kulturoasen i Uppsala har Kent Wennman49 en 

kanal för att få feedback som endast fungerar på ett litet spelställe. Han berättar att han 

får så mycket feedback från sina besökare så det nästan blir kusligt. Då han nästan alltid 

finns på plats under sina event så har en personlig relation till många av sina besökare. 

Den familjära och personliga stämningen beskriver Wennman som anledningen till att 

många går dit och enligt Zeithaml (et.al 2016) beskrivs värde som det kunden vill ha. 

                                                 

47 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
48 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
49 Wennman, Kent; Arrangör på Parksnäckan. 2017. Telefonintervju 12 December. 
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Besökarnas upplevelse kan även mätas på Kulturoasen som få andra spelställen då 

ekonomin runt konserter baseras omkring donationer som besökare lämnar. Det 

ekonomiska utfallet av en konsert kan vara indikationer för att en konsert gick bra eller 

dåligt men det krävs djupare förståelse i gästernas upplevelse för att hitta åtgärder för 

eventuella problem. 

 

Nordwall & Wallstam (2016) trycker på att utvärderingar av besökarnas upplevelse är en 

viktig del för arrangemangs anpassning till besökarna. Till skillnad från Liselotte 

Naeslund, som fick feedback från besökare direkt, så kan arrangörerna ta del av 

besökarnas upplevelse informellt via en tredje part. Gillis Bengtsson50 förklarar att 

feedbacken som han fick under sin turné kom till stor del av besökare han hade haft 

informella samtal med men även tredje parter som hade fått besökarnas upplevelser 

förklarade till sig. Feedback från besökare är, enligt Nordwall & Wallstam (2016), 

information som inte ska isoleras till ett evenemang utan ska användas för användas för 

att skapa en mer positiv evenemangsupplevelse för besökarna i framtiden. Detta är något 

som Jonas Curling51 anammat starkt, då han diskuterar att han gör 

marknadsundersökningar angående vissa aspekter av sina arrangemang för att få feedback 

och i sin tur kunna effektivisera och göra konsertupplevelsen så bra som möjligt för 

slutkonsumenten. 

 

  

                                                 

50 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
51 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
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5 Slutsatser 

 

Under vår undersökning och analys av det fenomen som vi kallas livebranschen har vi 

kommit underfund med vissa slutsatser och tendenser. Dessa slutsatser kommer i detta 

kapitel presenteras och studiens forskningsfrågor att besvaras. 

 

 

5.1 Besvarade forskningsfrågor 

5.1.1 Vilka värdekedjor finns vid skapandet av en konsert? 

Med denna studie har vi fått en djupare insikt i hur värdekedjan faktiskt ser ut, och vilka 

aktörer som är mer beroende av varandra än andra. En aspekt i hela värdekedjan vi fått 

en klar bild om är att det finns inte ett specifikt tillvägagångssätt och flöde i kedjan utan 

aktörerna agerar på olika sätt och med olika sorters aktörer trots att de har samma sorts 

uppgift och plats i kedjan. Våra respondenter, som varit representanter för olika företag, 

har haft en specifik roll i sina företag och därför talat mycket om sina uppgifter och sin 

syn på värdekedjan utifrån sin egen position. Men de företag som representerats sköter 

ibland flera olika sorters uppgifter, exempelvis Live Nation har agenter som Liselotte 

Naeslund52 som “säljer” artister och produktioner, men Live Nation är även egen arrangör 

och arrangerar konserter åt sina artister. Detta är även fallet med Luger, SwingKids och 

United Stage. Detta gör det svårt att tydligt sätta värdekedjan på papper, då det handlar 

om hur mycket respektive företag är delaktiga.  

 

Den värdekedja, eller kanske snarare det kluster av aktörer, som finns bakom konserten 

varierar väldigt mycket beroende på ett antal aspekter; storlek på spelställe, storlek på 

artist, vilket bolag (aktörer) som är involverade. Skapandet av en konsert kan ske i så 

många olika konstellationer att samarbetet kan vara svårt att definiera i en tydlig 

värdekedja. I ett fall kan det finnas tydligt definierade aktörer med till exempel separat 

agent och management, medan dessa två i ett annat fall kan vara en och samma aktör. Det 

kan därför vara enklare att se det som utgående och ingående aktörer, som i olika 

kombinationer utgör de involverade aktörerna i att skapandet av en konsert. Så länge 

                                                 

52 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
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aktörerna är öppna, ärliga och har goda avsikter i sin business finns det inga rätt eller fel 

i sitt tillvägagångssätt när det kommer till samarbete mellan parter.  

 

5.1.2 Vilka värdeskapande processer finns det inom dessa värdekedjor? 

Genom denna studie har vi fått kunskap i att olika aktörer inte har någon specifik strategi 

när det kommer till värdeskapande inom de värdekedjor som uppkommer vid skapandet 

av en konsert. I många av fallen rör det sig snarare om ställningstaganden och 

tillvägagångssätt för att göra de relationer som finns så smidiga och gynnsamma som 

möjligt. Det har visat sig att det, snarare än någon direkt strategi, kan handla om att göra 

sig tillgänglig, visa på en stor kunskap om sitt arbetsområde, och bevisa sig vara en 

pålitlig aktör. Kort och gott att bevisa sig vara en så pass bra samarbetspartner som bara 

möjligt. För att återkoppla till Nationalencyklopedins definition av värde så rör dessa 

processer handlingar som har ett värde (NE.se), snarare än handlingar specifikt för att 

skapa ett värde. 

 

Vi har dock fått insikt i att det tydligt finns vissa aspekter av ett samarbete inom en 

värdekedja som anses vara mycket viktiga. Bra kommunikation är var en ständigt 

återkommande aspekt som togs upp som något som verkligen krävs för att ett samarbete 

skall fungera. Det krävs en lyhördhet och transparens när det kommer till 

kommunikationen. Transparensen är något som Liselotte Naeslund53 menar är väldigt 

viktigt då hon tar upp ett exempel på ett dåligt samarbete där olika aktörer har en tendens 

att gå över budget på grund av att det inte finns någon fungerande diskussion mellan 

aktörerna. I och med att det rör ett nät av olika aktörer med olika arbetsuppgifter som alla 

på sina egna sätt och vis jobbar mot att slutkonsumenten, konsertbesökarna, ska få en så 

bra upplevelse som möjligt är det viktigt att samarbetet mellan aktörerna fungerar så 

smidigt som möjligt. Där är en väl fungerande kommunikation det första redskapet i ledet 

för att kunna genomföra detta. Hand i hand med bra kommunikation går även en förväntad 

pålitlighet. Vid ett samarbete ska det inte råda någon tvivel om att det som utlovas 

kommer att genomföras, då det annars kan innebära konsekvenser för ett arrangemang, 

något som Gillis Bengtsson54 diskuterar. Pålitligheten är även den väldigt nära kopplad 

till en förväntad kunskap från de andra aktörerna i värdekedjorna. Likt att det måste gå 

                                                 

53 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
54 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
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att lita på att en uppgift kommer att genomföras måste det såklart även vara så att en 

samarbetspartner faktiskt besitter den kunskap som krävs för att genomföra en utlovad 

arbetsuppgift. 

 

Utöver väloljad kommunikation mellan de inblandade parterna, som är den gemensamma 

grundpelaren för att få ett samarbete att fungera, så råder det aningen delade meningar 

om vad som är åtråvärt när det kommer till hur olika aktörers tjänster är utformade. 

Närmare bestämt frågan angående kostnad kontra kvalitet. Skillnaden i åsikt när det 

kommer till denna fråga kan grunda sig i respondenternas olika arbetsuppgifter. En agent 

som Liselotte Naeslund55 vars jobb främst är knutet till en artist kan se att en lägre kostnad 

för en aktörs tjänst är att prioritera, då agenten jobbar för att artisten ska kunna få ett så 

högt gage som möjligt och därför vill minimera artistens kostnader. I kontrast till detta 

kan en konsertarrangör vilja prioritera kvaliteten hos en tjänst för att slutkonsumenten ska 

få en så bra upplevelse som möjligt. Till exempel med diverse alternativ för att göra 

entréprocessen snabbare eller fler toaletter, något som både Jonas Curling56 och Gillis 

Bengtsson57 diskuterar. I slutändan är det naturligtvis det som budgeten tillåter som styr, 

men det kan finnas tydliga meningsskillnader när det kommer till kostnad kontra kvalitet 

beroende på om det rör sig om en utgående eller ingående aktör. 

 

Det personliga mötet och nätverkande har även visat sig vara en viktig bit i det som en 

aktör finner attraktivt. Ett tydligt bevis på detta är att mässor som Sweden Live Music 

Conference, som både Lars Rixon58 och Per Alexandersson59 diskuterar. Genom dessa 

typer av evenemang kan aktörer visa upp sig och kommunicera i person, snarare än att 

den initiala kontakten alltid behöver ske genom ett telefonsamtal eller ett e-

mailmeddelande. Detta går även hand i hand med Stevens (2005) teori om att mässor och 

företagsevent öppnar upp för möjligheten att bygga relationer med potentiella 

samarbetspartners. 

 

 

                                                 

55 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
56 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
57 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
58 Rixon, Lars; Agent på United Stage. 2017. Telefonintervju 7 December. 
59 Alexandersson, Per; Underhållningschef på Liseberg. 2017. Telefonintervju 4 December. 
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Dessa processer som finns för värdeskapande inom de olika värdekedjor som finns vid 

skapandet av en konsert handlar främst om relationer. Relation är även är något som kan 

uppkomma naturligt i och med dessa värdeskapande processer. Levererar en aktör god 

kommunikation, kvalitet och/eller ett konkurrenskraftigt pris, stor kunskap samt en 

pålitlighet finns det där såklart goda förutsättningar för framtida samarbetsmöjligheter. 

Som Parasuraman (2000) menar ska en samarbetspartners tjänst upplevas kunna leverera 

att värde, och på så vis kommer en lojalitet kunna byggas upp. 

 

5.1.3 Vad definierar ett lyckat samarbete vid ett konsertarrangemang 

Vad vi observerat är att de diskuterade värdeskapande processerna inte alla nödvändigtvis 

behöver vara närvarande för att ett arrangemang ska upplevas som lyckat eller för att 

samarbetet skall fungera bra. Även om samtliga naturligtvis är önskvärda kan en olika 

kombinationer av processerna fungera tillräckligt bra för att konsertarrangemanget ska 

kunna genomföras. Vid det fall som Gillis Bengtsson60 diskuterar om att de inte hade 

möjlighet att scanna in biljetter då den tjänsten fallerade kunde de genom snabb och 

effektiv kommunikation åtgärda problemet. Detta kan ha orsakat en viss förlust av 

biljettintäkter med gav som följd en förhöjd upplevelsekvalitet utifrån besökarnas 

perspektiv. Dessa typer av kompromisser och ställningstaganden är något som kan 

komma att gynna arrangemanget och aktörerna genom positiv word-of-mouth och som 

ett bevis på kunskap och en tilltro att arrangören, i detta fall, kan genomföra ett lyckat 

konsertarrangemang, trots eventuella motgångar. Som Jonas Curling61 menar är även att 

i efterhand utvärdera ett arrangemang ett effektivt tillvägagångssätt att kunna se huruvida 

ett samarbete var lyckat och hur det skulle kunna göras bättre i framtiden. 

 

5.2 Besvarat syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka det nät av aktörer och deras insatser i de 

värdekedjor där de är delaktiga i processen för skapandet av en konsert i Sverige.  

 

Studien har gett oss en insikt i det komplexa nätverk av aktörer som samarbetar med syfte 

att arrangera en konsert. Det framgår tydligt att ett effektivt samarbete är av största vikt 

                                                 

60 Bengtsson, Gillis; Arrangör på SwingKids. 2017. Besöksintervju 11 December. 
61 Curling, Jonas; Tidigare arrangör på Welcome Uppsala. 2017. Besöksintervju 8 December. 
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för genomförandets framgång när alla inblandade aktörer påverkas av varandras bidrag 

till processen. Musikbranschen är i framfart och växer ekonomiskt kontinuerligt år efter 

år. Livesektorn har blivit en allt mer betydande del i det ekonomiska landskapet och det 

kommer i framtiden krävas stort engagemang från aktörernas sida för lyckade konserter. 

Livesektorn visar inga tecken på att sakta ner i sin framfart och arrangemangen kan 

kommas att forma till komplexare system än vad det är idag med fler aktörer inblandade. 

Ett mönster i studiens empiri har varit att de som är inblandade i skapandet av en konsert 

inte vet exakt vilka aktörer som är inblandade, detta då samarbeten har så många 

variationer beroende på externa eller interna faktorer samt vilken arbetsuppgift personen 

i fråga har. En aktör som jobbar nära intill artisten som till exempel Katarina 

Fredriksson62, som är produktionsledare på Luger, har en stor insikt i de aktörer som är 

närmast relaterade till artisten i sig. Det kan röra sig om logistikrelaterade aktörer som 

exempelvis boende och transport. En aktör som istället jobbar primärt med 

arrangemanget, som Johan Sand Grevillius63 på Dalhalla, har däremot en stor insikt i de 

aktörer som är som närmast relaterade till uppbyggnaden och genomförandet av 

konserten, så som tekniker och stagehands. 

 

Det har dock visat sig tydligt att det anses finnas primära aktörer och sekundära aktörer. 

Genom intervjuerna har vi i stor utsträckning kunnat definiera aktörerna som är delaktiga 

i processen av att skapa en konsert. Detta som antingen ingående aktörer, som exempelvis 

arrangörer som står för arrangemanget, och utgående aktörer, som till exempel agenter 

eller management som representerar artisten. De ingående aktörerna kan även liknas med 

köpare och de utgående aktörerna med försäljare. Dessa två typer av aktörer är på varsin 

sida av spektrumet att arrangera en konsert och under dessa har de egna värdekedjor som 

fungerar som stödtjänster för deras verksamhet. Som det går att se i Figur 4 ger de primära 

aktörerna input till de sekundära aktörerna utifrån vad det specifika arrangemanget 

kräver, varpå de sekundära aktörerna producerar en output till arrangemanget.  

 

                                                 

62 Fredriksson, Katarina; Produktionsledare på Luger. 2017. Telefonintervju 5 December. 
63 Sand Grevillius, Johan; Produktionsledare på Dalhalla. 2017. Telefonintervju 4 December. 
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Figur 4 Primära och sekundära aktörer (egen)  

 

Arrangörer har ofta etablerade relationer med catering- och transportfirmor som står mer 

eller mindre till arrangörens förfogande. Samtidigt kan artistens sida ha crew och musiker 

som står som externa parter men som är involverade. Samarbetet mellan dessa två typer 

av aktörer har möjlighet att utvecklas till mer gynnsamma samarbeten än vad det är i 

dagens läge med större fokus på gemensamt värdeskapande och en starkare relation 

mellan varandra. Liselotte Naeslund64 berättar att hon kan tycka att aktörer som det inte 

förs lika mycket dialog med behöver organisationer arbeta bättre med och försöka knyta 

starkare band mellan då dessa sekundära aktörer är en del av laget som arrangerar en 

konsert. Med starkare relationer mellan aktörerna inom värdekedjan så kan 

organisationerna utveckla konserttjänsten för en mer positiv kvalitéupplevelse för 

besökarna. 

 

Något som framkommit är att värde i det gemensamma arbetet för att genomföra en 

konsert ses som en attraktiv attribut hos samarbetspartnern. Det behöver inte röra 

specifikt de ekonomiska aspekterna utan mer humanitära egenskaper som aktörerna ser 

som värde. Att bibehålla och värna om personliga relationer genom kontinuerligt positivt 

utförbart arbete och genuinitet gentemot musiken är nyckelfaktorer. Processen handlar 

till stor del om hur arbetet utförs och inte vad arbetet innefattar. Den stressiga situationen 

som skapas av konserter där scheman och deadlines ska följas behöver aktörerna vara 

kapabla att föra en dialog samt anpassa sig för oväntade situationer på bästa möjliga sätt. 

                                                 

64 Naeslund, Liselotte; Agent på Live Nation. 2017. Besöksintervju 20 November. 
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Utifrån de intervjuerna som genomförts går det att se att flexibilitet är mycket eftertraktat 

och ett arbetssätt som aktörer värderar högt. Som en delaktig aktör i processen måste 

arbetet som utförs grunda sig i att resterande av nätverket som arbetar tillsammans för att 

genomföra konserten jobbar för samma mål. Samarbetet måste gynna alla parter där alla 

ska vara nöjda med konsertens planering och resultat. 

 

5.3 Praktiska implikationer 

Vår förhoppning med denna studie var i praktisk bemärkelse att ge möjlighet till ett 

effektivare arbete mellan parterna som är involverade. Att kunna poängtera hur 

värdekedjorna ser ut och hur det i praktiken fungerar skulle kunna underlätta för individer 

som är intresserad att bedriva verksamhet inom området, inte minst för aktörer som är 

nya på marknaden. Att göra denna djupdykning i ämnet är även ett mycket bra 

komplement för oss som skriver denna då de kurser i musikbransch endast skrapat på ytan 

på hur det verkligen ser ut i branschen. 

 

5.4 Vidare forskning 

Det har visat sig tydligt att det finns utrymme för mycket vidare forskning inom området. 

Genom denna studie har vi kunnat identifiera vissa mönster inom den svenska 

livemusikbranschen och tendenser relaterade till de samarbeten som uppkommer inom 

branschen. En ytterligare studie med en bredare tidsram som tillåter fler intervjuer hade 

gjort det möjligt att kunna göra en tydligare kartläggning av vilka aktörer som är delaktiga 

i skapandet av en konsert samt hur de interagerar och samverkar med varandra. Med en 

annan vinkel på intervjuobjekt kan en annan sida av livesektorn analyserats. I denna 

studie har aktörer som bokare, agenter, management och arrangörer använts som 

kvalitativt underlag. Aktörer som inte står i centrum av arrangemanget som exempelvis 

transportfirmor, cateringbolag och vakter, som är delaktiga i processen skulle kunna 

tillföra en annan infallsvinkel och ett större djup till konserters värdekedjor. Dessa aktörer 

har möjligtvist mindre kunskap om arrangemangets uppbyggnad men förmedlar ett värde 

samtidigt till slutkonsumenten. Ämnet har visat sig vara relativt komplext, vilket gör en 

potentiell grundlig kartläggning av aktörerna väldigt intressant. Speciellt med tanke på 

att den svenska livemusikbranschen är ständigt växande och det tomrum som finns kring 

forskning som behandlar detta typ av ämne och frågeställningar. 
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Värdekedjornas längd i processen att arrangera en konsert har många olika variationer 

beroende på en mängd faktorer. Den mest betydelsefulla faktoren är konsertens omfång 

och storlek. Om avgränsningar till konsert arrangemang av en specifik storlek tas i hänsyn 

kan detta skapa en djupare förståelse i värdeskapande processer i olika typer av konserter. 

Antalet aktörer kan vara färre och värde kan ha en annan innebörd än vid större konserter.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Aktörer 

Diskutera och förstå [intervjuobjektets] förståelse om vilka aktörer som är involverade i 

processen att arrangera en konsert.  

 

 Vilken roll har [intervjuobjektets typ av företag] i processen av att arrangera en 

konsert? 

 Vid skapandet av en konsert i Sverige, vad finns det för olika aktörer som är 

delaktiga i processen? 

Värdekedjor vid skapandet av en konsert 

Diskutera de olika aktörerna som är delaktiga när en konsert skall genomföras, ur ett 

business-to-business-perspektiv. Få en inblick i vilka aktörer som finns och vad de har 

för roll, samt hur de olika aktörerna interagerar med varandra.  

 

Ämnen att beröra: 

värdekedjan, samarbete mellan aktörerna 

 

 Vilka andra aktörer inom livemusikbranschen interagerar ni på [intervjuobjektets 

företag] främst med när en konsert skall arrangeras? 

 Finns det något i värdekedjan som fattas, behöver omstruktureras eller finns det 

återkommande problem?  

Relationer 

Diskutera de relationer som byggs upp över tid och om det finns ett initiativ för 

[intervjuobjektet] att upprätthålla relationer.  

 Är det vanligt att man samarbetar med samma aktörer (företag) inför olika 

konserter?  

 Har man någon form av tillvägagångssätt att försöka upprätthålla relationer 

mellan aktörerna?  



  

 

 

II 

Värdeskapande 

Diskutera de eventuella värdeskapande processer som finns mellan aktörer vid 

arrangerandet av en konsert. Vilka är de? Hur genomförs de? Varför genomförs de? Hur 

påverkar dessa processer relationerna inom livemusikbranschen? 

 

Ämnen att beröra: 

Värdeskapandeprocesser,  

 

 Finns det några inom livebranschen vanligt förekommande processer när det 

gäller värdeskapande mellan aktörerna? 

 Hur försöker ni på [intervjuobjektets företag] skapa värde gentemot de aktörer 

som ert företag interagerar med? 

Värde för besökarna 

Diskutera det eventuella värde som uppkommer för en slutkonsument som följd av de 

potentiella värdeskapande processer som finns i värdekedjorna. 

 

 Vad bidrar [intervju objektet] med för värde till slutkonsumenten?  

 Vad bidrar alla aktörer inom värdekedjan för värde till besökaren?  

 

  



  

 

 

III 

Bilaga B Svenska musikbranschen intäkter 2015 

 

http://statistik.musiksverige.org/ 

http://statistik.musiksverige.org/

