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Sammanfattning 

 
Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera företaget RMH:s (Respect My Hustle) varumärke 

och identifiera vilka faktorer relaterade till just varumärket som kan ses som 

framgångsfaktorer för företaget som en representant för mindre bolag inom 

musiksektorn. Syftet definieras ytterligare i två delsyften: 

1.      Utreda betydelsen av intern marknadsföring och dess påverkan på utformningen 

av musikbolagets varumärke. Detta i form av identitet, rekrytering, kultur, intern 

marknadsföring. 

2.     Utreda betydelsen av marknadskommunikationens och nätverkandets påverkan 

på musikbolagets varumärke. 

Syftet mynnar ut i forskningsfrågan som är följande: 

• Vilka framgångsfaktorer kan ur ett varumärkesperspektiv identifieras för 

musikbolaget RMH som en representant för mindre bolag inom musiksektorn? 

  

Metod 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av en abduktiv karaktär. Sju intervjuer har 

genomförts. Sex intervjuer är gjorda med tidigare anställda vid företaget och fem av 

dessa är gjorda personligen, en via telefon. Den sjunde och sista intervjun gjordes med 

en fokusgrupp där fyra konsumenter till företaget medverkade. 

 

Slutsatser 

I den empiriska analysen och i slutdiskussionen framkommer det att den interna 

kulturen hos företaget var av stor vikt för deras framgångar med varumärket. 

Passionerade, hårt arbetande medarbetare och gemenskapen dem däremellan sken 

igenom utåt till intressenter och gjorde att de ville vara en del av gemenskapen. Även 

RMHs och deras artisters politiska och samhälleliga engagemang var starkt 

sammankopplat med bilden av företagets varumärke och visade sig vara en bidragande 

faktor till dess framgång. Fans, följare och samarbetspartners ville förknippas med 

RMH och deras artister för att bli sedda som medvetna och engagerade för att på så vis 

kunna bidra till positiv påverkan på omvärlden.  
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Abstract 

This report is a qualitative case study about the Swedish record label/management 

collective Respect My Hustle (RMH). RMH was active between the years 2005-2017 

and represented Swedish hip-hop artists such as Silvana Imam, Adam Tensta, Cherrie 

and Erik Lundin. The purpose of this report is to analyse the company’s brand to 

identify which factors led the brand and company to success, and by doing so starting a 

discussion about which factors smaller companies within the music industry should 

strive to perfect in order to gain success. This study is of an abductive nature. We have 

interviewed six people who have been working with the company. We have also 

interviewed one focus group of consumers of the brand. Our results have been made by 

analyzing these interviews along with our own experiences and the presented theories.  

 

Our findings include that the internal culture of the company was of big importance 

when it came to building and maintaining a strong and successful brand. RMH had a 

strong sense of community within the company which we found also reflected on their 

fans and followers in the sense that fans and followers were very loyal and spoke highly 

about the brand. Other findings include that being engaged in community issues, which 

RMH was in a large sense, made the bonds to fans and followers very strong. RMH 

spoke up about societal issues such as feminism and immigration politics, which fans 

and followers also seemed to care deeply about, leading them to look up to and respect 

the company deeply. RMH was all about telling stories. Their artists wrote personal 

lyrics about segregation and feelings of being caught in the middle between cultures and 

not really having a feeling of belonging anywhere, among other things. This personal 

storytelling was always present in everything RMH and their stall of artists produced, 

for example events, workshops and lectures making them more of a political force than 

only an actor in the music industry.  
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel introducerar vi bakgrunden till vår studie samt konkretiserar 

det problem kring vilket uppsatsen har sitt fokus. Först genom en problemdiskussion 

följt av en problemformulering och sist en forskningsfråga. Vidare presenteras syftet 

med studien samt vilka avgränsningar vi valt att göra för att på bästa sätt undersöka 

problemet. Kapitlet avslutas med definitioner av branschspecifika företeelser och en 

presentation av företaget kring vilket studien är gjord. 

 

1.1 Bakgrund 

På skivbolagssidan av musikbranschen delas skivbolagen upp på ett sätt där ett bolag 

antingen definieras som ett majorbolag eller ett indiebolag. Till majorbolagen räknas de 

tre största skivbolagen - Universal Music Group, Sony Music Entertainment samt 

Warner Music Group. Medan till indiebolagen räknas alla andra bolag som är fristående 

från de nyligen uppräknade tre majorbolagen (musiksverige.org). 

 

Majorbolagen har under väldigt lång tid dominerat musikbranschen (statista.com) och 

så är även fallet i skrivande stund. Universal Music Group, Sony Music Entertainment 

och Warner Music Group leder överlägset när det kommer till släppta topp-singlar, med 

sammanlagda 95,71% marknadsandelar (musikindustrin.se, 2017). Dock säger en 

undersökning gjord av Statista (2017) att indiebolagen världen över sakta men säkert 

börjar ta över allt fler marknadsandelar i musikindustrin. Varför går det bättre och bättre 

för indiebolagen, samtidigt som de stora skivbolagen börjar tappa marknadsandelar kan 

man fråga sig. 

  

Digitaliseringen av branschen märks bland annat i förändringen i intäktsströmmar. 

Intäkter från strömmad musik via streamingtjänster som exempelvis Spotify är sedan 

2011 större än intäkterna från traditionell fysisk distribution som CD- och LP-skivor 

(musiksverige.org). Detta har därmed blivit den största inkomstkällan för inspelad 

musik och har gjort det möjligt för artister att sprida sin musik samt marknadsföra sig 

via internet utan hjälp av eller kontrakt med ett skivbolag (Kvarby i Billings intervju 

2016). Detta har i sin tur lett till en förändring kring skivbolagens arbetssätt. Det 
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skivbolagen främst måste fokusera på nu är att hjälpa artisterna att nå genom bruset 

(Kvarby i Billings intervju 2016). 

  

Trendsjackers (2017) menar att det kraftiga genomslaget och den ständigt ökande 

användningen av sociala medier, där vi har möjligheten att vara konstant uppkopplade 

till och nå ut till personer över nästan hela världen via internet har effekter på 

musikbranschen. Nu kan artister och band på egen hand kommunicera med omvärlden 

utan stora kostnader då Facebook och Instagram gör det till och med gratis att 

kommunicera och marknadsföra sig via egenskapade kanaler. Det pratas flitigt om det 

rådande mediebruset och att det är svårt att ta sig igenom det eftersom att möjligheten 

för vem som helst att publicera sin musik och marknadsföra den online har lett till att 

mycket musik publiceras och marknadsförs, vilket i sin tur leder till hög konkurrens om 

människors uppmärksamhet (Trendjackers, 2017). 

  

Ett indiebolag som har visat sig i framkant och som har nått en rad framgångar i sitt 

samarbete med artister under de närmaste åren är kollektivet RMH, som står för Respect 

My Hustle (Kjellmer, 2017). RMH lyckades under sina sista verksamhetsår med att 

toppa listor, sälja guld, fylla konsertlokaler och publikområden framför festivalscener 

runtom i Sverige, hyllas av medier, samt vinna en hel del prestigefyllda priser (Gelin, 

2016). RMH var ett så kallat 360-bolag, eller så kallat partnerbolag i grundaren Babak 

Azarmis egna ord, som dels ägnade sig åt skivbolagsverksamhet, men även allt annat 

som rörde artisterna och deras verksamhet. Däribland ingick arbetsuppgifter som 

management, eventarrangemang, utformning samt implementering av marknadsförings- 

och PR-kampanjer. Både bolagets varumärke och deras artister har synts mycket i såväl 

traditionell som social media och även i form av merchandise på deras anhängare och 

fans. Med sitt unika sound så har RMH förändrat svensk hiphop och fört fram artister 

såsom Silvana Imam och Erik Lundin (Käck, 2016). 

 

Genom att göra en fallstudie på RMH som vi anser är ett exempel på ett framgångsrikt 

bolag och ett starkt varumärke så undersöker vi hur vi kan svara på den obesvarade 

frågan huruvida ett starkt varumärke är en avgörande faktor för framgång för ett mindre 

bolag i musikbranschen. 
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1.2 Problemdiskussion   

Som vi tidigare påpekat fortsätter de tre majorbolagen Universal Music Group, Sony 

Music Entertainment och Warner Music Group att dominera (musikindustrin.se), trots 

den långsamma minskningen av marknadsandelar som Statistas.com visar. De står för 

majoriteten av all försäljning och omsättning och kan därmed antas ha ett större kapital i 

marknadsföringsbudget än de indiebolag med mindre försäljning och omsättning. Man 

kan fråga sig om det verkligen bara är pengar som har betydelse för vem som får synas 

och höras idag. Även frågan kring hur man tar sig igenom det rådande mediebruset och 

hur man ror åt sig marknadsandelar består och i vår uppsats utgår vi från hypotesen att 

det hela handlar om varumärkesbyggande och ett starkt varumärke. I dagens snabbt 

föränderliga samhälle där vi dygnet runt matas med information via både traditionell 

media och annonsplatser såväl som via internet och sociala medier är det en utmaning 

för ett helt nytt företag att sticka ut ur mängden och positionera sig på marknaden 

(Story, 2007).  

  

Vilka faktorer går att identifiera från ett varumärkesperspektiv som kan leda ett mindre 

bolag till framgång? Vissa säger att framgång har att göra med hur nöjda företagets 

intressenter är med företagets verksamhet (Philipson, 2011) medan andra påstår att det 

hela handlar om värdeskapande som sker ömsesidigt mellan alla aktörer i 

tjänstesystemet där de skapar värde för varandra (Skålén, 2016). Begreppet framgång 

och framgångsfaktorer presenteras vidare i uppsatsens teorikapitel och är essentiellt att 

förstå sig på för att reda ut hur mindre bolag ska nå just framgång. Att nå dit är just det 

som är vårt problem i denna studie.  

 

Vi har valt att undersöka problemet genom att analysera hiphopkollektivet RMH. Under 

studiens gång har vi undersökt vilka faktorer som ledde till RMHs framgångsrika 

framfart för att komma fram till en slutsats kring vad mindre företag kan göra för att nå 

just framgång. 

Fokus ligger på varumärkesbyggande och hur viktigt varumärket är som 

konkurrensfördel, samt på relationsbyggande och nätverk samt hur detta kan utgöra en 

essentiell del i ett företags framgång eller brist därpå. En av våra utgångspunkter har 

varit Normanns (2000) teori kring dynamisk diagnos eller så kallade företagets goda 

och onda cirklar. Han menar här att vad som gör ett serviceföretag framgångsrikt 

påverkas av tre olika nivåer som är på makro-, mikro- och inre nivå. Det vill säga 
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faktorer som är externa och interna påverkar vidare hur sanningens ögonblick (mikro-

cirkeln) blir vid själva serviceaktiviteten där företag möter kund. Normann (2000) 

menar att indikationerna och faktorerna som leder till framgång är många. 

  

Med vår uppsats kommer vi med ett varumärkesfokus närmare undersöka och diskutera 

vad dessa faktorer kan tänkas vara och analysera hur ett mindre musikbolag kan 

använda sig av och arbeta med dessa faktorer för att nå just framgång genom sitt 

varumärke. 

  

Vår studie kan vara till nytta för andra mindre musikbolag som är i uppstarten såväl som 

mindre musikbolag som önskar nå längre med sin verksamhet. Alla företagare strävar 

sannolikt efter att nå så kallad framgång, men att sätta fingret på vad framgång faktiskt 

är verkar stå oklart. Att bena ut definitionen till begreppet skulle kunna hjälpa 

verksamheter att lättare förstå och anamma hur man når detta. Vad vi har sett finns det 

ingen forskning kring vad framgångsfaktorer specifikt är för verksamheter som verkar 

inom musikbranschen. Detta är något som borde vara av intresse för de flesta som 

verkar inom denna sektor. 

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Att det rådande medie- och reklambruset kan göra det svårt för mindre aktörer med 

mindre marknadsföringskapital att sticka ut och göra omvärlden varse dess existens gör 

de mindre företagen som lyckas slå igenom och nå ut otroligt intressanta enligt oss. Vi 

har identifierat RMH som ett sådant företag, då de gick från att vara okända underdogs 

till att ha lyckats göra ett namn för sig själva inom musikbranschen som lett till bland 

annat prestigefyllda samarbetsförfrågningar och ett flertal Grammisnomineringar. Hur 

kommer det sig att vissa mindre företag lyckas slå igenom? Vi undrar om det går att 

identifiera faktorer kopplade till varumärkesbyggandet och varumärket som har varit 

bidragande i detta mindre företags framgång, och huruvida dessa faktorer går att göra 

allmängiltiga för andra mindre bolag i musikbranschen. På dessa grunder har vi 

formulerat följande forskningsfråga: 

 

• Vilka framgångsfaktorer kan ur ett varumärkesperspektiv identifieras för 

musikbolaget RMH som en representant för mindre bolag inom musiksektorn?  
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1.4 Syfte 

Vi undersöker aspekter som går att identifiera som framgångsfaktorer gällande ett 

musikbolags varumärke. Med vår undersökning hoppas vi kunna bidra till att hjälpa 

mindre musikbolag hitta sätt att kunna föra sin verksamhet framåt genom att aktivt 

jobba med de faktorer vi finner. 

 

Utifrån vår forskningsfråga har vi med avseende på RMH definierat två delsyften enligt 

följande: 

1. Utreda betydelsen av intern marknadsföring och dess påverkan på utformningen 

av musikbolagets varumärke. Detta i form av identitet, rekrytering, kultur, intern 

marknadsföring.  

2. Utreda betydelsen av marknadskommunikationens och nätverkandets påverkan 

på musikbolagets varumärke. 

 

1.5 Avgränsningar & förklaringar 

Då RMH främst arbetade med musik på svenska och hade den svenska hiphopscenen 

som grund har vi valt att avgränsa vår studie till det geografiska området Sverige. 

 

Vi har valt att undersöka framgångsfaktorer för mindre bolag inom musikindustrin, med 

RMH som representant för mindre bolag inom musiksektorn i Sverige. Detta då vi ser 

dem som ett bra exempel på ett litet musikbolag som lyckades bygga upp ett starkt 

varumärke.  

 

Studien är avgränsad till tidsramen 2005-2017, då detta var åren som varumärket RMH 

verkade inom. RMH har nu bytt namn till Trans94 och även gjort andra förändringar, 

vilket vi inte kommer att redogöra för i denna uppsats.  

 

Studien är även avgränsad från att undersöka rent ekonomiska faktorer, då vi finner 

varumärkesaspekten mer intressant och relevant för vår studie. 

 

Definitioner 

• Musikbolag 

Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, spela in 
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musik samt ansvara för marknadsföring och försäljning av musik 

(musiksverige.org).  

• Majorbolag 

År 2016 var majorbolagen Universal Music Group, Sony Music Entertainment 

och Warner Music Group (musiksverige.org). 

• Indiebolag  

Indiebolag är en förkortning av independentbolag och avser de musikbolag som 

är helt fristående och oberoende av majorbolagen (musiksverige.org). 

• 360-bolag 

Ett 360-bolag är ett kombinerat skivbolag, förlag och management i ett (AP 

Academy). 

 

1.6 Företagspresentation 

RMH, kort för Respect My hustle, var ett managementbolag, hiphopkollektiv, 

partnerbolag och skivbolag som grundades i Stockholm 2005 av Babak Azarmi (Gelin, 

2016). RMH var verksamt fram till maj 2017 (Kjellmer, 2017). Varumärket RMH lades 

då ned, men verksamheten fortsatte att drivas vidare med det nya namnet Trans94 

(rmhsweden.com). RMH har stått bakom några av de senaste årens mest hyllade 

svenska artister och har haft stort inflytande på det svenska musiklivet (Kjellmer, 2017). 

 

RMH representerade samma stall av artister som Trans94 nu gör, under samma 

bolagsnamn RMH Sweden AB. Dessa artister innefattade Silvana Imam, Erik Lundin, 

Adam Tensta, Michel Dida, Cherrie, Nebay Meles och Leslie Tay (Gelin, 2016). 

Artisterna, liksom varumärkena RMH och Trans94, har synts till flitigt i olika medier 

och i samarbeten med andra företag. 2015 så ställde SVT den retoriska frågan “Är det 

dessa som styr svensk hiphop?” (Hoff, 2016). 

 

Enligt företagets årsrapport från 2016 omsatte verksamheten drygt 3,4 miljoner kronor 

och slutade på ett årsresultat av vinst på 644 000 kronor (allabolag.se). RMH var främst 

verksamma i Sverige, med kontor i Stockholm, men de arbetade även mot den 

Skandinaviska marknaden (Hoff, 2016). 

 

Artister representerade av RMH fick under 2016 års Grammisgala 13 nomineringar, där 

de vann sammanlagt fyra. Silvana Imam vann pris för årets artist, Erik Lundin vann för 
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årets texförfattare och hiphop/soul samt producenten Nisj vann Grammisen för årets 

producent (Gelin, 2016). Utöver det så vann de även två P3 Guld-priser under 2016, där 

Erik Lundin vann priset för hiphop/soul och Silvana Imam vann livepriset Guldmicken 

(Gelin, 2016). 

 

I slutskedet av RMH så arbetade fyra personer med verksamheten; Babak Azarmi 

(Grundare och Creative Manager), Joel Nyström (Creative Manager), Elin Eliasson 

(Projektledare) och Arsema Haile (Merchansvarig/allt-i-allo). RMH arbetade förutom 

med artistmanagement även med eventarrangemang (Gelin, 2016). 
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2 Metod 
I detta kapitel redogör vi för metod och tillvägagångssätt av genomförandet av denna 

studie. Vi presenterar studiens  forskningsprocess samt val av ansats, analysmetod och 

urval. Vidare beskrivs anledningen till varför dessa val har gjorts samt metodkritik för 

dessa val.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Det finns två olika tillvägagångssätt att utgå ifrån när man bedriver företagsekonomisk 

forskning; kvalitativ forskning och kvantitativ forskning. Vad som skiljer dem åt är inte 

självklart men tecken på skillnader som råder är bland annat att en kvantitativ forskning 

lägger vikt på kvantifiering och att samla in data som man senare kan mätas, medan 

kvalitativ forskningsmetod beaktar snarare ord, uppfattningar och tolkningar i sin 

sociala verklighet och beskrivs som att den är inriktad på generering än att prova teorier 

(Bryman & Bell, 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) styrker detta genom att 

beskriva den kvalitativa metoden som ett tillvägagångssätt där man beaktar och 

fokuserar på öppen och mångtydig empiri. Vidare säger Denzin och Lincoln (2005) att 

kvalitativ forskning består av flera tolkningar av världen. Bryman & Bell (2017) menar 

vidare att skillnaderna inte är konstanta mellan dessa två metodval, utan kan variera från 

forskning till forskning och vilken inriktning man väljer i sin undersökning. Holme och 

Solvang (1997) påstår att de grundläggande skillnaden mellan dessa två 

forskningsredskap är sättet att samla in och analysera information på. Den största 

likheten mellan metoderna är att de båda utgår från samma syfte vilket är att bättre 

förstå den verklighet vi lever i (Holme och Solvang (1997). 

 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod som forskningsredskap. Vi har valt att göra 

vår studie till en så kallad fallstudie, vilket förklaras närmare i avsnitt 2.3. För en sådan 

studie krävs en mer detaljerad undersökning på ett visst fall, organisation eller person. 

Med en kvalitativ forskningsmetod tar man reda på vad människor gör, vet, tycker och 

känner genom att observera och analysera dessa aspekter (Patton, 2002). I vår 

undersökning försöker vi identifiera framgångsfaktorer för vårt valda fall och hur man 

kan applicera dem på liknande verksamheter. Vi vill få en fullständig förståelse för vad 

som formar framgång samt förstå sammanhang och fenomen på djupet. Holme och 

Solvang (1997) påstår att för att få förståelse på djupet är kvalitativ metod det främsta 
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valet av forskningsmetod. Patton (2002) stödjer detta och menar vidare att en kvalitativ 

metod syftar till att just få en helhetsförståelse kring ett fall. På denna grund har vi valt 

att tillämpa just en kvalitativ forskningsmetod då vi anser att en sådan metod passar bäst 

för att nå förmodligt resultat. 

 

För att få en fullständig och riktig uppfattning av vårt fall har alla intervjuer förutom en 

gjorts i personliga möten. Med skäl av att en intervjuperson var på resande fot har 

intervjun med denne istället gjorts via ett telefonsamtal. Att möta intervjupersoner 

personligen ger utrymme till att observera och tolka inte bara svaren utan även 

stämningen och ansiktsuttryck i syfte att forma en helhetsuppfattning av den data som 

man får in. Faktorer som spelar roll för intervjun är inte bara mötet person mot person 

utan hela situationen man befinner sig i menar Trost (2010).  

 

2.2 Fallstudie 

Yin (2006) beskriver att en fallstudie är en metod där man lägger fokus på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang. Bryman & Bell (2017) styrker detta då de 

skriver att en fallstudie beskrivs som en detaljerad och ingående studie kring ett 

specifikt fall såsom en organisation, företag, plats, person eller händelse. Detta är en väl 

använd forskningsdesign inom just företagsekonomi vilket är inom det ämnet vår 

forskning utgår ifrån (Bryman & Bell (2017). Yin (2016) menar att en fallstudie är att 

föredra om man ska ställa frågor såsom “hur” och “varför” i syfte att förstå aktuella 

händelser. 

 

Det specifika fall vi valt att undersöka är musikbolaget bakom varumärket RMH och på 

vilket sätt deras arbetssätt kan anses vara framgångsrikt samt ifall dessa aspekter går att 

göra allmängiltiga. Bryman & Bell (2017) tar upp att fallstudier oftast är av kvalitativ 

karaktär, vilket är den typ av metod vi valt att använda oss av då vi vill gå in djupt på 

vårt valda fall. Detta med syfte till att vi ville belysa fallet ingående. Vi vill angripa 

fallet från olika perspektiv och har därför valt att intervjua medarbetare såväl som 

utomstående intressenter. Insamlad empiri kring vårt fall kommer också till viss del från 

tidigare gjorda och publicerade intervjuer om varumärket.  
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2.3 Forskningsansats 

Vid val av forskningsansats kan man välja mellan bland annat induktion och deduktion. 

Alvesson & Sköldberg (2017) kallar dessa för förklaringsmodeller. Vid en deduktiv 

ansats utgår man från teori för att sedan göra slutsatser medan vid en induktiv ansats gör 

man tvärtom och istället utgår från observationer/resultat för att senare stifta teori 

(Bryman & Bell, 2017). Vårt intresse för frågan kring framgång och att undersöka just 

RMH utgick från våra egna empiriska kunskaper om bolaget. Primärt utgick vi därmed 

från en induktiv ansats men för att besvara vår forskningsfråga var vi tvungna att dels 

utgå från teori före insamlandet av ytterligare empiri och dels komplettera med vidare 

teori för att kunna förklara och analysera insamlad empiri. Vi behöver därför växla 

mellan både en deduktion och induktion. Watt (2007) förklarar att man då helt enkelt 

växlar mellan empiri och teori. Det är på så sätt vi har kommit fram till svar på vår 

forskningsfråga.  

 

Att endast välja ett av dessa forskningsansatser skapar problematik då induktivism är 

svårt att samla in tillräcklig empiri för att stifta en teori medan deduktivism är strikt och 

det är svårt att hitta klockrena teorier (Bryman & Bell, 2017). Ett försök till att minska 

dessa begränsningar är att använda oss av ett abduktivt tänkande då man växlar mellan 

empiri och teori. Bryman & Bell (2017) förklarar abduktion som ett sätt att försöka 

identifiera de betingelser som skulle kunna göra företeelsen mindre förbryllande och 

göra förvånad fakta till något självklart eller naturligt. Det nämns även att problem med 

att endast beakta antingen induktion eller deduktion innebär att det blir svårt att 

bearbeta, då man påträffar empiri som inte går att förklara med teori.  

 

2.4 Datainsamling  

Då vi valt att göra en kvalitativ undersökning av vårt fall så har vi även genomfört 

kvalitativa intervjuer. Trost (2010) anser att om man vill försöka förstå människor och 

handlingsmönster så är en kvalitativ studie rimlig, vilket vi har använt. När man utför 

kvalitativa intervjuer till en sådan studie ska frågorna vara så öppna och tillåtande som 

möjligt men intervjuaren ska  fortfarande styra själva intervjun (Trost, 2010). Bryman 

och Bell (2017) understryker även att i kvalitativa intervjuer är det accepterat att avvika 

från den intervjuguide man utgår ifrån. 
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Vår studie utgörs dels av intervjuer med personer som var verksamma i RMH och dels 

av utomstående intressenter i form av konsumenter av varumärket samt en klient de har 

jobbat med. Man kan välja att göra strukturella, semistrukturella eller ostrukturerade 

intervjuer. Strukturella intervjuer tillämpas snabbt och kan kodas samt bearbetas 

(Bryman & Bell, 2017). Enligt Holme & Solvang (1997) passar strukturella intervjuer 

bättre i en kvantitativ undersökning. Vi utesluter därför denna typ av intervju. I 

kvalitativa intervjuer är det en god idé att inte ha en allt för strukturell intervju utan 

istället låta intervjupersonerna välja riktning fritt då man får en bättre förståelse kring 

vad personen i fråga finner relevant och viktigt (Bryman och Bell, 2017). Bryman och 

Bell menar vidare att ostrukturerade intervjuer kan liknas vid vanliga samtal där man 

ställer en fråga om ett ämne, intervjupersonen får svara fritt och att intervjuaren därefter 

ställer följdfrågor på svaret. I sådana intervjuer framgår dock inte vad intervjupersonen i 

fråga finner viktigt. Därför har vi valt att blanda tillvägagångssätten strukturerad och 

ostrukturerad intervju för att göra intervjuer av semistrukturell karaktär. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från en så kallad intervjuguide som man förhåller sig 

till och att frågorna är öppna så att intervjupersonen kan utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell, 2017). En intervjuguide förklaras av Patton (2002) som en guide där 

man listar frågor eller ämnen som skulle kunna vara av relevans för intervjun. Den 

används också för att inte intervjun helt ska dra åt fel riktning och bli irrelevant för det 

som ska undersökas.  

 

För att få konsumenternas syn på RMHs varumärke och dess värdeerbjudande har vi 

valt att genomföra intervju med en fokusgrupp av konsumenter. Detta för att få en 

djupare förståelse för hur varumärket uppfattas av utomstående intressenter. En 

fokusgrupp är en form av kvalitativ intervju där flera personer är med och deltar i en 

undersökning (Bryman & Bell, 2017). Stewart (2014) menar att fokusgrupper ger 

utrymme för marknadsförare att observera konsumenter i verkligheten. Tillsammans i 

en grupp diskuterade de fyra utvalda intervjupersonerna ämnen som vi valt utifrån vår 

intervjuguide med fokus på RMH som varumärke. Dessa personer har liknande 

bakgrund då samtliga är i ungefär samma åldrar, är studenter vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och tidigare har konsumerat tjänster eller produkter från RMH. Meningen med 

att intervjua flera personer i en grupp är att de tillsammans kan diskutera ämnen som 

dels leds av intervjuaren, men att det främst är deltagarna själva som för diskussionen 

kring det de själva vill prata om (Hennink, 2013). Tanken med att ha en fokusgrupp är 
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att kunna identifiera detaljer som annars inte uppstår vid en intervju mellan endast två 

personer.  

 

Det finns flera olika typer av källor forskare kan samla empiri ifrån. En källa som 

kommit fram genom att forskaren själv samlat information direkt från en källa kallas för 

primärkälla eller förstahandskälla (Holme & Solvang, 1997). Sekundärkälla eller 

andrahandskälla är källor som forskaren inte själv tagit reda på utan fått från andras 

observationer, tolkningar eller svar (Bryman & Bell, 2017). Alvesson & Sköldberg 

(2017) menar att ju fler led informationen kommit ifrån desto mindre värd blir källan. 

På grund av detta har vi till absolut största del använt oss av primärkällor och i 

personliga möten samlat in empiri. Vi kompletterar dessa källor genom att använda oss 

av teorier från sekundärkällor som styrker det vi innan skrivandet av denna uppsats hade 

kunskap kring.  

 

2.5 Forskningsprocessen samt analysmetod 

Enligt Holme & Solvang (1997) är fördomar och för-förståelse som forskarna besitter 

det som är utgångspunkten i forskningsprocessen. Vi som individer och de erfarenheter 

vi har haft är viktiga för själva processen av uppsatsen. Personliga tolkningar och 

fördomar utgör betydelse för hur forskarna väljer att göra saker och ting, allt från val av 

intervjupersoner till val av teorier. Holme & Solvang (1997) menar vidare att det är 

omöjligt att inte vara subjektiv vid utförande av forskning. Alvesson & Sköldberg 

(2017) nämner Bourdieus teorier om socialt fält och habitus som också handlar om 

forskarens erfarenheter men också konkurrens- och maktförhållanden. Det menas vidare 

att detta är av vikt vid reflektion av forskning. 

 

Som vi tidigare nämnt består kvalitativa undersökningar av observationer av samhället. 

Vid analys av insamlad data för en kvalitativ studie är det forskarnas fantasi och 

kreativitet som är med och avgör resultat menar Trost (2010). Den data vi samlat in 

analyseras utifrån våra egna personliga preferenser. Vi använder såldes ett 

hermeneutiskt synsätt som enligt Bryman & Bell (2017) beskrivs som ett sätt där 

forskaren analyserar utifrån egna erfarenheter.  
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2.6 Intervjuguide och urval 

Våra intervjuer följer som sagt en intervjuguide. Nyckelord för intervjuerna är 

framgångsfaktorer, marknadsföring och värde. De ämnen vi kommer att utgå ifrån i våra 

intervjuer är följande: 

• Positionering/differentiering 

• Varumärke och image 

• Interna aspekter (företagskultur, intern marknadsföring, rekrytering, 

personalomsättning) 

• Nätverk/kommunikation/B2B 

• Målgrupp 

• SWOT 

• Framgångsfaktorer 

 

Vid kvalitativa intervjuer skriver Trost (2010) att det är av vikt att inte ha allt för många 

intervjupersoner då det kan resultera i svårigheter att hantera information för att få en 

djup förståelse av det man undersöker. För att förstå fallet i sin helhet så har vi valt att 

utgå ifrån tre olika perspektiv på vårt fall; från de anställdas, från samarbetspartners i 

form av artist samt från konsumenter av varumärket. Urvalet har gjorts till störst del av 

strategiskt karaktär där vi valt ut personer som har en stark anknytning till vårt fall. 

Trost (2010) presenterar strategiskt urval som ett urval där man har syfte till att utlova 

variation i urval. Vidare menar han att det är ett tillvägagångssätt där forskaren 

använder sig av olika typer av källor som innebär olika värde för teorin. Vårt urval av 

intervjupersoner har allra högsta grad bestått av individer i liknande åldrar som har 

liknande bakgrund. Då vi valt att intervjua personer från diverse perspektiv anser vi att 

vi når ett urval med variation. Till viss del har vi tillämpat så kallad bekvämlighetsurval 

vilket är det val man gör som för tillfället är lättast att få tag på (Holme & Solvang, 

1997). Detta då vi genomförde fokusgruppen som bestod av bekanta till oss forskare i 

Kalmar som vi visste sedan tidigare hade en relation till varumärket RMH då de tidigare 

konsumerat deras produkter i form av artisternas musik och/eller RMHs evenemang. 

 

Tabellen nedan illustrerar vilka intervjuobjekt vi har valt, arbetsplats och yrkestitel. 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. Holme & Solvang (1997) menar att 

anteckningar av observationer eller intervjuer är förutsättningarna för att genomföra en 

meningsfull analys.  
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Tabell 1: Intervjuer 

Intervjuperson Företag Yrkestitel  Datum Plats 

Babak Azarmi RMH/Trans94 Creative Manager 6/12-17 Telefon 

Joel Nyström RMH/Trans94 Creative Manager 29/11-17 Trans94s kontor 

Adam Taal Adam Tensta Artist 14/12-17 Ka’s Café 

Elin Eliasson RMH/Trans94 Projektledare 29/11-17 Trans94s kontor 

Anna Bengtsson Trans94 Praktikant 5/12-17 Universitetsbibliot-

eket Kalmar 

Arsema Haile RMH/Trans94 Merchansvarig/allt-

i-allo 

29/11-17 Trans94s kontor 

Fokusgrupp: 

Amina 

Alihodzic, 

Amanda Kiflay, 

Sara Faraj och 

Rahel Siyoum 

Studenter vid 

Linnéuniersite-

tet  

Studenter 14/12-17 Universitetsbibliot-

eket Kalmar 

 

2.7 Operationalisering 

En operationalisering innebär en beskrivning av de tillvägagångssätt som vi ska 

använda oss av för att testa våra teorier (Bryman & Bell, 2015). Med andra ord är 

operationalisering ett begrepp för att koppla teori med empiri, eller med så kallad 

samhällspraxis (Holme & Solvang, 1997). En operationalisering är ett sätt att ta reda på 

hur man ska mäta teorin och empirin på en konkret nivå. Operationalisering kan man 

även benämnas som operationer eller närmare bestämt för mätning (Bryman & Bell, 

2017). Vi har valt att utgå från ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv och har därför 

valt teorier som vi anser vara relevanta för uppbyggandet av ett starkt varumärke i 

musikindustrin. 
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Vår intervjuguide bygger på valda teorier för att visa på koppling eller ej mellan våra 

antaganden och verkligheten. Då alla intervjuer är av semistrukturell karaktär så har 

vissa ämnen eller teorier testats i olika utsträckningar beroende på intervjuperson. Med 

en tydlig operationalisering syftar vi härmed att läsaren ska få klarhet i varför vi ställer 

de frågor vi ställt. I tabellen nedan visar vi på de teorier som vi kopplar till olika 

frågeställningar från vår intervjuguide.  

 

Tabell 2: Frågeställningar 

Teori Frågeställning 

Positionering/differentiering Vad hade ni för värderingar som medarbetare i 

verksamheten? 

Hur skiljde sig RMH från andra musikbolag i Sverige? 

Varumärke och image Hur byggde ni upp varumärket RMH? Vilket fokus? 

Vilka byggstenar var viktigast? Hur skulle ni beskriva 

varumärket? 

Interna aspekter Hur skulle ni beskriva företagskulturen? Hur byggdes 

den upp? 

Nätverk/kommunikation/B2B Hur arbetade ni med samarbetspartners? 

Målgrupp Vilka var er målgrupp? Varför? 

SWOT Vad var era styrkor? 

Vad var era svagheter? 

Vilka var era direkta konkurrenter? 

Framgångsfaktorer Vilka var era främsta framgångsfaktorer? 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 

För att skapa en god kvalitet på vår undersökning har vi beaktat två vetenskapliga 

kriterier som påverkar studiens resultat; reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om 

hur bra och noggranna mätningar eller bearbetningar av information har gjorts medan 

validitet handlar om hur den empiri man samlat in har mäts (Holme & Solvang, 1997). 
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Man får en valid uppsats genom att använda sig av reliabla metoder. Båda aspekter 

måste finnas med i förutsättningarna för att få en studie med god kvalitet. När det 

kommer till reliabilitet bör man vara kritisk kring det faktum att olika information skulle 

kunna skilja sig beroende på när den samlats in eller att information som samlats in kan 

komma att bli utdaterad (Bryman & Bell, 2017). Vår undersökning är, som vi nämnt 

tidigare, en fallstudie, och detta av förklarande slag. För att en sådan studie ska ha stark 

validitet menar Yin (2007) att funna mönster finnes från den insamlade empirin. Alltså 

att studiens logik består av mönsterjämförelse som stämmer överens eller där man vid 

flera tillfällen påträffat samma resultat. Vi har i vår vid mätning av resultat fokuserat på 

att identifiera mönster som svarar på vald forskningsfråga, syfte och teorier i denna 

uppsats. 

 

Reliabilitet och validitet syftar främst till att användas på kvantitativa studier men går 

att anpassa till kvalitativa genom att använda begrepp som inte är kopplat till just 

kvantitativa mätningar (Bryman & Bell, 2017). Vår operationalisering hjälpte oss förstå 

kopplingar och mäta resultat. Vi färdigställde först och främst studiens teoretiska 

bakgrund för att sedan utgå från den i skapandet av den kvalitativa undersökningens 

intervjuguide. Detta gjorde vi för att komma så nära som möjligt en pålitlig studie med 

god kvalitet. Att ha god reliabilitet och validitet är viktigt för uppsatsen styrka och 

värde. 

 

2.9 Metodkritik 

Holme och Solvang (1997) anser att det är märkligt att endast använda sig av ett enda 

forskningsredskap då det på detta vis inte är möjligt att fånga verkligheten i sin helhet. 

Av samma anledning påtalar Alvesson och Sköldberg (2017) teorier kring att det kan 

vara en positiv aspekt att använda kvantifieringar för att komplettera en kvalitativ 

undersökning. Vi är medvetna om att detta skulle resultera i en ännu tydligare bild av 

vår faktiska värld, men detta är någonting vi inte har tillämpat av uteblivet intresse för 

kvantifiering av det valda forskningsämnet.  

 

Stewart (2014) anser att en fokusgrupp ska genomföras med minst fem intervjupersoner 

för att få en god kvalitet på insamlingen av empiri. I vår fokusgrupp hade vi endast fyra 

intervjupersoner och detta med anledning av tidspress. Vi är medvetna om att 

reliabiliteten kan påverkas av detta men anser att det inte påverkar uppsatsen kvalitet 



 

 17 

negativt. Det är vid kvalitativa studier bra att välja personer som inte är för lika, men 

ändå homogent enligt Trost (2011). Vi är medvetna om att våra intervjupersoner liknar 

varandra och har tagit detta i beaktning. 

 

Vi är väl medvetna om att vi inte kan ta reda på huruvida de funna framgångsfaktorerna 

i denna studie fungerar på andra bolag i praktiken då det skulle bli en för omfattande 

studie för oss med avseende på tid och ramarna kring uppsatsens omfattning. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel redogör vi för de teorier som vi uppfattar som centrala i denna 

uppsats. Vi har valt att presentera den teoretiska referensramen i tre delar; varumärket, 

intern marknadsföring samt marknadskommunikation. Teorin presenteras på ett sätt 

som gör det möjligt för läsaren att förstå varför dessa aspekter är viktiga samt varför de 

studeras. 

 

3.1 Varumärket 

Vi har valt att belysa följande punkter för att skapa förståelse för varumärkesbyggande, 

samt för dess relevans för denna uppsats. Att presentera teorier kring varumärket och 

dess uppbyggnad anses lämpligt utifrån uppsatsens syfte samt dess forskningsfrågor. Vi 

tar upp relevanta teorier som innefattar identitet, varumärkets betydelse, storytelling, 

positionering och framgångsfaktorer. 

 

3.1.1 Identitet 

Enligt Kapferer (2012) kommunicerar varumärkets identitet den vision och kärnvärden 

varumärket består av. Ett varumärke är en sändare till sina konsumenter och 

varumärkesidentiteten är vad varumärket i sig vill kommunicera till dessa. Kapferer 

(2012) beskriver att ett företag har sex olika aspekter som har en betydande roll för den 

slutgiltiga identiteten: attribut, personlighet, kultur, relation, kundreflektion samt 

kundens självbild när vid konsumtion varumärket. Identiteten berör många aspekter och 

är det som differentierar ett varumärke från ett annat och är även det som skapar 

varumärkets position på marknaden (Kapferer, 2012).  

 

Kapferer (2012) menar vidare att företag kan hjälpa konsumenter med att hitta sin egen 

identitet genom att varumärket har en tydlig identitet. Enligt Hultén (2015) så är 

marknadsföringens och konsumtionens viktigaste uppgifter att bidra till just 

identitetsskapande och självförverkligande för individen med det symboliska värdet i 

fokus. Han menar vidare att de mest essentiella faktorerna som spelar roll för 

identitetsskapande är estetik, kultur, symboler och språk. Han påstår även att 

konsumenternas identitet är något som individer tar sig frihet till att testa och prova på 

flera olika vilket resulterar i att identiteten eller självbild kan utvecklas och förändras 
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med tiden. Individerna kan skapa dessa nya identiteter genom att identifiera sig med nya 

produkter, varor eller tjänster (Hultén, 2015).  

Kapferer (2012) definierar ett varumärke som ett namn som symboliserar ett 

engagemang och åtagande gentemot unika värden, inbäddade i produkter, tjänster och 

beteenden som får organisationen, personer eller produkter att stå ut ur mängden. Det är 

alltså denna originalitet som hjälper kunderna att välja när flera till synes likvärdiga val 

presenterar sig. Kapferer menar även att “A brand that does not stand for something 

stands for nothing” (2012, s.154), alltså om du inte kommunicerar och står för 

någonting så står du för ingenting och har därmed egentligen inget varumärke att tala 

om. 

  

3.1.2 Varumärkets betydelse 

Medan varumärkesidentitet handlar om hur varumärket vill uppfattas av utomstående 

intressenter, handlar image om vad som faktiskt uppfattas av mottagaren. Det är den 

bild individen har av ett visst varumärke, produkt eller tjänst (Mossberg, 2003). Ett 

företag bör sträva efter att varumärkesidentiteten och image stämmer överens. Image av 

ett varumärke kan förändras för individen. Bland annat kan den göras när de 

immateriella förväntningar möter den materiella produkten eller tjänsten - detta kallar 

Kapferer (2012) för “Halo Effect”.  

 

Enligt Airey (2015) väljer kunder ofta vilka produkter de konsumerar på grund av dess 

upplevda värde och inte utefter det faktiska värdet. Vad som anses värdefullt bestäms 

utifrån individuella preferenser. Airey (2015) menar vidare att varumärket 

kommunicerar företagets värderingar, kvalitetsnivå, livsstilar etc. som gör att kunden 

väljer just din produkt, trots att den kanske är dyrare. Genom ditt varumärke och det 

varumärket kommunicerar så kan kunden uppleva din produkt som bättre än 

konkurrentens även om konkurrentens produkt är lika bra eller till och med bättre än 

din. Kapferer styrker detta och uttrycker det som att “what actually sells [...] is the 

satisfaction derived from participating in the symbolic world of the brand” (2012, s. 

155). 

  

Det finns med andra ord många olika synsätt och många olika definitioner på 

varumärken. Uggla (2013) definiera ett varumärke som ett löfte från ett företag, när det 

gäller dess tjänster eller produkter kring funktionella, emotionella eller självuttryckande 
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förväntningar som ska uppfyllas och bidra till att skapa varaktiga positiva associationer 

hos användaren. Utifrån ett löftesteoretiskt perspektiv så ses varumärken enligt Uggla 

(2013) inte i första hand som ett namn på en produkt, utan istället främst som ett löfte 

från företaget till konsumenterna. Vilket perspektiv som man ser på ett varumärke ifrån 

är avgörande för hur man definierar detta. Samtidigt som en jurist skulle förknippa 

varumärken med något som bör skyddas och registreras, så har en varumärkesstrateg 

fokuset på hur man kan kapitalisera ett varumärke. 

 

Att annonsera ett varumärke kan hjälpa till med igenkännelse av ett varumärke, kunskap 

om ett varumärke, samt kanske även varumärkespreferens (Kotler et.al., 2011). Men 

varumärken är inte uppbyggda av annonsering, utan de är uppbyggda av upplevelsen av 

ett varumärke. Vi lär känna varumärken via bland annat annonsering, men även via 

word of mouth, personliga erfarenheter av ett varumärke, hemsidor, och mycket mer. En 

tidigare chef på Disney beskriver ett varumärke som en levande varelse, som blir 

starkare eller svagare med tiden, och som är produkten av tusentals små handlingar 

(Kotler et.al., 2011). 

  

Enligt Kotler et. al. (2011) är ett starkt varumärke inte bara attraktivt för kunder, utan 

även för anställda, leverantörer och övriga intressenter. Ett starkt varumärke leder ofta 

till förtroende, är mer lönsamma, samt större sannolikhet för långsiktigt planerande. 

Attraktionen hos ett starkt varumärke leder till en känsla av stolthet hos de som 

representerar varumärket. 

  

I den nya tidens marknadsföring blir musiken och artisterna medlet för att förvandla 

konsumenter till fans av varumärket (Lusensky, 2011). Det handlar om att företag på en 

strategisk nivå börjar fråga sig hur musik och artister kan hjälpa företaget att nå fram till 

och engagera sin målgrupp. Till skillnad från reklam, som konsumenterna gör allt för att 

undvika, så söker de aktivt musik. Frågan hur ett varumärke låter och på vilket sätt det 

kan koppla sig samman med musik blir viktigare och viktigare. 

 

3.1.3 Storytelling 

Storytelling är en central del av dagens nya marknadsföring. Enligt Pulizzi (2012) så 

använder fler och fler bolag sig av så kallad “content marketing”, som bygger på tanken 

att storytelling är en viktig faktor för att både attrahera och behålla kunder. Content 
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marketing innefattar att varumärken måste tänka och agera mer som medieföretag, 

genom att skapa eget material som är konsekvent, relevant och tilltalande. Content 

marketing är motsatsen till annonsering och bygger på att kreativt berätta historier 

genom exempelvis nyhetsbrev, blogginlägg, artiklar, videos och podcasts. 

  

Kent (2015) anser att storytelling även är en viktig stapel inom PR rörande kriser, 

varumärkesbyggande, identitetsskapande och ryktesspridning. Organisatoriska mål, 

historier, hjältar och informativ samt övertygande kommunikation är ofta 

kommunicerade med hjälp av myter och historier. För att gestalta en organisation eller 

en organisations medlemmar som trovärdiga och älskvärda samhällsmedlemmar så 

krävs det subtila, retoriska principer samt kommunikationsverktyg utformade för att 

framkalla sympati, identifikation och minnesvärda upplevelser och situationer. Därav 

storytelling som ett verktyg för förmedlandet av en organisations meddelanden. 

3.1.4 Positionering 

Kapferer (2012) beskriver att positionering är det som särskiljer företagets karaktärsdrag 

från andra företag på marknaden. Uggla (2006) påstår att positionering är ett viktigt 

begrepp eftersom det är positionen som påminner oss om att konsumenters köpbeslut 

görs med någorlunda rationalitet då köp jämförs med andra alternativ på marknaden. 

  

Kapferer (2012) nämner att för att göra en positionering på marknaden krävs det att man 

besvarar fyra olika frågor, nämligen; 

1. Till vilken fördel? / Vad kommuniceras för värde? 

2. Till vem? / Vilka är det som är målgrupp? 

3. Till vilken anledning? Varför finns företaget? 

4. I förhållande till vad? / Vilka är konkurrenter på marknaden? 

  

Vidare förklarar Kapferer (2012) att positionering är en tvåvägsprocess; första steget är 

att identifiera vilken konkurrerande marknad man ska vara jämförbar i och steg två är 

att identifiera vad som differentierar företaget. 

  

Enligt Lusensky (2011) så lever vi i en ny tid där tekniken gör så att allt fler kunder och 

konsumenter väljer bort traditionell marknadsföring och där varumärket har blivit 

företagets viktigaste konkurrensmedel. De traditionella 4 P:na som innebär en 

positionering på marknaden utgående från produkt, pris, placering och promotion, bör 
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därför enligt Lusensky kompletteras med de 4 E:na, vilka innefattar emotions, 

experiences, engagement och exclusivity - på svenska känslor, upplevelser, engagemang 

och exklusivitet. I den nya marknadsföringsmixen blir allt vi inte ser, utan istället hör, 

upplever och känner, allt viktigare. 

  

3.1.5 Framgångsfaktorer 

Philipson konstaterar i sin bok från 2011 att framgång kan vara många saker och inte 

reduceras till enbart ekonomisk framgång. Vidare skriver Philipson (2011) att framgång 

har att göra med hur nöjda företagets intressenter är med företagets verksamhet. 

  

Ett mått att mäta huruvida företagets verksamhet gör sina intressenter nöjda kan vara 

värdeskapande. Enligt Skålén (2016) sker värdeskapande i praktiken i så kallade 

tjänstesystem uppbyggda av aktörer som interagerar sina resurser för att tillsammans 

skapa värde. Värdeskapandet är alltså ömsesidigt och alla aktörer i tjänstesystemet 

skapar värde för varandra. Det värde som ömsesidigt produceras är inte enbart av 

ekonomisk karaktär, utan även socialt värde i relationer och gemenskap och kulturellt 

värde i normer och värderingar. 

  

Normann staplar upp följande faktorer som kan vara identifikationer med framgång; 

“(...) vinst, tillväxt (eller möjligen en stark tendens att växa, vilken medvetet motstås för 

att behålla jämvikt och servicekvalitet), god personalmoral, inga problem att finna 

ivriga potentiellt anställda, låg kundomsättning och en kö av potentiella kunder som 

knackar på dörren” (2000, s. 63). 

  

3.2 Intern marknadsföring 

Följande punkter har vi valt att belysa för att skapa förståelse för vitaliteten och 

uppbyggnaden av intern marknadsföring. Vi tar upp relevanta teorier som innefattar 

ledarskap & entreprenörskap, företagskultur, värdegrund, innovationens kärna, samt 

en redogörelse för den dynamiska diagnosen “Normanns tre cirklar”. 

  

3.2.1 Ledarskap & entreprenörskap 

Blomquist & Röding hänvisar till Kotler i sin bok från 2010 där han skiljer på ledarskap 

och management och ser management som planering, budgetering, organisering, 
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bemanning, kontroll och problemlösning. Ledarskap innefattar enligt Kotler istället att 

motivera, inspirera, att visa på en riktning och att skapa samsyn. 

  

Blomquist & Röding (2010) menar att för att bli accepterad, respekterad och få 

legitimitet som ledare krävs det att man har koll på läget och det är en chefs ansvar att 

skapa en struktur som leder till ett resultat. Planering för den närmaste framtiden och det 

längre perspektivet är även nödvändigt för att en verksamhet ska fungera. Ett gott 

ledarskap handlar dessutom mycket om att hantera den makt man fogar över med ansvar 

och att även vara ödmjuk inför medvetenheten om vad makt faktiskt innebär (Blomquist 

& Röding, 2010). 

  

Goleman talar i Blomquist & Rödings bok från 2010 om att det finns sex distinkta 

ledarskapsstilar - tvingande, förebildande, demokratisk, samförstående, 

auktoritativ/visionär och coachande. En tvingande ledarstil innebär att ledaren kräver 

omedelbar lydnad av medarbetarna. Den förebildande ledarstilen innebär att ledaren 

som är en förebild, sätter höga krav både på sig själv och på sina medarbetare, samt är 

besatt av att ständigt vara bättre. Den demokratiska stilen involverar medarbetarna där 

även de får deltaga i beslutsfattandet och får stort inflytande över sin arbetssituation. 

Inom en samförstående stil bygger ledaren känslomässiga band till och mellan 

medarbetarna, skapar harmoni, samt sätter människorna först. Den auktoritativa 

ledarstilen är en visionär ledarstil inspirerar medarbetarna och får dem med sig mot 

gemensamma drömmar. Den coachande ledarstilen karaktäriseras av dialog med 

medarbetarna. Den är utvecklande och hjälper medarbetarna att prestera utifrån sina 

egna förutsättningar (Blomquist & Röding, 2010). 

  

Burns (2011) hänvisar till Timmons, som beskriver framgångsrika entreprenörer som 

tålmodiga ledare, kapabla till att förmedla påtagliga visioner och att leda på lång sikt. 

Han beskriver vidare entreprenören som både en elev och en lärare, samt både som en 

handlingsmänniska och en visionär. Enligt Timmons så finns det även sex dominerande 

teman hos framgångsrika entreprenörer: 

1. Ledarskap 

2. Engagemang och beslutsamhet 

3. Besatthet av möjligheter 

4. Risktolerans samt tolerans av tvetydigheter och osäkerheter 
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5. Kreativitet, självtillit och anpassningsförmåga 

6. Motivation till att konstant utvecklas 

  

3.2.2 Företagskultur 

Intern marknadsföring syftar enligt Grönroos (2015) till att stärka personalens 

arbetsmoral, deras attityder och motivation. Han menar att idén kring intern 

marknadsföring har lett till nya synsätt på personalvård. Dessa är bland annat att man 

har insett att personalen är de som levererar tjänstekvalitén till externa intressenter 

vilket innebär att den interna kärnan är minst lika viktig som den externa. Vidare menar 

han att intern marknadsföring är förutsättningarna för framgångsrika kundrelationer. 

Vidare för att lyckas med framgångsrik intern marknadsföring menar han dels att 

chefens ledarstil måste ha en stödjande funktion och dels att ledningen kontinuerligt 

måste driva den interna marknadsföringens process. Sistnämnt för framgångsrik intern 

marknadsföring nämns det att den måste anses som en naturlig del av den strategiska 

ledningen. Framgången utgörs alltså ur ett hierarkiskt synsätt där effekten kommer från 

toppen och neråt. 

3.2.3 Värdegrund 

Philipson (2011) menar att som företag utveckla företagskulturen genom arbete med 

värdegrunden har enligt forskning bevisade positiva egenskaper på de anställda och 

deras arbetsinsats. Philipson (2011) framhåller vidare att genom att etablera och 

kommunicera väl förankrade och konkreta etiska riktlinjer och regler till sina anställda 

ökar de anställdas effektivitet och prestationskvalitet, något som leder till bättre 

resursutnyttjande och högre lönsamhet. Det leder även till att de anställda känner en 

ökad arbetstillfredsställelse och förhöjer deras hälsovärde, något som inte endast är 

positivt ur den anställdes perspektiv av att den får vara frisk och glädjas åt sitt arbete, 

utan även ur företagets perspektiv då färre sjukdomsfall har positiva ekonomiska 

konsekvenser (Philipson, 2011). 

  

Forskning visar även att representanter för mindre företag i högre utsträckning än 

representanter från större företag påpekar betydelsen av företagskulturen och 

värdegrunden för företagets ekonomiska utveckling (Philipson, 2011). Denna 

uppfattning bland representanter från mindre företag styrks av vidare forskning där 

resultat påvisar att företag som innehar och praktiserar värdena i en väl förankrad 

värdegrund och genomsyrande företagskultur oftare är ekonomiskt högpresterande. 
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Philipson (2011) kommer till slutsatsen att det alltså inte räcker att utforma en 

värdegrund utan värdena måste tydligt kommuniceras ut till alla medarbetare, varpå alla 

medarbetare (såväl anställda som högre chefer) måste acceptera och tillämpa 

värdegrunden för att värdegrunden ska kunna bli en framgångsfaktor. 

  

3.2.4 Innovationens kärna 

Normann (2000) påstår att vår allt mer segmenterade och differentierade massmarknad 

leder till att mer specialiserade tjänster ersätter ett ensartat dominerande serviceutbud. 

Detta följt av att konsumenter får allt mer frihet vilket leder till individualiserade 

förväntningar. Konsumenterna känner sig inte längre tvungna till att falla under policyn 

hos jättelika och dominerande institutioner. Allt fler krav ställs på större organisationer 

att ha fler variationer av tjänster. 

 

Interna och externa faktorer inom servicesektorn lägger grund till innovation. Interna 

drivkrafter skapar struktur och system medan de externa drivkrafterna är de som bereder 

väg för innovation menar Normann (2000). De interna drivkrafterna är: 

• Sociala faktorer 

• Teknologisk innovation 

• Nätverkande 

• Utformning av företagets struktur. 

 

De externa drivkrafterna är vidare:   

• Nya värderingar och livsstilar 

• Förnyande av föråldrade organisatoriska kopplingar 

• Främja behov av högre effektivitet. 

  

3.2.5 Dynamisk diagnos “Normanns tre cirklar” 

Man kan förklara serviceföretagens verksamhet genom så kallade goda och onda cirklar. 

Ett framgångsrikt företag håller sig i en god cirkeln men kan snabbt hamna i onda 

cirklar som gör att företaget går sämre förklarar Normann (2000). Vidare nämns att man 

kan koppla tre olika cirklar till varandra inom en verksamhet inom servicesektorn; 

mikro-, inre och makrocirkeln. 
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Inom mikrocikeln ryms själva serviceaktiviteten där företag och kund möter varandra, 

person levererar till person och en positiv interaktion kan uppstå. Inom makrocirkeln 

handlar det om hur pass stabila omständigheter och stark marknadsposition 

verksamheten har vilket genererar goda ekonomiska resultat. 

  

Mellan dessa cirklar finns den inre cirkeln som handlar om företagets interna 

verksamhet. För att ha en positiv inre cirkel gäller det att det är god attityd hela vägen 

från företagets topp för att personalen i frontlinjen ska ha samma positiva inställning, 

negativ attityd från toppen kan påverka personalens attityd negativt mot kunderna enligt 

Normann (2000). Dessa tre cirklar måste aktivt arbetas med för att skapa en omslutande 

god cirkel kring hela verksamheten. 

Se förklarande figur: 

 
Figur 1: Normanns tre cirklar (2000) 
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3.3 Marknadskommunikation 

Följande teorier har vi valt att belysa för att skapa förståelse för betydelsen och för 

uppbyggnaden av marknadskommunikation. Att presentera följande teorier kring de 

olika kommunikationsteknikerna med omvärlden ser vi som en viktig del för att förstå 

hur ett varumärke kommuniceras till omvärlden, vilket är av stor betydelse för 

uppsatsens syfte. 

  

3.3.1 Sociala medier 

Tuten & Solomon (2015) definierar sociala medier som ett online-verktyg för 

kommunikation, överföring, samarbeten och bearbetning mellan nätverk av personer, 

organisationer eller communitys. De framhåller även att de ständigt växer varje dag då 

fler personer ansluter sig till online-communityn. Tuten & Salomon (2015) redogör för 

en studie omfattande 18 länder där det visade sig att 90% av befolkningen i 

åldersspannet 18-30 använder sin telefon det första de gör på morgonen, ofta redan 

innan de går upp ur sängen. 

  

“With Web2.0 and social medias, clients are empowered as never before. They have 

access to a world of prescription, free advice and secret information on the web. They 

talk to other clients. It is the end for average brands” (Kapferer 2012, s. 2). Detta 

påstående styrks av Tuten & Salomon då de talar om att social media (som utspelar sig 

på arenan vi kallar Web2.0) möjliggör deltagande i form av kommunikation, skapande, 

förening, socialiserande, köpande, säljande och lärande (2015). Sociala medier ger 

konsumenter en plattform att få säga sitt, och möjliggör därmed deras påverkan på de 

produkter och tjänster företag vill sälja dem. Den klassiska marknadsföringsmixen med 

de 4 P:na, som är Product, Price, Promotion  Place, bör kanske komplementeras med ett 

femte P, nämligen Participation. Detta med tanke på just det möjliggörande av 

deltagande för konsumenter som sociala medier utgör (Tuten & Salomon (2015). 

 

Detta skifte i konsumenternas roll från bara till konsument till influatör har enligt Tuten 

& Salomon (2015) ändrat sättet på vilket företag marknadsför sina produkter. Istället för 

en envägskommunikation, där företag skickar ut push-meddelanden med uppmaningar 

om att köpa en produkt, möjliggörs nu en kommunikation mellan konsument och den 

som säljer varan. 
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Sociala medier kan enligt Stakson (2011) vara svaret på hur organisationer ska få 

förnyad relevans och kanaler för engagemang. Allt det som engagerar, upprör, behöver 

berättas, förändras eller påverkas kan göras via nätet. Kommunikation från en avsändare 

till många, har kunnat ersättas med att många talar till många. 

 

Stakson (2011) delar upp det sociala medielandskapet i tre delar; ägd media, köpt media 

och förtjänad media. Ägd media innefattar plattformar som en organisation kontrollerar 

själv, såsom en egen hemsida eller en blogg. Köpt media innefattar annonsutrymme och 

annonsering, där en organisation betalar för exponering. Förtjänad media innefattar den 

del av mediesfären som en organisation medverkar i utan att betala för det, såsom 

delningar av andra, artiklar och blogginlägg skrivna av andra, samt redaktionellt 

utrymme. Det allra effektivaste för att bygga upp sitt varumärke och bygga upp dess 

kredibilitet, är förtjänad media där bilden av organisationen byggs och agendan sätts 

kring de egna frågorna. 

 

3.3.2 PR 

PR, som står för Public Relations, innebär ett byggande av goda relationer med 

offentligheten genom att bygga upp och upprätthålla en bra image för företaget, genom 

att få bra publicitet samt genom att hantera ogynnsamma rykten, historier och händelser 

(Kotler et.al., 2011). 

 

Enligt Kotler et.al. (2011) används PR för marknadsföring av produkter, evenemang, 

människor, platser, idéer, aktiviteter, organisationer och till och med länder. PR kan ha 

en mycket starkare effekt på allmänhetens medvetenhet angående ett varumärke än 

annonsering, till ett mycket billigare pris. Företaget betalar inte för synligheten i media, 

utan betalar istället sina anställda för att skapa, sprida och cirkulera nyheter, berättelser, 

eller evenemang. Om det är en intressant historia som flera olika medier plockar upp, så 

uppnås samma effekt som en annonseringskampanj för flera miljoner kronor. 

Spridningen sker dessutom med större trovärdighet menar Kotler et.al. (2011). 

 

PR kan vara ett viktigt varumärkesbyggande verktyg, genom skapandet av nyheter, 

evenemang, tal, samt utgivandet av material såsom nyhetsbrev, böcker och tidningar 

(Kotler et.al., 2011). Kent (2015) menar att PR innefattar så mycket mer än 
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varumärkesbyggande, försäljning och kundkontakt. Kent (2015) framhåller att det 

faktiska målet inom PR är att bygga relationer. 

  

3.3.3 Nätverk 

Ford et. al. (2011) menar att relationer och nätverkande är grunden till företagande - 

utan dem fungerar inte företag. Detta för att företag inte verkar i vakuum, utan måste 

ständigt interagera med omvärlden och med kunder, samarbetspartners, distributörer, 

samt andra företag. Företag är varken fullständiga eller självständiga enheter, utan de 

verkar ständigt i samråd med omvärlden. Företag är beroende av kompetens och 

kunskap från omvärlden, samt är ständigt påverkade av övriga företag som omringar 

dem.   

  

Ett nätverk definieras av Ford & Håkansson (2002) som en struktur där punkter 

sammankopplas med olika trådar av gemensamma nämnare. Vidare menar de att man 

kan se på en komplex affärsmarknad som att företagen är punkter och relationerna dem 

emellan är trådar. Både trådarna och punkterna har sina egna specifika innehåll - 

kunskap, tillgångar och förståelse - som ett resultat av komplexa interaktioner och 

anpassningar. Dessa strukturer med punkter och trådar symboliserar nätverket kring ett 

affärslandskap - där alla interaktioner och relationer påverkar varandra. Ett företags 

överlevnad och tillväxt hänger på att ta tillvara på resurser och aktiviteter från andra 

företag via både direkta och indirekta relationer (Ford et.al., 2011). 

  

Det är både interaktivt och komplext att hantera affärsrelationer. Det är en långsiktig 

process, där utfall och riktningar inte går att kontrollera. Försök att förändra och 

utveckla interaktioner och relationer med andra kallas för nätverkande (Ford et.al., 

2011). Utvecklingen av förhållanden företag emellan sker successivt och kan delas in i 

fyra stadier; ‘the pre-relationship stage’, ‘the exploratory stage’, ‘the developing stage’ 

och ‘the stable stage’. 

  

‘The pre-relationship stage’ innefattar stadiet där alla relationer någonstans börjar. Nya 

behov infinner sig där exempelvis nya leverantörer, samarbetspartners eller kunder 

behövs. Frågor som ofta ställs då är frågor som; vad får vi båda ut av detta? Hur mycket 

består investeringen av? Vilka anpassningar bör göras? Litar vi på varandra? Vad ska vi 

lära oss? (Ford et.al., 2011). 
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‘The exploratory stage’ innefattar momentet där två aktörer diskuterar och förhandlar 

om ett eventuellt samarbete. Det är i detta skedet som det krävs högst nivå av lärande av 

de båda aktörerna. De två aktörerna kanske fortfarande har bristande erfarenhet av att 

jobba med varandra och det är fortfarande få direkta kopplingar dem emellan. De två 

aktörerna behöver fortfarande lära sig mer om varandra för att klargöra förväntningarna 

på förhållandet, samt för att reducera “distansen” dem emellan (Ford et.al., 2011) 

  

‘The developing stage’ innefattar stadiet då två företag växer tillsammans eller 

förändrar sin karaktär på ett positivt sätt. Starkare band knyts, informell anpassning och 

en utveckling av kontinuitet i tjänster sker. Tillit byggs upp genom investeringar. I takt 

med att ett förhållande utvecklas så ökar gemensamma anpassningar och åtaganden 

(Ford et.al., 2011). 

  

Det fjärde och sista momentet kallas för ‘the stable stage’ och innebär att företagen har 

nått en punkt av stabilitet i deras lärande om varandra, samt i deras investeringar och 

åtaganden gentemot varandra. Denna stabilitet inträffar exempelvis då leverans av varor 

har blivit rutin eller då flertalet stora köp av produkter har gjorts. Det är omöjligt att 

sätta en tidsram på då en relation bör nå ‘the stable stage’, då detta stadie inte någonsin 

nås inom vissa relationer, och då det nås mycket snabbt inom andra relationer - där 

lärande och investering är nödvändigt. ‘The stable stage’ kan dock leda till diverse 

problem som kan uppkomma då rutin i en relation kan leda till att en relation får operera 

med för låga kostnader och lite översikt. Denna process kallas i sin tur för 

institutionalism (Ford et.al., 2011). 

  

3.3.4 De olika generationerna 

Som tidigare nämnts så är ett krav för att genomföra en positionering att ta reda på 

vilken målgrupp man riktar sig mot vilket leder oss till vilka olika typer av målgrupper 

eller generationer som existerar. Det finns tre generationer som har olika attityder och 

värderingar att välja bland; generation X, Y och Z (Hultén, 2015, s.92). Generation X är 

de födda 1965 - 1976, generation Y är födda 1977 - 1997 och generation Z är de som är 

födda 1998 och framåt. Enligt Hultén (2015) är de födda mellan 1960 till 1990-talet en 

grupp som är postmodern i vad kan man se som det pågående kulturella 

värderingsskiftet. 
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Från och med generation X började man mobilisera sig och gå ifrån den traditionella 

synen på vardags- och arbetslivet. Generation Y är således ett en ännu mer utvecklad 

variant av X när det kommer till självständighet och mobilitet. Den sistnämnda 

generationen - generation Z går endast att spekulera kring värderingar då de fortfarande 

är väldigt unga. De har lätt till information över digitala plattformar och antas gå i 

samma fotspår som generation Y när det kommer till användning av digital teknologi i 

kommunikationssammanhang. Generation Y påverkas i större utsträckning av internet 

vilket gör att de är väl informerade och kan bilda sig en uppfattning om utbudet, 

varumärken och trender vilket gör att de har inflytande på sina föräldrars inköp. De 

introducerar nya trender och produkter för tidigare generationer (Hultén, 2015).   

  

3.3.5 Word of mouth 

Personlig kommunikation definieras av Kotler et. al. (2011) som en slags 

marknadsföringsform där två eller flera personer kommunicerar direkt med varandra; 

ansikte mot ansikte, via telefon, e-mail eller chatt. De menar vidare att detta är effektivt 

då det innebär en mer personlig kontakt som lämnar rum för personliga kommentarer 

och feedback. Fortsättningsvis förklaras word of mouth som en organisk 

marknadsföringsform som utgår från personlig kommunikation, där målgruppen 

kommunicerar med vänner, bekanta, grannar och familjemedlemmar. Kotler et. al. 

(2011) framhåller även att denna personliga influens har en stor vikt, speciellt inom 

områden där produkten eller tjänsten i fråga är väldigt synlig, dyr eller riskabel. 

  

3.4 Teorins roll och betydelse/användning 

Vi har valt att dela upp vår teoretiska referensram i tre delar; varumärket, intern 

marknadsföring samt marknadskommunikation. Vi valde att dela upp teorin i dessa 

delar för att främst göra det enklare för läsaren att följa med i vårt resonemang. 

  

Då vi använt oss av teori från olika källor från böcker, artiklar och internet, inom ämnen 

med olika grad av popularitet, så har det varit av varierande svårighet att finna relevant 

teori. Mer allmänt kända marknadsföringsteorier har varit lätta att finna och 

sammanfatta med smidiga medel, men andra teorier som rör mer specifika områden 

såsom framgångsfaktorer har varit mindre lätt. Vi anser dock att vi till slut lyckades 
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finna bra teoretiska modeller och teorier med stor variation, för att få en stor bredd och 

flera perspektiv på vår undersökning och analys. 

 

De teorier som vi anser har varit mest betydelsefulla för oss, är de som vi har kunnat 

koppla till starka empiriska redogörelser och funnit mönster. Teorierna har även hjälp 

oss att utforma matnyttiga frågeställningar inför insamlandet av studiens empiri. Den 

absolut viktigaste teorin är den dynamiska diagnosen “Normanns tre cirklar”, som vi har 

kunnat koppla till svaret på vår frågeställning. Vi har även funnit teorierna kopplade till 

storytelling, nätverkande och image/brand som mycket värdefulla, då de har varit 

viktiga för våra slutsatser. 
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel har vi vävt samman den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet för att kunna göra en tydlig analys av allt insamlat material. Strukturen 

följer tidigare kapitel för att förenkla och för att skapa förståelse. Vi arbetar med 

rubrikerna enligt den tidigare uppdelningen i tre delar; varumärket, intern 

marknadsföring och marknadskommunikation. Dessa är direkt kopplade till vår empiri. 

  

Beskrivning av intervjuobjekt: 

• Azarmi, Babak: Grundare av RMH samt Creative Manager. 

• Eliasson, Elin: Projektledare på RMH. 

• Nyström, Joel: Creative Manager på RMH. 

• Haile, Arsema: Merchandise-ansvarig och allt-i-allo på RMH. 

• Taal, Adam: Artist som var signad till RMH. Var med från starten. 

• Bengtsson, Anna: Praktikant på RMH under sommaren 2017. 

• Fokusgrupp: Musikintresserade studenter på Linnéuniversitetet samt 

konsumenter av varumärket RMH. 

o Kiflay, Amanda, 21 år. 

o Alihodzic, Amina, 23 år. 

o Siyoum, Rahel, 20 år. 

o Faraj, Sara, 23 år. 

 

4.1 Varumärket 

 

Identitet 

Som vi nämnt tidigare så förespråkar Hultén (2015) att konsumentens identitet skapas 

med hjälp av estetik, kultur, symboler och språk medan Kapferer (2012) menar att 

varumärkesidentitet består av attribut, personlighet, kultur, relation, kundreflektion samt 

kundens självbild. RMH har jobbat mycket med att visa upp olika kulturer. Hulténs 

teori styrks i ett uttalande av Eliasson (projektledare på RMH) där hon säger att det 

alltid varit viktigt för RMH att kunna se sin egna kultur i de projekt de gör tillsammans 

med samarbetspartners. Nyström (Creative Manager på RMH) berättar att det som 

inspirerar honom är att lyssna på andras historier.  
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Kultur är en av sex aspekter som Kapferer (2012) nämner är vital för varumärkets 

identitet. Hela RMHs varumärke bottnade i deras egna kultur och de värdesatte denna 

högt. Kulturen skapar en gemenskap som bidrar till relationer sinsemellan konsumenter 

och varumärket, detta visar sig i intervjun med fokusgruppen då de talar om att den 

interna kulturen inom företaget lyser igenom om gör att de vill vara en del av 

gemenskapen. Det visar sig vidare i intervjun med fokusgruppen då de talar om hur 

tacksamma de är för RMHs kulturyttringar i form av de samhällsproblem de framhåller 

genom sina artister och sina offentliga uttalanden i intervjuer och egna publikationer. 

Fokusgruppen talar om att de samhälleliga problem RMH belyser är problem de själva i 

mångt och mycket identifierar sig med.  

 

Vi ser att RMH tillämpat fysiska attribut genom att använda sig av en logotyp/grafisk 

profil/symboler. Bland annat säljer de fortfarande kläder mer deras logotyp som tryck 

(Tictail). Dessa fysiska attribut kan senare konsumenter ha på sig för att utrycka sig. 

Detta är något som Kapferer (2012) kallar kundens självbild, alltså hur kunden ser på 

sig själv i hur de framstår genom konsumerande av varumärket.  

  

I dagens moderna samhälle kan individen skapa sig identiteter genom att vara 

konsumenter av olika varumärken menar Hultén (2015). Vidare skriver han att individer 

i dagens samhälle kan välja att testa på olika identiteter med hjälp av just 

konsumerandet. Det är därför en positiv aspekt att RMH har haft ett transformellt 

arbetssätt och inte är rädda för att förändra sig. Det transformativa arbetsklimatet där 

ingenting är hugget i sten styrks av Nyström (Creative Manager på RMH) som 

beskriver det som en grundpelare i hela verksamheten.  

 

Varumärkets betydelse 

Normanns (2000) påstående kring att de dominerande bolagen inom service är på väg 

att bytas ut till de mer specialiserade tjänsterna kan styrkas med det faktum att 

majorbolagens marknadsandelar blir allt färre och indiebolagens allt fler (Statistas). I 

och med att majorbolagen tappar marknadsandelar så tappar de naturligtvis makt på 

marknaden.  

 

Nyström (Creative Manager på RMH) förklarar att RMH har byggt sitt varumärke 

genom att ta grund på en samhällsnivå. De siktar inte bara in sig på människor som bor i 
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till exempel förorter till större städer, utan de riktar sig till alla som vill identifiera sig 

med det RMH står för. Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) menar vidare 

att det har resulterat i att det inte bara är en typ av människor från samhället, utan att det 

är människor från alla olika delar av klassamhället som exempelvis besökte RMHs 

konserter. Det är just dessa nyckelfrågor som fick RMH att bli en specialiserad tjänst 

där alla olika typer av människor i samhället kan känna förankring till varumärket på en 

individnivå. “Vi gör inte musik för dom fattiga eller dom rika, vi gör musik för 

människor som kan känna igen sig, vilken klass dom än har hamnat i” säger Azarmi. 

RMH var inte bara nischade till en viss typ av målgrupp utan var även öppna för att 

göra saker annorlunda. Att göra saker annorlunda och att kunna erbjuda variationer av 

tjänster är något som Normann (2000) också menar är viktigt för tjänsteföretag i dagens 

samhälle. RMH arbetade aktivt med att engagera människor från alla samhällsklasser 

och att som varumärke stå för något menar Kapferer (2012) på att är viktigt för att 

bygga upp ett starkt varumärke. Kapferer anser att om man inte kommunicerar och står 

för någonting så står man för ingenting och därmed har du inget varumärke att tala om. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) beskriver varumärket RMH som att 

det var föränderligt, kreativt, progressivt och hängde med samtiden. Att varumärket är 

transformativt styrker även Nyström (Creative Manager på RMH) i hans uttalande om 

att RMH aldrig var rädda för att förändra sig eller avsluta något som inte känns rätt. 

Detta förmedlades genom alla deras uttryck utåt, där de arbetade väldigt mycket grafiskt 

och även fokuserade väldigt mycket på en närvaro i sociala medier. Den viktigaste 

faktorn för att förmedla RMHs varumärke beskriver Azarmi dock som möten med 

människor. 

  

Fokusgruppen beskriver att de upplever RMH som cool, medveten, unik och med en 

känsla av gemenskap. Det sistnämnda, känsla av gemenskap, är vad Airey (2015) kallar 

för upplevt värde. Det är inget fysiskt som existerar utan detta värde består av 

immateriella faktorer som mäts av just känslor. Fokusgruppen beskriver även en av de 

främsta framgångsfaktorerna som självständighet; att RMH har stått upp för sina egna 

värderingar och inte varit så mainstream, utan gått sin egna väg. De anser även att den 

starka gemenskapen mellan alla artister samt inom organisationen har lyst igenom. 

Utifrån ett löftesteoretiskt perspektiv så ses varumärken inte i första hand som ett namn 

på en produkt, utan istället främst som ett löfte från ett företag till dess konsumenter. 
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RMH:s löfte till sina konsumenter kan ses som löftet av en stark gemenskap och 

medvetenhet. 

 

Fokusgruppen beskriver hur de upplever att RMHs varumärke stärktes under de senare 

åren de var aktiva, då RMHs artister blev mer förknippade med varumärket och att 

RMH ändrade sin marknadskommunikation mer för att tydliggöra att de var ett 

kollektiv - en gemenskap. Den ökade användningen av det egna varumärket istället för 

att endast synliggöra artisternas namn ledde till en ökad medvetenhet om varumärket. 

Varumärket gjorde sig känt genom att skapa ett engagemang genom sina artister. Vikten 

av detta beskrivs av Lusensky (2011) som anser att den nya tidens marknadsföring 

innebär att musiken och artisterna blir medlet för att förvandla konsumenter till fans av 

ett varumärke. 

 

Storytelling 

Storytelling inom marknadsföring beskrivs som en central del av dagens nya 

marknadsföring av Pulizzi (2012) samt som en viktig stapel inom PR rörande bland 

annat varumärkesbyggande och identitetsskapande av Kent (2015). Detta styrks även av 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) som säger följande: “Vi skapar 

profiler som inte bara är artister med låtar. Vi skapade profiler genom 

historieberättande. Och att väldigt mycket människor kunde koppla ihop sig med de här 

låtarna och de här historierna som artisterna kom med. På en mer personligare nivå än 

att det är någon artist som är långt borta från dem.” Detta beskriver Azarmi som RMH:s 

främsta framgångsfaktor, vilket visar på vikten av storytellings betydelse och 

genomgående närvaro i hela RMH:s marknadsföringsarbete.  

 

Nyström (Creative Manager på RMH) instämmer och berättar att RMH alltid var 

fokuserade på historierna, samt att en av deras styrkor har varit att de alltid berättar 

historier väldigt rakt på sak. Eliasson (projektledare på RMH) beskriver vidare att RMH 

alltid velat göra mer än att bara släppa bra musik för det kan vem som helst göra. Hon 

känner att de med hjälp av artisternas historier kunde påverka på samhällsnivå. Även 

Taal (artist på RMH) talar om en passion för att berätta historier och att skifta fokus från 

vad som är hett och vad som fungerar, till vad som var viktigt för RMH, för deras 

historier och för deras framtid. 
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I fokusgruppen så talas det om hur de såg på RMH:s image som väldigt 

samhällsmedveten, där det inte bara handlade om musik utan där allt även involverade 

mycket politik. Fokusgruppen tar upp allt från feminism till kriminalitet till 

invandringspolitik som exempel, och beskriver även där en slags igenkänningsfaktor 

och något som de kan relatera till. 

 

Igenkänningsfaktorn som fokusgruppen talade om, är även enligt Azarmi (Grundare & 

Creative Manager på RMH) en av framgångsfaktorerna för RMH och dess storytelling. 

Azarmi beskriver hur RMH satte ihop artisternas varumärke med de människor som 

lyssnade på dem och på så sätt kände en igenkänningsfaktor med artisterna som kanske 

inte görs lika mycket med andra artister. Vidare talar Azarmi om hur artisten berättar sin 

historia och lyssnaren känner att “det här är min historia också”. Denna 

igenkänningsfaktor och identifikation nämns även av Kent (2015) som anser att 

storytelling är viktig del av både varumärkesbyggande och identitetsskapande. För att 

gestalta en organisation som trovärdig och älskvärd så krävs det subtila, retoriska 

principer samt kommunikationsverktyg utformade för att framkalla identifikation och 

sympati. 

 

Eliasson (projektledare på RMH) styrker både vikten av storytelling och kopplingen till 

samhällsengagemanget då hon pratar mycket om att berätta historierna bakom musiken, 

som ofta har en koppling till ett slags samhällsengagemang på ett sätt eller ett annat. 

Eliasson understryker att det inte räcker med bra musik för att RMH ska vilja jobba med 

en artist utan hon anser även att musiken behöver en historia, som RMH sedan kan 

hjälpa till med att berätta på bästa möjliga sätt. ”Vi vill berätta en historia med det här, 

vi vill jobba i samhället med det här. Så jag tror också där att agendan är så mycket 

större än att släppa musik” säger Eliasson. 

  

Positionering 

På frågan om vilka direkta konkurrenter som RMH hade, så nämns skivbolaget Redline 

av Eliasson (projektledare på RMH), Bengtsson (praktikant på RMH), samt av 

fokusgruppen som den närmaste konkurrenten. Samtidigt så beskriver Eliasson att 

Redline och RMH arbetade på helt olika sätt och mot helt olika målgrupper, samt att de 

egentligen inte såg dem som en konkurrent utan hellre såg liknande organisationer som 

eventuella samarbetspartners. Bengtsson anser att RMH kunde ha olika konkurrenter på 
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olika verksamhetsdelar, men att det inte fanns någon som gjorde allt det som RMH 

gjorde. Hon beskriver bland annat hur de PR-mässigt hade många konkurrenter, då det 

finns många PR-byråer, samt att de även hade ett flertal konkurrenter på 

skivbolagssidan. Bengtsson (praktikant på RMH) menar dock att just den 

mångfacetterade verksamhet som RMH bedrev var unik. 

 

Enligt Kapferer (2012) så krävs det som företag att man bland annat svarar på vilka 

konkurrenterna på marknaden är samt vilken målgrupp man riktar in sig på, för att göra 

en positionering på marknaden. Fokusgruppen beskriver hur hela Sveriges hiphopscen 

egentligen var RMHs målgrupp. De anser även att det råder en god stämning på 

hiphopscenen, där man hellre samarbetar än att försöka konkurrera ut varandra. Som 

exempel så talar de om hur det ibland kan vara fem olika rappare som rappar på en och 

samma låt och att det helt enkelt hör till hiphopkulturen att samarbeta. 

 

Alla majorbolag nämns som RMHs konkurrenter av fokusgruppen. Då de nämner 

Redline så talar de även om hur de även skiljde sig från varandra, då de anser att 

Redline var mer kommersiella samtidigt som RMH höll sig lite mer i bakgrunden, 

fastän de syntes. Fokusgruppen beskriver även hur det som utmärkte RMH var att de 

fortsatte med sin grej, utan att bli för kommersiella, och därmed behöll sina gamla fans. 

Enligt Kapferer (2012) så är det just denna sorts utmärkelse och det som särskiljer 

företagets karaktärsdrag från andra företag på marknaden som är positionering. 

 

Fokusgruppen anser att alla RMHs artister tilltalade olika målgrupper och att RMH 

därmed tilltalade många olika målgrupper. De beskriver även hur de från första början 

fann RMH via musikintresse, via bekanta, eller som fans av RMH:s artister, där de 

senare insåg att det var kollektivet RMH som stod bakom dem. 

 

Eliasson (projektledare på RMH) beskriver RMHs målgrupp som en yngre generation, 

inom åldersgrupperna mellan 18 och 25. Nyström (Creative Manager på RMH) nämner 

RMH:s Instagramstatistik som visade på en lika uppdelning mellan män och kvinnor i 

följarskaran, samt ett fokus på åldrarna 16-28, vilket Nyström även säger stämde väl 

överens med det segment som RMH riktade in sig på. Fokuset på marknadsföring på 

sociala medier stämmer därmed väl överens med studien som visat på att 90% av 

befolkningen i åldersspannet 19 till 30 använder sig av sin telefon först av allt på 
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morgnarna, ofta redan före de går upp ur sängen (Tuten & Solomon, 2015). Den 

åldersspann som RMH riktade sig emot faller inom generation Y och generation Z. 

Hultén (2017) menar att karaktärsdragen på individer i dessa generationer är suveräna 

och självständiga. I och med internets framväxt har generationerna blivit allt mer 

informerade och haft möjligheten att kunna skapa sig en helhetsbild av ett varumärke. 

 

Nyström (Creative Manager på RMH) anser att RMHs målgrupp var ung och kritisk - 

en grupp som vill förändra hur samhället ser ut. I den nya marknadsföringsmixen blir 

allt vi inte ser, utan istället hör, upplever och känner, allt viktigare, enligt Lusensky 

(2011). Lusenskys 4 E:n, som innefattar känslor, upplevelser, engagemang och 

exklusivitet, är definitivt relevanta för att lyckas engagera en målgrupp som beskrivs 

som en grupp som vill engagera sig och som vill förändra hur samhället ser ut. 

 

Framgångsfaktorer 

På frågan om vad de själva ser som RMHs främsta framgångsfaktorer svarar Nyström 

(Creative Manager på RMH) såväl som Eliasson (projektledare på RMH) att faktumet 

att de konstant vågat ifrågasätta sig själva, sättet de jobbar på och sättet de gör saker på 

var en av bolagets starkaste sidor. Eliasson framhäver att de aldrig varit rädda för att 

ifrågasätta sättet på vilket ett bolag vanligtvis drivs och opererar inom musikbranschen. 

Saker behöver inte göras på samma sätt som de alltid gjorts säger hon. Nyström talar 

om att de oftast vågat stanna till och bryta upp sina egna tilltänkta tillvägagångssätt för 

att nå ett visst mål om något inte känns helt rätt och att denna vilja och ork att 

transformera sig varit viktig för bolagets framgång. Eliasson framhåller även det faktum 

att organisationen var så pass liten och platt och hur denna organisationsform gjort att 

beslut kunde tas snabbt och oftast relativt lätt då det inte behövde passera flertalet 

instanser på vägen. 

 

Arsema framhåller det stora kontaktnät som Azarmi (Grundare & Creative Manager på 

RMH) byggt upp och underhållit över åren som en viktig kugge för bolagets framgång. 

Detta är även något som kommer på tals och styrks  i intervjun med Azarmi, på frågan 

om vilken betydelse nätverkande har haft för RMH svarar han att “nätverkande är A och 

O”. 
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Bengtsson (praktikant på RMH) menar att Azarmis kreativitet och idérikedom är en av 

bolagets framgångsfaktorer. Hon beskriver att vid möten kom det fram mycket bra idéer 

från Azarmi och hon beskriver honom som en idéspruta. Vidare nämner hon även att 

både Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) och Nyström (Creative Manager 

på RMH) jobbade väldigt mycket med bolaget och att även det var en framgångsfaktor. 

Bengtsson framhåller även att kombinationen av alla anställda var en viktig faktor till 

framgång för RMH och säger att “personerna bakom är starka och [...] väldigt bra på att 

hitta lösningar”. Detta uttalande om de anställda kan kopplas till Skåléns teori (2016) 

kring värdeskapande och att det skapas värde genom de sociala interaktionerna och den 

gemenskap som finns, något som RMH lyckades med. 

 

Vikten av den interna kulturen och de anställdas roll i bolagets framgång styrks också 

av intervjun med fokusgruppen vid frågan om vad de tror var RMHs främsta 

framgångsfaktorer. Kiflay från fokusgruppen framhåller att den interna kulturen lyste 

igenom via bolagets sociala medier och när de var ute i det offentliga: “Jag skulle nog 

säga att den interna kulturen de har i sitt egna företaget, att de genuint gillar varandra 

och att de stöttar varandra och supportar varandra. Det ser man på sociala medier och på 

P3 galan, när någon av dem vann så går alla fram och kramas och såna grejer. Typ 

sådana småsaker som får en att känna ’Wow, de verkar verkligen vara bästa kompisar’, 

vilket gör att man vill vara bästa kompis med dem”. Normann (2011) talar om god 

personalmoral som en faktor på framgång för ett företag, något som verkar vara starkt 

inom företaget då det lyste igenom till helt utomstående parter. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) nämner historieberättande, alltså 

storytelling, identitet och igenkänning som RMHs främsta framgångsfaktorer. “Vi 

skapar profiler. Vi skapar profiler som inte bara är artister med låtar. Vi skapade profiler 

genom historieberättande” säger han. Azarmi talar vidare om att just 

igenkänningsfaktorn och att lyssnarna har kunnat identifiera sig med artisterna på ett 

djupare plan har varit väldigt viktigt för artisternas och därmed bolagets framgångar, 

“Väldigt mycket människor kunde koppla ihop sig med de här låtarna och de här 

historierna som artisterna kom med på en mer personligare nivå än att det är någon artist 

som är långt borta ifrån dem” säger han.  
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Fokusgruppen framhåller att stallet av artister varit otroligt viktigt. Utan de artister som 

bolaget representerade hade de aldrig känt till RMH. Vidare framkommer att de 

evenemang bolaget arrangerat har varit viktigt för artisternas såväl som bolagets 

synlighet och därmed framgång.  

 

I intervjun med Taal (artist på RMH) nämner han att de tidiga erfarenheterna och 

misstagen varit av stor vikt för bolagets senare framgångar. Han framhåller att de i 

uppstartsfasen provat och gjort många felsteg, som de senare inte behövt göra om i 

arbetet med de artister som knutits till RMH senare. Vidare talar Taal också om ett 

långsiktigt tänk där artistutveckling legat i fokus istället för snabb ekonomisk vinning. 

Att RMH inte satsat på snabb ekonomiskt vinning utan istället valt att lägga fokus på 

sina artisters utveckling vittnar om ett tänk där ekonomisk framgång inte är det enda 

måttet på framgång, utan kan som Philipson (2011) framhåller mätas genom hur nöjda 

företagets intressenter är med det företaget presterar. Att RMH fått representera sina 

artister under långa perioder bör betyda att artisterna, intressenterna, är nöjda med det 

RMH gjort för dem.  

 

4.2 Intern marknadsföring 

 

Ledarskap & entreprenörskap 

När det kommer till den interna marknadsföringen kan vi konstatera att Azarmi 

(Grundare & Creative Manager på RMH) inte följer de mönster som bland annat 

Grönroos (2015) nämner. Nyström (Creative Manager på RMH) förklarar att Azarmi 

inte var speciellt närvarande vid starten av Nyströms karriär vid RMH och han anser att 

de inom RMH aldrig har haft uttalade chefspositioner. Vidare ville inte Babak heller 

betitla sig själv som en chef för sina anställda, utan föredrog ordet “pappa”, som han 

anser är mer familjärt. “Jag tycker inte att det behövs ledare. Jag tycker att det behövs 

många människor som leder någonting framåt, man har bara olika roller.” säger Azarmi, 

och beskriver vidare uttrycket ledare som för hierarkiskt. Azarmi utför ett demokratiskt 

och auktoritativt ledarskap då han inkluderar medarbetarna i beslutsfattande och låter 

dem ha stort inflytande på vad som sker i företaget, samt inspirerar medarbetarna. 

Denna koppling har gjorts med grund i vad medarbetarna själva har sagt i våra 

intervjuer med dem och med Golemans teori kring demokratiskt ledarskap.  
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Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) beskrivs av Eliasson (projektledare på 

RMH) som en visionär ledare som ständigt strävade mot förändring. Hon anser att 

Azarmis vision var en viktig drivkraft. Eliasson nämner även att Azarmi jobbade dygnet 

runt, hela tiden. Bengtsson (praktikant på RMH) beskriver Azarmi som RMHs främsta 

framgångsfaktor, då hon anser att han var ”hjärnan bakom allt” som även jobbade 

väldigt mycket. Hon beskriver honom som en peppande, uppmuntrande och 

inkluderande chef. Bengtsson nämner vidare att hela organisationen var en bra 

kombination av människor och att det var personerna bakom som var den starkaste 

framgångsfaktorn. Beskrivningen av Azarmi som ledare stämmer överens med 

Timmons beskrivning av en framgångsrik entreprenör som kapabel till att förmedla 

påtagliga visioner och att leda på lång sikt, samt som både en handlingsmänniska och en 

visionär (Burns, 2011). 

  

 

 

Företagskultur 

Eliasson (projektledare på RMH) beskriver RMH som en transparent och ärlig 

organisation där man som anställd ständigt utsätts för förändring. Eliasson talar även om 

öppenheten där hon beskriver företaget som en plats där man vågar prata om saker, 

vågar ifrågasätta, samt vågar lita på varandra. Nyström (Creative Manager på RMH) 

beskriver RMH som en platt organisation där chefspositioner aldrig har existerat. Han 

anser att beslut alltid togs tillsammans med resten av organisationen, där projekten var 

väldigt kollektiva och där medarbetarna var väldigt synkade, men att olika artistprojekt 

kunde vara uppdelade med ansvaret på antingen honom eller på Azarmi. Även Taal 

(artist på RMH) beskriver RMH som en platt organisation, där alla var jämlika. Han 

beskriver att de inte var rädda och att allas åsikter och allas input var viktiga. 

 

Enligt Grönroos (2015) så utgörs framgången för intern marknadsföring ur ett 

hierarkiskt synsätt, där effekten kommer från toppen och neråt. Företagskulturen måste 

enligt Grönroos ses som en naturlig del av den strategiska ledningen, chefens ledarstil 

måste ha en stödjande funktion och ledningen måste kontinuerligt driva den interna 

marknadsföringens process (2015). Azarmis ledarstil stämmer väl överens med den 

stödjande funktionen för att driva den beskrivna företagskulturen, då han beskrivs som 

en inkluderande och visionär ledare som även själv talar om RMH:s företagskultur som 
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en öppen företagskultur och om organisationen som en platt organisation, där han anser 

att det inte behövdes en ledare, utan hellre såg att alla medarbetare själva ledde i sina 

olika roller. Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) talar även om förtroende 

och om vikten av att lita på varandra. 

 

Fokusgruppen anser att det verkar som att medarbetarna på RMH är bästa vänner, vilket 

gör att även de kände att de ville vara en del av deras gemenskap. Taal (artist på RMH) 

förklarar att han tror att en gemensam inre drivkraft drog de involverade i RMH till 

varandra och att det var därför som det fungerade så bra för dem att jobba tillsammans. 

Att denna gemenskap från den inre kärnan lyste igenom och bidrog till att fokusgruppen 

kände att de ville vara en del av det, styrker teorin om att ett företags personal är de som 

levererar tjänstekvalién till externa intressenter, vilket innebär att den interna kärnan är 

minst lika viktig som den externa (Grönroos, 2015) 

 

Taal nämner dock den starka vi-känslan som en svaghet, då han förklarar att det kanske 

till slut blev för konceptuellt att förstå och att det från utsidan kunde tolkas som så att 

RMH var en solid cirkel av människor som man inte kunde komma in i. ”Det var väl det 

som var, i slutändan, svagheten med RMH … Det ansågs vara för sammansvetsat för att 

någon ska komma in” säger han. 

  

Både Eliasson (projektledare på RMH) och Nyström (Creative Manager på RMH) 

beskriver RMHs främsta svaghet som växtvärk och att de egentligen var för få med 

endast fyra medarbetare. Tid fanns då inte för återkoppling och efterarbete efter projekt, 

utan det fortsatte snabbt vidare till nästa projekt, enligt Nyström. Haile (merchansvarig 

& allt-i-allo på RMH) beskriver även hon tidsplaneringen som en svaghet, då hon 

förklarar att de tidsmässigt inte var bra på att planera samt hinna med allt som de ville 

göra. Även enligt Nyström var medarbetarna på RMH för få. Bengtsson (praktikant på 

RMH) nämner strukturering och disponering av tid som RMHs främsta svaghet. 

 

Arbetsklimatet beskrivs som väldigt öppet av Taal (artist på RMH), som både talar om 

ett öppet kontorslandskap där alla sitter i direkt synhåll till varandra och där dörrarna 

alltid står öppna för praktikanter och för folk som RMH tror på och vill ge en chans. 

Bengtsson (praktikant på RMH) talar även hon om företagskulturen som väldigt öppen, 

där medarbetarna ständigt pratar med varandra och jobbar tillsammans. Hon beskriver 
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det som en vänskaplig kultur och en mjuk miljö. Bengtsson beskriver även hur de som 

arbetade på RMH gillade samma saker och delade musiksmak till stor del, vilket ledde 

till att de även lyssnade på mycket musik på kontoret. 

 

Haile (merchansvarig & allt-i-allo på RMH) beskriver stämningen i RMH som familjär. 

Hon säger att RMH var som en andra familj. Haile talar om gruppen som en väldigt 

stöttande grupp av människor, där alla hade kopplingar till varandra även utanför 

arbetsrelationerna. Haile förklarar även hur RMH jobbade väldigt mycket utanför ramen 

och inte mycket enligt gamla regler. Vidare berättar hon att RMH själva var med hela 

vägen från det kreativa fram till att musik släpptes eller att en turné startade. 

 

Värdegrund 

Då ett företag utvecklar sin företagskultur genom arbete med värdegrunden, så har det 

bevisade positiva egenskaper på de anställda och deras arbetsinsats (Philipson, 2011). 

Något som flera av medarbetare på RMH nämner är hur de inte arbetade med kontrakt 

inom organisationen, varken med artister eller sinsemellan. Detta nämns som en viktig 

faktor för att bygga upp förtroende medarbetarna och artisterna emellan, där Eliasson 

(projektledare på RMH) beskriver hur man antingen jobbade tillsammans för att man 

ville det, eller helt enkelt slutade jobba tillsammans om man inte ville det längre. De 

ansåg att det var bäst för alla parter, där ärlighet och transparens sågs som viktiga delar. 

Enligt Eliasson så använde sig RMH av kontrakt med andra externa aktörer, men inte 

inom organisationen. Detta tror Eliasson var viktigt för att man då kunde lämna om man 

inte var nöjd. Hon anser även att det öppnade upp för att diskutera mer. Azarmi 

(Grundare & Creative Manager på RMH) anser att det ledde till ett större förtroende 

med artisterna när RMH inte använde sig av kontrakt. Enligt honom så födde det ett helt 

nytt sätt för artister och bolag att arbeta tillsammans på, samt att det ledde till att alla 

litade på varandra. Taal (artist på RMH) pratar även han om att det inte handlade om att 

skriva på ett papper då artister signades till RMH, utan det handlade snarare om en 

känsla om att det kändes rätt. Denna värdegrund som bygger på förtroende, ärlighet och 

transparens, kommunicerades, tillämpades och accepterades av alla medarbetare, vilket 

enligt Philipsson (2011) är ett måste för att en värdegrund ska kunna bli en 

framgångsfaktor. 
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Värdegrunden som beskrivs av Nyström (Creative Manager på RMH) är att RMH 

vågade och hade mod att tänka annorlunda. Han talar vidare om hur de var väldigt 

bekväma med att våga ändra sig. Som vi tidigare nämnt så talar även Eliasson 

(projektledare på RMH) att de vågade pratade om saker, vågade ifrågasätta och vågade 

lita på varandra. Samhällsengagemanget är även det ett genomgående tema som 

framhålls i svaren från alla medarbetare på RMH. Eliasson beskriver hur allt måste 

komma från hjärtat. Detta säger även Nyström då han beskriver hur RMH arbetade - 

“inte så mycket hjärna, utan mer hjärta”. 

 

Innovationens kärna 

Interna drivkrafter som värderingar och företagskultur är en av sju faktorer som går att 

koppla till Normanns (2000) teori om innovationens kärna. Förutsättningarna för att 

skapa ett innovativt företag är många dels görs det av interna drivkrafter och dels av 

externa. Att RMHs medarbetare vågade ta för sig och de hade en god företagsdynamik 

är ytterligare en drivkraft som visar sig bland annat när Haile (merchansvarig & allt-i-

allo på RMH) förklarar deras företagskultur som familjär och att de stöttar varandra. Att 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) lägger stor vikt på nätverkande 

främjar också de interna drivkrafterna som i sin tur påverkar den externa drivkrafterna. I 

det stora hela handlar externa drivkrafterna om att varumärket inte ska stå och stampa i 

samma gamla mönster, vilket är just det som har varit centralt i RMHs arbete.  

 

4.3 Marknadskommunikation 

 

Sociala medier 

Sociala medier beskrivs som en viktig marknadsföringsplattform för RMH av Haile 

(merchansvarig & allt-i-allo på RMH), Azarmi (Grundare & Creative Manager på 

RMH), Taal (artist på RMH) och Bengtsson (praktikant på RMH). Haile nämner 

Instagram, Twitter och Facebook, men understryker Instagram och Facebook som 

största fokuset. Där använde sig RMH även av marknadsförda inlägg för att nå specifika 

målgrupper, vilket enligt Stakson (2011) kallas för köpt media. 

  

Taal (artist på RMH) beskriver hur grunden till varumärkesbyggandet började på 

diverse sociala medier redan i uppstarten av RMH under 2006, då de använde sig 

mycket av MySpace och Youtube. Taal berättar bland annat om releasen av låten 
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”Bangin’ on the System” som nådde 300 000 nedladdningar på MySpace, tack vare att 

den tidigare medarbetaren Tomas tog initiativet och fokuserade marknadsföringen på 

det. Detta med förklaringen att MySpace var en fri plattform för att spela musik och 

kontakta människor. Taal berättar även om hur internet, sociala medier och hemsidor 

såsom Youtube och MySpace skapade en slags demokratisering av musiklyssnandet, 

där lyssnarna inte var tvungna att köpa en skiva, där artister inte var tvungna att ha 

skivbolag, utan där man kunde lägga upp musik själv. Detta styrks av Tuten & Salomon 

(2015) som även de talar om hur sociala medier skapar en plattform som möjliggör 

deltagande i form av kommunikation, skapande, förening, socialiserande, köpande, 

säljande och lärande. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) talar om sociala medier som ett sätt 

för RMH att kommunicera sitt varumärke till omvärlden, där Azarmi talar om uttrycket 

utåt, det grafiska uttrycket, där RMH använde sociala medier väldigt mycket för berätta 

vad de tyckte om och vad de inte tyckte om. Ett varumärkes egna Facebooksida och 

Instagramkonto kallas enligt Stakson (2011) för ägd media, då de innefattar plattformar 

som organisationen själv kontrollerade. Enligt Stakson (2011) så kan sociala medier 

vara svaret på hur organisationer kan kommunicera sitt engagemang, då allt det som 

engagerar, upprör, behöver berättas, förändras eller påverkas idag kan göras via nätet. 

 

Nyström (Creative Manager på RMH) anser att det visuella mediet Instagram var det 

främsta kommunikationsmedlet av RMH:s varumärke. Han talar om att de byggde 

mycket kring Instagram, samt att de använde sig av ganska låga summor i 

marknadsföringen. Nyström beskriver även hur RMH hittade ett sätt som fungerade för 

dem i videos, i bild och i scendesign, där även historieberättandet var centralt. Han talar 

även om hur det fanns ett tydligt flöde i allt som de arbetade med, så att det hängde 

ihop. 

 

Bengtsson (praktikant på RMH) framhåller även hon att RMH jobbade mycket med 

sociala medier för att kommunicera sitt varumärke och budskap till omvärlden. 

Bengtsson beskriver hur RMH lyckades bygga upp en viss känsla kring allt de gjorde 

och som förmedlades via sociala medier. Hon beskriver även hur de var bra på att sprida 

det de gjorde genom att få andra människor att dela inläggen, bland annat via kontakter 
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med många följare. Bengtsson beskriver en känsla av creddighet, som främst 

kommunicerades via Instagram. 

 

Fokusgruppen talar även de om att de följde RMH på sociala medier och att de även där 

märkte av hur både RMH:s medarbetare och artister stöttade varandra och supportade 

varandra via diverse sociala medier, vilket i sin tur byggde upp känslan av en intern 

kultur där gemenskapen var stark. Enligt Tuten & Salomon (2015) så utgör sociala 

medier ett möjliggörande av deltagande för konsumenter. Förtjänad media innefattar 

bland annat delningar av andra på sociala medier, vilket är det allra effektivaste sättet att 

bygga upp sitt varumärke och bygga upp dess kredibilitet (Tuten & Salomon, 2015). 

 

PR 

PR, eller Public Relations, definieras av Kotler (2011) som företags relationsbyggande 

mot offentligheten. Han beskriver hur det handlar om att bygga upp och upprätthålla en 

bra image genom att kunna generera bra publicitet och hantera negativ publicitet på bra 

vis. I intervjuerna med de anställda vid RMH nämner de alla hur de ofta jobbar med 

olika typer av projekt som mynnat ut i evenemang som inte endast handlar om musik i 

första hand. Exemplen är många, Nyström (Creative Manager på RMH) talar om en 

kampanj som gick under namnet Höj Rösten, som handlade om att öka valdeltagandet i 

områden med lågt valdeltagande, en rad workshops som gick under namnet Third 

Culture Kids-workshops som var gratis och öppna för unga mellan 15-25, ett projekt vid 

namn SPACE by RMH som Nyström beskriver som en anti-rasistisk modevisning som 

gjordes under fashionweek i Stockholm 2017 och en programserie vid namn Nästa Nivå 

som handlar om att upptäcka nya svenska talanger. 

 

Även Eliasson (projektledare på RMH) talar mycket om de olika projekten och 

evenemangen RMH gjorde. Hon berättar att den antirasistiska modevisningen SPACE 

by RMH blev det mest omskriva evenemanget under fashionweek i Stockholm och 

skapade skriverier i såväl svensk som internationell press. Kotlers (2011) teorier kring 

PR säger också att den typen av PR som inte är betalda annonskampanjer ofta upplevs 

som trovärdigare och mer äkta. En väldigt omskriven, såväl nationellt som 

internationellt, modevisning genererar därmed trovärdig och bra publicitet till företaget 

och dess varumärke. Alla dessa projekt är på något vis knutna till samhällsengagemang, 

att öka valdeltagandet, gratis workshops för unga och anti-rasistiskt mode är 
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förmodligen inte det första man tänker sig att ett skivbolag/managementbolag ska syssla 

med. Men det är aktuella och viktiga frågor som de lyfter och arbetade med och det 

visar på engagemang, vilket leder till bra publicitet och kan därmed ses som bra PR för 

företaget enligt Kotlers (2011) definition av begreppet. 

 

Bengtsson (praktikant på RMH) talar om att RMH hade en väldigt stark integritet när 

det kom till vilka projekt de genomförde och vilka samarbeten de valde att ingå i. Hon 

berättar att de aldrig skulle jobba tillsammans med ett varumärke bara för att få pengar 

utan “de väljer varumärken som de kan stå för”. Bengtsson säger vidare att detta är en 

bidragande faktor till att RMH som företag och deras varumärke blev mer creddigt och 

kändes ärligt och pålitligt. Att RMH varit konsistenta och ärliga i det de gjorde ledde 

alltså till att de lyckades förmedla en trovärdig bild av sig själva och byggde upp en 

relation till sina anhängare och intressenter, något som Kent (2015) framhåller som det 

huvudsakliga målet med PR. 

 

Bengtsson (praktikant på RMH) talar också om vikten av RMHs nätverk för synlighet 

och PR kring bolaget. Hon nämner att de många samarbeten de gjorde gjordes med 

kända profiler inom hiphopscenen, exempelvis med hiphop-kollektivet 

Ladieslovehiphop, och att detta ledde till ökad synlighet för RMH och deras 

evenemang. Vidare talar Bengtsson också om nätverket i form av vänner till de 

anställda inom bolaget. Hon drar exemplet att när Sabina Ddumba, som är en känd 

svensk soul/rnb-artist, medverkade på ett av RMHs evenemang och använde sina 

sociala medier för att göra omvärlden uppmärksam på det så sågs inlägget av 

tiotusentals personer. Att en artist väljer att sprida information om RMHs evenemang 

till sina följare bör leda till att följarna blir intresserade av evenemanget Ddumba går på, 

då de uppenbarligen är intresserade av henne och hennes liv. Detta kan ses som en 

trovärdig, ej köpt spridning av information och således ses som bra PR enligt Kotlers 

(2011) teorier kring PR och trovärdighet. Detta tänk på och vikten vid 

relationsbyggande styrks även av Nyström (Creative Manager på RMH) genom hans 

uttalande “Vi försöker alltid tänka hur kan vi bygga en relation och [...] se till att allt vi 

gör blir bättre när vi har lämnat” gällande samarbeten med andra.  

 

Eliasson (projektledare på RMH) talar om att RMHs värderingar var vida kända och att 

det ofta var på grund av dessa som andra sökte sig till företaget för samarbeten av olika 
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slag. “De vet att jobbar de med oss så drar de liksom korten, “bra då jobbar vi mot 

rasism och nu jobbar vi med viktiga samhällsfrågor” och [...] “förknippas vi med dem så 

förknippas vi med nåt bra” säger Eliasson.  

 

Nätverk 

“Nätverkandet är A och O” menar Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) 

och säger vidare att “det har byggt upp allt de senaste 11 åren”. Azarmis syn på 

nätverkande är att det har varit en viktig faktor i uppbyggandet av RMH som både bolag 

och varumärke. Azarmi fortsätter att beskriva nätverkandet med att det skapar ännu mer 

ringar på vattnet. “Det började med en ring men nu kanske jag är på tionde ringen, 

ringarna blir större och större, bredare och bredare och nätverkandet måste också bli 

brett” berättar han. Haile (merchansvarig & allt-i-allo på RMH) talar även hon om 

Azarmis stora kontaktnät som en av RMHs främsta framgångsfaktorer, där hon 

beskriver hur Azarmi byggde upp bolaget under åren genom att knyta kontakter. Bilden 

överensstämmer med synen som Ford et.al. (2011) har på nätverkande, där det beskrivs 

som själva grunden till företagande och att företag inte fungerar utan dessa relationer. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) lyfter även fram betydelsen av 

samarbeten med andra varumärken som en viktig faktor för RMHs framgång. Azarmi 

berättar om samarbetet med Red Bull och säger “hade inte det samarbetet funnits hade 

det varit svårt att vara independent”. Han menar då främst på det finansiella värdet av 

samarbetet, och menar inte att det bidrog till något varumärkesbyggande för RMH:s del. 

 

Nyström styrker vikten av samarbeten, då han säger att de hade en stor betydelse för 

RMH. Han beskriver hur RMH behövde samarbeten främst för finansiella medel, men 

han säger även att det var viktigt att bygga relationer med samarbetspartners och att se 

till att båda parter växte av samarbetet. 

 

Word of mouth 

Samtliga i vår fokusgrupp tillhör generation Y som är kända för att flitigt bruka digitala 

plattformar som kommunikationsmedel (Hultén, 2015). På dessa plattformar kan 

existerande och potentiella konsumenter skapa sig en uppfattning om ett varumärke, 

detta då genom word of mouth. Fokusgruppen berättar att de fått vetskap om RMH 

genom andra vänner eller genom RMHs artister. Att få kännedom om något i andra 
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hand är just det som kallas word of mouth. Det framkommer i fokusgruppen att de är 

imponerade över att Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) valt att tacka nej 

till stora samarbeten såsom ett med H&M vilket skapade en känsla av att RMH inte 

endast hade kommersiella mål. Fokusgruppen diskuterar denna aspekt vidare som visar 

på att de anser att RMHs varumärke är creddigt, coolt och legitimt. Word of mouth som 

RMH spridit till sina kretsar kan vara en följd av att konsumenterna känner på detta sätt. 

 

RMH fick exponering inte bara genom sina artister utan även genom merchandise som 

fans bar med deras logotyp på. Då RMH inte behövde betala för den här typen av 

exponering så fick de så kallad “förtjänad media” vilket är det mest effektiva och 

kreddigaste sättet att synas på enligt Stakson (2011). 
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5 Slutdiskussion 
I detta kapitel framför vi resultat av vår studie i form av svar på våra två delsyften samt 

vår forskningsfråga. Vi diskuterar och analyserar mönster mellan teori och empiri. För 

en klar bild av hur variablerna för framgång hänger samman för RMH utgår vi i 

besvarandet av forskningsfrågan från Normanns (2000) tre cirklar som förklaras i 

avsnitt 3.2.5. Detta för att visa på hur framgångsfaktorerna sluts samman i så kallade 

goda cirklar.  

 

5.1 Besvarande av delsyften & forskningsfråga 

Vår forskningsfråga lyder: Vilka framgångsfaktorer kan ur ett varumärkesperspektiv 

identifieras för musikbolaget RMH som en representant för mindre bolag inom 

musiksektorn? 

 

Vi har tittat på Normanns tre cirklar; mikro-, makro- och den inre cirkeln. När dessa 

cirklar går ihop visar det på ett väl fungerande serviceföretag. Ett väl fungerande 

serviceföretag går således att betrakta som framgång. Eftersom vi ser en tydlig koppling 

mellan vår primärdata och denna modells uppbyggnad, så har vi valt att utgå från denna 

modell i vår slutdiskussion för att svara på både vår forskningsfråga och våra delsyften. 
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Figur 2: Egen implementering på modell av Normanns tre cirklar (2000) 

 

5.2 Interna cirkeln - delsyfte 1 

Vi börjar att diskutera cirkeln i mitten, den interna cirkeln. Här svarar vi på vårt första 

delsyfte som är att ta reda på betydelsen av intern marknadsföring och dess påverkan på 

utformningen av musikbolagets varumärke. Detta i form av identitet, rekrytering, kultur 

och intern marknadsföring. 

 

Det övergripande svaret på frågor om den interna kulturen från alla intervjupersoner är 

att RMHs interna kultur bestod av en stark gemenskap. Gemenskapen var något som 
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genomsyrade hela verksamheten, där en platt organisation utan hierarkiska strukturer 

gjorde att alla medarbetare hade en talan. Det framkommer i vår studie att medarbetarna 

på RMH kände trivsel, vilket bland annat styrks i Hailes (merchansvarig & allt-i-allo på 

RMH) uttalande om att organisationen var öppen och familjär, då Nyström (Creative 

Manager på RMH) nämner att RMH präglades av mod samt då Eliasson (projektledare 

på RMH) beskriver RMH som en plats där medarbetarna vågade uttrycka sig. Taal 

(artist på RMH) menar vidare att allas åsikter i organisationen ansågs viktiga för 

samtliga i organisationen. Tack vare RMH:s positiva interna kärna har detta vidare 

påverkat hur varumärket upplevts. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) var en demokratisk och auktoritativ 

ledare som även passar in i mallen av en framgångsrik entreprenör. Han omnämns som 

en visionär, det sägs att han jobbade hela tiden vilket visar på engagemang och han 

berättar att han ser på sig själv som en person som fortfarande lär sig. Dessa aspekter 

stämmer väl in på teorin om en framgångsrik entreprenör, där personen i fråga både är 

elev och lärare, samt agerar som en visionär. En stark vision som tydligt har 

kommunicerats till medarbetarna på RMH har lett till att medarbetarna funnit kraft, 

inspiration och motivation till att utföra sitt arbete. 

 

Azarmi var ingen hierarkisk chef, vilket påpekas både av honom själv och av hans 

medarbetare. RMH sågs som en platt organisation där alla var jämlika och där alla var 

på samma nivå. Azarmi följer delar av det Kotler förespråkar när det gäller att inspirera 

och motivera, då han är kreativ och motiverar genom sina idéer, sin vision och sitt 

engagemang. Både medarbetarna och fokusgruppen verkar se på honom som en 

förebild. En förebild tenderar individer till att följa, precis som en ledare. Vad som fick 

medarbetarna att inspireras skulle kunna vara de värderingar som präglade företaget. 

Samtliga hade en vilja att påverka det samhälle vi lever i och när de tillsammans 

spånade idéer för att göra detta skapades därmed motivation. Denna värdegrund 

resulterade i en positiv inverkan på medarbetarnas arbetsinsatser. 

 

Taal (artist på RMH) beskriver hur en inre drivkraft drog dem samman och att de därför 

hade något gemensamt - en drivkraft att påverka samhället och att lyfta fram dem som 

annars ofta inte lyfts fram i det offentliga rummet. Värden som även nämns som 

gemensamma nämnare hos intervjupersonerna är tillit, förtroende och mod. Denna 
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starka kärna av gemenskap och förtroende var en av RMH:s främsta styrkor, men det 

kan även ha varit deras främsta svaghet. En så stark gemenskap kan ses som 

exkluderande och oinbjudande till de som inte är medlemmar av den inre cirkeln och 

kan därför leda till att nya artister, medarbetare och samarbetspartners inte kände sig 

välkomna att ta steget in. En ytterligare svaghet som nämns inom den interna cirkeln är 

att det var för få medarbetare på RMH och att tiden inte räckte till allt som de ville göra, 

såsom återkoppling av avslutade projekt. 

 

Samhällsfokuset och det större syftet bakom arbetet beskrivs som en röd tråd bakom allt 

som RMH gjorde. Även om organisationen i sig inte var politisk, så var många av 

artisterna det och RMH:s medarbetare nämner en drivkraft i att förändra och att påverka 

samhället. Denna bakomliggande grund till allt kan ses som en stark motivationsfaktor. 

Det är även något som har genomsyrat varumärket och det som RMH står för. 

Passionerade, hårt arbetande medarbetare och gemenskapen dem däremellan sken 

igenom utåt till intressenter och gjorde att de ville vara en del av gemenskapen. 

 

En stark gemenskap, ett visionärt ledarskap och en drivkraft uppbyggd av en gemensam 

värdegrund byggde upp RMH:s interna cirkel. Den interna cirkeln är vad som påverkar 

verksamhetens serviceaktiviteter i som sker i nästa cirkel; mikrocirkeln. 

 

5.3 Mikrocirkeln - delsyfte 2 

Då medarbetarna känner sig upplyfta så kommer det att leda till att slutkunden känner 

av det och vidare blir en upplyft kund. Vårt andra delsyfte är att ta reda på betydelsen av 

marknadskommunikationens och nätverkandets påverkan på utformningen av 

musikbolagets varumärke. Det är just i mikrocirkeln vid serviceleveransen där 

företagets kommunikation sker. Det är när varumärket möter kunder antingen fysiskt 

eller genom andra medier som själva varumärket byggs upp. Varumärket RMH 

levererades inte endast i form av produkten musik utan även som upplevelser. RMH 

gjorde aktiviteter som gick i grund med deras mål och värdegrund. Bland annat ägnade 

sig RMH åt att lyfta upp kreatörer, föreläsa på fritidsgårdar och förmedla politiska 

åsikter rörande exempelvis segregation. Det är genom dessa aktiviteter som varumärket 

mötte kunden och det är här som kunden skapar varumärket. Det är nämligen kunderna 

som skapar själva betydelsen och värdet för varumärket. 
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RMHs grundare Azarmi beskriver nätverkandet som “A och O” och hur nätverkandet 

byggt upp hela RMH. Detta är även något som Ford et. al. (2011) beskriver - hur 

relationer och nätverkande är grunden till företagande och där företag inte fungerar utan 

det. Det framkommer tydligt i intervjuerna att samarbeten med andra individer och 

företag har varit av stor vikt för RMH, både som ren inkomstkälla men främst som ett 

sätt för RMH att lyfta de samhällsfrågor som är viktiga för dem. Det framhålls att RMH 

aldrig skulle valt att samarbeta med någon person eller något företag som inte delar 

deras värderingar, vilket visar på en stark integritet och ett medvetet tänk kring 

varumärkesuppbyggande och varumärkesbevarande. Detta ständiga tänk och medvetna 

val kring samarbetspartners gjorde att varumärket sågs som legitimt och trovärdigt, 

något som var en klar styrka för företaget. 

 

Azarmi (Grundare & Creative Manager på RMH) var tydligt frontpersonen i RMH som 

även skötte större delen av nätverkandet. Medarbetare beskriver Azarmis nätverk och 

många kontakter som en framgångsfaktor för varumärket. Nätverkandet som leder till 

olika samarbeten framstår som en viktig del för att verksamheten skulle gå runt rent 

ekonomiskt. Detta framför Nyström (Creative Manager på RMH) i sitt uttalande om att 

RMH under en lång period inte tagit betalt för sina tjänster till artisterna, utan levde på 

pengar från sponsorer. Samarbeten användes inte primärt för att skapa mervärde åt 

RMH som varumärke, utan gjordes snarare i finansiellt syfte. Detta ledde till att RMH 

kunde jobba vidare på sitt självständiga tillvägagångssätt. Detta kom senare att bli 

uppskattat av konsumenter då det blev tydligt att RMH hade ett större syfte än att tjäna 

pengar. RMH kommunicerade tydligt vad de stod för i sociala medier. Men det är 

egentligen inte vad de skrev på sociala medier som skapade värde, utan det var vad de 

gjorde som vägde tyngst. Vad de visade på sociala medier var de aktiviteter och projekt 

som var på gång, där deras egna värderingar kommunicerades mellan raderna. 

 

Den starkaste faktorn som kontinuerligt nämns inom flera områden i majoriteten av våra 

intervjuer är storytelling och vikten av att berätta historier. Historieberättandet var ett 

genomgående tema i allt som RMH gjorde. Teorin påstår att storytelling är en viktig del 

i dagens marknadsföring och en stapel inom PR. Storytelling kan ses som grunden för 

allt som RMH gjorde, då de aktivt arbetade med att lyfta fram historierna bakom 

musiken och historierna bakom artisterna. RMH använde sig av storytelling för att 

kommunicera både bolagets och artisternas politiska och samhälleliga engagemang, 
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som var starkt sammankopplat med bilden av företagets varumärke och visade sig vara 

en bidragande faktor till dess framgång. Fans, följare och samarbetspartners ville 

förknippas med RMH och deras artister för att bli sedda som medvetna och engagerade 

för att på så vis kunna bidra till positiv påverkan på omvärlden. 

 

Sammanfattningsvis så ser vi nätverkande och storytelling som RMH:s främsta 

framgångsfaktorer inom mikrocirkeln. 

 

5.4 Makrocirkeln  - svar på forskningsfråga 

 

Sist ut har vi makrocirkeln där hela serviceverksamhetens cirklar ska synka ihop. Nöjda 

kunder resulterar ideligen till ett gott ekonomiskt resultat samt stark marknadsposition 

för varumärket vilket visar sig i den övre cirkeln, makrocirkeln. 

 

Fokusgruppen nämner att de känt att de ville vara en del av det RMH hade att erbjuda. 

RMH lyckades med att engagera, skapa relationer och gemenskap genom deras kultur 

och värderingar som i sin tur lett till ett värdeskapande för varumärket. 

 

Det framkommer i vår studie att RMHs sätt att uttrycka sitt eget varumärke genom sina 

artister har resulterat i en stark position. Konsumenter i det moderna samhället söker 

inte efter att titta på reklam utan vill snarare undvika denna i största mån. När det 

kommer till att hitta ny musik så är detta något som är mer allmänt intressant i jämfört 

med reklam. RMH som kommunicerade vilka som ligger bakom artisten och musiken 

får på så sätt gratis marknadsföring - som dessutom var mer trovärdig och creddig än 

betalda annonser. 

 

Eliasson (projektledare på RMH) berättar att RMH ville göra mer än att bara sälja - de 

ville även påverka på samhällsnivå. Inom detta område så visade de tydligt att de hade 

egna tankar och starka åsikter om saker och ting. Vi ser här en koppling med Kapferers 

teori kring image och att en god sådan skapas genom att kommunicera vad varumärket 

står för. Att ha starka åsikter och ett mål med verksamheten, såsom RMH hade, formade 

deras starka position. 
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RMH stack ut och differentierade sig på många sätt från andra aktörer som är 

verksamma i musiksektorn, vilket ledde till en stark marknadsposition. De var inte 

rädda för att vända och vrida på vad som skulle göras och hur saker skulle göras. 

Fokusgruppen spekulerar kring att RMH var en förebild för andra aktörer, främst de 

som sysslar med hiphop, då liknande sätt att arbeta som kollektiv har etablerats sedan 

RMH:s framfart. 

 

5.5 Slutsats  

 

Med en lyckad makrocikeln så är det här de tre cirklarna sluts samman då medarbetarna 

blir motiverade av goda synliga resultat och får mer självkänsla att sedan förmedla 

vidare till kunderna. Att definiera framgång kan vara just att få företaget att sluta sina 

tre cirklar.  

 

Vad som anses framgångsrikt kan anses relativt och fastställs av betraktaren i fråga. Ett 

företag som en person uppskattar, kanske inte har samma betydelse för någon annan. 

Individens egna preferenser avgör om denne anser varumärket värdefullt eller inte. Vi 

anser att de faktorer som vi har funnit går att göra till stor del allmängiltiga, samtidigt 

som varje enskilt varumärke måste beakta vilka faktorer som passar in på deras 

verksamhet gentemot deras konsumenter.  

  

Sammanfattningsvis visar vi en konkret lista med funna framgångsfaktorer. Detta för att 

tydligt visa de essentiella faktorerna för att bygga upp ett starkt varumärke som ett litet 

musikbolag: 

1. Tydlig, gemensam värdegrund 

2. Stark gemenskap 

3. Ett visionärt ledarskap 

4. Nätverkande 

5. Storytelling 

 

5.6 Tankar kring betydelse av arbetet samt vidare forskning 

Denna studie skulle kunna komma att vara matnyttig för nya eller redan etablerade 

mindre bolag inom musiksektorn som vill stärka sin position i branschen. Vårt resultat 

kan användas som en guide för hur man ska närma sig en lyckad verksamhet genom att 
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skapa ett starkt varumärke. Kunskapen går att överföras till andra bolag inom 

musiksektorn då de faktorer vi har identifierat skulle kunna göras allmängiltiga för 

vilket bolag som helst.  

 

För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka huruvida de funna 

framgångsfaktorerna går att applicera på andra branscher än musikbranschen. Vidare 

vore det tänkvärt att göra en mer omfattande studie kring hur dessa faktorer blir till och 

varför de är värdefulla för konsumenter. Detta för att få en djupare förståelse kring 

variablerna till att lyckas med att skapa ett framgångsrikt varumärke. Ett mått att mäta 

huruvida företagets verksamhet gör sina intressenter nöjda kan vara värdeskapande och 

även det skulle vara en intressant fråga att utreda vidare. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide  

• Vilka marknadsföringsteoretiska framgångsfaktorer kan identifieras för 

musikbolaget RMH som representant för mindre bolag inom musiksektorn? 

Ta reda på intern betydelse och hur det påverkar framgång. Detta i form av rekrytering, 

kultur, intern marknadsföring.  

Klargöra betydelsen av olika typer av marknadsföring med hänsyn till såväl 

affärspartners som slutkonsumenter.  

 

• Positionering/differentiering 

• Varumärke och image 

• Interna aspekter (företagskultur, intern marknadsföring, rekrytering, 

personalomsättning) 

• Nätverk/kommunikation/B2B 

• Målgrupp 

• SWOT 

• Framgångsfaktorer 

Om positionering/differentiering: 

• Vad är din historia på bolaget RMH? 

• Vad gjorde RMH annorlunda från andra musikbolag i Sverige?  

• Hur beskriver ni RMH? 

Om varumärket och image: 

•  Vad var RMHs kärnvärden/värdeerbjudande/vad de brinner för/vill 

förmedla/som gör företaget unikt?  

• Vad inspirerade er? 

• Vilka byggstenar tyckte ni var viktigast för att bygga upp ett varumärke? Vad 

fokuserade ni mest på? 

Företagskultur/Intern marknadsföring: 

• Hur skulle ni beskriva er företagskultur? 

• Hur byggde ni upp den företagskultur ni har? 

Nätverk/kommunikation/marknadsföring (Samarbetspartners?): 

• Hur arbetade ni med samarbetspartners? 
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• Varför gjorde ni projekt med samarbetspartners? 

• Berätta lite om projektet SPACE by rmh. 

• Hur skedde kommunikationen? 

• Vilka marknadsföringsformer fokuserade ni mest på? 

Målgrupp 

• Vad var er målgrupp?  

• Varför? 

SWOT?: 

• Vad var era styrkor? 

• Vad var era svagheter? 

• Vilka var era direkta konkurrenter? 

Framgångsfaktorer över tiden i bolaget 

• Vilka var era framgångsfaktorer? 


