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Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De 

senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för 

virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra 

flöden på olika sociala medie plattformar. Många av dessa är kopplade till dans. Många 

känner igen “In My Feelings-Challenge, Harlem Shake, Watch Me (Whip/Nae Nae) och 

Gangnam Style”. Idag så har många låtar fått mer uppmärksamhet och streams, tack 

vare en viral koreografi som spridit sig på ett eller annat sätt. Syftet med den här studien 

är att undersöka hur artister kan använda koreografi för att marknadsföra en låt, samt 

vilka faktorer som höjer potentialen till att få den viral. Vidare undersöker vi betydelsen 

av image hos en artist vid marknadsföring av en låt med koreografi. Hur kan en låt bli 

viral i samband med koreografi? Hur kan en artist sprida sin koreografi via sociala 

medier? Detta är frågor som vi i denna studie har besvarat efter bästa möjliga förmåga. 

Vår empiri är baserad på 8 kvalitativa intervjuer med personer som har en relation till 

ämnet, samtliga respondenter har bidragit med mycket bra tankar och åsikter. Vi kom 

fram till att det ligger stor betydelse i vilken image artisten har, samt målgrupp och 

aktiviteten på sociala medier. Vi kom också fram till att video marketing är en oerhört 

central faktor vid spridandet av koreografier och man kan öka potentialen av att få en 

viral koreografi genom att samarbeta med passande influencers, men man ska inte som 

artist uppmana till att starta en koreografi självmant. 

 

Nyckelord 

Viral marknadsföring, sociala medier, koreografi, musik, artist, influencer, trend, video 

marketing, eWOM, image. 

 

 



  
 

iii 

Abstract 

Title: Kiki, do you love me? - A qualitative study about how artists can market a song 

with the help of choreography 

Authors: Amanda Trenter, Abbe Lindahl, Oskar Andersson  

Tutor: Carina Lejonkamp 

Examiner: Kaisa Lund 

Subject: Bachelor thesis, 15 credits. Business Administration III – Marketing. Linnaeus 

University Fall 2018.  

 

Viral marketing is something that has always existed in one way or another. For the past 

few years, social media has taken a major part within marketing, especially for viral 

campaigns. In the past years, something called "challenges" has existed in our feeds on 

our various social media platforms. Many of these challenges are connected to dance. 

Many people recognize "In My Feelings Challenge, Harlem Shake, Watch Me (Whip / 

Nae Nae) and Gangnam Style". Today, many songs has gotten more attention and 

streams, thanks to a viral choreography connected to the song, that has spread in one 

way or another. The purpose of this study is to investigate how artists can use 

choreography to market a song, as well as which factors increase the potential to get it 

viral. Furthermore, we analyze the importance of image for an artist with the cnnection 

to the marketing of a song with choreography. How can a song become viral with the 

help of choreography? How can an artist spread their choreography through social 

media? These are questions that we in this study have answered in the best ability as 

possible. Our empirical data is based on 8 qualitative interviews with people who have a 

relation in some way or another to the subject. All respondents have contributed with 

very good thoughts and opinions. Our conclution with this study is that it is a great 

importance in which image the artist has, as well as the target group and the artists 

activity on social media. We also found that video marketing is an extremely important 

factor in the spreading of choreographies. To increase the potential of having a viral 

choreography, the artist can cooperate with suitable influencers, but the artist their selfes 

should not encourage their fans to start a choreography independently. 

 

Keywords 

Viral marketing, sociala media, choreography, music, artist, Influencer, trend, video 

marketing, eWOM, image. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att börja med att presentera bakgrunden till vårt 

valda ämne för att ge läsaren en bättre förståelse för hur koreografier i samband med 

sociala medier har lett till virala fenomen. Detta följs av problemdiskussion och 

problemformulering. Till sist kommer vi att presentera syftet med vårt arbete och 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

Att skapa koreografier till låtar är inget nytt för artister, dock finns det exempel på låtar 

vars koreografi har varit igenkännande med låten och blivit virala. Michael Jackson's 

“Thriller” och Madonna's “Vogue” är tidiga exempel på låtar som ledde till populära 

dansfenomen (Corner, 2017). Användande av koreografier för att skapa virala 

låtar/videos har blivit vanligare för artister med åren. Ett nutida exempel är låten 

“Gangnam Style” av Psy vars musikvideo blev den första i YouTubes historia att nå en 

miljard visningar (Acuna, 2012). En viral video kännetecknas av att ha uppnått 

popularitet genom att ha blivit delad och rekommenderad via word of mouth online, 

vilket kan förkortas till eWOM (France, Vaghefi och Zhao 2016). Petrescu (2014) 

beskriver att viral marknadsföring har en nära relation till begreppet virus. Likheten 

mellan virus i verkligheten och marknadsföring är att de sprids mellan människor. 

Viruset inom marknadsföring blir då att människor självmant väljer att dela med sig av 

något till sitt sociala nätverk. Populariseringen av internet har inneburit att information 

sprider sig snabbare mellan individer och det är lättare för vem som helst att dela med 

sig av innehåll. Numera kan alla vara delaktiga i processen i vilken material sprider sig 

online (Guadagno et al., 2013). Framväxten av sociala medier och videodelningsidor 

har även gjort att vi kan mäta populariteten i en video genom mängden delningar, 

visningar, likes, tweets etc. videon har (Wuebben, 2016). France, Vaghefi och Zhao 

(2016) beskriver att konceptet bakom ”virala videos” har fått större betydelse i 

interneteran och att de numera klassas som kulturella fenomen. 

 

I augusti 2018 beskrev Billboard det året som ”The year of the dance challenge” (Trust, 

2018a). Detta har att göra med att ett flertal artister har valt att släppa låtar med en 

medföljande danskoreografi. Det mest uppenbara exemplet är Hip-hop artisten Drake 

vars låt ”In My Feelings” slog rekordet för mest musikstreams på en vecka med 116,2 
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miljoner Amerikanska streams (Trust, 2018b). Denna bedrift har mycket att göra med 

att låten är associerad med en dance challenge som blev viral. Murray (2013) menar att 

videos har visat sig vara otroligt lönsamma för artister om de blir framdrivna av 

människor via sociala medier. Videos som blir virala, fångar ofta uppmärksamheten hos 

individuella användare som sedan återskapar innehållet och delar det vidare (Wuebben, 

2016). Det var komikern Shiggy som började challengen med Drakes låt “In My 

Feelings” när han lade upp en video på Instagram där han dansade till låten. Därefter 

spred sig Shiggys dans och människor, både kända och okända började sprida trenden 

(Taylor, 2018). Processen bakom denna virala sensation kan liknas till influencer 

marketing, där en person med många följare på sociala medier influerar andra 

människor till att göra något (Brown & Fiorella, 2013). Shiggy kan i detta fall ses som 

influencern som börjar spridningen av en trend.   

 

Virala challenges och danser har fått ett större genomslag 2018 men de har ständigt varit 

närvarande i interneteran. År 2013 toppade artisten Bauuer Billboards Hot 100 lista med 

låten ”Harlem Shake”. Framgångarna med låten har mycket att göra med att den 

exploderade på YouTube och blev ett fenomen. Låten blev soundtracket till den virala 

”Harlem shake-dance” vilket i sin tur gav uppmärksamhet till låten i sig (Trust, 2013). 

Hysterin startade efter att Youtube-komikern Filthy Frank gjorde sin version av 

“Harlem Shake-dansen” i sitt sovrum (Zeichner, 2013). Spridningen av dansen var så 

banbrytande att det fick Billboard att ändra sina regler för Hot 100 listan. Billboard 

införde en regel i februari 2013 att Youtube-visningar ska inkluderas vid beräkningen av 

hur många gånger en låt streamats online (Knapp, 2013). Ytterligare exempel på låtar 

som populariserats genom danssteg är Soulja Boy Tell Em: ”Crank That”, Silentó: 

”Watch Me (Whip/Nae Nae)”, Beyoncé: ”Single Ladies”, Los del Rio: ”Macarena” och 

Rae Sremmurd: ”Black Beatles” (Corner, 2017). Bradzell et al. (2018) har tidigare 

påpekat att en gemensam faktor bland virala videos är att de engagerar människor och 

tilltalar deras känslor. Aniftos (2018) förklarar att populariseringen av sociala medier 

som Instagram och Twitter gör att spridningen av videos sker snabbt och allt fler artister 

har börjat uppmuntra sina fans till att delta i sina egenskapade dans-challenges för att 

driva låten framåt.  

 

Hickson (2017) beskriver att det är väldigt fantastiskt att bara titta på dansrutiner men 

att det är ännu mera spännande att utföra dem. Vi alla vill ju vara den som kan göra 

“JuJu on that beat-dansen” på festen, eller kunna utföra den berömda moonwalken. 
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Tack vare instruktionsvideos så är det möjligt idag. Med hjälp av instruktionsvideos på 

virala koreografier så kan alla se ut som ett proffs på dansgolvet med de bästa dans 

rutinerna (Hickson, 2017). Video marketing sägs vara den nya revolutionen inom 

marknadsföring. Enligt Kallas (2018) så använder 63% av företag video marketing i 

deras marknadsföring. 83% av dessa 63 anser att video marketing är en viktig pusselbit i 

deras strategi. Detta är en trend som blir allt viktigare inom promotion för företag, 

menar Kallas (2018). Youtube är världens största online video community. De har 

revolutionerat online video landskapet och är en ständigt utvecklande plattform för 

online videos (Jarboe, 2011). Albers och Kahl (2013) förklarar hur man kan använda 

sociala medier som plattform för att marknadsföra digital musik. Studien kom fram till 

att känslor är viktigt i uppfattningen av musik. Att musik kan vara ett meddelande, men 

också stödja ett annat meddelande. Författarna menar att meddelandet som finns i 

musiken kan stödjas av andra element som exempelvis video. En expert från studien 

säger att word of mouth framträder enklare med musik som samspelar med andra 

element som kan kopplas till artisten. Med detta blev det mycket tydligare och klarare 

att det konkreta stödet för denna faktor ofta beror väldigt mycket på den enskilda sången 

och artisten. Kommunikationen mellan artisten och fansen är oerhört viktig och bör 

granskas noggrant menar Albers och Kahl (2013).  

 

Vilken typ av artist som väljer att skapa en challenge eller koreografi till en låt har 

mycket att göra med vilken sorts artist det är eftersom det kanske inte lämpar sig för 

alla. Lemmon (2017) beskriver att image är en viktig del i en artists “paket”. Att ta sig 

tiden att fundera på vem du är som artist och vad för slags intryck du vill ge till dina 

fans, är minst lika viktigt som musiken du skapar och när du står på scen, menar hon. 

En artists image bör gestalta deras personlighet och stil, vem man är och vad som gör att 

just dem är unika. Allt från kläder, musik och attityd berättar en historia om dem och 

därmed skapar en slags image (Lemmon, 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån tidigare exempel som Drakes ”In My Feelings-Challenge” går det att se att 

danssteg är ett effektivt sätt att marknadsföra en låt med. Andra artister som Paul 

McCartney och Lil Wayne har tidigare försök sig på denna strategi men har inte haft 

någon viral framgång. Vid marknadsföringen av sin singel ”Come On to Me” 

uppmuntrade McCartney sina Instagram- och Twitter-följare att dela videoklipp märkta 
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med hashtaggen #COTMChallenge. McCartneys försök att vädja till ungdomskulturen 

blev sedan kritiserat p.g.a. hans image (Kim, 2018). Vidare menar Kim (2018) att 

anledningen till varför andra virala fenomen som #MannequinChallenge blev så 

framgångsrik är för att den utvecklades av någon annan än artisterna. Reglerna för 

utmaningen var lätta att följa och gjorde det möjligt för deltagarna att göra den på egna 

och kreativa sätt. Det sågs även som en rolig grej och inte ett desperat försök för någon 

att bli viral. Fler och fler artister försöker att hitta på sina egna challenges men 

misslyckas med att komma på koncept som slår igenom (Kim, 2018). George (2009) 

åsikt till varför Michael Jackssons koreografier har varit framgångsrika är för att de 

passar “icke-dansare”, samt att de ger människor en chans till att spela en rolig roll för 

att inte ta sig själv så seriöst.  

 

I en mailkonversation med Robin Kadir som jobbar på TEN Music Group angående vårt 

ämne påpekade han att det inte finns ett konkret svar eller något rätt eller fel för att 

skapa en viral koreografi. Detta är något som många skivbolag försökt skapa, oftast utan 

resultat. Det är ingenting man kan förutse och det är snarare andra faktorer inom 

internet som skapar det, ibland via slump, ibland via framgångsrika försök. Nelson-

Field, Riebe och Newstead (2013) har också påpekat att det aldrig finns någon garanti 

till att något blir viralt, de flesta videos blir aldrig några virala fenomen även om 

innehållet får människor att vilja dela med sig av videon. De Bruyn och Lilien (2008) 

har tidigare påpekat att processen bakom en viral video oftast aldrig är den andra lik och 

att det är svårt att förutspå vilken som blir nästa virala sensation.  

 

Det ökande användandet av sociala medier har varit den största internet-trenden de 

senaste åren och det är självklart att det bör tillämpas inom marknadsföring. 

Konsumenter får kontroll över sin annons-upplevelse när de med hjälp av knappar som 

”gilla” och ”dela” kan visa vad de tycker om och samtidigt influera sina anhöriga. På 

detta sätt blir användare av dessa sociala plattformar ofrivilligt talesman för de 

produkter eller saker de väljer att dela med sig av (Ebscohost, 2011). Trots att det finns 

mycket litteratur om interpersonell inverkan menar De Bruyn och Lilien (2008) att det 

fortfarande är lite vi vet om hur elektroniks eller vanlig word of mouth påverkar 

människors beteenden, speciellt i en rörig internetmiljö. Berger och Milkman (2012) har 

frågat sig själva varför vissa saker blir mer virala än andra, de kom fram till att känslor 

skapar viralitet. Dock påpekar dem att förhållandet mellan känslor och delningar på 

nätet är komplicerat och handlar mer än bara vår känsloinställning till ett stimuli. 
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Higham (2009) har påpekat hur viktigt det är för företag att ha en förståelse för de 

kunder, innovatörer och inflytelserika personer som driver en trend framåt. Innovatörer 

skapar trender, inflytelserika personer sprider dem och kunderna anpassar sig till dem. 

Sammis et al. (2015) har påpekat betydelsen av influencer marketing som handlar om 

när en person influerar andra människor online. Detta genom ett meddelande som ett 

varumärke vill dela genom en influencers kanaler. En utmaning för företag blir dock att 

hitta rätt influencer för att kunna stärka och expandera sitt varumärke till rätt målgrupp.  

 

Keazor och Wübbena (2015) anser att tack vare den utvecklande digitaliseringen mellan 

musik och visuella bilder, så kan vi idag bättre undersöka hur de olika elementen som 

musik och bild, kan samspela med varandra och hur de kan skapa unika fenomen ihop. 

Dock så är inte dessa fenomen så frekventa. Världen bevittnar just nu enligt Keazor och 

Wübbena (2015) en evolution av musikvideos där allt fler riktar sig mot reklam och 

promotion hållet. En video skapas, i syfte om att promota någonting, en artist, en låt, 

eller båda. Det vore utopist att undvika dessa aspekter, men man hoppas att de estetiska 

inte helt försvinner i skapandes av musikvideos, för annars skulle det bara leda till 

kommersiella aspekter i videon, menar Keazor och Wübbena (2015). 

 

Videos online är ett snabbt växande element för människor att kunna tillfredsställa sina 

informations- och underhållningsbehov (Timble, 2015). Enligt Cisco VNI (2017) 

kommer 82% av all internet-trafik år 2021 vara videoinnehåll. Vidare menar Timble 

(2015) att videos är framtiden inom marknadsföring och att när det kommer till videos 

potentiella räckvidd, så är det mirakulöst. Foley (u.å.) anser dock att de tre största 

utmaningarna med video marketing som ett marknadsföringsverktyg är att nå sin publik, 

samla rätt tittardata och analysera tittardatan. Anledning till detta är för att Youtube är 

en sådan stor plattform, därför är det lätt att bara bli en i mängden och att innehåll som 

publiceras inte blir något viralt.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån artiklar och litteratur som vi läst har vi kommit fram till att det har skrivits 

mycket om viral marknadsföring. Det är en central faktor inom marknadsföring och kan 

appliceras inom många sektioner. Det finns ett flertal studier och teorier om varför 

människor vidarebefordrar innehåll på internet och hur saker blir virala via sociala 

medier. Vi upplever dock att det inte finns någon forskning på hur man kan använda 
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koreografier som en viral marknadsföringsstrategi. Vi upplever heller inte att det finns 

ett konkret svar till varför vissa koreografier blir virala. På grund av detta anser vi att 

vår forskning är intressant och relevant att titta närmare på. I och med att många 

koreografier i modern tid blir virala och sprids på sociala medier som exempelvis 

Instagram och Youtube, har vi valt att fokusera på dessa typer av plattformar. Vårt 

bidrag om viral marknadsföring är förhoppningsvis ett bra komplement till tidigare 

forskning. Med detta som utgångspunkt har vi formulerat följande forskningssyfte och 

forskningsfrågor. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur artister kan använda koreografi för att marknadsföra en låt, 

samt vilka faktorer som höjer potentialen till att få den viral. Vidare är syftet att 

undersöka betydelsen av image hos en artist vid marknadsföring av en låt med 

koreografi.  

 

1.5 Forskningsfrågor 

• Hur kan en låt bli viral i samband med koreografi? 

• Hur kan en artist sprida sin koreografi via sociala medier? 

 

1.6 Definitioner 

Följande definitioner grundas och baseras på våra egna uppfattningar och erfareheter. 

Viral Koreografi är ett samlingsord för de danser som har en tydlig koppling till en låt 

och blivit virala. 

Koreografi är en dansrutin. 

Challenge är en utmaning som uppmanas på sociala medier, förslagsvis Instagram eller 

Facebook. Där man vanligtvis ska filma sig själv när man utför utmaningen och dela 

denna på sina egna sociala medie konton.  

Retweeta/reposta är när man delar ett redan publicerat inlägg av en annan användare 

på sina sociala medier. 

Content betyder innehåll i exempelvis online videos. Detta är ett vanligt uttryck inom 

online videos. 

Influencer är en person som har ett större följe på sociala medier och kan influera sina 

följare med olika medel som exempelvis produkter från företag eller challenges. 
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Mystory är en funktion på Instagram och Snapchat där man delar en video/bild med alla 

sina följare på den kanalen. 

 

2 Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera våra metodval och berätta hur vi gått tillväga för 

att skriva denna uppsats.  

 

2.1 Vetenskaplig metod 

Inför skrivandet av denna vetenskapliga uppsats fanns det två metodval att utgå från. 

Både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod används för att behandla ett 

forskningsämne. Holme och Solvang (1997) skriver om kvantitativa och kvalitativa 

metoder och hur dessa skiljer sig från varandra. En kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod inriktar sig båda på att uppnå en bättre förståelse av det samhälle vi 

lever i och hur vi påverkas av diverse faktorer. En tydligt framgående skillnad är dock 

att kvantitativa metoder presenterar informationen i siffror och mängder (Holme & 

Solvang, 1997) medan kvalitativa metoder intresserar sig för meningar eller innebörder 

mer än statistiska sammanband (Alvehus, 2013). En kvalitativ metod innebär att fakta 

och information baserar sig på enskilda individers uppfattning och kunskap inom ett 

visst ämne (Holme & Solvang, 1997). Patel och Davidson (2011) menar också att 

kvalitativa metoder till skillnad från kvantitativa metoder ämnar att samla in mer 

djupgående information kring ett ämne som kan ge en större insikt. Forskning som utgår 

ifrån en kvalitativ metod bygger mycket på individuella tolkningar (Olsson & Sörensen, 

2011). Tolkning är ett central begrepp inom kvalitativ forskning och Alvehus (2013) 

förklarar att poängen med tolkning är att man ska bidra till en mer generell förståelse av 

ett fenomen. 

 

I skrivandet av vår vetenskapliga uppsats valde vi att utgå ifrån en kvalitativ metod. Vi 

ansåg att vårt val av ämne var mer i samklang med en kvalitativ ansats då vi vill få en 

djupare insikt inom forskningsområdet. Vårt val av ämne har fortfarande lite 

förklaringar till sig och därför valde vi att utgå ifrån individuella tolkningar som kan 

hjälpa till att föra tolkningen kring virala koreografier vidare. Med detta som 

utgångspunkt strävade vi efter att göra så många besöksintervjuer som möjligt eftersom 

vi ansåg att detta potentiellt skulle bidra till en bättre diskussion och förståelse kring 

ämnet. Bryman och Bell (2017) har påpekat att telefonintervjuer kan medföra vissa 
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svagheter. Därmed var vår avsikt varit att träffa våra intervjuobjekt personligen till den 

mån vi kunnat.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats  

 Bryman och Bell (2017) förklarar att en deduktiv forskningsmetod utgår från det man 

vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör ämnet ifråga. Patel 

och Davidson (2011) förklarar också att en deduktiv forskningsmetod handlar om att 

utgå från en redan befintlig teori, vilket påverkar vilken information som ska samlas in, 

hur man ska tolka denna information och hur man ska koppla resultaten till den redan 

befintliga teorin. Detta är ett tillvägagångssätt som både kan stärka eller stjälpa 

resultaten i forskningsprocessen. Det kan stärka genom att utgångspunkten tas i redan 

befintlig forskning och stjälpa genom att den befintliga teorin kan komma och påverka 

forskningen så att intressanta observationer inte upptäcks. 

 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att skillnaden mellan induktion och deduktion är 

att induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Vidare förklarar dem att en 

induktiv ansats handlar om att hitta samband mellan de enskilda fall som observerats. 

Patel och Davidson (2011) stärker detta och menar att en induktiv ansats handlar om att 

studera ett forskningsobjekt utan ha tagit någon utgångspunkt i tidigare teorier. Utifrån 

den insamlade empirin ska en relevant teori därefter formuleras (Patel & Davidson, 

2011). Fejes och Thornberg (2014) beskriver att genom observationer och erfarenheter 

försöker forskaren forma mer allmängiltiga påståenden kring fenomenet som studeras. 

Risken i detta är att induktiva slutsatser inte är bindande eftersom framtida 

observationer kan skilja sig från det som tidigare observerats (Fejes & Thornberg, 

2014).  

 

Denna studie kommer ha en abduktiv ansats. I och med att vårt val av ämne baserar sig i 

den sociala verkligheten, samt att vi hade en gemensam uppfattning om det problem vi 

valt att undersöka finns det induktiva inslag i vårt arbete. Vår arbetsprocess består även 

av deduktiva inslag eftersom vi har utgått ifrån tidigare forskning och teorier som är 

relaterade till vårt ämne. Vi har haft en deduktiv karaktär under våra intervjuer eftersom 

vi har utformat våra frågor utifrån teorin. Däremot insåg vi efter våra intervjuer att ett 

begrepp var väldigt centralt i vår forskning. Det resulterade i att vi gick ifrån den sociala 

verkligheten och återvände till teorin där vi tog fram ytterligare en teori, nämligen 
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image. Den insamlade empirin har sedan kopplats till de teorier vi valt. I och med att vi 

under processens gång skiftat mellan litteraturen och den sociala verkligheten har det 

resulterat i ett växelspel mellan induktion och deduktion. Detta växelspel kallas 

abduktiv metod, vilket har drag från både induktion och deduktion (Alvesson & 

Sköldberg, 2017).  

 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Intervjumetod 

En kvalitativ forskningsintervju utspelar sig mellan minst två personer där samtalet 

kretsar kring ett ämne som de involverade har intresse av. Intervjun fokuserar på vissa 

teman och syftet är att förstå meningen i dessa (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har 

genomfört kvalitativa intervjuer med individer som har en nära anknytning till ämnen 

som valts att undersöka. Detta för att vi vill ha mer djupgående svar inom 

forskningsområdet, och inte statistik på vad den generella allmänheten tycker om ämnet. 

En kvalitativ metod ger data vars innehåll är subjektivt medan kvantitativ data är mer 

objektivt (Starrin & Svensson, 1994). Det faktum att vi utgick från en kvalitativ metod 

anser vi gav oss mer personliga svar till skillnad från en intervju som baserar sig på 

svarsalternativ. 

 

Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuform. Denna typ av intervjuform ger 

rum för flexibilitet men utgår samtidigt utifrån en viss struktur som ger data av god 

kvalitet (Gillham, 2008). Vi hade en antal förberedda frågor som vi ställde till alla 

respondenter, men vi hade också anpassade frågor till varje intervjuobjekt beroende på 

dennes roll i förhållande till vårt ämne. Yin (2013) påpekar att frågorna i kvalitativa 

intervjuer kan variera mellan deltagarna beroende på intervjuns kontext. En 

semistrukturerad intervju ger även oss författare möjligheten att följa upp de delar av 

intervjupersonens berättelse som lyfter fram personens förståelse av temat genom 

följdfrågor (Alvehus, 2013). Frågorna är öppna och ämnet i fråga kan diskuteras fritt för 

att säkerhetsställa en mer djupgående konversation (Gillham, 2008).  

 

Vi tog kontakt med personer som vi ansåg hade kunskap om vårt ämne ur olika 

infallsvinklar och skulle kunna hjälpa oss att besvara vårt syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen fick vi möjligheten att intervjua personer som har en nära anknytning till 

musikbranschen och dagligen jobbar med marknadsföring och kreativt skapande för 
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musikartister. Vi har även intervjuat en person som undersöker och skriver om 

populärkultur i sitt yrke. Genom dessa kvalitativa intervjuer har vi fått en bättre bild 

över hur artister kan tillämpa koreografi i sin marknadsföring. Alla dessa svar har vi 

sedan kopplat till tidigare teori och forskning inom området och analyserat för att få en 

mer djupgående kunskap.  

 

2.3.2 Urval av intervjuobjekt  

Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen. Blir fel 

personer kontaktade riskerar resultatet i undersökningen att bli oanvändbar (Holme & 

Solvang, 1997). Som tidigare nämnt är syftet med kvalitativa intervjuer att öka 

informationsvärdet och skapa en djupare förståelse för det fenomen som undersöks. 

Urvalet av undersökningspersoner kan därmed inte ske slumpmässigt utan bör uppfylla 

teoretiska och strategiska kriterier definierade utifrån vårt ämne (Holme & Solvang, 

1997). Trost (2010) menar att kvalitativa studier tjänar på att ha en stor variation av 

intervjuobjekt. Urvalet ska vara heterogent och de ska kunna bidra med flera 

infallsvinklar. För många likartade personer kan medföra problem (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Alvehus (2013) menar att ett problem med att intervjua för 

likasinnade personer är att en helhetsbild inte ges av ämnet. För att garantera variation i 

urvalet lyfter Trost (2010) fram strategisk urval. Denna metod går ut på att välja ut ett 

antal variabler som är av teoretisk betydelse. Dessa variabler kan exempelvis vara kön, 

ålder, yrke etc. (Trost, 2010). Alvehus (2013) beskriver även att ett strategiskt urval 

handlar om att få tag på personer med vissa specifika erfarenheter. 

 

Vi har tagit kontakt med ett brett urval av personer och valt att inkludera både kvinnor 

och män med olika infallsvinklar. Vårt tillvägagångssätt har varit att maila och ringa 

specifika personer vars roll inom respektive organisation relaterar till vårt syfte och 

forskningsfråga. Vilket resulterade i ett bra urval av intervjuobjekt. Värt att nämna är att 

vår sista intervju fick vi tag på genom en annan intervju vi hade dagen tidigare. Detta 

kallas för snöbollsurval, vilket uppstår när urvalet växer fram genom en process där en 

person hänvisar till nästa personen (Denscombe, 2018).  Våra intervjudeltagare har ett 

brett urval av positioner inom musikbranschen vilket vi ser som en fördel eftersom det 

ger olika perspektiv och åsikter, samt en större helhetsbild på våra frågor. 

 

Följande är en presentation av våra intervjuobjekt 
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Teodoro Johansson Beascoecha - Teodoro har tidigare jobbat på svenska Youtube-

nätverket Splay i 4 år som kreativ producent. Idag jobbar han som Creative Content 

Manager på Sony Music Sweden och arbetar då med att skapa rörligt material samt 

stillbild fotografiska element åt artister. Personlig intervju i Stockholm 10/12-2018.  

 

Torbjörn Ek - Reporter på Aftonbladet sedan 13 år tillbaka. Han är nöjesreporter, 

krönikör och bevakar nöje för Aftonbladet som är musik, tv, kändisar, film, kändisliv 

och spel. Han är väldigt intresserad av populärkultur, av kändisar, av tv-program och 

snackisar. Personlig intervju i Stockholm 10/12-2018. 

 

Robin Kadir - Creative Content Manager på TEN Music Group som är ett svenskt 

skivbolag som bland annat har signat artisterna Zara Larsson och Benjamin Ingrosso. 

Robin gör idag främst musikvideos till artister men arbetade i början med att skapa 

content åt artister på deras sociala medier, bland annat artwork och teaser filmer. 

Personlig intervju i Stockholm 7/12-2018. 

 

Ambra Succi - Ambra har i 25 års tid jobbat som professionell koreograf. Hon har 

under sina år varit dansare, koreograf, danspedagog, driver hennes egna dansskola, har 

danskompani agentur och management. Hon producerar också ibland musik. Hon var 

bland annat koreografen till Loreens virala dans till Euphoria som hon ställde upp med i 

Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 2012. Personlig intervju i Stockholm 

10/12 2018.  

 

Snezana Markovic - Online Marketing Manager på Universal Music som är ett av de 

tre största majorbolagen i världen. Hon är ansvarig för alla kampanjer som kommer från 

Universal och har gjort detta i 3 år. Personlig intervju i Stockholm 11/12 2018. 

 

Georg Herlitz - Georg jobbade mellan 2007-2014 som konsult åt olika PR-och-

Reklambyråer med att utforma och anpassa deras videos utifrån sin internet-kultur och 

målgrupp. 2014 började han jobba på United Screens som är en plattform som fokuserar 

på online video. Idag är hans titel Head of Music på United Screens.  

Videointervju 11/12 2018. 

 

My Larsson - My tog examen från Music and Event Management programmet på 

Linnéuniversitetet 2014 och har sedan examen jobbat med PR och marknadsföring. Hon 
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utvecklade sedan sina kunskaper inom producering och klippning av filmer. Idag jobbar 

My med PR och marknadsföring för alla svenska akter på Live Nations agentur. 

Personlig intervju i Stockholm 7/12 2018. 

 

Robin Svensk - Robin var från början en låtskrivare och musikproducent för bland 

annat Ace Wilder och Loreen. Han började senare studera Musik & Eventarrangör i 

Nyköping och efter ett halvår fick Robin praktik på Warner. Robin jobbade på Warner 

som konsult i 1 år och 3 månader. Sen slutade han och startade ett eget management där 

han jobbar med bland annat De Vet Du samt Anis Don Demina. Personlig intervju i 

Stockholm 11/12 2018.  

 

2.3.3 Intervjuguide 

I kvalitativa intervjuer så använder man inte standardiserade frågor, detta är främst för 

att forskaren inte ska försöka styra konversationen. Målet med resultatet av intervjun är 

att intervjuobjektens synpunkter och egna uppfattningar hamnar i fokus (Holme & 

Solvang, 2012). I vår intervjuguide har vi följt och  behandlat följande rubriker: 

• Viral Marknadsföring  

• Sociala Medier 

• Video marketing 

• Trend Marketing 

• eWOM 

• Influencer Marketing 

• Koreografi 

 

Vi har inlett varje intervju med att berätta om vårt ämne och har beskrivit ovanstående 

rubriker för att ge respondenten en bättre uppfattning om vad samtalet kommer fokusera 

på och vilka ämnen vi behandlar främst. Vi har sedan haft en lista med frågor som berör 

alla rubriker och har under intervjuns gång, beroende på vem vi pratat med valt ut 

passande frågor samt följdfrågor som skapats på plats under samtalet. Det har funnits ett 

fåtal frågor från listan vi har ställt till varje respondent. Vilka är följande: 

 

• Berätta lite om dig själv och din roll idag 

• Vilka faktorer tror du är viktigast till att en låt kan bli viral på sociala medier? 

• Hur stor är betydelsen av video marketing i spridning av en låt? 
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• Vilket socialt inflytande tror du influencers/opinionsbildare har för spridningen 

av koreografier och challenges på sociala medier? 

• Är challenges en relevant trend och hur tror du att det kommer utvecklas? 

• Vilka faktorer tror du motiverar en person till att vilja dela en video eller hoppa 

på en trend? 

• Vilka metoder tror du krävs för att en koreografi ska bli viral? 

Övriga frågor finnes i Bilaga A.  

 

2.3.4 Primär- och sekundärdata 

Alvehus (2013) beskriver primärdata som empiriskt material som samlats in till 

undersökningen i fokus. Skillnaden mellan primär- och sekundärdata har att göra med 

vem som samlat in materialet och för vilket syfte. Vår primärdata kommer att bestå av 

kvalitativa intervjuer som vi genomfört med våra åtta respondenter. Alvehus (2013) 

beskriver att sekundärdata är empiriskt material som samlats in till en annan 

undersökning, men som kan användas för att stärka underlaget i en annan undersökning. 

Booth, Colomb och Williams (2004) förklarar att sekundärkällor är forskningsrapporter, 

böcker och artiklar som grundar sig på primärdata. Vidare menar dem att det är viktigt 

att granska källan för att avgöra vare sig den är pålitlig eller inte. Vi har granskat våra 

källor genom att ha kollat upp vilket förlag som givit ut de källor som används. Bryman 

och Bell (2017) påpekar också fördelen med att använda sig av av sekundärdata 

eftersom det kan ge studien ett bättre underlag. Detta förstås bara om den tidigare 

forskningen bygger på legitim fakta. 

 

Vår sekundärdata har bland annat bestått av vetenskapliga artiklar, böcker och 

hemsidor. Vi har använt oss mycket av Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar, alltifrån 

metod till teoriböcker som rör vårt ämne. Genom databaser som Google Scholar och 

One Search har vi kunnat fått tag på vetenskapliga artiklar. I urvalet av våra 

sekundärkällor har vi försökt att hitta källor som är så moderna som möjligt och som 

relaterar till vårt ämne, detta eftersom vi skriver om ett aktuellt internetfenomen.  

 

2.4  Vetenskapliga krav  

All information som finns därute kan inte användas som grund för beslut. Mycket fakta 

är helt enkelt felaktig och det är upp till skribenten att avgöra kvaliteten och 

pålitligheten i det som skrivs. Det finns tillvägagångssätt för hur man ska titta på 
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information för avgöra dess trovärdighet och Faarup och Hansen (2010) lyfter fram 

begreppen validitet och reliabilitet.  

 

Johansson (2012) förklarar att validitet handlar om att vara tydlig med det som är 

relevant och att du verkligen mäter det du avser att mäta (Christensen et al., 2016). 

Varje individ har sina egna uppfattningar och tolkningar kring saker. Frågor bör därmed 

vara noga utformade och rikta in sig på de människor som är relevanta och kan besvara 

frågan “rätt” (Johansson, 2012). Får undersökningen varierande svar kan validiteten ses 

som låg (Faarup & Hansen, 2010). Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i det man 

undersöker. Om en undersökning har genomförts på ett sätt som gör att resultaten kan 

upprepas i andra sammanhang har den hög reliabilitet (Johansson, 2012).  

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att i kvalitativa studier får validitet och reliabilitet 

en annan innebörd i jämförelse med kvantitativa studier. Hög reliabilitet i kvantitativa 

undersökningar uppstår till exempel om vi intervjuar en person och får samma 

svarsutfall varje gång. I kvalitativa intervjuer behöver detta inte vara ett tecken på låg 

reliabilitet. Trost (2010) tar upp att kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

standardisering. Svaren behöver inte nödvändigtvis vara likadana varje gång frågan 

ställs. Nya erfarenheter leder till nya uppfattningar och varierande svar kan vara 

intressant att tolka i den kvalitativa studien (Patel & Davidson, 2011).  

 

I kvalitativa studier uppstår validitet genom att forskaren visar att analysen 

överensstämmer med de beskrivningar som intervjupersonerna gör av sina sociala 

världar. Beroende på om forskaren har presenterat perspektiven hos intervjupersonerna 

korrekt kan forskningen få en högre validitet (Ryen, 2004). Vid kvalitativa intervjuer är 

målet att ta reda på hur intervjupersonen uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost, 

2010). Problemet med validitet i kvalitativa studier är att forskaren inte vet om 

informationen är giltig. Informationen är ofta baserad på individuella tolkningar kring 

ett fenomen vilket forskaren behöver vara medveten till (Holme & Solvang, 1997). 

 

Från början färdigställde vi studiens teoretiska bakgrund för att enklare kunna utgå från 

den i den kvalitativa undersökningens intervjuguide. Vi gjorde detta för att kunna uppnå 

en sån pålitlig studie som möjligt med god kvalitet. För att uppnå hög validitet har vi 

valt att intervjua personer som vi tror kan bidra med ett betydelsefullt perspektiv och 

varit tydliga med deras bidragande till vårt syfte. Vi har gjort vårt yttersta för att visa 
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hur vi har utfört våra intervjuer, förklarat de ämnen vi behandlat och analyserat våra 

respondenternas svar. Vi upplever också att vi har hög reliabilitet då många av våra 

respondenters svar på ett eller annat sätt har varit likgiltiga med varandra, vilket vi 

presenterar i vår slutsats.  

 

2.5      Metodkritik 

Vi insåg från första början av vår studie att vi inte kommer komma fram till ett 

hundraprocentigt svar. I och med att de respondenter vi pratat med har mycket olika 

infallsvinklar i problemet, och inte heller är experter på ämnet. Därav är vi medvetna 

om att vår studie inte är 110% vattentät. Vi har valt att endast presentera våra tolkningar 

utifrån vad vi tror kan höja potentialen till att få en viral koreografi. I kvalitativa studier 

så letar man efter personer som har yrken eller sociala förhållanden som är relevanta för 

ämnet och kan ge en mer nyanserad bild kring det ämne som studeras (Holme & 

Solvang, 1997). Därför har vi intervjuat personer som jobbar inom musikbranschen, 

dock har flera av dem varit tydliga innan intervjuerna att vårt ämne relaterar till ett nytt 

fenomen som de saknade stor kunskap om och endast hade spekulationer kring. Enligt 

Bryman och Bell (2017) så kan vår studie kritiseras genom de subjektiva åsikter som 

påverkat urvalet av det som tycks vara intressant och relevant bland den kvalitativa 

empiri som insamlats. Även frågeställningarna som ställts till respondenterna kan 

ifrågasättas på grund av författarnas subjektiva åsikter som spelat in i urvalet att frågor 

som ställs (Bryman & Bell, 2017). 
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3 Teoretisk referensram 

Nedan kommer vi presentera teorier utifrån tidigare forskning och fokuserat på teorier 

som vi anser är relevant till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

3.1 Viral Marknadsföring 

Wilson (2000) menar att viral marknadsföring innefattar alla strategier som uppmuntrar 

personer till att vidarebefordra ett marknadsföringsmeddelande till andra, vilket sedan 

potentiell skapar en större tillväxt i meddelandets exponering och inflytande. Viral 

marknadsföring kan liknas med ett virus som sprider sig till miljontals människor 

(Jurvetson, 2000). Målet med viral marknadsföring är att skapa medvetenhet, intresse 

och generera försäljning eller produktanpassning (De Bruyn & Lilien, 2008). Likaså 

menar Cruz och Fill (2008) att viral marknadsföring kan beskrivas som en elektronisk 

form av WOM som handlar om att dela med sig av information, nyheter eller 

underhållning till andra personer. Även om viral marknadsföring och WOM relaterar till 

varandra lyfter Ferguson (2008) fram skillnaden. Viral marknadsföring uppstår 

exempelvis genom virala videos, influencers eller kampanjer. Detta skapar medvetenhet 

och prat. WOM blir sedan effekten av det och leder potentiellt till prövning eller inköp 

av det som marknadsförs. Camarero och San José (2011) definierar viral 

marknadsföring som marknadsföring som tillämpas på WOM. Ferguson (2008) 

förklarar att fördelarna med viral marknadsföring är att information, åsikter och nyheter 

sprider sig med en högre hastighet och till ett lägre pris. Sociala nätverk, 

videodelningssidor och bloggar är alla delaktiga i processen i vilken ord om något 

sprider sig. Detta gör det även lättare att nå ut till mycket fler människor (Camarero & 

San José, 2011). Jurvetson (2000) förklaring till varför viral marknadsföring är så stark 

är för att det oftast handlar om en rekommendation om något som kommer från en vän 

eller oberoende webbplatser. Cruz och Fill (2008) håller med detta påstående och 

tillägger att ord som kommer från en vän oftast är mer personliga och trovärdiga än 

traditionell reklam.  

  

Scott (2015) förklarar att många virala fenomen har en osammanhängande början. 

Processen i vilken ett fenomen blir viralt kan starta med att någon skapar ett roligt klipp, 

en dans eller en historia för att underhålla vänner. När dessa personer sedan delar vidare 

till fler och fler personer kan resultatet bli mer än vad personen ursprungligen förväntat 
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sig. Fördelarna med viral marknadsföring är att det kan göra en person, produkt eller ett 

varumärke känt och förmögen till priset av noll. Dock menar Scott (2015) att när 

personer eller företag går in med inställningen till att göra något viralt så slutar dem 

flesta kampanjerna inte framgångsrikt. Många gånger känns denna typ av försök som 

påtvingat och annons liknande, vilket gör att det är svårt att skapa något viralt på egen 

hand. Vidare påpekar de att det inte bör kännas som reklam utan något som är roligt att 

engagera sig i. Det är mer sannolikt att en person delar något om det känns personligt. 

Scott (2015) föreslår att för att öka sina chanser till att göra något viralt krävs det både 

tur och timing. Innehållet ska även ha en viss hemmagjord känsla och inte vara för 

påkostat eller finslipat. Cruz och Fill (2008) har påpekat betydelsen av opinionsledare i 

WOM processen. Inom viral marknadsföring finns det ett begrepp som heter 

“efluentials” vilket är opinionsledare på nätet.  Cruz och Fill (2008) refererar till Cakim 

(2006) som menar att dessa personer är aktiva användare av olika online plattformar och 

använder dessa för att sprida ett meddelande.   

 

Även om företag och personer planerar att något ska bli viralt, kan något relaterat till 

deras varumärke eller produkt etc. bli viralt utan deras inflytande. Om en positiv viral 

sak börjar spridas utan att företaget själva initierat det är det viktigt att sedan pusha det 

framåt (Scott, 2015). Även om vissa virala marknadsföringsstrategier fungerar bättre än 

andra finns det saker som kan inkorporeras för att höja potentialen. Wilson (2000) har 

presenterat sex element som en effektiv viral marknadsföringsstrategi kan innehålla: (1) 

Ge bort produkter eller tjänster. Att ge bort någonting till ett lågt pris eller gratis kan 

generera intresse. (2) Gör det enkelt att överföra till andra. 

Marknadsföringsmeddelandet ska vara enkelt att överföra och kopiera, detta för att 

kommunikationen ska ske snabbt. (3) Det ska kunna gå från litet till stort snabbt. 

Personen/företaget som sprider det virala meddelandet behöver se till att den adderar 

bensin till elden för att det inte ska dö ut. (4) Utnyttjar vanliga motivationer och 

beteenden. En bra viral marknadsföringsplan drar nytta av mänskliga motivationer, 

exempelvis en önskan om att vara cool, populär, älskad och förstådd. Detta kan resultera 

i att människor pratar och delar med sig av ett marknadsföringsmeddelande. (5) 

Utnyttjar befintliga kommunikationsnät. Att kunna placera ett meddelande bland 

nätverk och få människor att prata om det ökar spridningen. (6) Dra fördel av andras 

resurser. Detta kan göras genom att placera text eller grafiska länkar på andras 

webbplatser. 

 



  
 

18 

3.1.1 Motivation till att dela innehåll på nätet 

Faktorerna som driver fram en viral video är fortfarande relativt okända. I samband med 

det ökade användandet av viral marknadsföring har det dock framkommit några teorier 

till vad som motiverar internetanvändare att dela innehåll online. Ho och Dempsey 

(2010) identifierar fyra potentiella motivationer till att vidarebefordra innehåll på nätet: 

(1) behovet av att vara en del av en grupp, (2) behovet av att vara individualistisk, (3) 

behovet av att vara altruistisk, och (4) behovet av personlig tillväxt. I resultatet av deras 

undersökning framgick det att det interpersonella behovet av inkluderingen är en stark 

motivationsfaktor till att dela med sig av innehåll online. Behovet av att vara unik eller 

individualistisk hade dock en mer signifikant effekt på människor. Författarna föreslår 

att människor är villiga att vidarebefordra innehåll online för att sticka ut och etablera 

sig själva som opinionsledare. Holmström (2011) anser också att vi delar med oss 

eftersom det är som en bekräftande av vårt egna varumärke. Exempelvis en 

nyhetsartikel som visar att vi har koll på vad som händer, eller en rolig historia som 

berättar om vår humor. Ho och Dempsey (2010) förklarar att altruism är mycket kopplat 

till människors behov av affektion och är också en stark drivkraft inom eWOM. Vissa 

människor delar information med andra som ett sätt att uttrycka kärlek och vänskap. Till 

sist menar författarna att vidarebefordrandet av innehåll potentiell kan erbjuda personen 

förmågan att utveckla självständighet och ledarskapsförmågor. Holmström (2011) 

påpekar att en annan aspekt till varför människor delar med sig har med relevans att 

göra. Man delar inte med sig av någonting som man misstänker att mottagaren redan 

sett eller är inaktuellt. Det är en jakt på att vara först med att dela information som 

resulterar i att uppseendeväckande material sprids över internet.  

 

Att dessa faktorer skulle ha en avgörande betydelse finns det även bevis för i andra 

studier. Burgess, Miller och Moore (2017) lyfter fram tre centrala funktioner som är 

viktiga för spridningen av virala challenges: (1) social tillhörighet och deltagande, (2) 

prestigefyllda människors och gruppers roll för att avgöra spridningen av challenges, 

och (3) de distinkta teknikerna deltagarna har för att uttrycka sig själv. Författarna 

menar att det sociala livet både involverar imitation och innovation samt att spridningen 

av challenges både har att göra med socialt inflytande och individens behov av att 

anpassa sig, skapa och vara innovativ utifrån dennes egna personliga preferenser. I sin 

analys av fokusgrupper och undersökningar föreslår de att virala challenges bör 

betraktas som kreativa och inkluderande utmaningar, snarare än något som har med 
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grupptryck att göra. Även om grupptryck har en påverkan går en challenge mycket ut på 

att lägga till något nytt och distinkt. 

 

Nelson-Field, Riebe och Newstead (2013) undersökte hur upphetsning och valens både 

separat och kollektivt spelade in i processen i vilken videos blev delade/virala. De kom 

fram till att personers känslomässiga reaktion till videos påverkar deras benägenhet att 

dela innehållet, dock bara när innehållet var starkt upphetsande. Likaså menar Berger 

och Milkman (2012) att innehåll som skapar mer upphetsning (både positivt eller 

negativt) blev delade mer än de videos som inte framkallar samma känsla. Vidare menar 

de dock att positivt innehåll har lättare att bli viralt än negativt innehåll. Guadagno et al. 

(2013) har skapar ett "upphetsningshierarki" när det kommer till videoinnehåll, de 

menar att: videos som framkallar positiva känslor kommer sannolikt att vidarebefordras 

mest. Videor som framkallar diffus upphetsning kommer sannolikt att vidarebefordras 

mer än negativt väckande eller icke-känslomässiga videor och videor som framkallar 

negativa känslor är mer benägna att vidarebefordras än icke-känslomässiga videor. 

Nelson-Field, Riebe och Newstead (2013) poängterar att även om marknadsförare 

lyckas skapa en video som är starkt upphetsande så finns det ingen garanti att den blir 

viral. Marknadsförare bör ändå fokusera mer på videos som har ett känslomässigt 

innehåll och mindre på det kreativa innehållet för öka chansen till viralitet. 

 

Guadagno et al. (2013) undersökte hur de känslor som produceras av specifika 

internetvideor påverkar videons sannolikhet att vidarebefordras. I resultatet kom de 

fram till att individer som känner en stark affektiv känsla till en internetvideo har en 

större benägenhet att sprida videon. Förutom det emotionella innehållet menar 

författarna att social validering också bidrar till spridningen av internet videos. Att dela 

information med vänner för att öka gruppens solidaritet och engagera sig i en gemensam 

känsla är också en faktor. Shehua, Bijmolt och Clement (2016) menar också att en viral 

video är beroende av konsumenternas villighet att dela med sig av innehållet till andra. I 

deras forskning om detta ämne kom de fram till att omtyckbarheten vid början och 

slutet av en video ökar den virala potentialen. Det är dock viktigare att slutet på videon 

framkallar en positiv effekt till skillnad från början, trots att de första sekunderna är det 

som fångar kundens uppmärksamhet och motiverar dem till att fortsätta kolla. 
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3.1.2 Trend Marketing 

Trender både uppstår och dör ut konstant, vi blir ständigt uppdaterade med vad som är 

inne och vad som är ute. Oxford dictionaries (u.å.) definierar ordet ”trend” som: ”A 

general direction in which something is developing or changing”. Murphy (2009) 

menar att en trend representerar den riktning som en marknad rör sig mot och 

identifierar två typer av trender, kortsiktiga och långsiktiga. En långsiktig trend sträcker 

sig oftast mellan sex månader till flera år och en kortsiktigt mellan en och sex månader. 

Logan (2014) har också pratat om trender i form av långsiktiga och kortsiktiga. En 

långsiktig trend bör inte ignoreras eftersom den kan vara av betydelse ju mer den 

utvecklas. Vidare menar Logan (2014) att en trend inte utvecklas i en rak linje, en 

långsiktig trend kan utmärkas genom en till flera igenkännbara händelser inom dess 

livslängd. Raymond (2010) anser att trender är en grundläggande del av vårt 

känslomässiga, fysiska och psykologiska landskap. Genom att upptäcka, kartlägga och 

använda dem för att förutse vad som är nytt och nästa sak, kan vi bättre förstå de 

underliggande idéer och principer som driver och motiverar oss som människor. 

 

Trender kan uppstå inom alla sorters sektioner och Higham (2009) menar att det är till 

företag/privatpersoners fördel att lära sig att identifiera trender. Murphy (2009) har 

också påpekat betydelse av att kunna identifiera en trend och se dess förändringar. 

Higham (2009) har utformat en trestegsmodell i trendmarknadsföringsprocessen: 

identification, interpretation och implementation. Det första steget är identification. För 

att identifiera en ny trend behöver marknadsförare kolla efter förändringar som sker 

bland kunderna. Företaget behöver ha en förståelse för de kunder, innovatörer och 

inflytelserika personer som driver en trend framåt. Det mest uppenbara sättet att hitta 

trender är att observera kunder. Det kan också hjälpa att observera de individer som 

influerar kunder. Innovatörer skapar trender, inflytelserika personer sprider dem och 

kunderna anpassar sig till dem. Anon (2002) hävdar också att inom marknadsföring 

finns det vissa grupper vars betende influerar allmänheten. Om dessa grupper kan 

vinnas över kommer resten av marknaden följa efter. Dessa opinionsledare har ett 

inflytande över ungdomsmarknaden och skapar trender. Nästa steg är interpretation: 

När en trend har identifierats är nästa steg att analysera och bedöma den för att avgöra 

hur den kommer utvecklas. Higham (2009) menar att en effektiv trendanalys handlar 

om att ta reda på varför den uppstod och hur den kommer utvecklas. För att trenden ska 

kunna användas på ett strategiskt sätt är det nödvändigt att de som vill kapitalisera på 
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trenden kan förutspå vilka den kommer påverka och den potentiella effekten av trenden. 

Det behöver finnas en förståelse för marknadsföringsteori och samhällsvetenskap för att 

förstå styrkan i trenden och dess potential på lång sikt. Det sista steget implementation 

och är enligt Higham (2009) det viktigaste. Att identifiera och analysera trender är av 

stor betydelse, syftet i trendmarknadsföring är dock att hitta effektiva strategier för 

framtiden. I detta steg av trendmarknadsföringsprocessen tar företaget en trend de har 

identifierat och analyserat vilket de sedan hittar sätt att använda till sin fördel. För att 

göra detta steg måste det först ha kommit fram till vilken trend som är mest relevant för 

deras situation och sedan bestämma hur de kan exploatera den.  

 

Logan (2014) menar att en trend indikerar vilken riktning som en marknad rör sig mot. 

Det finns bara två riktningar som en trend rör sig mot, upp eller ner. Logan (2014) anser 

dock att det inte är nödvändigt att veta vad det är som driver en trend upp eller ner för 

att den ska vara vinstdrivande. För att förstå trender menar dock Raymond (2010) att 

personen behöver veta “vem” som startade den, “vad” den bör bli kallad, “vart” den 

kom ifrån, “varför” den har uppstått nu, och “när” den först blev uppmärksammad. 

Svaren på dessa frågor är av stor betydelse för att avgöra hur man kan använda trenden 

till sin fördel. När Raymond (2010) talar om ’vem’ menar han de innovatörer som 

startar trender. Att identifiera dessa gör det lättare att fastställa vikten eller den 

kulturella relevansen av “vad”, som handlar om trend innovationen. “var” kan vara en 

riktigt, ideell eller psykologisk plats där innovatörer samlas, och nya idéer, attityder och 

perspektiv och skapas. När du väl har identifierat "vem", "vad" och "var" är det också 

viktigt att bestämma "varför" - som i varför uppstår en trend när den gör det. Detta steg 

handlar om att kolla på de underliggande faktorerna som driver en trend framåt och 

ändrar hur vi tänker. Dessa faktorer är de saker som informerar oss psykologiskt, etiskt, 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Även om innovation är kontinuerlig och 

pågående finns det dock tidpunkter i historien som har varit mer innovativa än andra. 

Därför är det viktigt att ta reda på “när” trender uppstår. En trend är inte bara en 

framtida händelse utan snarare en händelselinje som uppenbaras genom nuvarande 

incidenter som pekar i samma riktning. Czinkota och Schrader (2015) förklarar att 

utmaningen är att se igenom en mängd ambivalenta incidenter för att hitta de som så 

småningom kommer att bli en rak linje av förändring. Enstaka händelser gör ingen trend 

men kan väl markera början på en och måste därför spåras.  
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3.1.3     eWOM 

Internet har öppnat upp dörrarna för nya kommunikationsplattformar som både ger 

företag och konsumenter möjligheten att dela information och åsikter med varandra. 

Elektronisk word of mouth (eWOM) kommunikation innefattar alla positiva och 

negativa uttalanden som görs av människor angående produkter, företag och 

varumärken. Denna information görs sedan tillgänglig för allmänheten via internet 

(Jalilvand, Esfahania & Samiei, 2011). WOM har alltid haft en stor påverkan hos 

konsumenter (Martin, 2015). Innan internet delade konsumenter med sig av erfarenheter 

via traditionella medel. Teknologins framsteg och framväxten av sociala nätverk på 

internet har lett till att information sprids snabbare och elektroniskt word of mouth 

(eWOM) har fått en större betydelse.  

 

Idag delar många människor med sig av sina erfarenheter och åsikter genom eWOM 

aktivitet (Jalilvand, Esfahania & Samiei, 2011). Till skillnad från traditionell WOM, har 

eWOM-kommunikation en större chans att nå fler personer. Information i traditionell 

WOM utbyts vanligtvis i privata samtal eller dialoger. Informationen som sprids via 

eWOM är tillgänglig för flera människor och finns i många fall kvar under en längre tid 

(Cheung & Thadani, 2012). Nackdelen med just eWOM är att informationen i många 

fall kommer från okända personer. På grund av de sociala interaktionerna i en 

nätverksmiljö är begränsad, blir konsumenterna skeptiska till eWOM-

rekommendationernas trovärdighet (Kim, Kandampully & Bilgihan, 2018). 

  

Word of mouth (WOM) är en viktig komponent för att influera människors attityder och 

köpbeslut. Detta har mycket att göra med att det kunderna kommunicerar till varandra 

låter mer trovärdigt och övertygande än traditionell reklam (Reimer & Benkenstein, 

2018). I likhet till detta menar även Gruen, Osmonbekov och Czaplewski (2006) att 

information som ges via eWOM kan ha högre trovärdighet och relevans för kunder än 

de informationskällor företagen själva erbjuder. Under senare år har företag börjat 

uppmuntra sina kunder till att sprida WOM genom att belöna personer med exempelvis 

gratis varor eller tjänster. Martin (2015) har dock visat resultat som indikerar att när en 

lyssnare är medveten om att ett företag belönar sina kunder när de delar med sig av 

positiv WOM, så tittar de på dessa individer som en källa med mindre trovärdighet. En 

viktig faktor med just WOM är att individen som pratar gott om någonting inte gör det 

av självcentrerade anledningar, annars kommer inte lyssnaren influeras av det som sägs 
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(Martin, 2015). Trusov, Bucklin och Pauwels (2009) menar också att eWOM uppfattas 

som mer trovärdigt eftersom företaget saknar inflytande över det som skrivs. 

 

Erkan och Evans (2016) menar att sociala medie plattformar har gett en ny aspekt till 

eWOM genom att möjliggöra för användarna att kommunicera med sina befintliga 

nätverk. Människor kan nu utbyta åsikter och erfarenheter om produkter eller tjänster 

med sina vänner och bekanta på sociala medier. Denna reducerade anonymitet har 

potential att göra eWOM-information mer tillförlitlig och pålitlig. Utöver de dagliga 

konversationerna mellan kunderna så tillåter dessa webbplatser även opinionsledare att 

skapa och marknadsföra produkter och tjänster av varumärken. Vidare underlättar 

sociala medier och webbplatser spridningen av eWOM-information. Användarna kan 

även dela sina tankar genom att bara vidarebefordra de inlägg de håller med om. 

eWOM-information i sociala medier kan uppstå på flera olika sätt. Användare kan lägga 

upp inlägg om varumärken och deras produkter eller tjänster. Dessutom kan användarna 

oavsiktligt visa sina preferenser till sitt nätverk, som att bli en fan av varumärken, 

interagera med varumärkesinlägg genom att gilla och kommentera inläggen (Erkan & 

Evans, 2016).  En ökad medvetenhet om eWOMs effekt har lett till att vissa företag 

utnyttjar vissa strategier. Människor blir belönade för att ge positiv eWOM. Företag kan 

påverka miljontals människor genom att använda oorganiska eWOM kommunikationer 

för att influera människor (Kim et al., 2016). Därför måste människor som möter 

eWOM i sociala medier, vara kritiska till informationen (Erkan & Evans, 2016). 

 

3.2 Sociala Medier 

Social media marketing har öppnat upp en helt ny värld av marknadsföring jämfört med 

den traditionella marknadsföring som finns. Social media marketing är utnyttjandet av 

olika sociala medier för att skapa, kommunicera, leverera samt att byta erbjudanden för 

möjliga kunder (Tuten, Solomon 2015). Kaplan och Haenlein (2010) har tagit fram 

egenskaper för vad man bör tänka på i användandet av sociala medier. Några av de 

punkterna Kaplan och Haenlein (2010) nämner är att vara aktiv, oprofessionell och 

intressant. Vad Kaplan och Haenlein (2010) menar med att vara aktiv är att det alltid är 

någon som måste starta en relation eller konversation för att det ska ske. Enligt Solis 

(2010) så är kommunikation via sociala medier driven av konversationer och att de 

bästa kommunikatörerna är redan de bästa lyssnarna. För att kunna vara den bästa 

lyssnaren enligt Solis (2010) så behöver du som lyssnare känna empati med den som 
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pratar. Genom att vara intressant på sociala medier ger du din målgrupp en anledning att 

följa dig.  

 

Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är det första steget att vara intressant på sociala 

medier genom att lyssna på sin målgrupp vad dem gillar och tycker är intressant. När 

det kommer till vilket innehåll som publiceras på sociala medier är det enligt Tuten och 

Solomon (2015) viktigt att tänka på att innehållet passar in i varumärket och 

personligheten. Petrescu (2014) beskriver att mer känslomässigt innehåll och material 

går mer hem hos tittare. Det anses som mer underhållande och intressant. Vilket leder 

till en ökad framåtriktning, framförallt i virala kampanjer, menar Petrescu (2014). Enligt 

Kaplan och Haenlein (2010) så tjänar du oftast mer på att vara oprofessionell på sociala 

medier än att vara professionell. Kaplan och Haenlein (2010) ger ett exempel med 

Hollywoodfilmer och menar att det alltid är den charmiga och klumpiga killen före den 

snygga killen som får tjejen och de menar på att det fungerar likadant på sociala medier. 

Petrescu (2014) anser att kampanjer som förmedlar godhet och lycka är mer benägna att 

delas av människor. Anledningen till detta är att individer är mer öppna till att dela med 

sig av underhållande och engagerande innehåll i syfte om att sprida goda och bra 

känslor till sin omgivning. Enligt Barry (2015) är det också viktigt att hitta 

konversationsämnen för din målgrupp som stärker deras passion mot dig och som ger 

dig chansen att visa förtroende. Tuten och Solomon (2015) menar även att det är viktigt 

att schemalägga när innehåll ska publiceras i det faktum att det är svårt att alltid vara 

spontan i sina publiceringar. 

 

Alla marknadsföringsplaner bör enligt Tuten och Solomon (2015) sikta in ens målgrupp 

på ett relevant och meningsfullt sätt. För att kunna genomföra marknadsföringsplaner på 

sociala medier så bör företaget först kolla upp ens målgrupp på sociala medier och hur 

de agerar på sociala medier, vilka kanaler det är aktiva på m.m. Solis (2010) instämmer 

och förklarar att vi också behöver veta vart målgruppen letar efter information för att 

kunna nå ut till rätt personer. Efter en hittat och förstått hur målgruppen agerar på 

sociala medier är det dags att bestämma den bästa social media-mixen för just ditt 

företag. Det vill säga hur man utnyttjar informationen om målgruppen på sociala medier 

på bästa sätt. Vilken typ av innehåll eller vilken social media-kanal m.m. (Tuten, 

Solomon 2015). Solis (2010) förklarar att det inte längre går att bara skicka ut 

meddelanden som tidigare gjorts inom traditionell marknadsföring, man måste engagera 
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sig med sin målgrupp på sociala medier. Solis (2010) menar att människor letar inte 

efter säljargument utan mer efter svar på sociala medier. 

  

Click, Lee och Willson Holladay (2013) beskriver att sociala medier gjort det lättare att 

hitta sina fans och interagera med dem. Horton och Wohl (2016) uttrycker hur 

relationen mellan artister och fans på sociala medier kan få en relation att upplevas som 

”parasocial”. Det betyder att en relation kan kännas som en ansikte-till-ansikte relation. 

Det finns flera olika typer inom en sådan parasocial relation men det som upplevs 

vanligast är enligt Caughey (1984) hur fans kan se sin artist, samt beskriva sin artist mer 

som en vän. Caughey (1984) menar även att över tiden kommer ett fan också ta in en 

artists värderingar och tankar och ändra det till sin attityd och beteende. 

 

3.2.1     Influencer marketing 

Influencer marketing handlar om när en person influerar andra människor online. Detta 

genom ett meddelande som ett varumärke vill dela genom en influencers kanaler. Målet 

för företag med influencer marketing är att kunna stärka och expandera sitt varumärke 

till rätt målgrupp. (Sammis et al., 2015). Brown och Fiorella (2013) skapade en modell 

som de kallar “Fishermans influence marketing model” och i den centreras influencers i 

marknadsföringsstrategin och influencerns följare tillkommer därefter till företaget. För 

att denna modell ska vara lyckosam enligt Brown och Fiorella (2013) så behöver 

företaget som använder sig utav modellen vara noggrann i sina urval av influencers. 

Detta för att vara säker på att en influencer har den följarskara som företaget letar efter. 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) menar även att det inte alltid är det bästa 

för marknadsföringen att gå efter den med högst följarantal. Det företag gör är att de ser 

en influencer och dess relation till sina följare och sedan försöker påverka relationen 

däremellan med innehåll om företaget eller i varumärkesbyggande syfte.  

 

De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) beskriver hur influencers från Instagram 

med höga följarantal uppges vara mer älskvärda, delvis för att personer med högre 

följarantal anses vara mer populära. Tvärtemot deras egna “Fisherman’s influence 

marketing model” så skapade också Brown och Fiorella (2013) en modell där kunden 

står i centrum som de valt att kalla “Customer-centric influence marketing model”. 

Brown och Fiorella (2013) menar att när kunden sätts i centrum öppnas ett nytt 

universum upp där det kretsar kring kunden. I denna modell är det kundens kompisar, 

familj, kollegor m.m. som påverkar köpbeslut. Genom att använda sig av “Customer-
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centric influence marketing model” så gäller det att identifiera individer och sedan rada 

upp de individer som är engagerade med målgruppen som företaget har (Brown & 

Fiorella 2013). 

 

Enligt Brown och Fiorella (2013) så finns det något som heter livs-stegs cykler och de 

varierar beroende på vart i livet en person står för tillfället. Kopplat till influencer 

marketing så blir de olika cyklarna kopplade till köpmöjlighet av en influencers följare. 

Enligt Brown och Fiorella (2013) så är ekvationen kring influencers överlag att 10 % av 

följarna av influencers är i köp-cyklen, 20 % är inte i köp-cykeln, 30 % är redan kunder, 

40 % är antingen icke-kunder eller fake-följare. Brown och Hayes (2008) har kartlagt 

hur en influencer kan agera för att påverka människors köpbeslutsprocess. En influencer 

kan spela flera roller och några av dessa roller är trendsättare, aggregator/kommunikatör 

eller att vara en influencer som rekommenderar. Som trendsättare visar influencern 

marknaden vägen, vad som är påväg att hända. Spelar influencern en roll som 

aggregator eller kommunikatör så betyder det att influencern är informationsamlare och 

spridare. Det är som aggregator eller kommunikatör som media och analytiker får stora 

delar av sin information. Att vara den influencer som rekommenderar andra om ett 

företag betyder att du som influencer sprider ditt budskap om vad människor borde göra 

och uttrycker åsikter om det för att de personer som sedan ser/hör innehållet ska få 

skapa sin egna uppfattning (Brown & Hayes, 2008).  

 

Kerner och Pressman (2007) beskriver att coolhet säljer mer och att företag jagar 

coolhet fast de istället skulle försöka skapa coolhet genom att skapa och behålla en 

smakfull vision med en personlig touch.  Kerner och Pressman (2007) uttrycker att 

coolhet är något som är perceptionellt och kopplat till hela varumärket. 

 

3.2.2 Video marketing 

En av de största anledningarna till att online video marketing har vuxit som 

marknadsföringsmedel är att människor har sedan lång tid tillbaka haft ett begär om att 

dela sina tittarupplevelser med andra. Upp till 57 procent av de människor som är online 

video tittare, delar med sig av länkar till de videos de hittar online till andra i sin närhet 

(Jarboe, 2011). Desto mer man kan kommunicera ut, desto bredare publik kommer man 

som exempelvis företagare kunna nå. Online videos, ljud och bild är exempel på medel 

som gör att man kan kommunicera ut mer till konsumenter (Batra, 2016). Dafonte-

Gomez (2014) beskriver att alla virala videos skapas med ett slags direkt eller indirekt 
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kommersiellt syfte med att göra reklam för något. Men det som definierar en viral video 

är antalet visningar och att flera delningar uppnås under en kortare tidsperiod. Men det 

mäts främst i delningar och inte visningar.  

 

Video marketing är någonting fler och fler använder sig utav inom marknadsföring. 

O´Hanlon,  Dalal och Yacobucci (2017) beskriver att varje 

videomarknadsföringsprojekt ser olika ut, men det finns ett antal grundregler man bör 

följa för att få en framgångsrik video. (1) Förstå ditt syfte. Eftersom man går igenom 

arbetet med att göra en marknadsföringsvideo är det viktigt att känna till syftet med 

videomarknadsföring till skillnad från andra marknadsföringstekniker. Ett av de största 

missuppfattningarna inom video marketing är just syftet med videon. (2) Lär känna din 

publik. I en perfekt värld så funkar uttrycket “one size fits all”, men inom 

videomarknadsföring är det ytterst sällsynt. Det blir därför extra viktigt att utforma din 

videokampanj utefter en utvald målgrupp. (3) Håll dig kort. I och med att det är viktigt 

att fånga tittarens uppmärksamhet på kort tid, gäller det också att inte videon är för lång 

så att tittaren blir uttråkad. Den optimala längden på en videomarknadsföring är 2 

minuter eller mindre. (4) Produktionsvärdet är nyckeln. De senaste årtiondet har video 

marketing exploderat. Fler och fler människor använder sig av video för att sprida 

information, nyheter, underhållning och kommunicera. Därav blir produktionskvalitén 

ytterst viktigt. Hög kvalité är åtkomlig och bör därför tas på allvar och investeras i. 

Aaker och Smith (2010) argumenterar för att visuella bilder ger människor chansen till 

att kunna reflektera över meddelandet på ett djupare sätt. Det ger möjlighet till att kunna 

relatera ännu starkare. (5) Brand it!. Det ska vara enkelt och tydligt vem som har skapat 

videon. Tänk på att videon innehåller relevanta symboler, loggor, ansikten och ska hålla 

en röd tråd mellan alla videos. (6) Utveckla upptäckbarheten. Det ska vara lättillgängligt 

för konsumenterna att hitta dig. Dela din verksamhet på sociala medier för att nå ut till 

en bredare publik. Vilken plattform du än väljer så är det viktigt att hålla flödet 

uppdaterat. (7) Utvärdera. Ta in all feedback och gå igenom statistik från dina 

konsumenter för att kunna utveckla dina videos. Analysera hur många klick det blir, hur 

länge folk tittar på video, hur många interaktioner. Ta kontakt med dina konsumenter 

och fråga dem vad de tycker är bra respektive mindre bra, för att kunna anpassa 

framtida kampanjer till vad som fungerar bäst för din målgrupp. Eckler och Bolls 

(2011) argumenterar för att om en video ska delas krävs det generering av känslor i 

klippet.  
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3.2.3 Koreografi 

Koreografier och danser har vuxit till att ha blivit ett stor faktor till viral 

marknadsföring. Sociala medier gjorde att viral marknadsföring fick en helt ny 

vändning och kom upp till en helt ny nivå, med helt nya förutsättningar (Kaplan, 2011). 

Att dansa till musik finns i olika slags former inom alla olika kulturer, som exempelvis 

en anpassad dans till en ceremoni eller bara för skojs skull (Hargreaves & North, 2004). 

Det är ofta vanligt att det är svårt att särskilja på vad som är den primära aktiviteten, 

musik eller dans. Är dans bara ett komplement till musiken eller är musiken bara ett 

komplement till dansen (Hargreaves & North, 2004). Arom (1991) beskriver att 

afrikansk musik är som en slags motoraktivitet i kroppen. Att den slags musik i princip 

är omöjlig att inte koppla till dans. Melodier skapas för att kunna representera texter och 

rytmen är ett slags stimuli för kroppens rörelse funktioner som uppstår, som blir dans.  

 

Musik och dans är länkade till varandra på de viset att de båda är element som är bra för 

hälsan. Stålhammar (2006) beskriver att musik är bra för människors mentala hälsa. 

Musik spelar en stor roll i en persons liv. Det finns musik för alla olika känslor och 

humör, vilket gör musik mycket betydelsefullt för oss människor. Alpert (2011) 

beskriver sedan att många människor vanligtvis har svårt att underhålla sin fysiska 

hälsa, samt hålla sig motiverad till att röra på sig. Många tycker att träna är tråkigt. Men 

dans är idag en slags träning som människor söker sig mer till. Dans har blivit ett val för 

många människor som vill ha en genomförbar träningsform och inte vill dansa själva, 

därav blir dans bra för den fysiska hälsan (Alpert, 2011).  

 

Studier visar att låtar från hela världen har en tendens av att ha gemensamma funktioner 

som innehåller starka rytmer i låten, som resulterar i en sammanhållning i sociala 

situationer och uppmuntrar till gruppbildning (Savage et al., 2015). Studien visar att 

anledningen till varför människor gör musik från första början är att det är relaterat till 

syftet om att föra människor samman. Savage et al. (2015) beskriver att musikens 

huvudsakliga funktion är att knyta sociala grupper och fungerar som ett slags socialt 

lim. De beskriver att musik är som ett världsligt språk, men det är också dans. Savage et 

al. (2015) beskriver att alla som har försökt organisera ihop en grupp med musiker eller 

dansare, vet att det är svårare än att köra solo. Men det är också mycket mer givande att 

skapa musik i grupp och för sådana grupper vara associerade med dans. Dunbar (2012) 

har föreslagit att man får endorfiner som en slags belöning från grupp-musik-och-dans 



  
 

29 

samt att musik utgör ett viktigt övergångs steg i den sociala utvecklingen av ett 

mänskligt språk.  

 

3.2.4 Image 

Jackson (2004) beskriver image som en övergripande utvärdering av ett varumärke. En 

slags uppsättning av trosuppfattning och känslor som människor bildar om ett 

varumärke. Inom reklamvärlden så vet man att konsumenter inte bara är ute efter att 

köpa produkter och tjänster. De köper också personliga karaktärer och varumärken. Att 

matcha brand image med konsumenters self-image, är något alla bör sträva efter, menar 

Jackson (2004). Det är skillnad på identitet, image och rykte. Jackson (2004) beskriver 

att rykten har en långvarig varaktighet och löper djupare än ytliga intryck. Image har en 

kortvarig varaktighet, men går ihop med rykten som handlar om människors uppfattning 

och vad dem tycker och tänker om varumärket. Identitet har ett mellan-till-långsiktig 

varaktighet. I grund och botten så är alla dessa tre sammanlänkade. Jackson beskriver 

(2004) att varje medarbetare i ett företag måste vara inriktade på att jobba mot samma 

vision och långsiktiga mål, samt bibehålla och bygga på det långsiktiga ryktet. Man 

skulle kunna säga att ett företag är som ett slags hologram som täcker helheten. Belys 

vilken del av hologrammet som helst, och din image är rekonstruerad, menar Jackson 

(2004). Jaenicke (2018) beskriver att konsumenters uppfattning av ditt företags image är 

direkt länkade till deras upplevelser om ditt företag. En dålig image är svårt att 

bemästra, trots en påkostad kampanj. Men om du är bekväm med din image, jobba med 

att matcha den med ditt varumärke. Resultaten kan då mätas med konsumenters 

lojalitet, enklare och fler hänvisningar till just dig, samt mer sälj, menar Jeanicke 

(2018). Machin (2010) anser att det är viktigt för just musikaliska artister att dela med 

sig av dem själva. Om vilka dem är och syftet med deras artisteri och hur fansen ska 

förstå deras musik. Detta inte bara genom ljud, men också genom hur de ser ut och rör 

sig.  

 

Montoya (2002) beskriver att framgångsrika varumärken fyller de psykologiska 

behoven i deras områden för kreativitet, medkänsla, ledarskap och liknande. Men 

utanför de professionella utförandet internt, så behöver människor känna sig likgiltiga 

till de största på marknaden. Montoya (2002) menar att det är bra för exempelvis en 

fantastisk advokat att gå ut efter ett stort fall med sina kollegor och dricka drinkar och 

dra fräckisar. Det är snarare förmånligt att göra så för att det är en påminnelse om att 
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oavsett om man är fantastisk, så är man fortfarande människa som alla andra. Keller och 

Richey (2006) beskriver att ett varumärkes personlighet kan definieras av de mänskliga 

karaktärsdragen och egenskaper hos alla medarbetare inom företaget. Detta kommer då 

spegla företaget som helhet och dess värderingar. Montoya (2002) föreslår fyra punkter 

man bör följa om man vill bygga ett framgångsrikt personligt varumärke. Dessa är 

relaterbarhet, felbarhet, positivism och autencitet/äkthet. Det är viktigt att folket ska 

kunna relatera och hitta någonting i dem själva som de kan identifiera med dem själva i 

ditt varumärke. Att kunna erkänna att man har fel och kunna visa lite svagheter ibland 

gör så att folk kan relatera. Positivism handlar om att bygga upp följande kvaliteter i sitt 

personliga varumärke: uthållighet mot oddsen, entusiasm samt beröm och uppmuntran 

mot andra. Slutligen handlar autencitet om att oavsett vem du är, så måste det framhävas 

i det personliga varumärket. Ditt riktiga jag måste vara uppenbart, för då är det enklare 

att bli relaterbar, menar Montoya (2002).  
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4 Empirisk & teoretisk analys 

Nedan presenterar vi vår datainsamling av empiri som grundas i 8 kvalitativa 

intervjuer med respondenter som har gett oss värdefulla perspektiv på vårt 

forskningsproblem. Med olika vinklar, men alla ur ett organisatoriskt perspektiv, så 

byggs all vår empiriinsamling till studien. Vi kommer analysera empirin i relation till 

teorin.  

 

Studiens respondenter presenteras kort  

• Robin Kadir - Creative Content Manager på TEN Music Group 

• Teodoro Johansson Beascoecha - Creative Content Manager på Sony Music 

Sweden 

• Torbjörn Ek - Nöjesreporter på Aftonbladet 

• Snezana Markovic - Online Marketing Manager på Universal Music 

• Ambra Succi - Professionell Koreograf 

• My Larsson - PR Manager på Live Nation 

• Georg Herlitz - Head of Music på United Screens 

• Robin Svensk - Artistmanager 

 

4.1 Processen bakom virala challenges och koreografier 

Sociala nätverk, videodelnings-sidor och bloggar är alla delaktiga i processen när 

någonting sprider sig. Detta gör det även lättare att nå ut till mycket fler människor 

(Camarero & San José, 2011). Vid frågan ”Vilka faktorer tror du är viktigast för att en 

låt ska bli viral på sociala medier?” hade våra respondenter delade åsikter. När det gäller 

faktorer ansåg Markovic1 att detta var en miljonfråga eftersom virala saker oftast inte är 

planerade. Artister och skivbolag skapar ofta saker med förhoppningen om att det ska 

bli viralt men det är ändå svårt att förutse. Scott (2015) menar också att många virala 

fenomen har en osammanhängande början och att resultatet oftast inte alltid blir vad 

man förväntar sig. Markovic1 tror dock att det går att öka chanserna till att något blir 

viralt genom att skapa något som är tidsenligt och att man skapar innehåll kring aktuella 

ämnen. Vidare berättar hon att när det kommer till marknadsföring så är det bra om man 

skapar en låt som man sätter i en kontext. Det är därför Markovic1 tror koreografi-och-

challenge-trenden är bra eftersom man skapar en kontext kring musiken som är mer än 

                                                 
1 Markovic, Snezana. Online marketing manager Universal Music. Personlig intervju. 2018-12-11.  
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bara låten. Larsson1 svarade att fansen är viktigast för att något ska blir viralt. Det är 

dem som lyssnar på det och delar med sig. Hon förklarar att det inte finns någon 

marknadsföringskanal som är så stark och så trovärdig som fansen själva. Ek2 menar att 

sociala medier gör att saker sprids snabbare än den typen av marknadsföring som bara 

är word of mouth. För att en låt ska bli viral på sociala medier anser Ek2 att låten måste 

vara någonting som sticker ut och någonting som går att reagera på vare sig det är bra 

eller dåligt. Det räcker inte bara med att en låt är bra för att det ska bli ett samtalsämne. 

Förr i tiden var musikvideos som var kontroversiella ett sätt att skapa ett samtalsämne. 

Nu är musikvideos en del av marknadsföringen av en låt, men Ek2 menar att det kanske 

inte är musikvideon i sig som alltid som gör att det blir viralt. Det kan vara ett budskap i 

en låt eller en dans som gör att det blir viralt. Herlitz3 uppfattning om viral 

marknadsföring är att viral inte är någonting man gör, det är någonting som blir. Det går 

endast att ha förhoppningar om att något ska bli viralt. De faktorer som Herlitz3 tror kan 

öka chanserna är att sluta tänka lagom. Han tar upp låten ”Lean On” med Major Lazer 

som släppte en dance tutorial video i samband med låten, vilket drev ny trafik in till 

kanalen hela tiden. Herlitz3 förklarar att alla videos på en Youtube-kanal är en dörr till 

artisten eller bandets universum. Oavsett om det är behind the scenes, dance tutorial, 

morgonrutiner så är det en möjlighet för ny publik att komma. Scott (2015) föreslår att 

för att öka sina chanser till att göra något viralt krävs det både tur och timing. Även 

Johansson Beascoecha4 anser att det handlar mycket om tur och att det inte finns några 

egentliga riktlinjer för att skapa något viralt. Svensk5 tror istället att det inte alltid 

handlar om slump utan det går att göra något viralt genom att hitta den saken som folk 

snackar om eller som de vet att folk kommer snacka om. Svensk5 som bland annat är 

manager för musikgruppen De Vet Du, visste att deras låt ”Profil” skulle få reaktioner 

från influencers och bli delad. Tack vare att det var ett aktuellt ämne just nu.  

 

Scott (2015) menar att när personer eller företag går in med inställningen till att göra 

något viralt så slutar dem flesta kampanjerna inte framgångsrikt. Många gånger känns 

denna typ av försök som påtvingat och annons liknande, vilket gör att det är svårt att 

skapa något viralt på egen hand. Under diskussionen med våra respondenter angående 

                                                 
1 Larsson, My. Marketing & PR manager på Live Nation. Personlig intervju. 2018-12-07.  
2 Ek, Torbjörn. Nöjesreporter på Aftonbladet. Personlig intervju. 2018-12-10.  
3 Herlitz, Georg. Head of Music på United Screens. Videointervju 2018-12-11. 
4 Johansson Beascoecha, Teodoro. Creative Content Manager på Sony Music. Personlig intervju. 2018-

12-10. 
5 Svensk, Robin. Artistmanager. Personlig intervju.  2018-12-11. 
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hur en viral koreografi bör starta är alla överens om att artisten själva inte bör vara 

grundaren. Kadir1 tror inte det alltid är så uppskattat. Han tar upp ett exempel med 

artisten Tekashi 6ix9ine som gjorde en koreografi som han ville att folk skulle sprida. 

Även om det var några som tog efter och tyckte det var en rolig grej var det främst 

fansen som tog det vidare och inte en bredare publik menar Kadir1. Ek2 anser också att 

fel sätt att gå tillväga är att själva initiera eller uppmana fansen till att delta i en 

challenge. Ser man däremot som artist att något börjat sprida sig kan den plocka upp det 

och göra ett indirekt uppmanande till att delta genom att retweeta eller lägga upp videos 

på fans som gör challengen på ens Instagram. Scott (2015) har också påpekat att om en 

positiv viral sak börjar spridas utan att företaget själva initierat det är det viktigt att 

sedan pusha det framåt. Markovic3 tror inte heller att challenges brukar komma från 

artistens håll, det är oftast artistens fans som skapar dem. Dock brukar Universal kolla 

efter vad fansen reagerar på och på vilket sätt, för att då kunna plocka upp det. Börjar de 

prata om en viss grej eller vissa element i låten eller textrad så plockar de upp det och 

försöker förstärka det via sociala medier eller någon slags marknadsföring. Markovic3 

lägger till att även om challenges sällan kommer från artisten tror hon att dem flesta är 

på att uppmuntra den typen av beteende och det kan man göra genom att reposta eller 

tweeta via sina sociala medier. Ek2 tror också att det är smartare att haka på sin egen 

challenge när den redan har börjat för att också sprida den vidare. Jurvetson (2000) 

förklaring till varför viral marknadsföring är så stark är för att det oftast handlar om en 

rekommendation om något som kommer från en vän eller oberoende webbplatser. 

Herlitz4 håller med om detta och påpekar att det är viktigt att det inte får kännas 

strategiskt eller påtvingat, utan genuint. Därmed är det viktigt att fansen själva börjar 

spridningen av något. Likaså säger Markovic3 att man aldrig vill bli påtvingad en 

challenge och att det är därför som människor skapar det själva. I dem fallen artisten 

själva valt att starta något så blir det oftast inte en viral spridning eftersom det inte 

händer organiskt, utan känns som en marknadsföringskampanj. 

 

En ökad medvetenhet om eWOMs effekt har lett till att vissa företag utnyttjar vissa 

strategier. Människor blir belönade för att ge positiv eWOM. Företag kan påverka 

miljontals människor genom att använda oorganiska eWOM kommunikationer för att 

influera människor (Kim et al., 2016). Ek2 tror att fenomen som Kiki challenge (In My 

                                                 
1 Kadir, Robin. Creative Conent Manager på TEN Music Group. Personlig intervju.  2018-12-07 
2 Ek, Torbjörn. Nöjesreporter på Aftonbladet. Personlig intervju. 2018-12-10.  
3 Markovic, Snezana. Online Marketing Manager på Universal Music. Personlig intervju. 2018-12-11. 
4 Herlitz, Georg. Head of Music på United Screens. Videointervju 2018-12-11. 
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Feelings-Challenge) kanske har startats av någon annan, men tror att de startats av 

någon annan i en smart uttänkt plan, att det finns ett PR geni i bakgrunden som får det 

att funka. Ek1 tror det är bra att försöka få någon annan känd person att starta en 

challenge. Vidare menar Ek1 att han tror det är viktigt att den känns spontant och att 

artisten känner några från influencer-kretsarna. Johansson Beascoecha2 anser också att 

vissa virala saker bara händer av en slump och att vissa genom andra faktorer. Precis 

som Ek1 tror Johansson Beascoecha2 att Drake fick influencern Shiggy att starta “In My 

Feelings-Challengen” bakom kulisserna. Cruz och Fill (2008) har påpekat betydelsen av 

opinionsledare i WOM processen. Inom viral marknadsföring finns det ett begrepp som 

heter “efluentials” vilket är opinionsledare på nätet. Martin (2015) har dock visat 

resultat som indikerar att när en lyssnare är medveten om att ett företag belönar sina 

kunder när de delar med sig av positiv WOM, så tittar de på dessa individer som en 

källa med mindre trovärdighet. 

 

4.2 Motivation till att delta i challenges eller dela vidare videos  

Vad som motiverar internetanvändare att delta och vidarebefordra innehåll online finns 

det ett antal teorier om. Burgess, Miller och Moore (2017) menar att det sociala livet 

både involverar imitation och innovation och att spridningen av challenges både har att 

göra med socialt inflytande och individens behov av att anpassa sig, skapa och vara 

innovativ utifrån dennes egna personliga preferenser. Kadir3 anser att delningen av 

challenges har att göra med att om en person ser 20 personer göra något tänker den 

”okej jag kanske också ska göra det”. Succi4 var överens om det och ansåg att 

anledningen folk delar med sig på sociala medier har att göra med gemenskap. Hon 

menar att alla vill känna sig delaktiga oavsett vem du är. Man vill inte känna sig 

utanför. Har man inget man är delaktig i så söker man sig till något sådant. Ho och 

Dempsey (2010) menar att behovet av att vara en del av en grupp är en stark 

motivationsfaktor till att dela med sig av innehåll online. Behovet av att vara unik eller 

individualistisk har också en effekt på människor. Författarna föreslår att människor är 

villiga att vidarebefordra innehåll online för att sticka ut och etablera sig själva som 

opinionsledare (Ho & Dempsey, 2010). Herlitz5 föreslog också att delningen av saker 
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handlar om att definiera mig som person och att berätta för världen vem jag är. 

Holmström (2011) påpekar vikten av att människor har en undermedveten jakt om att de 

vill vara först med att dela med sig av information. Markovic1 åsikt var att folk har en 

strävan efter att vara först med grejer eller vara trendsättande, vilket är anledningen till 

att trender dör ut fort på sociala medier. Folk vill inte vara den tionde personen som 

delat något på sociala medier, folk vill vara en utav de första. Markovic1 tror att det är 

därför folk blir ivriga till att delta för att kunna vara ledande bland sina vänner på 

sociala medier. Att ha upptäckt något eller vara den roliga personen som börjar något. 

Burgess, Miller och Moore (2017) har tidigare påpekat att en challenge går ut mycket på 

att lägga till något nytt och distinkt. En viktig del för att spridningen av en challenge är 

att deltagarna ska uttrycka sig själv genom den. Larsson2 ansåg att vissa människor är 

motiverade av ”thirty seconds of fame” när dem hoppar på en trend. Men också för att 

det är en kul grej som går att göra sin egen variant av. Hon berättar att In My Feelings-

Challenge började med att man skulle hoppa ut från en bil och göra dansen och sen 

började folk lägga till nya saker för att göra den på ett distinkt sätt som att t.ex. göra 

challengen från ett flygplan. Johansson Beascoecha3 anser också att att det handlar 

mycket om att vilja vara först på trenden eller att överträffa andra, ser personen någon 

göra en challenge vill den själv göra det fast tio gånger värre. Ek4 anser att människor 

ser det som en chans att synas av både kända personer och andra. Drivkraften är 

framförallt att personen kan få sin idol att se sig. Han jämför det med att stå längst fram 

på en konsert och skrika för att kanske bli uppmärksammad av den som spelar. Görs det 

även via sociala medier kan det kännas ännu tydligare, det kan bli en ultimat bekräftelse 

om din idol har sett dig om du får en like eller en delning av någonting. Svensk5 

påpekar också att fans blir uppmanade till att dela någonting om det leder till att de 

kanske hamnar på en artist mystory på Instagram.   

  

I frågan om de någonsin försökt skapa något viralt svarade Kadir6 att de försökt någon 

gång med en artist som hade en låt och uppmanade sina följare att dansa till låten och 

lägga ut det. Han tyckte dock att inte är något man borde planera och att det har större 
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chans att bli bra om man inte planerar det. Gruen, Osmonbekov och Czaplewski (2006) 

hävdar att information som ges via eWOM kan ha högre trovärdighet och relevans för 

kunder än de informationskällor företagen själva erbjuder. Detta har mycket att göra 

med att det kunderna kommunicerar till varandra låter mer trovärdigt och övertygande 

än traditionell reklam (Reimer & Benkenstein, 2018). Larsson1 som är PR och 

marketing manager på Live Nation berättar att de också gjort en del tävlingar och 

kampanjer. Till exempel hade de en dans-challenge kopplat till en Justin Timberlake 

konsert där reglerna var att lägga upp video på Instagram där de dansade. Herlitz2 som 

jobbat mycket med online videos förklarar hur han går tillväga för att skapa något viralt. 

Han menar att det första man ska tänka på är skapa något som får andra att dela det. Det 

handlar om att väcka känslor hos den som tittar. Det behöver inte bara vara positivt, 

men det behöver sticka ut. Nelson-Field, Riebe och Newstead (2013) har också talat om 

hur personers känslomässiga reaktion till videos påverkar deras benägenhet att dela 

innehållet. En sak som triggar delningar är att kunna definiera sig själv med innehållet 

menar Herlitz2 och det är viktigt att hitta platser där innehållet kan spridas på. Att skapa 

innehåll mot en specifik publik på den specifika platsen. Svensk3 anser att det måste 

vara något som är kul och sticker ut. Tidigare har han jobbat med Samir & Viktor när de 

släppte låten “Shuffla”, vilket är en typ av dans. Svensk3 menar att det var något alla 

barn kunde relatera till och därmed delade det.  

 

4.3 Influencers inflytande  

Markovic4, Johansson Beascoecha5, Ek6 och Herlitz2 tycker alla det är jätteviktigt med 

influencers för spridningen av koreografier och challenges på sociala medier. Svensk3 

uttrycker också att inom challenges är det viktigt med influencer. Men inom 

koreografier tror han inte influencers har lika stort inflytande. Johansson Beascoecha5 

och Kadir7 tror inte att det är ett måste med influencers för att få en challenge/koreografi 

viral. Kadir7 tillägger att det finns många sätt att sprida en låt och att influencers är bara 

ett hjälpmedel. Han påpekar också att det är många som kommit från ingenting och att i 
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slutändan handlar allt om hur bra låten är. Herlitz1 nämner Fortnite-danserna som ett 

starkt exempel och säger att danserna kommer från tv-spelet Fortnite, men att de blev 

stora tack vare influencers. Något som Markovic2 specifikt uttrycker är att dem på 

Universal använder sig av influencers från dans-communityn för att sätta en låt i det 

sammanhanget och därmed kan skapa egna och fler musikvideos. Hon jämför det med 

att människor gör en cover på en låt och istället sätter en låt i ett dans-sammanhang. 

Markovic2 anser att sätta en dans till en låt har en ganska stor styrka och det är ett 

väldigt delbart innehåll jämfört med att bara publicera ett liten snutt från en musikvideo. 

Markovic2 menar att det blir mer delbart för den breda massan och kommentarerna från 

fans kan vara “vad är det för låt?” och sen går hem och lyssnar på låten. Ek3 påpekar i 

frågan att det spelar inte så stor roll ifall en person som följer en influencer gillar eller 

hatar den personen, den kommer ändå ha ett inflytande på följaren. Ek3 gör en liknelse 

och förklarar att om en influencer går till en restaurang så kan ändå de följare som 

ogillar den personen tycka att restaurangen blir trendig för att allmänheten anser att den 

influencern som trendig. Enligt Brown och Fiorella (2013) så är ekvationen kring 

influencers överlag att 10 % av följarna är i köp-cyklen, 20 % är inte i köp-cykeln, 30 % 

är redan kunder, 40 % är antingen icke-kunder eller fake-följare. Enligt Johansson 

Beascoecha4 så ökar chanserna mycket genom att använda sig av influencers. Han säger 

att “har du ett konto med två miljoner följare så kommer iallafall en miljon av följarna 

se det. Det ökar chanserna gigantiskt mycket för att det ska bli en viral grej”.  

 

Varför det är viktigt med influencers besvarar Johansson Beascoecha4 och Larsson5 

enkelt med att om alla coola kids gör det (i detta fallet influencers), då vill jag också 

göra det. Vilket styrker teorin som Kerner och Pressman (2007) har om att coolhet säljer 

mer. Kadir6 påpekar dock att det beror helt på vilken typ av influencer det är. Kadir6 

säger “Är det en influencer som har en image om att vara rolig så fungerar det nog 

bättre än om följarna till influencers endast följer för dess utseende”. Larsson5 fortsätter 

på samma spår och menar att om det passar in i influencerns ramar för vad dem 

publicerar så är det klart att den influencern påverkar spridningen positivt. Svensk7 

                                                 
1 Herlitz, Georg. Head of Music på United Screens. Videointervju 2018-12-11. 
2 Markovic, Snezana. Online Marketing Manager på Universal Music. Personlig intervju. 2018-12-11. 
3 Ek, Torbjörn. Nöjesreporter på Aftonbladet. Personlig intervju.  2018-12-10. 
4 Johansson Beascoecha, Teodoro. Creative Content Manager på Sony Music. Personlig intervju. 2018-

12-10. 
5 Larsson, My. Marketing & PR manager på Live Nation. Personlig intervju. 2018-12-07 
6 Kadir, Robin. Creative Conent Manager på TEN Music Group. Personlig intervju. 2018-12-07 
7 Svensk, Robin. Artistmanager. Personlig intervju. 2018-12-11. 



  
 

38 

påpekar också att influencers ger garanterat en push när de publicerar någonting men att 

folk sedan brukar glömma bort det rätt så snabbt.  

 

Svensk1 påpekar vikten av att saker helst ska spridas organiskt, för att “du kan inte bara 

sprida låtar genom sociala medier-profiler.”. Det sprids ofta organiskt när folk tycker 

det är roligt och då fortsätter människor att haka på det fortsätter Svensk1. Johansson 

Beascoecha1 tror dock att om en artist vill ha en koreografi/challenge till sin låt att det är 

väldigt bra att i utgångspunkt använda sig av en viss influencer eller vissa influencers. 

Enligt Brown och Fiorella (2013) är det väldigt viktigt att vara noggrann i sina urval av 

influencers. Väljer du den bäst lämpade influencern att göra en koreografi/challenge, 

kommer alla andra hoppa på det också menar Johansson Beascoecha2. Enligt De 

Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) är det även viktigt att hitta den influencern 

eller flera som passar ditt syfte och inte alltid de influencers med högst följarantal. 

 

4.4 Trovärdighet i inlägg 

Johansson Beascoecha2 uttrycker att något som är viktigt i hela influencer-processen är 

trovärdighet. Han menar att så fort någonting känns betalt så sjunker respekten för den 

influencern eller person som tydligt sprider vidare ett meddelande mot betalning. 

Larsson2 menar också att “nu med lagen när det måste stå betalt i samarbete med så 

känns det lite sådär”. Johansson Beascoecha2 fortsätter med att lagen om “betalt i 

samarbete med” förändrade mycket, speciellt trovärdigheten i inlägg. Men Johansson 

Beascoecha2 betonar också att den nya lagen är bra, när en person/influencer är 

sponsrad så behöver personen visa upp det. Detta så att inte allmänheten/följare ska 

kunna bli lurade av det. Ek3 tror att det är ganska viktigt att en koreografi/challenge 

känns spontant och att det känns som att det är något som fans har startat och fått igång 

trenden själva. Larsson3 uttrycker däremot att när en artist också kan ses som en 

influencer så har den mycket lättare att starta en trend. Live Nation jobbar med 

artistduon JUNG där Tom Ljungqvist också är en stor influencer. Skulle han gå och 

göra någonting för JUNG så är det inga problem, menar Larsson4. Varenda av JUNGs 

artwork har något av deras fan målat, för att dem bett sina fans att göra det. Larsson 
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säger också att ibland använder Live Nation sig av sina artister som influencers för 

andra saker, vilket hon anser är klockrent. 

 

Fördelarna med att använda sig av influencers anser Larsson1 vara att att det hjälper en 

att nå ut till en redan etablerad målgrupp och få trovärdighet. Enligt Sammis et al. 

(2015) så är influencer marketing ett sätt att kunna stärka och expandera sitt varumärke 

till rätt målgrupp. Live Nation brukar enligt Larsson1 bjuda in influencers på många av 

deras spelningar. Nackdelen med att använda sig av influencers enligt Larsson1 är att de 

kan göra som de vill. Samt de faktum att influencers kan kopiera ett meddelande rakt av 

och anse att de “gjort sitt jobb”, vilket heller inte blir bra enligt Larsson1. Hon menar att 

man alltid vill att influencers ska göra det på sitt sätt och att det ska komma från hjärtat. 

Live Nations lösning på det problemet är att guida deras influencers men att de får 

anpassa meddelandet. En influencer kan spela flera roller enligt Brown och Hayes 

(2008). Den roll som verkar passa bäst i marknadsföringen av challenges/koreografier är 

rollen som kommunikatör, vilket betyder att influencern är en spridare av meddelanden. 

Fördelen enligt Brown och Hayes (2008) med att be en influencer rekommendera din 

produkt är att det ger följarna en chans att skapa sin uppfattning själv om det 

publicerade innehållet. Larsson1 pratar vidare om att det är en balansgång mellan viljan 

att det ska göra det på sitt sätt och viljan att det ska bli rätt meddelande. För när ett 

företag står som avsändare så får det inte stå vad som helst. Larsson1 uttrycker att det är 

viktigt att också se till hur man säljer in en challenge eller koreografi. Hon tror att 

koreografier och liknande är lättare att sprida om det börjar någon annanstans än hos 

artisten själv. När det gäller att identifiera individer/influencers för spridning av reklam 

eller ett meddelande så bör enligt Brown och Fiorella (2013) företag leta efter de 

individer som är engagerade med företagets målgrupper. Larsson1 berättar sedan vidare 

hur Live Nation har börjat använda sig av ett nytt nätverk som heter Society Icon. Som 

är bra för att hjälpa någonting bli viralt genom att tillåta vem som helst med ett konto på 

sociala medier att ansöka om att få vara med i en kampanj, och sprida vidare ett 

meddelande via sina egna sociala medier. Vilket ökar trovärdigheten eftersom det är 

inte Live Nation som sprider meddelandet utan vänner/influencers du följer. 
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4.5 Betydelsen av sociala medier 

Kadir1 och Larsson2 beskriver att sociala medier är otroligt viktigt för spridningen av en 

låt 2018. Markovic3 anser att det är viktigt att prata om extremt aktuella ämnen eller 

skapa innehåll kring aktuella ämnen. “Är det Grammisgalan så pratar man om 

Grammisgalan när det händer, dagen efter så är det typ över.” säger Markovic3. 

Markovic3 ger sedan ett exempel med Drakes musikvideo för ”God’s Plan” vilket 

handlar mycket om konsumtionssamhället och människor som inte har det så bra ställt, 

“vilket var så mycket i tiden med allt som händer med Trump och hela den världen” 

uttrycker Markovic3. Tuten och Solomon (2015) benämner att det kan vara bra att 

schemalägga när innehåll ska publiceras för att det kan vara svårt att alltid vara spontan 

i sina publiceringar. 

 

Ek4 benämner betydelsen av hur aktiv en artist bör vara på sociala medier men beskriver 

att det beror på om du som artist är mer kommersiell eller konstnärlig. Svensk5 uttrycker 

att det är otroligt viktigt att ha uppdaterade sociala medier och att det är många artister 

som faller på att inte ha uppdaterade sociala medier. Enligt Tuten och Solomon (2015) 

är det viktigt att tänka på att innehållet på sociala medier passar in i varumärket och 

personligheten. Svensk2 menar även att syns man inte på sociala medier som artist så 

försvinner man snabbt och att fans och följare kommer inte ihåg dig om du lägger upp 

något en gång i månaden. Svensk2 tillägger att lägger du upp något varje dag och är lite 

rolig samt bjuder in dina fans, då kommer dem tycka att du är en del av deras vardag. 

Kaplan och Haenlein (2010) påpekade vikten av att vara aktiv, intressant och 

oprofessionell på sociala medier för att vara lyckosam på sociala medier. Ek4 nämner 

sedan att om du är kommersiell betyder det mer att vara aktiv på sociala medier och 

mindre om du som artist är mer konstnärlig. Ek4 påpekar också vikten av att vara aktiv 

på sociala medier om du har yngre fans för att de uppskattar mer interaktion. Enligt 

Solis (2010) är det viktigaste i interaktionen med sina fans att lyssna och att känna 

empati samt engagera dig när du som artist lyssnar på dina fans. Ek4 tar upp 

musikgruppen Dollystyle som exempel och beskriver att dem inte hade levt kvar om 

inte de pratat så mycket med deras unga fans som de gjort. Enligt Tuten och Solomon 
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(2015) samt Solis (2010) är det viktigt att känna till sin målgrupp och hur de agerar på 

sociala medier för att sedan kunna utnyttja det på bästa sätt. Svensk1 uttalar sedan ett 

exempel där hans artist Anis Don Demina möter många fans på stan eller gig som pratar 

med honom som om dem kände han. Medans Don Demina själv inte känner igen dem, 

detta sker enligt Svensk1 för att Don Demina är en så naturlig del av fans vardag för att 

han dyker upp på deras sociala medier dagligen. Det går att likna den relationen till vad 

Horton och Wohl (2016) beskriver som en “parasocial” relation mellan en artist och 

fans där det kan kännas som en riktig relation för fans. Caughey (1984) menar att i en 

parasocial relation så är det vanligast att fans ser sin artist mer som en vän. Svensk1 

förklarar sedan att det livet kan ha sina nackdelar genom att Don Demina inte kan tacka 

nej till selfies för att det kommer skapa ett dåligt rykte vilket i slutändan leder till en 

mindre karriär för att han behöver sina fans. Svensk tar sedan upp De Vet Dus 

musikvideo till “Vi Sjunger” som exempel där Gunterberg i De Vet Du har en speciell 

gång som är en extrem version av hur en fotbollsspelare går vilket många fans hakade 

på och efterliknade. Enligt Barry (2015) är det viktigt att hitta konversationsämnen för 

din målgrupp som stärker deras passion mot dig. 

 

4.6 Trend marketing 

För att identifiera en ny trend behöver marknadsförare kolla efter förändringar som sker 

bland kunderna. Företaget behöver ha en förståelse för de kunder, innovatörer och 

inflytelserika personer som driver en trend framåt (Higham, 2009). Under våra 

intervjuer har vi diskuterat hur challenges och koreografier blivit en allt vanligare trend 

för artister att hoppa på. Kadir2 som jobbar på TEN Music Group menar att detta ännu 

inte varit en relevant trend för dem. Han förklarar att detta inte är någonting man ska 

försöka göra själv, kommer det så är det kul men om det inte kommer så är det lugnt. 

Han tror att det måste komma från ett annat håll än skivbolaget. Det får inte vara 

kommersiellt eller påtvingat, utan det ska vara kul och genuint och inte handla om 

pengar. Detta eftersom folk ser igenom det kommersiella, menar han. Markovic3 som 

jobbar som Online Marketing Manager på Universal Music menar istället att de brukar 

uppmuntra deras artister att engagera sig i trender för att stärka deras varumärke. Detta 

beror dock på vilken typ av artist det är eftersom det inte passar alla typer av artister att 
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göra en challenge. Markovic1 menar ändå att de jobbar aktivt med att sätta sina artister i 

sammanhang som är lite mer virala, eller andra sammanhang som inte bara handlar om 

musiken. Anon (2002) hävdar att inom marknadsföring finns det vissa grupper vars 

betende influerar allmänheten. Om dessa grupper kan vinnas över kommer resten av 

marknaden följa efter. Markovic1 berättar att de ibland brukar föreslå att göra 

samarbeten med olika Youtube-konton som gör olika challenges till exempel. Herlitz2 

som är Head of Music för United Screens påpekar att han ofta får förfrågningar från 

skivbolag som undrar om Youtubers kan använda låtar i deras videos. Markovic1 menar 

dock att Youtuberns varumärke behöver passa ihop med artistens varumärke. Larsson3 

menar också att det bara handlar om vissa akter som kommer att hoppa på den här 

trenden. Vissa artister skulle aldrig tänka på något annat än musiken medan andra akter 

har något mer kommersiellt i baktanke. Likaså menar Ek4, att Bob Dylan exempelvis 

inte skulle kunna göra det och att det mer passar artister som bara vill göra en rolig grej. 

I vår fråga angående challenges relevans som trend menar Larsson3 att challenges är en 

viral våg som går att hoppa på. Hon menar att de alltid försöker finnas med så fort det 

kommer något. De har jobbat med trender förut men dock inte koreografier innan. Hon 

menar att de är ett gäng på marknadsavdelningen som alltid har koll på vad som händer 

och är det någonting de kan hoppa på, då gör dem det. 

  

Det sista steget i Highams (2009) trendmarknadsföringsprocess är implementation, 

vilket handlar om att ta en trend som identifierats och analyserats för att sedan använda 

den strategiskt. Hur en trend som challenges kan användas strategiskt lyfter Herlitz2 

fram med Drakes ”In My Feelings” låt som exempel. Han menar att varenda video som 

ligger ute med den låten i bakgrunden är en intäktskälla. Du har kvar ditt ägande på 

musiken, du kan ta in intäkterna för det. Tusen videos när folk gör din challenge, 

kommer generera mycket mer pengar än en musikvideo. Vidare menar han att man kan 

utöka lyssnandet till de som faktiskt tittar på ett specifikt innehåll, i det här fallet folk 

som gör annorlunda saker med sin bil (In My Feelings-Challenge). Ek4 tror att det är ett 

smart sätt att exportera ut musik som är ämnat för att vara kul och där den största 

konstnärliga ambitionen inte ligger i låten. Grunden i den här typen av marknadsföring 

anser Ek4 vara att det blir någonting härligt och roligt med en viss låt kopplat till en viss 

                                                 
1 Markovic, Snezana. Online Marketing Manager på Universal Music. Personlig intervju. 2018-12-11. 
2 Herlitz, Georg. Head of Music på United Screens. Videointervju. 2018-12-11. 
3 Larsson, My. Marketing & PR manager på Live Nation. Personlig intervju. 2018-12-07 
4 Ek, Torbjörn. Nöjesreporter på Aftonbladet. Personlig intervju. 2018-12-10. 
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dansrörelse. Higham (2009) har lyft fram betydelsen av att analysera och bedöma 

trender för att avgöra hur de kommer utvecklas. ”Saker och ting kommer alltid fortsätta 

bli virala. Det kommer fortsätta komma dansgrejer som blir virala” svarar Kadir1 på 

frågan om challenges och koreografier kommer fortsätta vara en trend. Larsson2 tror 

också att det kommer finnas kvar men att det troligen kommer att anpassas och anta lite 

olika former beroende på vilka trender som händer. Varför Ek3 tror att det kommer att 

växa är för att det är svårt för artister att exportera ut ny musik trots att alla kan få sin låt 

på Spotify. Kan man hitta något annat sätt att nå ut med sin musik så är det bra. Herlitz4 

nämnde också att det säkert kommer dyka upp nya challenges samt andra saker vi 

kommer se mer av. Han tror vi kommer se mer av artister som skickar ut sin låt innan 

den släppts till coverartister som släpper deras covers i samband med att låten släpps 

eftersom folk då får höra den från en tredje part. Johansson Beascoecha5 tror däremot att 

hela challenge trenden håller på att bli urvattnad och skulle därmed avråda artister från 

att jobba med det. Speciellt i Sverige för här finns inte den styrkan i virala trender på 

samma sätt.  

 

4.7 Betydelsen av image 

Jackson (2004) beskriver att konsumenter är ute efter mer än bara produkter och 

tjänster, utan också personliga karaktärer och varumärken. Larsson2 säger exempelvis 

att det är viktigt för artister att vara personliga, men på rätt sätt. Det beror helt på vad 

man har för slags image. Hon tar rockbandet Ghost som exempel, och säger att det 

skulle bli konstigt om de sa ”hej, kom och köp biljetter”. Dem gör det på sitt sätt och det 

vet deras fans, menar hon. Larsson2 nämner också att olika typer av akter kan skapa 

låtar och försöker skapa challenges eller koreografier i åtanke som exempelvis 

humorgruppen De Vet Du. Men det handlar i grund och botten om vad för slags image 

man har som artist för att de ska kunna verkställas, menar Larsson2. Detta är någonting 

Herlitz4 bekräftar, att det är viktigt att nischa sig som artist och sin målgrupp. Image är 

en av de viktigaste detaljerna när man kommer in i ett nätverk som exempelvis 

influencer, vilket Herlitz4 är övertygad om att de kommer implementeras i 

musikbranschen också. Han säger att musikbranschen om 5 år, kommer vara som 

                                                 
1 Kadir, Robin. Creative Conent Manager på TEN Music Group. Personlig intervju. 2018-12-07 
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influencer-branschen är idag. Jeanicke (2018) beskriver att konsumenters uppfattning av 

en image är direkt kopplade till konsumenters upplevelser av varumärket och att det är 

viktigt att matcha sin image med sitt varumärke. Kadir1 bekräftar också att image är en 

viktig faktor vid spridning av en koreografi eller challenge. Han säger att om man som 

influencer har en image som handlar om att man är rolig så passar den grejen bra, men 

inte om man har ett följe som endast följer en för de ytliga faktorerna som utseende. 

Under intervjun med Kadir1 så pratar vi om att artister ser mycket mer än vad man tror 

hos sina fans, samt att det blivit populärt att reposta sina fans mystorys på Instagram. 

Men att det även där handlar om image. Kadir1 påpekar att det inte heller är det 

smartaste som artist att reposta allting sina fans lägger upp, för det kan skada din image. 

Batra (2016) förklarar att video är exempel på medel som gör det enklare att 

kommunicera ut mer till sina konsumenter. Detta stärks av Herlitz2 när vi diskuterar 

musikvideos. Han säger att ”Anledningen till varför skivbolag lägger en stor peng på 

video, det är för att skapa en image runt omkring som i sin tur stärker varför delar jag 

det här, det är för att jag identifierar mig med videon”. Artisters online videos kan skapa 

en bättre relation till sina fans samtidigt som de bygger en image kring sitt 

varumärke.  Som Montoya (2002) beskrev så ligger det stor betydelse med att vara 

genuin och visa sig “mänsklig” när man bygger ett personligt varumärke. Succi3 

beskriver långsiktig hållbarhet som artist med att man bör starta med att vända sig till 

sig själv och fråga sig själv “vem är jag, vad vill jag” som artist, för att undvika att bli 

en one hit wonder. Jackson (2004) nämner också att alla bör sträva efter att matcha sin 

brand image med konsumenters self-image, alltså att företag ska dela samma 

verklighetsuppfattning som sina konsumenter om din egen image. Svensk4 tar upp 

artistduon Samir och Viktor som ett exempel för ett par som blev signade som en one 

hit wonder, men har idag flera hits och är inte alls stämplade. Tack vare att de var 

duktiga på att synas i media och bygga hela namnet Samir och Viktor utanför den första 

hiten. Ek5 beskriver också att en risk med att få en viral koreografi är att det resulterar i 

en one hit wonder. Där låten, tillsammans med sin koreografi, blir nånting som man 

förknippar med varandra men där artisten i sig inte blir lika viktig. Men att detta mer 

handlar om den vanliga typen av artist som försöker använda det här för att slå igenom 
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jämfört med en artist som Beyoncé eller Drake som har sin karriär, de har sin image och 

varumärke, då kan man göra det här utan att behöva bygga hela marknadsföringen på 

dem här grejerna. Detta bekräftar även Larsson1, då hon säger “...det är ju lite det 

negativa att man kanske inte har långsiktig karriär eller brandbuilding man skapar inte 

ett äkta fan community som man sen kan bygga vidare på”. Montoya (2002) tryckte 

mycket på 4 punkter som innebar relaterbart, felbarhet, positivism och äkthet hos sitt 

personliga varumärke. Som vi nämnt tidigare, så trycker Svensk2 på att det är viktigt att 

vara aktiv på sociala medier och ha en personlig kontakt med sina fans, för om man som 

artist inte syns så finns man inte.  

 

4.8 Musik + Dans = Världsligt språk 

Arom (1991) beskriver att bland annat afrikansk musik fungerar som en slags motor för 

kroppen, att melodier skapas för att kunna representera texter och rytmer stimulerar 

kroppen. Succi3 som är en professionell koreograf med många års erfarenhet, pratar om 

betydelsen av att människor ska kunna relatera till en dans eller en låt med en känsla. 

Man ska inte behöva kunna dans eller musik, man ska bara kunna känna, tycka och 

förstå. Succi3 beskriver också att i Latinamerika dansar man mer för dansandets skull 

och inte tänker på vad andra tycker, som kan lätt ligga i fokus i andra delar av världen. 

Succis3 personliga dröm är inte direkt strävan efter att få en dans viral, för då tänker 

man mer på vad det ska leda till, istället för vad man egentligen vill. Stålhammar (2006) 

beskriver att betydelsen av musik är stor och bra för den mentala hälsan, eftersom det 

finns musik för alla olika slags humör och känslor. När vi frågade Kadir4 om han trodde 

att det skulle hjälpa med en koreografi till en låt, sa han att vissa låtar inte alls bör ha 

koreografi. Om det är en känslosam låt ska man inte skämta bort det med koreografi 

som det ofta kan bli, om det inte är professionella dansare. Ek5 beskriver att artisters 

mål med musik är att de vill påverka sin publik, för musik som inte påverkar kommer 

bara försvinna förbi som ingen bryr sig om. Detta bekräftar även Herlitz6, att man vill 

väcka känslor hos sin publik. Succi3 tror att det mest framgångsrika viset för att väcka 

känslor hos sin publik, är att man ska vara genuin, veta sitt syfte och göra sitt bästa med 
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känsla och närvaro, då borde publiken kunna se det. Oavsett om man är kunnig ska man 

kunna känna något, vilket matchar Stålhammars (2006) teori om att musik har en stor 

betydelse för människor och deras känslor. 

 

Savage et al. (2015) beskriver att musik och dans är ett slags element för mänskliga 

grupper att föras samman och är som ett slags världsligt språk. Ek1 tar upp ett exempel 

med Britney Spears som släppte en låt med en väldigt annorlunda titel, som skapade ett 

surr på nätet. Fans pratade i större grupper om låten och dess betydelse. Ek1 anser också 

att den gemensamma nämnaren bland alla virala koreografier idag är att de ska vara 

enkla, tydliga, inte för lång och upprepas ofta i låten, för att så många som möjligt ska 

kunna delta. Succi2 anser att det är gemenskapen som är grundsyftet i varför människor 

delar med sig på sociala medier. Att alla vill känna sig delaktiga och man vill inte känna 

sig utanför. Om man inte har något att vara delaktig i, så söker man sig till det. Dunbar 

(2012) säger att musik är ett viktigt steg i den sociala utvecklingen av ett mänskligt 

språk. Vi pratade lite med Larsson3 om Melodifestivalen som forum och då berättade 

hon att Melodifestivalen-generalen Christer Björkman trycker mycket på att det är 

viktigt att man som akt i Melodifestivalen har en tydlig “hook” dansmässigt som folk 

har lätt att koppla till. Det ger det en större chans att gå hem hos en bredare publik. 

Larsson3 själv tror att en koreografi ska vara enkel att återskapa för att den ska kunna bli 

viral. Man ska inte behöva vara en professionell dansare för att klara av det, för det ska 

vara något för alla. Johansson Beascoecha4 håller även med om att det bör vara enkelt 

att efterlikna, för att kunna få med en bredare publik. Desto enklare, desto bättre. Men 

han säger också att det inte är ett krav. Succi2 som är professionell koreograf, har aldrig 

hittills i sin karriär träffat en artist som bett henne om hjälp till att skapa en koreografi 

som andra ska kunna återskapa i sociala media forum eller liknande. Däremot berättar 

hon att det är vanligt att skivbolag har bett henne om hjälp, men hon lyssnar bara på 

artistens önskningar och inte skivbolagens. Succi2 berättar dock att det finns de som 

håller på med viralt skapande hela tiden.  

                                                 
1 Ek, Torbjörn. Nöjesreporter på Aftonbladet. Personlig intervju. 2018-12-10. 
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4.9 Video Marketing 

 O´Hanlon, Dalal och Yacobucci (2017) nämner 7 grundtips inom framgångsrik 

videomarketing som är (1) förstå ditt syfte, (2) Lär känna din publik, (3) Håll dig kort, 

(4) Produktionsvärdet, (5) Branda dig, (6) Upptäckbarhet och (7) Utvärdering. Ek1 

beskriver video och tv som ett känslomedium, så på det sättet är ju antagligen 

videomarknadsföring en bra spridningsväg jämfört med en affisch eller en stillbild, 

anser han. Ek1 säger också att “i video kan du också höra lite av musiken när det 

kommer ny musik så när en stor artist släpper en ny låt så är ju den här teasern på 15 

sekunder. Det är ju det första man får höra, man tänker är det bra eller dåligt? Så på det 

sättet tror jag att det är viktigt med video för att du både ser och hör och får två intryck. 

Men jag tror att den kombinationen är viktig, att det inte bara är en tyst video”.  

 

Herlitz2 anser att det är viktigt med en röd tråd mellan sina videos för att kunna skapa 

ett förtroende. Han tar upp ett exempel i ett artist sammanhang och påpekar att många 

artister släpper ett album med tolv låtar på, men tolv videos på samma gång, det 

resulterar i en delning. Men om du släpper tolv låtar på ett år, blir det tolv delningar. 

Youtube som plattform mår bra av den kontinuiteten. Även Succi3 anser att video 

marketing är viktigt. Hon menar att folk läser inte längre, desto kortare desto bättre. Det 

måste stimulera människan fort. Johansson Beascoecha4 bekräftar också betydelsen av 

video marketing i dagens samhälle. Svensk anser också att video marketing är viktigt, 

speciellt när man arbetar med virala saker. Kadir5 anser att musik väcks mer till liv tack 

vare tillhörande videos, de kan skapa ett större intresse och i många fall så gör videon 

låten bättre. Kadir5 berättar också om processen när han skapar musikvideos, som oftast 

börjar med att först lyssnar på låten, låter sig inspireras och pratar fram idéer med 

artisten. Markovic6 säger också att video marketing är oerhört viktigt. En av 

anledningarna är att sociala medier har dess algoritmer som gillar videos. Facebook 

använder sig av videos för att försöka konkurrera mot Youtube. Detta för att Facebook 

ser att folk faktiskt engagerar sig i videos, mer än vad dem gör i statiskt content. Det är 

väldigt viktigt inom musik också. Markovic6 säger “Vi säljer ju ljud men på sociala 
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medier är ju ljud inte en grej ännu eller kommer bli och då är ju video det näst bästa”. 

Nu finns det ju till och med vertikala videos på Spotify, som exempelvis rapgruppen 

Hov1s låt ”OMG”. Larsson1 som jobbar mycket med rörligt material säger att hon 

försöker alltid få in så mycket video som det bara går i all publicering. Hon nämner att 

hon märker hur bra respons det blir för videos på Facebook och att det är enklare att få 

viralt. Men det krävs fortfarande att det är tydligt, ett tips är att texta allting som går att 

texta, för man tappar många tittare om det inte är text. Kan du göra så att man förstår 

vad som händer i videon utan eller med någon form av text så blir det så mycket bättre 

och det ökar också visnings tiderna. Larsson1 trycker också på betydelsen av att vara 

trovärdig som organisation, genom att närvara på sina sociala medier, och i just hennes 

fall då filma deras spelningar så de inte verkar som att de endast bokar shower men inte 

besöker dem. Det är viktigt.  
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5 Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser som uppstått 

utifrån det tidigare kapitlet. Under vår undersökning och analys av det fenomen som är 

challenges och virala koreografier har vi kommit fram till följande slutsatser och tankar 

kring ämnet. Dessa slutsatser kommer i detta kapitel presenteras och studiens 

forskningsfrågor kommer att besvaras. 

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

5.1.1     Hur kan en låt bli viral i samband med koreografi? 

I denna studie har vi undersökt hur låtar kan bli virala i samband med en koreografi eller 

challenge och vilka faktorer som är av högre betydelse. Med utgångspunkt i vår 

empiriska analys har vi insett att en koreografi kan bli viral på flera olika sätt. 

Koreografier är bra för att de skapar en kontext kring musiken som är mer än bara låten. 

Fördelarna med en koreografi är att man som artist kan fokusera marknadsföringen 

kring den eller framhäva budskapet i låten. Vi har sett flera exempel av låtar vars 

popularitet expanderat i samband med dans-challenges. Vi har diskuterat ett flertal 

exempel av låtar som blivit virala och en gemensam nämnare som dyker upp från 

samtliga respondenter är att en viral challenge kan ej vara egenskapad av artisten. En 

viktig del för att en challenge ska vara framgångsrik är att det inte ska kännas påtvingat 

från artisten, utan som en rolig sak att vilja återskapa som fan. Vi har därmed insett att 

detta är en trend som artister inte helt och hållet kan nyttja. En annan återkommande 

synpunkt från våra respondenter är att virala saker oftast uppstår av en slump men att 

det finns faktorer som kan höja chanserna. En av dessa faktorer är att skapa något som 

är tidsenligt och behandlar ämnen som är aktuella. Låtar som ”Watch Me (Whip/Nae 

Nae)” med Silentó blev en stor succe och var tidsenlig då den kombinerade tidigare 

kända danser. Nackdelen var att låten och dansen blev större än artisten och han är 

numera känd som ett one hit wonder. Detta leder oss fram till slutsatsen att de artister 

som går in med inställningen av att skapa något viralt via dans riskerar att inte ha en 

långsiktig karriär. Det leder inte till en äkta fanskara att sedan bygga vidare sin karriär 

från. Det är bättre att virala saker uppstår av sig själv som ett komplement till musiken 

för att alltid ha den konstnärliga aspekten av musikskapandet i fokus.  
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I och med Savage et al. (2015) teori om att musik och dans är ett slags världsligt språk 

och för samman sociala grupper har vi uppmärksammat att en gemensam nämnare som 

gör koreografier virala är att det ska vara enkla danssteg. Det ska vara något roligt och 

distinkt som är lätt att återskapa. Det kan i sin tur driva fram den låt som dansen är 

associerad med. Här har vi dock funnit ett forum där man som artist skulle kunna skapa 

en dans, utan att det ska kännas påtvingat, det är Melodifestivalen. När vi pratat med 

våra respondenter så har Melodifestivalen varit ett ämne som nämnts flera gånger. Då 

har vi upptäckt att om man som artist har en passande image samt en yngre publik, så 

kan man försöka implementera en dans i sitt framträdande under Melodifestivalen. Men 

då ska det vara icke-dansar vänligt. Det bör då vara enklare danssteg som många kan 

hänga med på. Därmed kan en låt bli viral, tack vare en tillhörande koreografi. 

 

5.1.2 Hur kan en artist sprida sin koreografi via sociala medier? 

Under denna studie har det framkommit för oss hur viktigt det är för artister att vara 

aktiva på sina sociala nätverk. För att skapa sig lojala fans krävs det att det finns en 

genuin kommunikation mellan artisten och fansen. Har man som artist en väldigt 

engagerad och ung publik kan saker och ting sprida sig lättare, många gånger genom 

eWOM. Vi har tidigare nämnt hur artister inte bör vara personen som initierar en dans-

challenge eller uppmanar sina fans till att göra en viss koreografi. Ser man däremot som 

artist att något i samband med dess varumärke börjar sprida sig kan den plocka upp det 

och göra ett indirekt uppmanande till att delta. Det kan ske genom att exempelvis 

retweeta eller lägga upp videos på fans som gör challengen på ens Instagram. Även om 

en challenge sällan blivit viral genom artistens initiativ så kan det vara en framgångsrik 

metod att generera innehåll från fansen av artisten. När artisten ber fansen att delta i 

någon genom att lägga upp en video med löften om att den bästa versionen vinner ett 

pris eller får synas på artistens profil kan det skapa engagemang. Varför folk väljer att 

delta i en challenge eller haka på en dans-trend fastställer vi att det finns olika 

motivationer som grundas i mänskliga behov. Det kan exempelvis vara möjligheten att 

få bli sedd av sin idol eller att vara först med en trend. Det finns också ett mänskligt 

beteende hos oss som handlar om att man vill vara delaktig i någonting. Utifrån våra 

intervjuer har vi dragit slutsatsen att människor är i behov av att vara delaktiga i sociala 

grupper, därav blir challenges eller virala koreografier en lätt spridning för de gör att 

folk känner sig delaktiga. Oavsett om det gäller att lägga upp ett 10 sekunders klipp på 
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sin Instagram eller kunna göra en koreografi på dansgolvet. Men olika motivationer 

hamnar hos olika individer, beroende på vad just den personen har för behov.  

 

Vid spridningen av challenges och koreografier har vi lagt märke till hur viktigt 

influencers och opinionsledare är. Eftersom dessa personer influerar allmänheten kan de 

få en challenge att verka mer legitim och spontan, därför är det viktigt att de hakar på en 

trend om den ska uppnå en viss viralitet. Vi ser därför att ett effektivt sätt att 

marknadsföra en låt är att göra samarbeten med olika influencers. I samband med vilken 

typ av image och målgrupp artisten har är det dock viktigt att den marknadsför sig på 

rätt sociala medier samt webbplatser och är noggrann i sitt val av influencers. Att 

använda sig av influencers med stora följarantal ökar chanserna väldigt mycket för att 

sprida något. Men det är inte alltid bäst att ta den influencern med mest följare utan 

bättre att ha huvudfokus på de med mest engagerade följare inom din målgrupp. 

Använder man sig av influencers så är autenticiteten otroligt viktig och att det inte 

känns betalt. Det är inte riskfritt att använda sig av influencers eftersom man lägger en 

del av sitt företag i någon annans händer. Det kan lätt bli fel om influencerns spridning 

inte sker på ett genuint sätt. Vi argumenterar även för att det är bra för en artist när den 

också ses som en influencer då den kan vara flexibel och enklare hoppa på trender själv. 

 

För att enklast sprida en koreografi till sin låt anser vi att det bör finnas ett videoklipp 

som är lättillgängligt. Vi har förstått att video marketing är en stor och viktigt del idag 

inom marknadsföring, men framförallt i musikindustrin. I och med att video kan 

stimulera flera sinnen hos människan anser vi att det är ytterst viktigt vid spridningen av 

en koreografi till en låt. Larsson1 beskrev att det bör vara så enkelt som möjligt att 

förstå. Exempel på detta var att texta videon, så att man kan förstå videon t.o.m. utan 

ljud. Vi tror även att videon inte ska vara för lång, det ska vara enkelt att förstå syftet 

och koreografin. När det gäller sociala medier bör klippet vara anpassningsbart utifrån 

vilken plattform det läggs upp på. Sociala medier är en utmärkt medel att använda sig av 

för att sprida koreografin, men då bör den vara i videoformat för att öka chanserna till 

att bli viral.  

 

                                                 
1 Larsson, My. Marketing & PR manager på Live Nation. Personlig intervju. 2018-12-07. 
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5.2 Besvarande av syfte 

Syftet är att undersöka hur artister kan använda koreografi för att marknadsföra en låt, 

samt vilka faktorer som höjer potentialen till att få den viral. Vidare är syftet att 

undersöka betydelsen av image hos en artist vid marknadsföring av en låt med 

koreografi. 

 

Denna studie har gett oss en djupare insikt och förståelse kring viral marknadsföring 

och hur det skulle kunna se ut om en artist skulle vilja skapa en koreografi till sin låt. 

Utifrån vår analys har vi kunnat konstatera att en challenge eller koreografi är ett bra 

sätt att marknadsföra en låt så länge det överensstämmer med låtens kontext eller 

artistens image. Utifrån respondenternas tankar och åsikter kring just image, så handlar 

det mest om att man bör ha en mer avslappnad och “rolig” karaktär. Det gäller att din 

image ska kunna matcha ditt budskap med låten. Det skulle exempelvis inte vara 

lämpligt för rockbandet Ghost att försöka få en viral koreografi, då de inte klingar bra 

med deras image. Det hade varit mer lämpligt hos Samir och Viktor, som har en mer 

humoristisk image med en betydligt yngre målgrupp. eWOM har blivit ett enklare, 

snabbare och effektivare sätt för människor att kommunicera med varandra, därmed kan 

delningar och spridningar på nätet bli ännu mera produktivt idag. För att öka chanserna 

till en viral koreografi gäller det som tidigare nämnt att ha en aktiv kommunikation med 

dina fans på sociala medier. Något som hör till betydelsen är att veta vem du är som 

artist och verkligen på djupet känna dina fans. Förstå vem du är som artist, vilka är dina 

värderingar och prioriteringar i din musik, vad du vill förmedla med din musik och var 

du vill positioneras på marknaden. Du behöver komma fram till vad ditt varumärke som 

artist ska bidra med till marknaden och hitta vad som gör dig speciell. Sedan undersöka 

vad dina fans tycker om hos dig och vart grunden i din relation till dem ligger. Lyssna 

på dina fans, ta till dig feedback från dem och bygg sedan en stabil fanbase. Man får 

inte glömma att en artist är ingenting utan deras fans.  

 

Vi anser att challenges och koreografier fortsättningsvis kommer användas för att 

marknadsföra låtar, dock tror vi bara ett få antal kommer bli virala. Eftersom det är svårt 

att skapa något viralt på egen hand. Det kommer fortsätta att vara en trend som artister 

vill kapitalisera från. Men artisters tillvägagångssätt kommer att anpassas och anta olika 

former beroende på vilka trender som händer samt vilken utveckling internet och sociala 

medier tar. Vi har insett att koreografier har varit ett effektivt sätt för nya artister att 
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sticka ut från sina konkurrenter. Det kan vara ett bra sätt att exportera ut musik som är 

ämnat för att vara kul och där den största konstnärliga ambitionen inte ligger i låten. I 

och med att det är ett bättre lämpat för dem som inte har ett djupare syfte med sin musik 

eller tar sig själva lika seriöst.   

 

Slutligen så har vi kommit fram till att alla områden vi diskuterat på ett eller annat sätt 

är beroende av varandra för att höja potentialen till att få en viral koreografi. Idag är 

sociala medier marknadsföringens största verktyg och den bästa plattformen att nå ut till 

folk. eWOM är oerhört centralt i dagens samhälle för kommunikation och det är något 

vi tror kommer expandera till något större. Image är något alla artister bör undersöka 

hos sig själva, identifiera sig som artist och positionera sig på marknaden. Det finns 

inget recept på hur man får en viral koreografi, då hade nog alla gjort det. Men för att 

höja potentialen till att få en koreografi viral är alla våra rubriker områden som bör 

behandlas noggrant och tas på allvar.  

 

5.3 Praktiska implikationer 

Vår förhoppning med denna studie är att i praktisk bemärkelse kunna ge möjlighet till 

ett nytt sätt att tänka inom marknadsföring för artister och deras team, då detta är ett 

väldigt aktuellt ämne. I och med att vi har en bred skara med respondenter med olika 

infallsvinklar, kan många förhoppningsvis ta del av och se nytta i denna studie. Att göra 

denna djupgående analys har även gett oss författare en klarare bild av musikbranschen 

samt gett oss chansen att träffa och prata med viktiga aktörer i musiksverige. Vi har en 

förhoppning om att detta kan de flesta aktörer dra nytta av, oavsett nivå inom branschen.  

 

5.4 Vidare forskning 

Det har varit tydligt att det finns utrymme till att vidare forska kring detta ämne, 

antingen inom andra områden eller genom andra metodsätt. Vi ser en tydlig öppning till 

att kunna göra en kvantitativ studie inom detta område med fokus på konsumenterna om 

varför man väljer att delta i challenges eller dela med sig av den typen av innehåll. Man 

skulle också kunna göra en djupdykning inom motivation och undersöka varför 

människor/artister skapar challenges, samt varför koreografier blivit en trend på nätet. 

Detta för att på ett mer psykologiskt sätt undersöka potentiella chanser till att kunna få 

en koreografi viral. 
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Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjuguide 

 

Generell bakgrund 

[Ställd till alla respondenter] 

• Berätta lite om dig själv idag och din bakgrund 

 

Viral Marknadsföring  

[Ställd till alla respondenter] 

• Vilka metoder tror du krävs för att en koreografi ska bli viral? 

 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Har ni försökt skapa något viralt någon gång? 

• Tror du att detta bara är början på ett fenomen, eller är de någonting som inte 

kommer vara en grej om några år? 

• Vilka för/nackdelar tror du att det finns med att försöka skapa något viralt? 

• Hur kan en artist själv bidra till att en låt blir viral genom challenges eller 

koreografier? 

• Skulle man kunna skapa något själv och göra det framgångsrikt? 

• Hur tror du man kan öka sina chanser till att bli viral? 

• Har ni försökt skapa nått viralt någon gång med hjälp av en koreografi? 

• Tror du man kan öka chanserna för att få en viral hit och hur gör man för att 

bibehålla den framgången? 

• Många säger att virala hits handlar mycket om tur, tror du att man kan öka 

chanserna? Hur isåfall? 

• Vilken social plattform tror du är viktigast när någonting ska gå viralt? 

 

Sociala Medier 

[Ställd till alla respondenter] 

• Vilka faktorer tror du är viktigast till att en låt kan bli viral på sociala medier? 

 [Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Vad är sociala mediers roll i spridningen av challenges? 

• Hur viktigt tror du det är för artister att vara aktiva på sociala medier? 



  
 

IX 

• Hur viktigt är det at hålla sig personlig på sociala medier? 

 

Video marketing 

[Ställd till alla respondenter] 

•   Hur stor är betydelsen av video marketing i spridning av en låt? 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Tror du att youtube och online videos kommer ta över TV? På vilket sätt isåfall? 

• Hur går processen till vid skapande av musikvideo? 

 

Trend Marketing 

[Ställd till alla respondenter] 

• Är challenges en relevant trend och hur tror du att det kommer utvecklas? 

• Vilka faktorer tror du motiverar en person till att vilja dela en video eller hoppa 

på en trend? 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Uppmuntrar ni artister att hoppa på andras trender? 

• Hur skulle du säga att challenges som trender kan användas på ett strategiskt 

sätt? 

 

eWOM 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• eWOM, vad tror du den rollen är i spridningen av musik? 

• Hur försöker ni få typ fans eller bara personer överlag att prata om saker? 

• Vad tror du är mest förmånligt för en challenge att spridas, att den kommer från 

artisten eller fansen? 

 

Influencer Marketing 

[Ställd till alla respondenter] 

• Vilket socialt inflytande tror du influencers/opinionsbildare har för spridningen 

av koreografier och challenges på sociala medier? 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Vad skulle du säga är fördelarna och nackdelarna med att använda sig av 

influencers?  

 

 



  
 

X 

Koreografi 

[Ställd till en del av respondenterna pga relevans till yrke] 

• Kan koreografi hjälpa din spridning av en låt? 

• Tror du att det finns en röd tråd mellan dem här virala koreografierna som har 

kommit upp dem senaste 5 åren? 

• Hur viktigt tror du det är att en låt även förknippas med en koreografi? 

• Men tror du att det här är lätt för artister att skapa själva en koreografi som blir 

viral?  

• Tror du artister kommer börja skapa låtar med challenges och koreografier i 

åtanke, hur isåfall tänker de? 

• Vilka faktorer tror du är viktigast för att en låt ska kunna bli viral tack vare 

koreografi? 

• Hur viktigt tror du att det är att vara autentisk och genuin i en koreografi? 

• Tänker man som koreograf på att det ska vara enkla danssteg, när de placeras i 

ett forum som exempelvis melodifestivalen, för att folk ska komma ihåg och 

efterlikna det sen? 

• Tänker du annorlunda när det kommer till refrängen av låten, brukar du skapa 

något i syfte när refrängen kommer? 

• Hur kan en artist skapa en koreografi som andra vill återskapa? 

• Finns det några fördelar och nackdelar med att ha koreografi till en låt? 

• Är såna här typer av trender något koreografer försöker hoppa på, exempelvis nu 

är det trendigt med att shuffla, challenges och liknande? 

• Är det mer vanligt i USA att hoppa på trender och ha de kommersiella virala 

tänket än i Sverige? 

• Är det vanligt att svenska koreografer försöker göra en koreografi viral eller 

utnyttja trender? 

• Tror du att du (som koreograf) skulle uppmana artister till att inspireras av andra 

låtar och koreografier på de sättet att återskapa andras verk på scen? 

• Har du jobbat med artister som redan har tydliga visioner om de visuella som du 

måste anpassa dig till? Hur gick det sedan till isåfall? 

• Vet du om någon svensk artist har försökt skapa en challenge? Vilka isåfall? 


