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Abstrakt 

Uppsatsen syftar på att skapa en bild av hur mindre artister bör marknadsföras digitalt. 

Huvudfokuset ligger på festivalspelningar där flertal artister spelar under antingen en dag 

eller flera dagar. Intervjuer har gjorts med ett antal mindre artister samt managers för att 

få deras syn på hur de marknadsför sig själva. Intervjuerna innehåller frågor angående 

digital marknadsföring för festivalspelningar. Dessa är till exempel vilka sociala medier 

de använder och hur mycket ansvar artisten själv har när det kommer till marknadsföring. 

Mindre artister kan tjäna mycket på festivalspelningar då deras fanbase växer när de 

spelar med andra artister och nya individer upptäcker deras musik.  

 

Vikten i att vara unik som artist diskuteras även då artister måste hitta ett sätt att nå ut till 

sin publik och konkurrera med många andra artister. Även om detta är väldigt viktigt för 

artister måste de ändå vara vanliga nog för att passa publiken och göra dem nöjda. Att 

skapa en image som målgruppen kan relatera till är viktigt då det ger dem en känsla av 

äkthet och samhörighet genom deras marknadsföring. För att göra detta bör artisten skapa 

ett “paket” för marknadsföringen som reflekterar den image som artisten har. Genom att 

använda sig av en bild och video som matchar musiken kan de skapa en helhet i sin 

marknadsföring.  

 

Det finns även ett sammanhang mellan digital och fysisk marknadsföring där ett exempel 

som Spotify codes tas upp. Detta är en kod som kan sättas på posters som folk kan skanna 

med sina mobiler som leder dem till artistens Spotifysida. Detta gör det lättare för kunder 

att hitta nya artister och även komma ihåg dem. Sedan blir det en större interaktion för 

kunden vilket gör att de blir mer involverade i marknadsföringen.  

 

Artister och festivaler kan också använda varandras kanaler för att marknadsföra 

varandra. Artister kan till exempel förmedla att de ska spela på en festival för sina fans 

vilket gör att de blir mer intresserade att gå på festivalen. Festivalens marknadsföring 

leder även till nya fans för artisten. Artist och festival måste alltså samarbeta för att locka 

så många människor som möjligt till festivalen. 

 

Nyckelord: Musikbranschen, digital marknadsföring, sociala medier, artist, festival, 

arrangör. 

  



  

 

 

 

Abstract 

This assignment aim towards creating a picture on how to market smaller artists through 

digital medias. The main focus is festival concerts where several artists perform through 

out either one or multiple days. Interviews has been made with different smaller artists 

and managers to get a view on how they market themselves. The interviews consists of 

questions regarding digital marketing for performances on festivals such as what medias 

they use and how much responsibility the artist has when it comes to marketing. Smaller 

artists can benefit a lot from playing on festivals as they can grow their fanbase while 

playing with other artists.  

 

The importance of being unique is also discussed as artists has to find a way to reach out 

to an audience while competing with a lot of other artists. As this is very important artists 

still has to be plain enough to satisfy and fit in with this audience. Creating an image that 

the audience can relate to may be very important here and gives them a feeling of 

community around their marketing. To do this the artist should create a “package” 

throughout their marketing which reflects the image of the artist. With the use of pictures 

and videos which matches the music they can create a unity with their marketing.  

 

There is also a cohesion between digital and physical marketing where the example of 

spotify codes is brought up. This is a form of code used on posters that can be scanned by 

the users mobile phone and which brings them to the artists spotify page. This makes it 

easier for customers to discover new artists and also to remember them. The fact that 

customers has to interact with the poster makes them more involved as well and the 

concept of spotify codes can be very beneficial for smaller bands.  

 

Artists and festivals can also use each others channels to market themselves on. As artists 

announce that they are playing on a festival their fans will be more interested in the 

festival and more likely to come while the festival marketing the artists might lead to new 

fans. They have to cooperate here to make sure that a lot of people attend the festival. 

 

Keywords: Music Business, digital marketing, social media, artist, festival, organizer.  
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1. Inledning 

Hur marknadsför sig mindre oetablerade artister samt större mer etablerade artister när 

det gäller festivalspelningar? Digital marknadsföring är inte en helt lätt sak att kartlägga. 

Digital marknadsföring har under den senaste tiden brett ut sig på många olika plattformar 

så som Facebook, Instagram och Spotify och det är i synnerhet viktigt att förstå 

innebörden och funktionen med de olika digitala medierna vi har till vårt förfogande idag 

(Gilan, 2018). Att skapa sig en närvaro på internet är viktigare än någonsin och du som 

artist är i dag ett varumärke. Festivaler och festivalspelningar kan vara viktiga för både 

den fysiska destinationen där festivalen är lokaliserad samt för artisterna som skall 

uppträda (Zamlynska, 2010). Marknadsföringen blir därför en vital del i arbetet med 

festivaler och artisterna, små som stora. Den här studien kommer undersöka hur arbetet 

på de digital forum vi har idag utförs, med fokus på hur artisterna går tillväga. Att 

undersöka hur mindre artister går tillväga och hur större artister marknadsför sig blir 

centralt i studien men vi undersöker också festivalens del av arbetet och hur de prioriterar 

sina artister i arbetet med marknadsföringen.  

 

1.1 Bakgrund 

Digital marknadsföring är stort i dagens samhälle och det gäller att anpassa den väl inom 

musikbranschen (Sharma, 2019). Det är svårt att definiera vad som gör att en artist når ut 

till folkmassor från de att de är oetablerade artister tills att de ständigt syns i vardagens 

marknadsföring för musik och musikevenemang. Steget från att vara en artist som ingen 

känner till, till att spela på större scener inför stor publik är viktigt att förstå för att ta sig 

vidare inom musikbranschen. Här måste artisten sticka ut ifrån en större mängd andra 

artister för att nå sin målgrupp och hitta sina lyssnare. Artisten måste vara unik och hitta 

sitt eget sätt att skapa en personlighet kring sin musik (Knab, 2015). Detta blir då mer 

eller mindre viktigt beroende på om det är en stor eller liten artist. Om en artist har byggt 

upp en personlighet kring sin musik kan det även vara viktigt att hålla sig till den under 

sin karriär (Chertkow & Feehan, 2019). Uppsatsen ämnar mer specifikt att studera 

marknadsföringen kring artisterna och vad som krävs för att nå ut till sin målgrupp som 

mindre artist. 

 

Marknadsföring är grundläggande för att en artist ska nå ut till sina fans. Detta kan göras 

på olika sätt och fokus i denna uppsats kommer vara på digital marknadsföring av artister, 

musikband och deras musik. Artister kan då använda sig av bild och ljud för att skapa en 
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helhet kring sitt varumärke för att då hitta just sin publik. Artister kan även i dagens 

samhälle framstå som varumärken. Det är inte bara människan bakom musiken som utgör 

artisten utan även deras image och stil som formar deras varumärke och vad det står för 

(Hillman, 2018). I den undersökningen avser ordet Artist(er) både enskilda artister och 

musikgrupper eller band.  

 

Festivaler är en bra plattform för artister att visa upp sig där stora mängder 

musikintresserade människor möts. Här kan de hitta ny publik och utöka sin fanbase 

(Occhino, 2017). Festivaler och artister samarbetar ofta med varandra gällande 

marknadsföring då båda parterna vill att det ska komma mycket folk till festivalen. 

Genom att använda varandra medier ökar de publikmängden och ger varandra publicitet. 

Festivaler är även väldigt populära idag och har blivit en stor marknad (Gajanan, 2019). 

Därför blir det viktigt för artister att nå ut till dessa och skapa kontakter med 

festivalarrangörer för att få festivalspelningar.  

 

Mindre artister har ofta svårare att få festivalspelningar och det gäller att de hittar bra 

väger fram till dessa spelningar. Det blir därför viktigt för dem att vara ute i god tid och 

verkligen visa upp sig (Thakrar, 2019). Artister måste ständigt tänka på sin image och 

planera i förtid för att lyckas komma in på festivalspelningar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Genom uppsatsen ska en tydligare väg för mindre artister skapas där de kan se vad som 

ligger till grund för att de ska nå ut till sin målgrupp, hur dessa går till väga i dagens 

samhälle och vad som kan förändras. Varje individ är unik och det blir viktigt att ha det i 

åtanke då en exakt bild av hur alla artister ska gå tillväga inte kan skapas. Det blir mer en 

generell uppfattning om vilka steg som finns och vad artister bör lägga fokus på.  

 

Oetablerade artister har i dagens läge ofta svårt att nå ut med sin musik och behöver hitta 

en väg för att lyckas med detta. Med oetablerade artister menas de artister som inte är 

signade på något musikbolag (Melwinson & Westerberg, 2014). 

 

För att förstå hur musiker marknadsför sig så måste vi först diskutera fenomenet; 

Branding. Mcdonald (2019) talar om hur företag bör bygga sitt varumärke innan de 

marknadsför sig som musiker gentemot festivaler. Bokare för festivaler tenderar att 
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ständigt hålla sig uppdaterade på artisters varumärken genom sociala medier där de 

bevakar uppmärksamheten dom får och hur aktiva artisterna är på att marknadsföra sig 

själva (Mcdonald, 2019). Flera aggregatorer och distributörer som levererar musik digitalt 

ger även deras artister omfattande guider hur man kan gå tillväga för att marknadsföra 

sig. Dessa fokuserar främst på att öka antalet strömningar av musiken på digitala 

plattformar såsom Spotify eller Apple music, men även genom att bygga sitt varumärke 

som artist (Hillman & Temple 2018).  

 

Vad som sedan blir intressant att undersöka är hur prioriteringen ser ut hos 

marknadsföringsavdelningen på festivaler. Hur prioriteras mindre artister gentemot större 

artister för att försöka marknadsföra festivalen? Vad för olika medier använder de och 

vad tilldelas olika artister för olika forum? En tydligare bild på vad en artist kan fokusera 

på och vilken väg man ska gå kan även öppna upp för diskussionen om sättet som artister 

samt evenemangsarrangörer arbetar är det mest optimala. Men även i vilken riktning som 

arbetet med digitala medier och marknadsföring kan utvecklas i.  

 

Kreativitet är viktigt inom marknadsföring när det kommer till att marknadsföra artister 

och deras musik. Även om flertal människor anser att de inte är speciellt kreativa men så 

är ofta inte fallet (Vahtera, 2018). Det kan även anses att artister är kreativa i grunde, 

kreativitet ingår ju i högsta grad i deras yrke och för att skriva bra musik är kreativitet 

grundläggande (Pepper Rodgers u.å). Trots detta är det flertal artister som har problem 

med just marknadsföring och hur kan detta då komma sig? Marknadsföring innefattar ofta 

en “att göra lista” och saker som måste finnas med. Detta är något som artister inte 

uppskattar då de ofta är kreativa och rebelliska. Men efter artisten har kommit förbi detta 

steget med alla kraven kan de dra stor nytta av sin kreativitet och göra marknadsföringen 

rolig (Dunato, 2017). 

 

Det är inte alltid säkert att mindre artister har någon större budget till att marknadsföra 

sig heller trots att de är de som behöver mest marknadsföring för att väcka 

uppmärksamhet. Men vem har sagt att marknadsföring behöver vara dyrt (Marrs, 2019)? 

Det finns flertal sätt att använda artistens kreativitet på för att skapa marknadsföring som 

inte behöver kosta speciellt mycket.  
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Marknadsföring är mycket viktigt i musikbranschen då folk måste få reda på att artisten 

existerar och det är väldigt viktigt att artisten inser detta. De kan inte bara tänka på 

musiken, även om flertal artister kanske tror det, utan måste och hitta ett sätt att 

marknadsföra sig och nå ut till sin målgrupp på. Men var finns min målgrupp och vart ska 

jag vända mig? Detta är en fråga artister måste ställa sig för att kunna marknadsföra på 

ett bra sätt och inte bara chansa och slänga ut sin marknadsföring till alla (Letang, 2019). 

De är viktigt att nischa sig i marknadsföringen för att just nå sin egen målgrupp då alla 

inte kommer uppskatta musiken (Wiebe u.å).  

 

Att marknadsföra sig mot festivaler som mindre artist kan också vara problematiskt. Ofta 

har arrangörerna inte någon större uppfattning om vem artisten är. Festivaler letar främst 

efter artister som är på gång uppåt och därför blir det viktigt för artister att visa upp sig 

och få fram en bild av att de är påväg någonstans inom musikbranschen (Nguyen, 2013). 

Att skapa en relation och lära känna arrangörerna men även andra inom branschen i det 

området som man riktar sig till blir viktigt (Hatschek & Newlin, 2011). Processen för att 

få en festivalspelning är även denna en marknadsföringsprocess där det gäller att visa upp 

sig mot festivalen och deras arrangörer. Det blir även viktigt inom denna processa att 

nischa sig som tidigare nämnt och hitta den festival som passar artisten. Alla festivaler är 

inte för alla artister och det är bättre att hitta en som passar artisten än att bara åka runt 

och spela på alla festivaler då musiken kommer uppskattas mer på den specifika festivalen 

som matchar (Mayhew, 2016).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka de aspekter och arbetsprocesser inom digital 

marknadsföring som mindre oetablerade artister arbetar med och går igenom när de 

marknadsför sina spelningar mot festivaler. Vidare är syftet även ämnat att bättre förstå 

festivalernas arbetsprocess med digital marknadsföring och hur de prioriterar 

sin  marknadsföring för mindre såväl som större artister.  

 

1.4 Frågeställning: 

Hur ser den digitala marknadsföringsprocessen ut för mindre oetablerade artister i 

festivalsammanhang? 
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1.5 Avgränsningar: 

• Digital marknadsföring 

• Festivaler 

• Hur marknadsföringen ser ut kring enskilda festivalspelningar 

• Hur mindre och större artister visas upp på festivalens marknadsföring (poster-

billing, hemsidan, uppmärksamhet på sociala medier) 

• Avgränsat till festivaler i Sverige och svenskbaserade artister 

 

I uppsatsen har vi gjort val för att avgränsa frågeställningen till digital marknadsföring 

som innefattar sociala medier, hemsidor och digitala bilder samt videos kring artister. 

Uppsatsen kommer också lägga fokus på livesidan där främst festivaler står i fokus. Vi 

har valt att inte undersöka marknadsföring när det gäller släpp av ny musik, skivor och 

andra saker som inte direkt rör livebranschen. Det som analyseras kommer vara avgränsat 

till svenskbaserade artister som syftar på artister som kommer från Sverige men inte 

specifikt framför på svenska. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer den metod som har använts för att utföra uppsatsen diskuteras och 

även hur undersökningen har utförts. Här kommer det även diskuteras olika sätt att utföra 

en kvalitativ studie som ledde fram till den metod som uppsatsen grundar sig i. 

 

Uppsatsen grundar sig i ett flertal intervjuer med olika bolag samt artister. Intervjuerna 

har skett med artister samt med bolag som har arbetat med både större och mindre artister. 

Dessa intervjuer har varit halvstrukturerade där det fanns ett antal grundfrågor som gav 

plats för den intervjuade att beskriva och ge en bild av vad de tycker (Bryman & Bell, 

2017). Sedan tillkom det utrymme för följdfrågor som inte var förutbestämda. Detta 

gjorde att alla intervjuer inte blev exakt likadana utan skiljer sig lite. Dock gav det även 

mer utrymme för den som blev intervjuad att utveckla och ge sitt perspektiv på frågan. 

Det var viktigt att de intervjuade fick ge en så klar och beskrivande bild av sin sida som 

möjligt för att ge mindre utrymme för tolkning i senare skede. De flesta intervjuer har 

skett personligt, mestadels via telefon för att en diskussion skulle skapas mellan de som 

intervjuar och den som blev intervjuad. Ett fåtal mailintervjuer har även skett där de 

grundfrågor som ingick i de personliga intervjuerna har skickats till de personer som valts 

ut för intervjuer. Efter detta har dessa intervjuer följts upp med frågor via telefon samt 

mail för att få en tydligare diskussion och tydligare svar på de frågor som ställts. Dessa 

mailintervjuer gav dock mindre utrymme för diskussion och den intervjuade gav inte en 

lika klar bild av de den framfört. Dock gav denna intervjuform mindre rum för 

förvrängning då svaren var helt utifrån den intervjuades egna åsikter och ståndpunkter. 

Detta har gjort att dessa intervjuer blev strukturerade eftersom det inte fanns så mycket 

rum för följdfrågor (Lantz, 2003). Dessa intervjuer har legat till grund för uppsatsens 

empiri.  

 

2.1 Kvalitativ studie 

Den här studien har behandlats och genomförts med en kvalitativ metod. Vi har tolkat 

och skapat en förståelse om informanternas egna uppfattningar och studien behandlar 

tolkningar om just uppfattningar. Den kvalitativa metoden har gjort oss författare till 

observatörer och har satt informanterna i fokus, vår uppgift blev således att i så stor grad 

som möjligt förhålla oss till det empiriska materialet på ett objektivt sätt (Fejes & 

Thornberg, 2015). Eneroth (1994) talar om den kvalitativa metoden och hur den har som 

mål att beskriva en företeelse, ett fenomens kvaliteter där syftet är att tillsammans 
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karaktärisera fenomenet (Eneroth, 1994). I denna studie har vi haft som syfte att kartlägga 

den digitala marknadsföringsprocessen och vilka aspekter som ingår i den och vad man 

som artist eller arrangör bör ta i beaktande när arbetet med digital marknadsföring utförs. 

Här har den kvalitativa metoden varit passande att använda.  

 

2.2 Induktiv forskningsansats 

Empiri och teori i den här studien har vi behandlat på ett induktivt sätt. En induktiv 

forskningsansats innebär att de teorier som har valts ut och applicerats på studien har 

gjorts efter det att empirin har samlats in och granskats (Bryman & Bell, 2017). Vi har, 

enligt den induktiva forskningsansatsen samlat in empirin på ett sådant sätt att den har i 

största möjliga mån undvikit att enstaka begrepp och teorier ska styra respondenternas 

svar i en speciell riktning. Vi har alltså eftersträvat svar som ska ge en så övergripande 

bild av den digitala marknadsföringen som sker för artister mot festivaler som möjligt, 

detta för att sedan tolka och förklara processen utifrån vår egen syn med hjälp av relevanta 

teorier. 

 

Förförståelse är även någonting som har påverkat tolkningsarbetet i studien. Enligt Fejes 

och Thornberg (2019) kan förförståelse utge antingen goda grunder för forskningen men 

även medvetet lika väl som undermedvetet påverka både perspektiv och val av teorier. 

Förförståelsen för studien är framförallt ett resultat av den utbildning vi har studerat, det 

har medfört vissa svårigheter av att genomföra den här studien med en renodlad induktiv 

forskningsansats.  

 

Redan innan studien fanns det idéer och tankar kring vilka teorier som troligtvis kan vara 

passande för studien, detta efter både egna erfarenheter och diskussioner med våra 

kamrater som studerar samma utbildning. Vi har dock försökt att inte låta vår förförståelse 

påverka datainsamlingen. En induktiv forskningsansats kan således också innebära att 

den insamlade empirin kan generaliseras och lyftas till en allmän sanning (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Men på grund av den begränsade mängd empirin som är en följ av 

studiens tid och det begränsade antal respondenterna så ansåg vi att just det här inte har 

varit sant i vår studie. Vi anser att den induktiva forskningsansatsen har varit en passande 

metod för den här studien då problemen som har uppstått är praktiska. Alltså, de praktiska 

i studien utgör empirin och förstås sedan bättre med hjälp av relevanta teorier.  
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2.3 Intervju 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram sex kriterier som beskriver kvalitén på en 

intervju. Den första är omfattning av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 

intervjupersonen. Här läggs vikten i hur väl intervjupersonen svarar på frågorna och vad 

för relevans svaren har till uppsatsens frågeställning. Nästa kriterium de tar upp är den 

omfattning av korta intervjufrågor och längre intervjusvar där den intervjuade får plats 

för att ge längre svar på de frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna punkt 

lyfter även Trost upp i sin bok Kvalitativa intervjuer. Han nämner att kvalitativa 

intervjuer har enkla och raka frågor där den intervjuade kan ge komplexa svar (Trost, 

2010).  

 

Den tredje är hur väl intervjuaren följer upp och förtydligar svaren som ges under 

intervjun. Nästa två aspekter hänger ihop och utgår ifrån intervjuarens tolkning av svaren. 

Här ingår det bland annat hur stor utsträckning som svaren tolkas under intervjun samt 

försöker få intervjupersonen att verifiera att den som intervjuar har tolkat svaren rätt. Sista 

kriteriet innefattar hur rapporten beskriver att intervjun rapporterar sig själv. Här menas 

hur intervjun framförs och kommer ut i text. Dessa sex kriterier är riktlinjer för kvalitativa 

intervjuer och det är näst intill omöjligt att uppfylla alla dessa (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

När kvalitativ metod används, studeras fenomenet i dess naturliga miljö och försöker göra 

det begripligt eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem. Ryen (2004) 

nämner att det inte finns standardmetod inom kvalitativ forskning utan det finns flera 

olika metoder. Denna form av forskning utnyttjar alltså en mängd olika metoder för att 

närma sig ämnet (Ryen, 2004). 

 

Alvehus (2013) lyfter fram att kvalitet i vetenskapliga sammanhang är att skilja på 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet visar på hur upprepningsbart resultatet är och om den 

är pålitlig. Det tyder på att undersökningen är oberoende och kan då via samma metod nå 

samma resultat. Validitet beskriver istället om uppsatsen verkligen undersöker det som 

ska undersökas (Alvehus, 2013).  
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2.3.1 Val av informanter 

För att kartlägga hur artister går tillväga för att marknadsföra sig mot festivaler samt hur 

festivaler marknadsför sina artister så valdes våra intervjupersoner ut noggrant för att 

samla in primärdata i vår undersökning. Bryman och Bell (2017) har listat några vanliga 

former av målstyrda urval som forskare ibland använder sig av för sina kvalitativa 

forskningar. Därför valdes urvalet ut med så stor variation som möjligt genom att 

intervjua personer från stora bolag såväl som mindre bolag och även artister.  

 

Ett sekventiellt tillvägagångssätt innebär att urvalet har en utvecklingsprocess. Det inleds 

vanligtvis med ett initialt urval för att sedan gradvis utöka urvalet på grunderna att det 

kan komma att bidra till frågans besvarande (Bryman & Bell, 2017). På det här sättet har 

vi således fått ett brett spektrum av intervjupersoner som sträcker sig mellan all den 

primärdata vi behöver för att analysera och komma fram till ett resultat.  

 

Svenningson (2003) skriver att urvalslistan bör bestå av personer som är lämpliga att 

intervjua, alltså personer som har god överblick över verksamheten. Vi valde därför att 

vända oss till de personer som arbetar med PR och marknadsföring på de olika företagen 

vi har kontaktat eller med artister som arbetar med sin egen marknadsföring. Flera 

mellanhänder har dock förekommit för att nå fram till den personen som har varit mest 

reliabel för majoriteten av frågorna vi har velat ha besvarade. Sekventiellt urval har därför 

varit oundvikligt.  

 

Vanlig kritik mot datainsamling av intervjuer är att det i många fall finns alldeles för få 

intervjupersoner för att kunna generalisera ett resultat, alltså att kunna överföra resultatet 

för annan kontext eller andra situationer (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuer är också 

subjektiva och objektiviteten i intervjuforskning måste diskuteras mer specifikt. Frågorna 

vi har ställt till respondenterna och frågan som vi undersöker är således väldigt subjektiva 

och olika aktörer inom musikbranschen har olika uppfattningar om hur den digitala 

marknadsföringsprocessen ser ut i dag. Intervjupersonerna i vår studie har utgått från sina 

subjektiva uppfattningar om vad som krävs och hur en bör gå tillväga med den digitala 

marknadsföringen. Vi har dock, återigen, varit så noggranna vi kan i valet av informanter 

för att försöka få en så bred uppfattningen som möjligt och i slutändan kunna kartlägga 

processen på bästa sätt. Vi har också varit fullt medvetna om de antalet informanter i 
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studien och resultatet av studien inte kan användas för generalisera hela musikbranschens 

marknadsföringsprocess.  

 

2.4 Metoddiskussion 

På grund av den tid som studien omfattande och det faktum att respondenterna har varit 

utspridda över hela Sverige så har intervjuer ansikte-mot-ansikte delvis varit 

problematiskt. Några intervjuer har vi dock lyckats göra ansikte-mot-ansikte via virtuella 

medel men intervjupersonerna har i regel inte haft mycket tid att avvara för detta. I arbetet 

anses personliga intervjuer alltså vara intervjuer som har skett via videokopplade virtuella 

medel. Intervjuformerna har därför varit relativt blandade och saknat konsekvens. 

Intervjuerna som har skett över telefon kan vara begränsade då vissa kompletterande 

insikter av informanternas svar kan vara svårt att tolka med djupare mening (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta har dock inte påverkat vår studie speciellt mycket då tolkning 

av kroppsspråk inte varit av betydande natur. Informanterna har övergripande berättat om 

den digitala marknadsföringsprocessen som dom anser vara relevant i deras fält och de 

blandade intervjuformerna har därför fungerat som alternativ till forskning.  

 

Samtalen har påbörjat med att informanten har fått berätta om sig själva och vi har börjat 

småprata om deras arbeten för att lyckas skapa en så avslappnad stämning som möjligt 

innan intervjufrågorna togs upp. Alla informanter har blivit tillfrågade om de är okej med 

att bli inspelade och omnämnda i undersökning. Under intervjun har målet varit att skapa 

en diskussion kring de frågor som har ställts, vi har haft en rad frågor som riktlinjer i våra 

diskussioner med informanterna. Nedan följer en lista på informant, typ av intervju och 

längd på intervju. 

 

• Martin Deann, personlig intervju, 42 minuter 

• Martin Forssman, mail intervju uppföljt av telefonsamtal, 35 minuter 

• Björn Holmström, personlig intervju, 45 minuter 

• Zacharias Lilja-Nylander, telefonintervju, 37 minuter 

• Lisa Nilsson, telefonintervju, 40 minuter 

• Fritjof Norrmo, telefoninterju, 38 minuter 

• Valdemar Persson, telefonintervju, 45 minuter 

• Manager, telefonintervju, 25 minuter 
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I syfte av att kartlägga den digitala marknadsföringsprocessen och se skillnader på hur 

festivaler och artister går tillväga med sin marknadsföring inledde vi med att transkribera 

våra intervjuer. Hela intervjuerna transkriberades dock inte, detta på grund av 

tidsomfattningen och att vi ansåg att inte allt som sades i intervjuerna var relevant för 

studien. Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar tre olika handlingar för att beskriva 

en kodningsprocess; att sortera, att reducera och att argumentera. Detta sättet går att likna 

med vår metod att avkoda vad den insamlade empirin handlar om. Att sortera den 

insamlade empirin innebär att undvika ett kaos, ett kaos som uppstår av för stora mängder 

data. Att reducera innebär att bara använda den data som besvarar problemet, alltså att all 

data inte kan representeras och användas. Det sista steget, att argumentera, innebär ställa 

den kvarvarande empirin bredvid andra forskares teorier och studier och jämföra med 

deras empiri. Detta för att kunna skapa en legitim studie i förhållande till annan forskning 

och forskningsvärlden (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

I vårt arbete med intervjuerna så transkriberade vi allt eftersom vi utförde dem. Vi lade 

mycket uppmärksamhet och vikt på när samma sak nämndes flera gånger och när 

informanterna pratade om liknande fenomen. Vi fick då en uppfattning av hur relevant 

denna del av marknadsföringsarbetet var och om det nämndes flera gånger under 

intervjun eller om vi diskuterade och pratade om det under en stor del av samtalet så skrev 

vi ner det i ett separat dokument. Efter att intervjuerna utfördes och transkriberades så 

reducerades innehållet och även antal viktiga fenomen och begrepp som var antecknade 

reducerades. Vi jämförde sedan antalet fenomen som nämndes med varandra och var 

vissa för vaga eller för få så valde vi bort dom i reduceringen. Sedan analyserade vi den 

insamlade empirin med hjälp av relevanta teoretiska aspekter. 

 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar om resultatet av en forskning är konsistent och tillförlitlig, om 

resultatet kan återskapas med samma empiriska material av andra forskare vid andra 

tillfällen. Ju mer lika resultaten blir ju högre är forskningens reliabilitet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att begreppet reliabilitet kan användas vid kvalitativa studier 

även om resultatet inte blir lika mätbart som vid kvantitativa. Det går där med att diskutera 

huruvida intervjupersonerna kommer ge andra svar vid andra tillfällen eller att svaren 

ändras beroende på vem som utför intervjun. Reliabiliteten kan också diskuteras huruvida 

intervjuerna transkriberas beroende vem som gör transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 
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2014). Intervjuerna i den här studien har varit mestadels strukturerade och vi har således 

kunnat se att informanternas åsikter om de olika frågorna vi har ställt har varit mestadels 

olika. Det är dock svårt att säga om svaren hade varit detsamma om vi hade ställt snarlika 

frågor vid ett annat tillfälle, men med tanke på den snabba utvecklingen av digital 

marknadsföring i dag så är nog svaren mestadels annorlunda beroende på när frågorna 

ställs (Mackhé, 2017).  

 

I telefonintervjuer som vi har transkriberat så har vi medvetet lämnat ute allt “småprat” 

och har valt ut de delar som på ett eller annat sätt kan hjälpa oss i studien. Detta kan 

självklart påverka reliabiliteten om någon annan hade transkriberat intervjuerna och tolkat 

det som sades på ett annat sätt än vad vi gjorde.  

 

Validitet handlar om huruvida yttranden i en studie är giltiga, sanningsenliga och riktiga. 

Alltså, undersöker studien det som den påstås undersöka. Vid kvantitativa studier så är 

studien en utvärdering av slutproduktionen, till skillnad från vid kvalitativa studier. I 

kvalitativa studier används detta begrepp för att se det resultatet som speglar det fenomen 

som har undersökts och ska vara genomgående i hela forskningsprocessen. Validering 

kan ses  som ett sätt för forskaren att skapa trovärdighet genom hela forskningsprocessen 

(Kvale & Brinkman, 2014). Vi har haft dessa resonemang i åtanke genom hela studien 

för att på ett så transparent sätt som möjligt uttrycka metod, analys, empiri och 

slutdiskussion.  

 

2.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har presenterat en rad regler och principer som en bör följa när 

intervjuer utförs som primär forskningsmetod. Individskyddskravet, som är den 

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, framgår det att subjektet som intervjuas 

inte ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. 

Individskyddskravet är något som har varit väldigt viktigt i vårt övervägande av 

intervjupersoner samt intervjufrågor. Subjekten har haft full autonomi när det kommer 

till att fullfölja intervjun samt valet att få vara anonym. Vi har även informerat 

informanterna om syftet och målet med studien, dock utan att fullständigt avslöja syftet 

för att undvika att svaren eventuellt blir påverkade av den kunskapen. Kvale och 

Brinkmann (2014) redogör för fyra krav inom etik; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Dessa har vi tagit väl hänsyn till när vi har utformat 



  

 

13 

 

våra intervjuer. Vi har även som forskare tagit ställning till konsekvenserna som den här 

typen av intervjuer kan komma att leda till när det gäller trovärdighet av vårt material.  

 

Vi förstår att en del av informationen vi frågat efter kan vara konfidentiell och att 

intervjupersonen kan ha skrivit på en NDA som förhindrar personen att svara med hel 

ärlighet på vissa frågor. En NDA, även kallat Non disclosure agreement, är ett avtal som 

begränsar parterna som skriver på till att inte prata om känslig information som de 

kommer åt medans de jobbar på företaget (Twin, 2019). Bryman och Bell (2017) pratar 

om speciella avtal kan skrivas mellan respondenterna och forskarna som skall statera 

huruvida informationen i studien presenteras eller vad som ska hålla borta. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att konfidentialitet syftat på att deltagarna kommer överens om 

den data som ska frambringas. Därför så avslöjas inte privat data som kan identifiera 

deltagarna. Dessa avtal är ingenting som vi har gjort med våra respondenter utan måste 

helt enkelt ta hänsyn i vår analys att viss information kan ha undanhållits från svaren. 

Detta för att skydda integriteten hos respondenten eller att informationen som har lämnats 

ut kan påverka honom eller henne negativt på något sätt. 
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3. Teori och begrepp 

I detta kapitel kommer teorier och begrepp som har använts i uppsatsen förklaras för att 

ge läsaren en mer grundläggande förståelse för dem. Detta gör att uppsatsen senare 

kommer blir lättare att förstå för läsaren.  

 

3.1 Teori 

 

3.1.1 Sociala Medier 

Via sociala medier kan företag snabbt och enkelt dela med sig av information kring sina 

produkter och sitt varumärke. Grönroos nämner i sin bok service management och 

marknadsföring att de viktigaste aspekterna kring sociala medier när det kommer till 

marknadsföring så är det deras genomslagskraft samt påverkan på människors liv. Här 

kan kunder även hitta andras åsikter kring företaget och skapa sig en bild av det innan de 

varit i kontakt med företaget i sig. Han nämner även att via sociala medier är det en högre 

grad av interaktion mellan både kunder och leverantör men även kunder emellan. Detta 

gör även att det går snabbare att sprida information angående produkter men det går även 

snabbare att lösa problem som kunden har (Grönroos, 2015). Vidare så definieras sociala 

medier som “En grupp av internetbaserade applikationer som bygger på de ideella och 

teknologiska fundamenten av internet och som tillåter skapandet av användargenererat 

innehåll” (Kaplan & Haenlein 2010, s. 61). Den här definitionen omfattar en rad olika 

sociala medier och användning av dessa webbsidor. Definitionen betonar användningen 

av användargenererat innehåll. Från webbsidor där det användargenererade innehållet 

nödvändigtvis inte får användarna att interagera med varandra, till exempel YouTube och 

TripAdvisor, till webbsidor som Facebook, Instagram och LinkedIn där fokus ligger på 

att användarna interagerar med varandras innehåll (Dahl, 2018).   

 

För varumärken att på något sätt skapa värde genom de arbetsprocesser som används så 

har Schau et.al (2009) identifierat 12 delar som täcker 4 områden när det gäller hur 

varumärket kan skapa värde. Områden som täcks i studien är socialt nätverkande, 

engagemang, hantering av intryck samt hur man använder sitt varumärke. Studien gjordes 

i mening av att hjälpa varumärkesgemenskap att skapa värde men det är också troligt att 

den används i instanser där varumärket nödvändigtvis inte ligger i fokus (Dahl, 2018). 

Socialt nätverkande handlar om hur varumärket för sig på sociala medier. Välkomnande 

av nya medlemmar till nätverket, betoning av känsla och empati för eventuella frågor som 
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är relaterat till varumärket och styrande av nätverket förväntningar är centralt när 

analyserandet av nätverkande sker (Schau et.al, 2009). Engagemanget sker genom 

erkännandet av olika medlemmar och betona olika liknelser mellan grupper, att 

dokumentera detaljer kring nätverket, skapa symboler och skapa milstolpar och 

eventuella evenamang för att styrka nätverket (Schau et.al, 2009).  

 

Boyd och Ellison (2007) fortsätter att definiera sociala medier som en webb-baserad 

service som tillåter individuella personer att (1) Skapa en allmän eller semi-allmän profil 

inom ramarna av ett slutet system, (2) framhäva en lista av andra användare där dom 

skapar en sammankoppling och ett nätverk, (3) se och gå igenom den listan av 

sammankopplingar som har gjorts i nätverket och (4) skapa och dela innehåll (Boyd & 

Ellison, 2007). En viktig del i den här definitionen är att nätverkande primärt sker mellan 

olika användare och att kommunikationen sker mellan personer som är en del av nätverket 

(Dahl, 2018).  

 

Grönroos (2015) pratar om den sociala mediekommunikationscirkeln visar på hur sociala 

medier påskyndar kommunikationen både mellan företag och kund men även mellan 

kund till kund. Via sociala medier går det snabbare att dela med sig av erfarenheter och 

det är precis vad modellen visar på. I modellen så framhävs de genvägar som uppstår via 

sociala medier jämfört med den vanliga kommunikationen som företag har med sina 

kunder (Grönroos, 2015). Han menar vidare att det blir en direkt länk mellan de referenser 

som redan finns och den interaktion som kunden har på plats med leverantören. Detta gör 

att interaktionen mellan kund och leverantör går snabbare och ett antal steg hoppas över. 

En kund kan till exempel på plats få information om vad andra tycker om en produkt i sin 

telefon vilket kan leda till att kunden antingen köper eller väljer att avstå. Förväntningar 

skapas därför på plats och lika mycket förkunskap behövs inte (Grönroos, 2015). 
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Figur 1. Den sociala mediekommunikationscirkeln (Källa: Grönroos, 2015, 324) 

Word-of-mouth (WOM) syftar på den marknadsföring som sker genom kommunikation 

mellan olika kunder. Dessa kan till exempel vara familj, vänner, släktingar och andra nära 

relaterade. Det kan även handla om influencers och andra människor som folk ser upp till 

och lyssnar på. Denna form av marknadsföring är svår att styra och spelar större roll på 

dyrare produkter då kunden känner sig mer osäker. Här får de information via sina nära 

och kan då lätta på osäkerheten. Det kan dock gå åt båda hållen och en negativ reaktion 

från en närstående kan få kunden att avstå köpet (Kotler et.al, 2016). Word-of-mouth är 

centralt i många sociala media aktiviteter, användargenererat innehåll är högt värderat 

och stark uppmuntrat resultat av sociala medier och engagemanget mellan användarna 

(Dahl, 2018).  

 

WOM har länge varit erkänt som ett effektivt medel i marknadsföring, även innan internet 

och sociala medier var en del av samhället (Dahl, 2018). Att agera ambassadör för olika 

varumärken och uppmuntra sitt nätverk att stödja vissa produkter är ett högt värderat 

koncept i dag. WOM kommunikation definieras som “person-till-person kommunikation 

mellan en icke-kommersiell kommunikatör och en mottagare angående ett varumärke, 

produkt eller service” (Arndt, 1967, s. 64). Även om sociala medier på ett sätt har ändrat 

definitionen så är den essensen av Arndts definition fortfarande applicerbar. Från att 

WOM är en kommunikation mellan personer som generellt sett känner varandra till att 

WOM är en aktivitet som sprider sig där många eller alla mottagare kan vara obekanta 

med varandra eller att dom bara känner varandra genom tidigare virtuella interaktioner 

(Dahl, 2018).  
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Olika typer av WOM har tagits fram och framförallt har sättet att undersöka olika delar 

av elektronisk WOM (eWOM) på olika plattformar ökat. Olika plattformar för eWOM 

har ökat i den form av att sprida meddelanden genom att till exempel erbjuda recensioner 

av produkter på olika hemsidor (Lee & Youn, 2009) eller i olika diskussionsforum online 

(Brown et.al, 2007).  

 

I kontext av sociala medier så delar Dahl (2018) in WOM i fyra kategorier. Sociala 

miljöer är ett bekant nätverk av människor. Nätverket där WOM utförs riktar sig direkt 

och är mottaget av de som med största sannolikhet är bekanta med skaparen av WOM 

Detta innefattar oftast vänskapskretsar som kretsar till exempel runt sociala medier såsom 

Facebook. Hybrid miljöer, till exempel nätverk online, här så har deltagarna 

nödvändigtvis inga personliga band mellan varandra i verkliga livet. Deltagarna tenderar 

dock att interagera mycket med varandra under en längre tid, som följd av detta så 

tenderar även deltagarna att skapa sociala band långt bortom det som har spridits via 

WOM och även interagera med varandra på en familjär nivå. I sändningsmiljöer så har 

skaparna av WOM någon form av familjaritet men till skillnad från hybrida miljöer är 

den här familjariteten oftast ensidig. Till exempel så är en bloggare mindre bekant och 

har mindre interaktion med varje individuell läsare och följare, medans följaren kan känna 

hög familjaritet med bloggaren. Bloggaren kan således ha en abstrakt känsla av vilken 

typ av läsare denne har, men antagligen väldigt liten koll till skillnad från online-nätverk 

där interaktionen är betydligt högre.  

 

Recensionsmiljön är forumet där WOM skaparen och mottagaren är helt okända mot 

varandra och bekantskapen är icke-existerande. Båda parter byter oftast inte mer 

information än den informationen som har givits av recensionen. Sidor som främjar 

WOM genom recensioner och personer som är icke-existerande gentemot varandra är till 

exempel TripAdvisor. Plats-baserade nätverk främjar användning av tips på platser från 

användarna men bortsett från att användarna delar sina platser så finns inget annat 

familjärt med interaktioner (Dahl, 2018).  

 

Det finns enligt Dahl (2018) tre huvudsakliga skillnader på eWOM och WOM. Den första 

är meddelandets livslängd. När ett meddelande ges ut via internet så fortsätter det att vara 

synligt för en längre tidsperiod än vid traditionell WOM. Fortsatt så är avsändaren och 
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mottagaren av traditionell WOM oftast på samma plats, alltså talar med varandra ansikte-

mot-ansikte, medans med eWOM så är avsändaren och mottagare varken på samma plats 

eller vid samma tidpunkt, eller båda. De här faktorerna tillåter eWOM att sprida 

information som kan bli mottagen vid flera mottagare vid flertal tillfällen. En annan 

distinkt skillnad mellan traditionell WOM och eWOM är möjligheten att mäta intensitet, 

spridning och innehåll. Traditionella sätt att sprida informationen på innehåller sällan 

uppgifter om att kommunikationen har ägt rum. Data för eWOM är däremot tillgänglig 

och kan därför mätas för att ge både kvalitativa och kvantitativa insikter om 

kommunikationen. Den tredje stora skillnaden är det faktum att med elektronisk word-

of-mouth så finns möjligheten att respondera eventuella mottagare i realtid (Dahl, 2018).  

 

Hultén (2014) talar om att det även finns ett samband mellan individens perception och 

en produkt eller varumärkes image. Därför bör varumärket positioneras så det 

överensstämmer med de behov och attityder som finns hos individen. Den visuella 

perceptionen handlar främst om att göra varumärkets egenskaper synliga och göra kunden 

medveten om dessa. Genom det visuella i till exempel annonser via bilder och texter 

skapas en uppfattning kring varumärket och något kunden ska kunna känna en koppling 

till. Bilder tolkas oftare av individer än vad ord gör trots att det är svårare att utforma en 

bild som ger ett budskap eller en känsla. Detta gör att en blandning av båda kan vara 

viktigt då bilder är mer uppmärksammade medans texten klargör budskapet (Hultén, 

2014). Detta kan vidare kopplas till mer integrerad marknadskommunikation och 

varumärkets positionering baseras således på kundens perception. Att skapa en klar 

positionering i kundernas sinnen så är det viktigt att ta de verktyg som företaget har till 

sitt förfogande i beaktande. Som marknadsförare så är klyftigt användande av 

varumärkets utseende, namn, logo och det visuella framträdandet viktig (Jobber & Ellis-

Chadwick, 2020). Jobber och Ellis-Chadwick (2020) presenterar 7 steg som kan vara 

viktiga för varumärken att ta hänsyn till för att maximera potentialen och undvika 

eventuella nackdelar när ett varumärke antar en strategi inom integrerad 

marknadskommunikation. 

 

Sjustegsmodellen ser ut som följer: (1) Marknadsstrategi och situationell analys av den 

interna organisationen och även externa konkurrens, (2) Identifiera 

kommunikationsmöjligheter och  klargör objektiven som kampanjen eventuellt skall nå, 

(3) Kreativt arbete som informera, argumentera och delresultat, (4) PR-mix och 
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kampanjval, (5) Utveckla och implementera, (6) Utvärdering; före, under och efter 

kampanjen och (7) Planera för framtiden. Under hela processen så är det viktigt att hela 

tiden gå tillbaka och utvärdera resultatet och arbeta i en cirkel, det är således också viktigt 

att förstå att modellen skall fungera som en sorts ram för arbetsprocessen (Jobber & Ellis-

Chadwick, 2020).  

 

3.1.2 Modeller inom marknadsföring 

En SWOT-Analys är ett sätt att beskriva ett företags situation genom 

marknadsföringsfunktioner av till exempel en produkt. En SWOT-analys ger en realistisk 

och faktabaserad analys över företagets styrkor och svagheter vilket kan användas som 

en mall för att utvärdera företaget (Rachid & El Fadel, 2013). I denna analys utvärderas 

Strengths (S), Weakness (W), Opportunities (O), Threats (T) (Kotler et.al, 2016). Styrkor 

inkluderar interna förmågor, resurser och positiva faktorer som hjälper företaget att uppnå 

sina mål. Företaget analyserar det som görs bra och vad de har för konkurrenskraft mot 

andra företag och lyfter fram detta under styrkor. Svagheter inkluderar interna 

begränsningar och negativa faktorer som kan hindra ett företags mål. Här analyserar 

företaget vad som görs mindre bra, ser vad konkurrenter gör bättre än dem och ser till vad 

som kan utvecklas inom företaget. Möjligheter är gynnsamma faktorer som ett företag 

kan dra nytta av. Detta är externa faktorer som finns i närområdet men även längre bort 

som företaget kan ha användning för och dra nytta av. Hot inkluderar ofördelaktiga 

faktorer som kan vara utmanande för företag. Här inkluderas externa faktorer som är 

negativa och företaget bör ha i åtanke när de strukturerar företaget (Kotler et.al, 2016).  

 

Vidare så pratar Chaffney och Ellis-Chadwick (2016) om SMART-modellen. SMART är 

en modell för att mäta objektiv och utvärdera utförande av mål. Modellen används för att 

hitta om objektiv är passande för att driva vissa strategier för företag framåt i deras 

process (Chaffney & Ellis-Chadwick, 2016). Specifik (S) handlar om huruvida objektivet 

är detaljerat nog för att mäta problem och möjligheter. Det svarar även på frågan Vad 

skall göras? och beskriver resultatet av arbetet som skall göras. Beskrivningen skrivs på 

ett sådant sätt att sannolikheten att det tolkas på samma sätt av olika läsare är hög. 

Measurable (M) handlar om det finns kvantitativa eller kvalitativa attribut för att skapa 

en mätning. Det besvarar även frågan hur vet du att det uppfyller kraven? och objektivet 

definieras genom att använda taxeringsbara termer som till exempel kvantitet, kvalitet, 

frekvens, kostnad och deadlines. Actionable (A) kan information som ges användas för 
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att förbättra utförandet. Relevant (R) kan information som ges peka på ett specifik 

problem som kan uppstå. Skall det göras? Varför? och Vad kan det påverka? är frågor 

som skall besvaras med hjälp av SMART modellen. Time-Related (T) handlar om 

informationen som ger kan begränsas genom tiden. När är det klart? Time-related 

refererar också till det faktumet att objektivet har en startpunkt, slutpunkt och 

kontrollpunkter inbyggt i planerandet. Ibland har en uppgift flera milstolpar eller 

kontrollpunkter för att hjälpa dig eller andra att bedöma hur bra något går innan det är 

klart så att korrigeringar eller ändringar kan göras vid behov för att se till att slutresultatet 

uppfyller förväntningarna (Chaffney & Ellis-Chadwick, 2016). Med hjälp av SMART så 

kan objektiv ge möjligheten för verksamheten att se slutmålet med produkten och 

utvecklas mot det. SMART kan även hjälpa till att ta tillbaka verksamheten på rätt spår 

om avvikelse från målet har skett (Chaffney & Ellis-Chadwick, 2016). 

 

När det gäller interaktiv marknadsföring så pratar Grönroos (2015) om den 

marknadsföring som uppstår när kunden direkt interagerar med leverantören. Kunden 

måste då vara delaktig i marknadsföringen och i princip utföra något själv. Det behöver 

inte vara någon större interaktion så länge det blir en interaktionsprocess för kunden. 

Denna interaktion skapar värde hos kunden under konsumtionsprocessen och ökar 

chansen att kunden kommer tillbaka. Interaktiv marknadsföring är ofta en interaktion 

mellan två människor, kund och leverantör, men det behöver inte alltid vara det 

(Grönroos, 2015). 

 

Samuelsson och Söderblom (2016) diskuterar att PEST-modellen kan användas i arbetet 

om omvärldsanalyser. PEST-modellen används för att urskilja vilka makrofaktorer som 

påverkar ett företag. Makrofaktorer analyseras genom att bevaka och identifiera 

övergripande trender i samhället. En omvärldsanalys syftar således på att ge en 

entreprenör information om vad som händer i omvärlden. Fortsatt menar författarna på 

att omvärld avser det vad som händer utanför verksamhetens gränser, i samhället och 

inom den bransch som verksamheten verkar inom. PEST innehåller politiska (P), 

(makro)ekonomiska (E), sociokulturella (S) och teknologiska (T) faktorer. En utveckling 

av PEST kan också användas där även rättsliga faktorer (legal, (L)) och miljömässiga 

faktorer (environmental, (E)) läggs till och skapar PESTLE-modellen. Syftet med den här 

analysen är att isolera de faktorer som påverkar den entreprenöriella processen och skall 

hjälpa till att ta fram strategier som kan bemöta dessa faktorer. Politiska faktorer påverkas 
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av olika länders och regioners politik, såsom ett lands politiska stabilitet, korruptionsnivå, 

regulativa regelverk och andra bestämmelser. (Makro)ekonomiska faktorer handlar om 

ekonomiska situationer, till exempel inflation, ekonomisk tillväxt, valutavärde och räntor. 

Ett exempel på det här kan vara lågkonjunktur som påverkar de flesta verksamheter. 

Sociokulturella faktorer omfattar sociala och kulturella faktorer såsom Utbildningsnivå, 

hälsostatus, säkerhetsläge, populationstillväxt och trender. Teknologiska faktorer handlar 

i mångt och mycket om landets eller regionens teknologiska utveckling. Detta inkluderar 

forskning, utveckling och automatisering. Internet är ett exempel som har revolutionerat 

många marknader och branscher. Rättsliga faktorer rör juridiska förutsättningar. Detta 

inkluderar lagar, anställningsskydd och säkerhet för personal och deras påverkan på 

verksamheten. Miljömässiga faktorer är trender och faktorer som påverkar verksamheten, 

detta inkluderar till exempel miljö, klimat och ekologi (Samuelsson & Söderblom, 2016). 

 

Marknadsföring av tjänster kan klassificeras kring “high tech” och “high touch” 

(Grönroos, 2015). Tjänster som är High Touch är till största delen beroende av människor 

och High Tech utgörs primärt av automatiserade system, informationsteknik och andra 

typer av fysiska tillgångar. Distinktionen är naturligtvis viktig och tjänster som är High 

Touch inbegriper också fysiska tillgångar och tekniska system som hanteras och 

integreras i service. “High touch” innefattar beröring vilket inte kan bytas ut av datorer. 

Här blir den stora skillnaden mellan dessa två. Grönroos (2015) berättar att fler och fler 

tjänster som är “high touch” byts ut mot “high tech” och det blir mer och mer 

automatiserat. Detta leder även till att fler tjänster blir smidigare och kan utföras bättre. 

Dock finns det flertal tjänster där “high touch” inte går att byta ut utan att försämra 

upplevelsen av tjänsten. Detta skulle till exempel vara inom vården där sjuksköterskor 

byts ut eller frisörer. Upplevelsen från dessa tjänster skulle då inte bli samma då all 

beröring och mänsklig kontakt försvinner. Tjänster med “high touch” brukar även 

innefatta tekniska verktyg. Oftast finns det en blandning mellan dessa två i tjänsten och 

det handlar mer om vad tjänsten innefattar mest (Grönroos, 2015). 

 

Unique selling proposition är även ett koncept inom marknadsföringen som handlar om 

att få sin produkt att sticka ut (Kotler et.al, 2016). Oftast görs detta genom att visa upp 

produkten som om den vore bäst inom en viss kategori. Det kan innefatta kategorier som 

pris, kvalite, garantier eller leveranstid. Genom att lyfta fram produkten eller tjänsten som 

bäst inom ett område leder det till att den kan ses som unik. Det kan även handla om att 
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produkten sticker ut på andra sätt såsom design eller färdigheter. Detta blir viktigt att 

använda sig av i marknadsföringen för att sticka ut i mängden då det ofta finns flertal 

liknande produkter som företaget måste konkurrera med (Kotler et.al, 2016). Coleman 

och Prisco (2006) pratar om hur USP kan användas som ett effektivt verktyg för att 

fokusera marknadsföringen mot sina mål och hur varje marknadsföring som skapas och 

utförs skiljer sig från konkurrensen. De fortsätter att berätta hur verksamheten bör gå 

tillbaka till grunderna gällande företaget och besvara frågor som Vad för produkt eller 

service säljer du?, Hur kommunicerar ditt företag din styrka?, Vad gör ditt företag bra? 

och Vad är ditt företags huvudsakliga kund-mål? (Coleman & Prisco, 2006).  

 

3.2 Begrepp 

Public Relations Society of America (2012) har gett ut en definition av PR som lyder 

enligt följande; “PR är en strategisk kommunikationsprocess som bygger ömsesidigt 

fördelaktiga relationer mellan organisationer och deras publik” (PRSA, 2012). 

 

I undersökningen så diskuteras även begreppet aggregator. STIM definierar aggregator 

som en form av distributör som sätter musik på digitala musiktjänster som Spotify, 

Amazon, Apple Music, Itunes. Dessa musiktjänsterna tar vanligtvis inte emot musik 

direkt från skaparna utan sluter avtal med olika bolag där musikskaparna laddar upp sin 

musik och sedan så publicerar dessa bolag på tjänsterna. Bolagen som har avtal med 

musiktjänsterna kallas för “Aggregator” (STIM u.å). 

 

Vidare så är förståelsen för begreppet billing vitalt för den övergripande förståelsen för 

undersökningen. Sackllah (2015) berättar att billing är ett sätt att presentera vilka artister 

som spelar på festivalen. Hög “billing” betyder att artistens namn står högst upp på 

affischen och oftast i stor text, ibland kan logon för artister förekomma. Hög “billing” är 

oftast reserverat till dom största artisterna som uppträder på festivalen. Låg “billing” 

innebär att artistens namn står i vanlig text tillsammans med andra som uppträder på 

festivalen. I princip visar detta hur stor prioritet och utrymme en artist får när det kommer 

till festivalens marknadsföring. Det behöver inte bara vara på affischer utan även på 

festivalens hemsida (Sackllah, 2015). 
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer vi presentera den insamlade empirin som har bestått av 8 

stycken kvalitativa intervjuer av artister och personer som annars arbetar inom 

musikbranschen. Intervjuerna handlar primärt om hur marknadsföringen ser ut för 

artister och artister i festivalsammanhang. 

 

4.1 Marknadsföring av mindre samt större artister, skillnader och fokus. 

I intervjun med Valdemar Persson1 från skivbolaget Almost religious diskuterar han vad 

skillnaden är mellan att marknadsföra en mindre kontra större artist på festivalspelningar. 

Enligt Valdemar är det ingen större skillnad på just marknadsföringsarbetet utan det är 

mer svårigheten att få in artisten på festivalen. En punkt som Valdemar lyfter upp är att 

det är en skillnad på just marknadsföringen mot festivalen och marknadsföringen utåt mot 

allmänheten. Det är större skillnad på marknadsföringen mot festivaler när det kommer 

till större kontra mindre artister än vad själva arbetet med marknadsföring utåt skiljer sig.  

 

“Mindre artister behöver man lägga mer tid på att skapa ett bra ”paket” kring, 

säljtexter, bulletpoints, press, för att de ska verkar mer intressanta än vad de kanske 

egentligen är.”  

▪ Valdemar Persson, telefonintervju 2019-12-06. 

 

De som sköter marknadsföringen för artister behöver skapa ett “paket” kring sina mindre 

artister för att det ska vara mer lockande medans större artister känner festivalbokaren 

redan till enligt Valdemar. Han fortsätter även med att all information som är relevant 

såsom riders, tidsplan och mycket annat nödvändigt bör finnas i paketet vare sig det är en 

stor eller liten artist. Man måste visa upp artisten och få dem att framstå som ett värdefullt 

tillägg till festivalen. Jämförs detta då med en större artist så blir det inte lika mycket 

arbete då festivalen generellt sett känner till artisten. Detta gör det då lättare att få in 

artisten på festivalen och lika mycket arbete med marknadsföring mot festivalen behövs 

inte.  

 

Via själva festivalen berättar Martin Forssman2, Vice president på Sweden rock festival, 

att det är lite större skillnad på hur artister marknadsförs beroende på storlek. Han 

 
1 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
2 Forssman, Martin. Telefon samt mail intervju. 2019-12-07 
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förklarar att det beror på att festivalen vill visa upp sina större namn för att locka folk och 

skapa uppmärksamhet kring festivalen. Större artister hamnar till exempel högre upp på 

posters och på hemsida där de får mer billing. De mindre artisterna nämns oftast bara vid 

namn när det kommer till pressutskick samt inlägg på sociala medier och får då inte lika 

mycket publicitet. Den publicitet som mindre artister får via festivalen är 

presentationstexter på till exempel deras hemsida.  

 

En manager för en mindre artist som valde att vara anonym diskuterar lite skillnader 

mellan vanliga konserter och festivalspelningar. Då respondenten valde att förbli anonym 

kommer han hädanefter att kallas för “Managern”3. Även han tar upp att det blir mer 

arbete kring sina artister för festivalspelningar och att det blir en marknadsföringsprocess 

mot festivalen. Dock nämner den intervjuade även att han bara arbetat med mindre artister 

och kan inte kommentera vidare på vad skillnaden är mot större.  

 

Under intervjun med Fritjof Norrmo4, singer songwriter, diskuterades skillnaden av 

marknadsföring mellan festivalspelningar och vanliga, enskilda spelningar som artisten 

har gjort. Fritjof Norrmo berättar att han jobbar nära sin manager och på egna spelningar 

så arbetar dom tillsammans med både digital marknadsföring samt fysisk marknadsföring 

som posters och liknande. Men när han gör spelningar på festivaler så brukar arrangören 

i mångt och mycket bara be honom om digital marknadsföring, då främst för att 

marknadsföra sig själv mot festivalen via sina sociala medier kanaler.  

 

Fritjof Norrmo berättar också att det blir en positiv reaktion när han ansöker om 

spelningar på festivaler om han har många närliggande spelningar sammanhängande, en 

turné. Han fortsätter även med att säga att när så är fallet så arbetar dom oftast med ett 

PR-bolag och använder det som försäljningsteknik när han försöker boka 

festivalspelningar. Där han hittar likheter mellan de båda formerna av konserter är ändå 

det digitala, hur han arbetar med sociala medier som Facebook och Instagram men även 

betald marknadsföring på de olika forumen när det gäller större spelningar vare sig det är 

en festivalspelning eller inte. 

 

 
3 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
4 Norrmo, Fritjof. Telefonintervju. 2019-12-09 
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När vi diskuterade med Martin Deann5, låtskrivare, sångare och gitarrist i Skrammel så 

berättar han att de lägger mycket mer fokus på mindre spelningar. Han understryker 

vikten av att behöva locka folk för att det oftast är en smalare målgrupp som dyker upp 

på deras egna spelningar, de har större förväntningar på sig att det faktiskt kommer 

besökare till konserten. När Martin Deann har spelat på festivaler så gör dom oftast bara 

enklare inlägg på sina sociala medier kanaler tillsammans med någon form av påminnelse 

när det börjar närma sig konsert. Han berättar att arrangören gör väldigt mycket själva 

och att dom i många fall bara behöver förse arrangören med text och bild som passar in. 

Marknadsföringsmässigt så brukar dom hamna med ganska låg billing på posters då dom 

inte är tillräckligt “stora”, men får oftast plats med låtar på dedikerade Spotify spellistor 

eller youtube kanaler som är ämnade för festivalen.  

 

Björn Holmström6 som är inblandad i diverse festival som bland annat Bunkerfestivalen 

och 2000 decibel, nämner att det blir mer fokus på de större artisterna gällande 

marknadsföring. Dessa större artister fungerar som dragplåster för att locka folk till 

festivalen och får därför mer utrymme på deras marknadsföring. De försöker dock ge 

mindre artister utrymme för deras loggor på bland annat posters och hemsidan istället för 

bara namnet men de får dessvärre inte samma billing utan bara mindre plats på dessa 

ställen.  

 

Vid intervjun med Liza Nilsson7, PR och marknadsansvarig på bokningsagenturen Luger 

så berättar hon mycket om sitt arbete som arrangör för festivalen Way out West. Hon 

förklarar att de större artisterna generellt sett får mer uppmärksamhet med 

marknadsföringen, framförallt i format som affischer och buss-långsidor, där dom inte 

kan rymma alla festivalens artister och måste understryka de största artisterna som har en 

bredare målgrupp. Hon fortsätter även att betona vikten i att marknadsföra dom mindre 

artisterna också eftersom som dom är minst lika viktiga för festivalen, men att 

marknadsföringen blir med specifik och smalare.  

 

Zacharias Lilja-Nylander8 som arbetar på Göteborgs stad där han har bland annat 

arrangerat Ung kultur möts nämner att under deras event har de främst mindre artister 

 
5 Deann, Martin. Personlig interju. 2019-12-21 
6 Holmström, Björn. Personlig intervju. 2019-12-21 
7 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
8 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
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vilket gör att marknadsföringen kring dessa blir lika. Alla artisterna finns med i samma 

storlek på posters och hemsidan för att ge alla en lika stor chans att synas. Ung kultur 

möts är även en tävling där de mindre artisterna tävlar mot varandra vilket gör att de måste 

få samma publicitet för att göra det rättvist. De har dock ett fåtal större artister som är 

med på festivalen och spelar som får bli headliners för att locka publik för att fler ska 

komma och se tävlingen.  

 

På frågan angående om respondenterna lägger mer fokus på större eller mindre artister så 

har svaren varierat. Valdemar Persson hade svårt att förstå frågan till en början då han 

tycker att det gör sig självklart att ju större artisten är ju större förskott och mer fokus ger 

dom artisten. Han fortsätter även att poängtera att ju större artisten är desto större 

investering ger man den och därmed läggs alltså mer fokus på de större intäkterna.  

 

Managern, som arbetar mestadels med mindre artister hade en annan bild av frågan. 

Eftersom han tidigare nämnt att han för det mesta arbetar med mindre artister så valde 

han att under intervjun vända frågan till hur dom marknadsför sina artister när dom gör 

samarbeten med större artister.  

 

“När vi har gjort spelningar med andra större artister så har vi tryckt på att göra 

mycket marknadsföring om dom.” 

▪ Managern, telefonintervju 2019-12-27. 

 

Han menar på att dom väljer att marknadsföra den stora artisten under 

samarbetsspelningarna för att generera fler besökare. Han fortsätter även att säga att 

samma princip följer på festivalspelningar. När deras artister skall spela på festivaler så 

vänder dom marknadsföringen mot festivalen eller fokuserar på att betona de större 

artisterna som spelar på festivalen. Marknadsföringen exkluderar dock inte de artister som 

Managern arbetar med men fokus ligger mer på att dom fungerar som support.  

 

När det kommer till vilken storlek på artist som Luger lägger mest fokus på för sina 

festivalspelningar så anser Liza att de vill lyfta fram sina festivaler som en helhet. När de 

marknadsför festivalen ligger inte fokus enbart på artister utan även miljö, mat och film. 

Hon anser dock att större artister ofta får mer fokus då de agerar dragplåster som lockar 

publik till festivalen. Det som Liza främst understryker är dock den här helheten kring 
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festivalen som de vill skapa och det kan hända att mindre men bra artister får mer billing 

på till exempel posters och hemsidan.  

 

4.2 Användning av digitala forum och sätt att urskilja sig från mängden 

Valdemar9 berättar att de arbetar mycket med andra digitala medier för att sticka ut mot 

sina konkurrenter. De tar kontakt med flertal bloggar, recensenter samt podcasts inom sin 

genre för att marknadsföra sina artister. De vill även att artisterna gör mycket 

marknadsföring själva för att få det mer genuint. Detta gör att fansen får mer direkt 

marknadsföring från artisten och inte genom något bolag vilket ger en större känsla av 

äkthet. Deras kontakt med recensenter är även viktigt då Valdemar berättar att många av 

deras kunder gillar fysiska produkter och de vill då få bra recensioner på sina skivor.  

 

Då Martin Forssman10 själv inte hade någon större koll på vad andra rockfestivaler gör 

inom marknadsföring kunde han inte riktigt svara på vad som skiljer dem åt. Dock antog 

han att de generellt sett lägger väldigt lite arbete på marknadsföring då de redan är stora 

inom branschen och även för allmänheten.  

 

Managern11 nämner att på grund av deras budget som är betydligt mindre än andras så 

arbetar de mycket själva med olika medier. De försöker hitta unika lösningar som inte 

kostar så mycket men ändå sticker ut. Han nämner att detta är en väldigt lärorik process 

och att det faktiskt finns många billiga lösningar när det kommer till marknadsföring som 

de kanske inte tidigare har tänkta på. Då han enbart har en artist och är independent så 

anser Managern att han får en starkare koppling med sin artist och att de tillsammans 

lättare kan skapa dessa unika lösningar för att få ut sin marknadsföring. Någon han ser 

som en svaghet med detta dock är just att de inte har samma kontakter som de stora 

bokningsbolagen och kan därför göra det svårt att komma in i festivalsammanhang.  

 

Fritjof12 nämner att han att det han anser skiljer dem från andra är hans stora arbete med 

det visuella. Han arbetar mycket med korta filmsnuttar och klipp som mixas med hans 

musik och skapar en helhet kring honom som artist. Trots att det enbart är kortare filmer 

ska det skapa en stark känsla hos hans målgrupp nämner Fritjof. Han trycker mycket på 

 
9 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
10 Forssman, Martin. Telefon samt mail intervju. 2019-12-07 
11 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
12 Norrmo, Fritjof. Telefonintervju. 2019-12-09 
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denna helhet som ska skapas genom bild och ljud. Trots att det är viktigt att videon drar 

uppmärksamhet vid första intrycket så måste den samtidigt matcha den målgrupp som 

den riktas till. Fritjof anser att bilder även har ett större tolkningsutrymme vilket kan vara 

negativt inom marknadsföring inom vissa branscher. Dock tycker han att inte stämmer i 

musikbranschen då stort tolkningsutrymme är bra, inom vissa gränser tillägger han. 

Musik är en upplevelse och bör därför kunna tolkas på olika sätt.  

 

“Det ska inte bara vara stort och flashigt för att locka alla utan det ska matcha just 

mina lyssnare”  

▪ Fritjof Norrmo, telefonintervju 2019-12-09. 

 

Fritjof lyfter även fram att han arbetar väldigt nära med sin manager där de bygger upp 

marknadsföringen tillsammans. De arbetar fram marknadsföringen och diskuterar vad 

som kan ändras och lär sig mycket av att arbeta med den lilla budget som de har.  

 

Martin Deann13 betonar vikten i kärlek och energi som läggs på varje inlägg när han 

marknadsför sina spelningar och händelser. Texterna som skrivs på sociala medier slipas 

på mycket för att det ska bli så bra som möjligt och för att innehållet ska kunna, i vissa 

fall, täcka mycket information. Till skillnad från andra artister som spelar likartad musik 

så har Martin Deann känslan av att många laddar upp inlägg lite väl ofta och med mycket 

slarvigare texter och det kan vara det som skiljer dom åt mest. Han fortsätter också att 

betona vikten i att vara närvarande på sociala medier såsom Facebook och Instagram. De 

artister som saknar kanaler på dessa medier kan inte bli “taggade” och missar därför en 

hel del marknadsföring som gör när det är festivaler eller när spelningar sker tillsammans 

med andra artister. Martin Deann, som spelar i punkbandet Skrammel berättar att för 

svenska punkare är det viktigt att ha en gemenskap och hjälpa varandra genom att dela 

varandras inlägg på Instagram och framförallt Facebook.  

 

Björn Holmström14 berättar i intervjun om Spotify Codes, en sort QR-kod som man sätter 

på posters för personer att skanna med sin telefon. När besökarna eller de som ser postern 

sedan skannar koden så kommer artisten upp på deras spotify och att de på så sätt kan 

marknadsföra mindre artister väldigt lätt. Men även om artisten har loggor där det är svårt 

 
13 Deann, Martin. Personlig interju. 2019-12-21 
14 Holmström, Björn. Personlig intervju. 2019-12-21 
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att se namnet på så kan scanningen ge direkt kontakt till artisten. Han fortsätter även att 

berätta hur han mer eller mindre gått ifrån poster-marknadsföring och egentligen bara 

fokuserar på Facebook och Instagram. Men Spotify Codes har fångat hans intresse igen 

och gör att även fysisk marknadsföring kan bli digitalt på ett eller annat sätt. Han tror att 

alla bör interagera digitalt med analogt i framtiden för att få en sån effektiv 

marknadsföring som möjligt.  

 

Liza Nilsson15 lyfter fram att de arbetar som både bokningsagentur och arbetar med att 

arrangera individuella spelningar samt festivaler vilket skiljer dem en del från andra 

bokningsagenturer. De kan via sina individuella spelningar nå ut till samma publik som 

deltog i den för att marknadsföra sina festivaler. Detta förutsätter dock att biljettköparen 

har sagt okej till det under köpet.  

 

Zacharias16 nämner att Ung kultur möts arbetar på snarlika sätt som många andra och i 

hans mening, att deras marknadsföring inte skiljer sig speciellt mycket. Han säger att en 

av de stora skillnaderna mellan det evenemanget och andra evenemang kan vara 

budgeten, Zacharias säger att dom har arbetat med en betydligt nämnd, låg budget. På 

grund av den låga budgeten så jobbar dem nästan enbart med spridning av facebook-

evenemang med någon enstaka betald annonsering på samma plattform, säger Zacharias.  

 

Frågan om vilka forum där marknadsföringen sker har varit för det mesta likadan. Alla 

respondenter pratar så klart om digitala forum men Valdemar valde även att tillägga andra 

sätt att marknadsföra. Almost Religious lägger lika mycket fokus på fysisk 

marknadsföring, alltså affischer och tidningar, magasin som dom lägger på digital medier 

såsom Facebook, Instagram, influencers och liknande menar Valdemar. Han fortsätter 

även att påstå att man som besökare påverkas och blir mer intresserad av ett event om det 

kan ses och upplevas med marknadsföringen på fler ställen och vid fler tillfällen. 

Valdemar påpekar även där att det gäller att synas överallt och inte bara fokusera på en 

plattform.  

 

Till skillnad från Valdemar och Almost Religious så arbetar Sweden Rock festival 

mestadels med Facebook sen några år tillbaka. Det är ett starkt fokus och Martin 

 
15 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
16 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
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Forssman betonar vikten av just detta medie kontra andra digital medier såsom instagram 

och twitter. Fysisk marknadsföring i form av flyers, affischer och liknande används 

fortfarande men är sedan en tid tillbaka nedåtgående i användning menar Martin 

Forssman.  

 

Likt Martin Forssman från Sweden Rock Festival så arbetar även Managern som vi 

intervjuade mest med Facebook som digitalt media. Han fortsätter även att prata om hur 

viktigt all daglig volym av innehåll är och att många vill gärna känna personen bakom 

artisten och musik mer personligen, då fungerar Instagram väldigt bra enligt Managern. 

Det blir således viktigt för artisten att hålla sina följare uppdaterade dagligen med 

intressanta inlägg av bilder och videos. Managern fortsätter även att berätta att han arbetar 

mycket med Youtube för att ladda upp filmer från spelningar och påstår även där att 

många följare tycker det både är ett intressant och ett bra forum för att följa upp på de 

artister man tycker om och att kunna fortsätta lyssna på musiken även när man inte ser 

dom live.  

 

Fritjof anser att Facebook är det största och viktigaste forumet men väljer själv att 

fokusera på instagram då det mer matchar hans stil av marknadsföring samt målgrupp. 

Han nämner att det är en snabb och smidigt plattform att kommunicera ut marknadsföring 

på via just bilder och videos vilket mycket av hans marknadsföring är baserad på. Dock 

använder han sig av Facebook också via olika events när han är ute och spelar på olika 

ställen. Överlag är han inget större fan av sociala medier men försöker använda det så 

mycket som möjligt för att marknadsföra sitt varumärke då det är bra forum att göra det 

på.  

 

Martin Deann lyfter fram att de använder sig mest av Instagram trots att han tycker att 

Facebook är det viktigaste forumet. Han nämner att detta är på grund av att instragram 

passar dem bättre som artist och deras sätt att marknadsföra på. Facebook är det lättaste 

sättet att nå ut på och bygga upp en större följarbas enligt honom. Det är viktigt enligt 

honom att de känner sig bekväma med vad de publicerar och då blir Instagram det som 

passar bäst för dem och alltså deras val av social media som de lägger fokus på.  
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Här vill även Björn poängtera ut vikten av närvaro på sociala medier. Facebook och 

Instagram tillsammans med betalda annonser på respektive sida är viktigt för att nå den 

stora massan. Som han tidigare under intervjun nämnde så har han också börjat arbeta 

med Spotify Codes så Spotify har också blivit ett sorts forum för digital marknadsföring.  

 

De digitala forum som Luger lägger mest fokus på är Instagram, Facebook och Google 

ads nämner Liza Nilsson. Instagram och Facebook är deras främsta sociala medier där de 

använder sig mycket av bilder och videos för att visa upp och marknadsföra sina artister 

samt event. Här samverkar de även med sina artister genom deras egna sociala medier. 

Google ads är mer direkt reklam där de får en högre sökprioritering när konsumenter 

söker på vissa specifika ord.  

 

De digitala medier som som Zacharias och Göteborgs stad lägger mest fokus på anser han 

är Facebook och spotify. Han nämner att Facebook är en av de största sociala medierna 

som man lättast kan nå ut till folk och dela med sig av sin marknadsföring på. Detta gör 

att de har valt att lägga fokus på just Facebook. Spotify använder de även för att skapa 

spellistor för sina event där de tar med låtar från alla artisterna som ska spela.  

 

4.3 Artistens ansvar inom den digital marknadsföringen. 

Som tidigare nämnt så låter de på Almost Religious sina artister arbeta mycket själva 

enligt Valdemar17. Det är främst när de släpper nytt material som skivbolaget använder 

sina egna digitala medier för att marknadsföra sina artister. Annars vill de att artisterna 

själva använder sina kanaler för att kommunicera med sina fanns och marknadsföra sig 

utåt. Han nämner dock att vissa av deras artister är för lata för att göra detta själva och de 

då kan hjälpa till lite med det ändå.  

 

Martin Forssman18 som då arbetar med festivaler nämner att de inte lägger några krav alls 

på artisterna att marknadsföra sig själva. Det är helt Sweden rocks ansvar att 

marknadsföra både festivalen och artisterna som kommer att delta. Enda kravet de har är 

att de får använda artisternas logotyper för att kunna marknadsföra dem på festivalens 

egna medier. Han ser det alltså som festivalens ska ta hand om all marknadsföring och 

lyfta fram de artister som ska spela.  

 
17 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
18 Forssman, Martin. Telefon samt mail intervju. 2019-12-07 



  

 

32 

 

 

Managern19 diskuterar att de har ett starkt samarbete mellan sig själv och sin artist. 

Artisten får en stor roll i marknadsföringen och får ta de viktiga besluten medans 

Managern finns med lite som ett bollplank för att driva fram idéer kring 

marknadsföringen. Samtidigt finns han där för att agera lite som en broms då det inte har 

någon större budget och detta måste hela tiden finnas med i åtanke. Men när det kommer 

till själva uppladdningen av marknadsföring sker det helt via artisten egna medier vilket 

gör att han måste känna sig bekväm med det som skickas ut och får därför en stor roll i 

det hela.  

 

Fritjof Norrmo20 fortsätter att berätta om sitt nära arbete med sin manager, men eftersom 

det mesta är på hans egna sociala kanaler så har han stort ansvar över vad som laddas upp 

och att han tar dom stora besluten. Hans manager hjälper till med mycket, framförallt med 

allt visuella och digitala bilder som skapas, men Fritjof som artist måste alltid känna sig 

bekväm med vad som ladda upp. Han fortsätter även att berätta att hans manager för det 

mesta sköter all marknadsföring i samråd med honom själv och att många beslut tas 

tillsammans.  

 

Hur mycket ansvar som ligger på artisten själv tycker Martin Deann21 varierar mycket 

mellan olika festivaler och spelningar. Det är vanligt att de får lämna över logga, presstext 

och några pressbilder som arrangören använder sig av men vissa vill även att de engagerar 

sig mer i marknadsföringen. Detta kan handla om att dela inlägg som arrangören lägger 

ut och liknande. I helhet anser Martin Deann att arrangören gör det mesta kring 

festivalspelningar gällande marknadsföring men att artisterna kommer med lite material 

för dem.  

 

Björn22 anser att artisterna bär näst intill allt ansvar själva, i många fall fler än klubbarna 

i sig. Han fortsätter att berätta att artisterna har större ansvar idag än vad dom hade förr 

när det gäller sin egen marknadsföring, arrangörerna kommer i många fall be om mer än 

bara presstext och bilder. Björn berättar att han, likt många andra arrangörer ber om 

 
19 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
20 Norrmo, Fritjof. Telefonintervju. 2019-12-09 
21 Deann, Martin. Personlig intervju. 2019-12-21 
22 Holmström, Björn. Personlig intervju. 2019-12-21 
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videos av olika slag för deras marknadsföring, samt att alla artister har som ansvar att 

sprida ordet via sina egna kanaler också.  

 

Liza23 talar mycket om att det ligger i artisternas egna intressen att deras fans dyker upp 

på festivalen. Hon fortsätter med att säga att det generellt sett är vanliga att internationella 

artister, som hon själv jobbar mycket med, marknadsför hela turnéer snarare än en enskild 

festivalspelning. Liza säger att om en artist åker runt på 10-tal festivaler så marknadsför 

man och pratar om alla som en helhet hellre än en specifik festival. Däremot så är dom 

allra flesta artisterna väldig hjälpsamma och kan tänka sig att göra intervjuer, sociala 

medier-annonser och liknande för festivalen eller arrangemanget som artisterna spelar på. 

Luger gör självklart sin egen marknadsföring och lägger inte mer ansvar än andra på 

artisten säger Nilsson.  

 

Zacharias24 berättar att Göteborgs stad står för den större delen av marknadsföringen 

kring deras event. Dock försöker de pusha artisterna att gör mycket själva också så som 

att förmedla att de ska spela på festivalen ia sina egna medier och liknande. Zacharias tar 

upp att ju mer artisterna själva gör ju större publik blir det då fler kanaler används för att 

nå ut till publiken.  

 

4.4 Hur vi särskiljer marknadsföringen efter genrer  

Valdemar25 anser att den stora skillnaden på digital marknadsföring mellan olika artister 

och genrer är arbetet med image. Själva arbetet med marknadsföringen i sig anser han är 

ganska likt men skillnaden blir då arbetet med att skapa och upprätthålla en image som 

passar den målgrupp man har som artist. Han nämner att det är samma medier man 

använder vilken artist eller genre det än är och det är bara olika kanaler man använder sig 

av som specificerar sig på den genre man är insatt i.  

 

Liknande svar kom från Managern26 där han säger att det blir annorlunda innehåll som 

produceras fram beroende på vilken genre det är. Men som Valdemar nämner anser även 

Managern att själva arbetet utåt är liknande oavsett genre och artist. En punkt han dock 

lyfter är att man lägger fokus på lite olika saker beroende på hur stor följarbas artisten 

 
23 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
24 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
25 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
26 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
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har. Han nämner dock även att då han inte har arbetat med några större artister har han 

inte så bra koll på vad skillnaden är och kan inte uttrycka sig allt för mycket angående 

det.  

 

Björn27 berättar att hårdrockare är väldigt trogna och artister som har väldigt hängivna 

fans har tendens att resa långt för att se sina artister. När han bokar rockartister så ligger 

mycket fokus på specialgrupper på sociala medier inom genren för att marknadsföra, han 

riktar marknadsföringen helt enkelt direkt åt dom som lyssnar på artisten och inte så 

mycket utåt mot stora massan.  

 

Som flera andra respondenter också har nämnt så säger även Liza28 att det gäller att 

anpassa sin marknadsföring efter artisten. Hon lyfter fram ett exempel som innefattar en 

artist som har en målgrupp som är under 18 kontra en artist som har en betydligt äldre 

målgrupp. Dessa kan inte visas upp på samma sätt utan måste anpassa allting utifrån den 

stil och målgrupp som artisten har.  

 

När det gäller skillnad mellan hur man marknadsför olika artister anser Zacharias29 att det 

inte är någon större skillnad på deras event då de bara har en headliner och sen mindre 

artister. Däremot om man ser till andra event så nämner han att det finns större skillnader 

där man måste bygga ett paket runt varje artist som matchar dennes image. Detta gör att 

målgruppen kan relatera bättre och får en känsla av äkthet. Det kan även variera vilka 

plattformar man använder sig av för att marknadsföra då olika målgrupper och genrer kan 

finnas på olika sociala medier.  

 

4.5 Att ta sig igenom bruset 

I frågan om huruvida respondenterna tycker det är något specifikt som krävs för att “ta 

sig igenom bruset” så har undersökningen erhållit många olika svar beroende var 

respondenten arbetar med och på vilken arbetsnivå och rang de verkar i. Valdemar 

Persson30 påstår att det gäller att vara tillräckligt udda för att få personers uppmärksamhet 

samtidigt som man är tillräckligt “vanilj” för att det skall vara lätt att gilla musiken som 

 
27 Holmström, Björn. Personlig intervju. 2019-12-21 
28 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
29 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
30 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
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du gör. Martin Forssman31 pratar gärna om förståelse för ens gäster och/eller potentiella 

gäster. Har man en bra produkt och förståelse för vilka som kommer lyssna på den och 

hur man kommunicerar den så har man kommit väldigt långt på vägen enligt Martin 

Forssman.  

 

När samma fråga ställdes i telefonintervjun med Managern32 så pratar han mycket om hur 

han tror livemusiken kommer utvecklas. Han pratar mycket om hur han tror den stora 

massan har tröttnat lite på DJs och förinspelad musik och säger att han tror att den stora 

massan vill ha mer livespelad musik med riktiga instrument. Han fortsätter även därmed 

att påstå att det är viktigt att vara unik och att en kombination av de båda sätten att 

framföra sin musik kan vara en stor del av framtiden.  

 

Fritjof Norrmo33 hade en annan bild av frågan. Han berättar att han har svårt att svara på 

frågan generellt sett för att han själv inte tagit sig igenom “bruset” ännu. Han poängterar 

dock ut att det är viktigt att den musiken man skriver skall komma från hjärtat och att 

man inte ska krysta fram något eller någon som man egentligen inte är, det är viktigt att 

vara sig själv. Han nämner också, på samma sätt som Valdemar, att han tror att det är 

viktigt att vara tillräckligt unik men samtidigt att musiken man gör ska vara lätt att lyssna 

på. Det är tillsammans med det här olika punkterna även väldigt viktigt att känna sin 

målgrupp och sin publik, vara konsistent i sitt släppande av musik på olika medier och 

hela tiden arbeta framåt, enligt Fritjof.  

 

Det som Martin Deann34 anser vara viktigt för att ta sig igenom “bruset” är att vara aktiv 

på sina sociala medier och att man är verksam på flera ställen. Då menar han inte bara 

genom att lägga ut inlägg och bilder utan som artist använda sina sociala medier som 

vilken användare som helst. Det kan vara saker som att gilla andras bilder och faktiskt 

interagera med sina följare istället för att bara göra egna inlägg. Han ser även 

festivalspelningar som en viktigt del i detta. Martin Deann diskuterar att de själva har fått 

många nya lyssnare genom att folk har kommit för att se en annan artist och då upptäckt 

dem. De som upptäcker en där och då anser han även är de som verkar mest “peppade” 

och kommer fram och pratar med dem efter spelningar.  

 
31 Forssman, Martin. Telefon samt mail intervju. 2019-12-07 
32 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
33 Norrmo, Fritjof. Telefonintervju. 2019-12-09 
34 Deann, Martin. Personlig interju. 2019-12-21 
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“Hemlighetsmakeri är något jag tror vi som människor alltid dragit oss till” 

▪ Zacharias Lilja-Nylander, telefonintervju 2019-12-17. 

 

Rent marknadsföringsmässigt så tror Zacharias35 från Ung kultur möts, att 

okonventionella och nyskapande idéer som människor i allmänhet blir intresserade av är 

viktigt. Han fortsätter att nämna att det är viktigt att skapa något form av intresse och 

nyfikenhet kring det som egentligen marknadsför. Hemlighetsmakeri är något som 

Zacharias tror vi människor alltid dragit oss till, något okänt eller annorlunda. Zacharias 

fortsätter, han tror att en artist som vågar testa någonting nytt i ett forum där det självklara 

och tydliga förväntas, nästan alltid kommer få negativ kritik till en början, men att det 

sedan kommer uppskattas mer och mer i efterhand och kan till och med förändra en hel 

genre eller dess utformande. Ett tydligt exempel på detta är Avicii från Ultra i Miami där 

han använde sig av en gitarrist och en sångare på scen, blev utbuad och en vecka senare 

förändrade hela genren, menar Zacharias.  

 

Zacharias nämner även den viktiga aspekten av att våga lita på sin musik och att tro på 

att den är tillräcklig, annars kommer det inte hålla i långa loppet. Att vara målmedveten 

och ha en beslutsamhet om att man ska nå dit man vill är också väldigt viktigt enligt 

Zacharias. Han tycker att det lyser igenom och blir väldigt tydligt både bakom och på 

scenen om artisten är osäker.  

 

Liza Nilsson36 pratar mycket om produkten och att kvalitén måste hålla en jämn grad. 

Hon fortsätter även att jämföra sina egna evenemang som har arbetat på med varandra. 

Word-of-mouth blir en viktig del i att “ta sig igenom bruset” enligt Liza. På Way out 

West, en Göteborgsbaserad stadsfestival så berättar Liza att genomsnittsbesökaren har 

återvänt 4.6 gånger och att det då går att anta att gästerna gillar upplevelsen och således 

pratar med sina vänner om det. Hon fortsätter att berätta att tycka om det som man skapar 

och att nyckeln är att våga lita på sin magkänsla och skapa något som man själv kan vill 

gå på. Detta är oavsett stora eller små evenemang.  

  

 
35 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
36 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
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5. Analys 

 

Flertal intervjuade pratar om att det är viktigt att bygga ett “paket” kring sina artister och 

utforma en lockande helhet för arrangörer. Detta “paket” kan innehålla tidigare 

spelningar, musikvideos, bilder, fonograminspelningar samt presstext som består av en 

kort biografi om artisten. “Paketet” och framförallt presstexten skall således innehålla 

säljargument och en punktlista över saker för att få artisten att kanske i många fall verka 

mer intressant än vad den egentligen är. Detta är något som Valdemar37 nämner Genom 

att bygga upp “paketet” och förmedla detta till arrangörer på ett bra sätt blir det lättare för 

dem att får en bättre bild av artisten som marknadsförs. “Paketet” som våra respondenter 

pratar om blir då den första inblicken av den tjänsten som artisten kommer att erbjuda. 

Grönroos (2015) pratar om tjänstepaket, utveckling av tjänsteerbjudande och ett utvidgat 

tjänsteerbjudande.  

 

Tjänstepaketet kan förklaras som som en samling av olika tjänster, antingen påtagliga 

eller icke-påtagliga och delas upp i två kategorier; huvudtjänst eller kärntjänst och 

kompletterande tjänster eller extratjänster (Grönroos, 2015). Extratjänster och 

kompletterande tjänster är vad som definierar huvudtjänsten och gör det 

konkurrenskraftigt. “Paketet” innehåller då musiken och artisten som huvudtjänst, då det 

är ett framförande som festivalen bokar. Extratjänsterna i “Paketet” framhävs av unika 

drag hos artisten som följer med tjänsten och därmed gör den konkurrerande.  

 

När det finns en grundlig förståelse för artisten och artistens tjänsteerbjudande så öppnar 

det sedan upp för att arbeta fram ett väldefinierat koncept. Att klargöra för festivalen de 

fördelar som tjänsten innebär. Grönroos (2015) beskriver det grundläggande 

tjänstepaketet som en uppsättning av tjänster som krävs för att kunna tillgodose behoven 

hos kunden, det vill säga, vad kunden får. Tjänstekonceptet skall beskriva 

organisationens, i det här fallet artistens, avsikter och vad denne får ut av tjänstepaketet. 

Det utvidgade tjänsteerbjudandet tar hänsyn till interaktionen och serviceprocessen 

mellan organisationen (artisten) och kundens (arrangörens) upplevelse, men även hur ens 

image kan styras med marknadskommunikation, hur artisten kan förstärka sitt erbjudande 

på den upplevelse som erbjuds (Grönroos, 2015). 

 
37 Persson, Valdemar. Telefonintervju. 2019-12-06 
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Som Martin Forssman38 från Sweden Rock Festival berättar så får de mindre artisterna på 

deras festival oftast bara en omnämning via sociala medier. Att styrka 

marknadskommunikationen för att förstärka sitt erbjudande kan därför vara avgörande 

om artisten får jobbet eller inte. Valdemar pratar om att det är viktigt att visa upp dom 

mindre artisterna och att övertala festivalen och arrangören att dom är ett värdefullt 

tillägg. Till skillnad från lite större artister där arrangören vanligtvis känner till artisten 

och därmed inte behöver lika mycket presentation av extratjänster när “paketet” byggs 

och sätts ihop. 

 

För att skapa detta “paket” kan vidare användning av en SWOT-modell göras. Denna 

modell används oftast inom organisationer för att definiera inre faktorer såsom styrkor 

och svagheter samt yttre faktorer såsom möjligheter och hot. SWOT-modellen används 

som ett verktyg inom marknadsföringen för ett företag att analysera marknaden som 

denne ska verka inom. Målet är att kartlägga sina styrkor och svagheter samtidigt som 

dom matchas med attraktiva möjligheter och minimerar verksamhetens hot (Kotler et.al, 

2016). Styrkor som en artist kan medföra till en festival skulle kunna vara hängivna fans 

som kommer på festivalen och liknande som lockar folk. Här kan även artistens unika 

drag synas och avgörandet om varför artisten bör ha en plats på festivalen blir klarare. En 

svaghet för mindre artister skulle kunna vara att de inte är lika etablerade och festivalen 

får göra lite av en chansning när de bokar dem.  

 

När det gäller möjligheter som är den tredje punkten i SWOT-modellen så kan artister se 

till festivaler som matchar deras image. Sista punkten är hot, en artist som är nischat till 

en speciellt genre kan ha svårigheter att få just det jobbet eller spelningen som de söker. 

Dessa punkter är bara exempel och det gäller att se över och matcha SWOT-modellen 

med sin image som artist. Mycket handlar om att bygga ett “paket” som är intressant för 

festivalen och ge dem en grund för vem eller vilka artisten eller artisterna är. SWOT-

modellen i sig utformar inte detta men ger artisten en grund för vem denne är och vad 

som gör dem unika (Kotler et.al, 2016). 

 

 
38 Forssman, Martin. Telefon samt mail intervju. 2019-12-07 
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I uppbyggnaden av “paketet” så är olika mätinstrument också användbara. 

Respondenterna i undersökningen pratar om sociala medier och hur mycket plats 

artisterna får i marknadsföringen för olika event. För att festivaler och arrangör skall 

intressera sig i mindre artister så är det viktigt för artisten att visa att denne kan medföra 

någonting till festivalen. Mätinstrumentet SMART används mestadels för att hitta de 

objektiv som passar bäst för att driva olika strategier och förbättringar i affärsprocesser. 

Det kan således vara bra att använda sig av SMART när uppvärderandet av en artists 

profil ska göras i samband med skapandet av “paketet”. SMART är som nämnt tidigare 

uppdelat i fem delar; Specifik, measurable, actionable, relevant och time-related (Chaffey 

& Ellis-Chadwick, 2016). 

 

När skapandet av “paketet” tar hjälp av SMART-modellen så är det bra att ta till hänsyn 

huruvida artistens profil är tillräcklig för festivalen denne skall uppträda på. 

Marknadsföraren bör ta hänsyn till politiskt tillstånd, värderingar och möjligheter när 

beskrivningen utformas. Ett sätt att mäta artistens framgång är antalet följare på sociala 

medier och antalet spelningar på till exempel Spotify och YouTube. Detta är något som 

arrangörerna tar hänsyn till när dom bokar artister och när dom prioriterar 

marknadsföringen som de gör enligt både Liza39 och Valdemar. Den tredje punkten, 

actionable, handlar om informationen som ges kan hjälpa uppträdandet. Här blir 

uppbyggnaden av uppträdandet och allt som hjälper artisten att utför sitt arbete vitalt att 

ta med i “paketet”. Detta kan inkludera hospitality-riders (listor på saker som artisten 

behöver, såsom mat och dryck) samt även tech-riders (praktiskt som artisten behöver, 

såsom antal monitorer, mikrofoner, instrument). “Paketet” bör även innehålla relevant 

information som kan hjälpa arrangören och festivalen att lösa eventuella problem som 

kan uppstå. Det blir således viktigt att framhäva tidsutrymmet som både arrangören samt 

artisten har att arbeta med. 

 

Mycket inom musikbranschen handlar om att sticka ut och vara unik. Det gäller då att 

visa upp dessa unika sidor och få dem att skapa någon form av värde hos både arrangör 

och slutkund. Zacharias40 pratar just om mystik och hur man kan använda sig av detta 

kring artisterna. Det handlar om att skapa en USP vilket står för “Unique selling 

proposition” där skapandet av en unik säljpunkt sker. Detta är ett bra sätt att sticka ut ur 

 
39 Nilsson, Liza. Telefonintervju. 2019-12-28 
40 Lilja-Nylander, Zacharias. Telefonintervju. 2019-12-17 
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mängden för att lättare hitta fans som matchar ens musik. Som många av respondenterna 

nämner i intervjuerna gäller det att den matchar med artistens image så att det blir en 

helhet kring den. Valdemar pratar även om detta där han säger att det gäller att vara 

tillräckligt udda för att få människors uppmärksamhet men samtidigt måste artisten vara 

tillräckligt vanlig för att människor lättare ska uppskatta musiken. Detta kan vara en skör 

balansgång för artisten och det gäller att hitta rätt men samtidigt differentiera sig 

tillräckligt. Dagens sociala media nätverk, framförallt bland unga har lyckats skapa en 

publik som inte bara intresserad av musiken bland artisterna utan även lyckats skapa en 

omättlig aptit för oändlig information (Fill, 2016).  

 

Fans blir allt mer intresserade av artisternas personliga liv och på grund av denna 

framgång av digitala medier så har sociala medier tillsammans med gammaldags 

distribution blivit en vital del i om artisten blir framgångsrik eller inte (Fill, 2016). Enligt 

Schau (2009) så gäller det således att identifiera hur artisten som varumärke för sig på 

sociala medier. Att sammankoppla och engagera sig i det nätverket som varumärket 

skapar blir även centralt i arbetet om mystik och hur artisten engagerar sin publik genom 

att skapa känslor och artikulera ett beteende som varumärket har utstrålat och som går 

ihop med publiken som artisten försöker nå ut till (Schau et.al, 2009).  

 

Artisterna ges en frihet att skapa en mystik som Zacharias pratar om, men även ett sätt att 

styra sina följares förväntningar på artisten. Att ta hänsyn till de olika typerna av 

elektronisk word-of-mouth så blir det alltså lättare att förstå och kunna analysera de olika 

forumen som artisten använder. Som Martin Deann41 berättar i vår intervju så är det 

viktigt att vara närvarande och va konsekvent med sina kanaler för att få mer spridning. 

Både bra och dåliga inlägg och uppladdningar påverkar vad människor förväntar av dig 

och det blir således viktigt att anpassa sig efter sin publik vilket även är något Fritjof42 

nämner.  

 

Som artist och entreprenör av slag så kan en analys av den omvärld som verksamheten 

verkar inom göras. När sociala medier används så är världen ditt spelrum. Men som flera 

av våra respondenter har pratat om så kan det vara bra att nischa sig samtidigt som letandet 

för att öppna upp för ny publik även bör göras. Ett värdefullt verktyg blir då att konstant 

 
41 Deann, Martin. Personlig interju. 2019-12-21 
42 Norrmo, Fritjof. Telefonintervju. 2019-12-09 
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utforma analyser om omvärlden. Makroanalys syftar till att bevaka och identifiera 

övergripande trender i samhället som kan påverka både positivt och negativt (Samuelsson 

& Söderblom, 2016). Makroanalyser av omvärlden, med hjälp av PEST-modellen, ger 

artisten möjlighet till att skapa mystik eller att måla upp sig som mer udda eller som mer 

vanlig för att hitta rätt publik.  

 

PEST-modellen syftar till politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska 

faktorer (Samuelsson & Söderblom, 2016). Även om den vanligtvis handlar om hur 

företag kan analysera marknaden som denne ska verka i så blir flera punkter relevanta i 

marknadsföringssyfte när det kommer till att verka på sociala medier. Sociokulturella 

faktorer som omfattar sociala och kulturella faktorer är en sådan punkt. Den syftar delvis 

på utbildningsnivå, hälsostatus, säkerhetsläge, modetrender eller rörande djurskydd och 

hälsa. Detta är faktorer som artisten kan ta ställningstagande för att skapa debatter, både 

positivt och negativt, men som gör att uppmärksamhet kan väckas och artisten kan få 

uppmärksamhet på detta sättet. De teknologiska faktorerna handlar om hur verksamheten 

påverkas av utveckling, internet är en teknisk faktor som revolutionerade i princip alla 

marknader och branscher (Samuelsson & Söderblom, 2016). Denna del av 

omvärldsanalysen är också viktig för artisten att hålla sig uppdaterade på trender inom 

den tekniska världen kan vara avgörande i fortsatta trender för både artist och arrangör.  

 

Spotify Codes som Björn43 pratade om är ett exempel på annorlunda marknadsföring som 

interagerar med kunden och som följer de teknologiska faktorerna. Detta koncept mixar 

digital marknadsföring och fysisk marknadsföring. Detta blir då en interaktiv 

marknadsföring där kunden är delaktig. Trots att det bara är ett litet moment för kunden 

att skanna koden blir det ändå någon form av process för dem. Varumärket utvecklas i 

tankarna hos konsumenten via dessa interaktioner och de mänskliga sinnena är centrala 

för att detta ska ske (Hultén, 2014). Kunden får via dessa interaktioner en större 

uppfattning av varumärket och kommer lättare känna igen det vid senare tillfällen.  

 

När koden sedan är skannad får kunden upp artisten på sin mobil vilket överför den 

fysiska marknadsföringen från affischen till digital marknadsföring i mobilen. Här 

uppstår en korrelation mellan dessa två. Som Björn nämnde i intervjun skapar detta en 

 
43 Holmström, Björn. Personlig intervju. 2019-12-21 
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möjlighet för att hålla kvar vid fysisk marknadsföring då han även anser att denna 

försvinner mer och mer. Han säger själv att han använder sig av mindre fysisk 

marknadsföring i dagens lägen än vad han gjorde tidigare. Grönroos (2015) pratar om att 

klassificera tjänster i två grupper, High Tech och High Touch. High Tech innebär då 

primärt att beroende av automatiserade system eller tekniska tillgångar medan High 

Touch är beroende av den mänskliga och fysiska faktorn. I fallet med Spotify Codes som 

Björn använder sig av så blir här Tech och Touch tydlig i dess samarbete. Om High Tech 

delen av marknadsföringen och servicen som erbjuds brister så finns även High Touch 

delen kvar i form av en fysisk affisch. High Touch inbegriper även tekniska system som 

riktas mot kunden, så även om en tjänst är High Tech så infinner sig ändå High-Touch 

dimensionen i servicen och tar över i kritiska sammanhang och situationer (Grönroos, 

2015). Kombinationen av High Tech och High Touch kopplas även till användningen av 

sociala medier. Som Martin Forssman beskriver så använder sig Sweden Rock Festival 

nästan enbart av Facebook som digitalt marknadsföringsforum. Här så krävs den 

mänskliga och fysiska dimensionen som High Touch riktar sig mot för att skapa 

tillfredsställande och övergripande annonser som sedan sprids vidare genom de sociala 

mediernas egna, automatiserade system.  

 

Flertal respondenter diskuterar att de arbetar mycket visuellt med sin marknadsföring och 

lägger mycket tid på att bild och video ska matcha deras musik och image. De menar på 

att det är viktigt med att ha ett sammanhang mellan bild och ljud som sedan ger en helhet 

till marknadsföringen och ger kunden en uppfattning av artisten och dennes värderingar. 

Detta kan även göra att lyssnaren lättare kan relatera till artisten och skapar ett samband 

mellan dem. Här använder de sig av visuell perception där artisternas image 

överensstämmer med den målgrupp som de riktar sig till och skapar ett samband (Hultén, 

2014). Det är viktigt att artisten positionerar sig så att målgruppen kan få denna känsla av 

samhörighet. Men samtidigt, som flera respondenter nämner, är det viktigt att hålla sig 

till sin image för att skapa äkthet. Bilder är generellt även lättare för människor att ta in 

och tolka men har samtidigt ett större tolkningsutrymme (Hultén, 2014). Som Fritjof 

nämnde i intervjun anser han att detta inte är något negativt utan snarare positivt. Han 

anser att musik är en upplevelse och ska därför kunna tolkas på olika sätt samt och 

marknadsföringen bör vara därefter.  
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Genom att använda sig av musik som matchar marknadsföringen förhöjs även den 

sinnesupplevelse som den vill väcka (Hultén, 2014). Blandningen av ljud och bild gör det 

även lättare för individer att uppmärksamma reklamen och få en koppling till den. Detta 

pratar Fritjof även om och förtydligar att dessa två sinnen tillsammans skapar en helhet 

som individer kan känna en gemenskap kring det. Det finns huvudsakligen tre olika 

responser på musik och dessa är glädje, upphetsning och förvåning (Hultén, 2014). Dessa 

tre kan då bli viktiga att använda sig av när integrering av musik görs i samband med 

marknadsföring och det då läggs till både bild och video. Dessa två sinnen, hörsel och 

syn, är även de som kopplas ihop främst för att skapa en upplevelse utifrån sinnen (Hultén, 

2014).  

 

När det gäller festivalspelningar är kommunikation centralt. Det blir kommunikation 

mellan artist och arrangör men även arrangör till slutkund och artist till slutkund. Det blir 

en triangel mellan dessa tre där kommunikationen mellan artist och arrangör går åt båda 

hållen medans kommunikationen mot slutkunden endast går mot slutkund. Flertal av 

respondenterna tar upp att det är viktigt att hålla kontakten med arrangörerna och att 

marknadsföringen blir ett samspel mellan både artist och arrangör där båda parter i sin tur 

marknadsför ner mot festivalbesökarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förhållandet: artist-arrangör-slutkund. (Källa: egen, 2019) 

 

Mycket ansvar ligger därav även på artisten när det gäller marknadsföring eftersom 

artisten då når ut till en större massa via fler kanaler. Här har dock respondenterna haft 

lite olika åsikter. Martin Forssman  som arbetar med Sweden rock nämner att de inte 
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lägger något ansvar på artisterna alls utan ser det helt som deras eget ansvar att 

marknadsföra. Björn som däremot har arrangerat diverse mindre festivaler anser att 

mycket av ansvaret ligger på artisten gällande marknadsföring. Martin Deann som är artist 

och har spelat på lite olika festivaler nämner även att det varierar mycket beroende på 

vilken festival det är. Utifrån detta är det svårt att säga hur mycket ansvar som ligger på 

artisten utan det varierar från festival till festival. Dock var flertal respondenter överens 

om att det är bra om artisterna tar del av marknadsföringen och hjälper till med detta 

arbetet. Björn nämner till exempel att hårdrockare ofta har väldigt hängivna fans vilket 

då gör att om artisten marknadsför festivalen och att de ska spela där på deras egna medier 

så blir det fler besökare. Detta gör då att det blir viktigt för artisterna att marknadsföra via 

sina egna medier också. Liza tar även upp att ofta ligger det i artist egna intressen att 

marknadsföra festivalspelningar då de vill dra dit mer folk. Ofta marknadsför de en hel 

turné och då ingår festivalerna i marknadsföringen kring turnén.  

 

Som Fritjof Norrmo nämner är sociala medier ett snabbt sätt att nå ut och kommunicera 

med sina fans. Som den sociala mediekommunikationscirkeln visar så blir det ett 

snabbare flöde mellan leverantör vilket i detta fallet är artisten och kund som blir fans i 

detta sammanhang. Här blir även responsen snabbare och kunderna kan i sin tur dela med 

sig av sin upplevelse vilket leder till marknadsföring via word-of-mouth. Word-of-mouth 

är också en viktig del enligt Liza Nilsson när arbetet med evenemang äger rum. Skapas 

en upplevelse där besökarna är nöjda så resulterar det i återkommande besök och 

rekommendationer till vänner, som sedan resulterar i fler besökare och fortsatta lyckade 

evenemang. Martin Deann lyfter fram vikten i att tänka igenom sina inlägg och interagera 

med sina följare för att skapa en kontakt till dem. Han vill inte bara slänga ut något för att 

de måste utan lägger hellre lite energi på att det blir bra så deras fans uppskattar det. Även 

här framkommer genvägar mellan leverantör och kund och en närmare kontakt skapas via 

dessa sociala medier.  

 

Flertalet respondenter nämner även att Facebook är den sociala medien som är lättast att 

nå ut till folk med och är generellt en bra utgångspunkt. Dock väljer till exempel Martin 

Deann att lägga mer fokus på Instagram då det matchar dem bättre som artist. Detta gör 

även att de kan utforma sin marknadsföring bättre för den plattform och målgrupp de har. 

Dock lägger han till att det är viktigt att vara aktiv på flertal plattformar för att synas på 

flera kanaler.  
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Att använda sig av sina sociala miljöer i word-of-mouth marknadsföring blir därför viktigt 

i de fall där artisten nödvändigtvis inte är så känd, men kan således ha skapat ett stark och 

stabil följarbas inom bekantskapskretsen. Ett exempel han ger på detta är att om de har 

en spelning med en annan artist så vill de gärna tagga varandra men detta går då inte om 

den andra artisten inte finns på plattformen som används. Sociala medier går även 

använda för att hitta unika lösningar på marknadsföring som inte kostar så mycket. Detta 

är något som Managern44 lyfter fram och diskuterar. Då de har låg budget arbetar de 

mycket med sociala medier för att utveckla dessa lösningar och hitta billiga alternativ via 

sociala medier. Även här kommer användningen av de olika formerna av elektronisk 

word-of-mouth in i spel. Användning av flera forum med olika målgrupper blir viktigt i 

arbetet. 

  

 
44 Managern. Telefonintervju. 2019-12-27 
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel diskuteras den analys som finns i uppsatsen och slutastser dras utifrån 

denna. Här kopplas även frågeställningen in och besvaras i den mån det går med grunder 

i analysen.  

 

Genom de svaren vi har fått på intervjuer anser vi att det är viktigt för artister att skapa 

ett “paket” kring sin marknadsföring som matchar deras image. Hela marknadsföringen 

bör spegla det artisten står för och utstrålar med sin musik. Detta leder till att fansen bland 

annat får en tydligare bild av artisten men även att de får en större känsla av äkthet. Att 

tänka igenom sin marknadsföring på sociala medier så den överensstämmer med artisten 

image blir också viktigt för att skapa denna känsla av äkthet. Det handlar inte bara om att 

hetsa ut stora och flashiga inlägg eller videos utan mer om att hitta gemensamma nämnare 

och sammankoppla med sina fans för att skapa en samhörighet med dem. Utvecklingen 

av sociala medier har också visat sig vara av yttersta vikt. Företag har börjat arbeta mindre 

med fysisk marknadsföring och lägger större delar av sin energi på sociala medier, detta 

gäller även artisterna. Vad för sociala medier kan också spela stor roll. Valet av social 

media bör kännas naturligt och passa artisten för ´hur denne marknadsför sig. Trots att 

det är viktigt att finnas med på flertal plattformar bör fokus ligga på den som matchar 

artisten bäst.  

 

“Paketet” som nämns i analysen, är även viktigt när marknadsföring sker mot festivaler. 

De får en bredare uppfattning om artisten och det blir lättare för dem att se artisten. 

Artisten kan använda sig av sitt “paket” för att sticka ut och särskilja sig från andra 

artister. Att vara unik är viktigt inom musikbranschen då det syns lättare men samtidigt 

gäller det att inte sticka ut för mycket så att kunderna fortfarande tycker om musiken som 

skapas. Det blir en ständig balansgång mellan dessa två och det gäller att anpassa 

marknadsföringen därefter. Dock gäller det att alltid tänka tillbaka till artistens image och 

vad denne står för när det kommer till marknadsföring.  

 

Vi har valt att dela upp utformandet av paketet i fyra punkter som vi anser är viktiga att 

ta i beaktande när “paketet” skapas och används i marknadsföringssyfte. Denna modellen 

utgår från modellen om “Integrerad marknadskommunikation” som Jobber och Ellis-

Chadwick (2020) diskuterar. Modellen innefattar sju steg som vi har valt att korta ner till 
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fyra för att matcha bättre med vårt ämne och utformande av “paketet” som diskuteras i 

uppsatsen. Dessa fyra punkter illustreras i figuren nedan.  

 

 

Figur 3. “Paketet”. (Källa: egen, 2019) 

 

Det är viktigt att hela tiden blicka tillbaka och blicka framåt för att utformandet av 

“paketet” skall bli så bra möjligt. Att få det perfekt balanserat, som allting bör vara. 

“Paketet” är i ständig förändring och det kan då vara bra att ställa sig frågorna; Vad? Var? 

Hur? och Varför?.  

 

Vad är det som artist du vill förmedla? finns det något unikt med just dig som artist? och 

vad har du för publik att vända dig till? Det blir i synnerhet viktigt att vända sig till att 

veta vad artisten vill förmedla, delvis utåt mot stora massan men även mot festivaler för 

att kunna säkerställa och förmedla din USP. Här är ett utmärkt för marknadsförarna att 

starta etablera grunden för vem artisten är. Var finns publiken? och var skall 

marknadsföringen ske? Geografiskt sett så gör sociala medier det möjligt att nå ut till hela 

världen genom internet, här blir det alltså viktigt att välja forum för den digitala 

marknadsföringen. Fokus bör ligga där artisten har flest följare och arbeta fram en stadig 

profil som kan attrahera både fans som arrangörer.  

 

Hur skall artister gå tillväga för att nå ut till sin publik? Som Fritjof nämnde i intervjun 

så bör det bara vara stora och flashiga inlägg utan innehållet skall passa artisten. Det är 

därför viktigt för en marknadsförare att analysera och uppdatera sig på omvärlden och 

anpassa innehållet efter vad som både är aktuellt och passande för artisten. Hur artisten 

väljer att förmedla sin image och sina unika egenskaper blir huvudsakligen avgörande hur 

artisten uppfattas av fans och arrangörer. Slutligen så bör frågan Varför? analyseras. Detta 

blir som ett efterarbete av “paketet” som först analyseras, diskuteras och justeras efter att 

“paketet” har använts. Varför gjorde vi vad vi gjorde? Varför var det dåligt och varför var 
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det bra? Här bör marknadsföraren göra en ingående och omfattande analys av arbetet som 

har pågått.  

 

Arbetet med “Paketet” är ett viktigt steg i marknadsföringsprocessen och fungerar som 

en bas för sin marknadsföring mot arrangörer och festivaler. Vad “paketet” innehåller blir 

också grunden till den överliggande processen som artisten bör arbeta med under sin 

marknadsföring. Vi kan klargöra med hjälp av studien som har utförts att unika 

egenskaper är viktigt för både artisten men också sättet som artisten marknadsför sig på i 

den digitala världen. Vi kan samtidigt konstatera att den digitala världen och hur artisten 

etablerar och framställer sig i den är komplext och svårtydlig. Festivaler prioriterat i 

mångt och mycket de artister som är störst då de genererar större intäkter och bolag som 

arbetar med större artister behöver inte sätta ihop ett lika omfattande paket då arrangörer 

oftast vet vad dom får när dom bokar redan etablerade artister.  

 

Så hur ser den digitala marknadsföringsprocessen ut för stora och små artister? Studien 

har visat att den inte skiljer sig speciellt mycket i hur de går tillväga. De kanaler som 

används är detsamma men snarare hur de används skiljer sig åt. Skillnaden ligger dock 

inte i huruvida du som artist har många följare eller inte utan skillnaden kommer snarare 

ner till individnivå. Varje artist bör analyseras utefter sina egna unika egenskaper och 

skapa sig en marknadsföringsplan utefter det. Processen blir således annorlunda för varje 

artist och festivalerna och arrangörerna arbetar annorlunda med marknadsföringen kring 

sina evenemang beroende på vilka artister som kommer att uppträda. Marknadsföringens 

många aspekter och processer kan ge uppskov till många vägar och en väg är 

nödvändigtvis bättre än den andra.  

 

6.1 Praktisk relevans 

Vår förhoppning med den här undersökning är att skapa en tydligare bild över arbetet 

med digital marknadsföring, där artister såväl som arrangör kan vända sig till för att lättare 

arbeta fram en process som är anpassade för de arbetet som skall utföras. Analysen och 

undersökningen kan ge möjlighet till ett nytänk av digital marknadsföring och fortsätta 

utvecklingen av sättet som aktörer inom musikbranschen arbetar. Den här undersökning 

har även gett oss som författare en tydligare bild av arbetsprocesserna med digital 

marknadsföring och har även givit oss möjligheten att påverka vårt eget arbete inom 

musikbranschen. Enligt denna studie som är det viktigt att skapa en helhetsbild kring 
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artisten i arbetet med marknadsföring. Det gäller även att vara aktuell och aktiv på flera 

plattformar samtidigt och visa upp sig på flera forum för att vara relevant. Vår 

förhoppning är att personer som söker sig till att vara artist skall kunna använda sig av 

studien för att bättre förstå hur artisten skall gå tillväga. Studien är även relevant för 

nyblivna arrangörer för att se hur arbetet på tidigare arrangemang har utfärdats samt vad 

som kan vara attraktivt för publiken men riktar sig mot. För redan erfarna artister och 

arrangörer så fungerar studien som en samling riktlinjer som blir relevanta i arbetet med 

utveckling av det redan skapande varumärket och kan hjälpa till att tänka outside the box.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

För att ta vidare denna forskning bör fler informanter frågas ut för att få ett bredare 

perspektiv på ämnet. Även fler vinklar som till exempel PR-bolag och får deras synvinkel 

på hur marknadsföring bör ske för mindre artister. Content creators på youtube och andra 

sociala medier hade också kunnat tillfrågas för att se hur de hade arbetat med mindre 

artister för att skapa marknadsföring. Dessa är ganska utomstående när det gäller 

musikbranschen och genom att tillfråga dessa hade studien kunnat få in mer utomstående 

källor för uppsatsen. Att involvera fans och fråga dem hur de ser på marknadsföring via 

en enkät hade också kunnat bidra till studien.  
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Bilagor: 

 

Frågor för intervjuer 

 

• Vilka är de största skillnaderna när ni marknadsför små artister och stora artister 

för festivalspelningar? 

• Vad skiljer er från andra bolag gällande den digitala marknadsföringen? 

• Vilka lägger ni mest fokus på när det gäller marknadsföring? Större eller mindre 

artister? 

• Vilka forum lägger ni mest fokus på i er marknadsföring? 

• Hur mycket ansvar har artisten själv gällande marknadsföring? 

• Är det stor skillnad gällande marknadsföringen från artist till artist och även genre 

till genre? 

• Vad (enligt dig) krävs för att “ta sig igenom bruset” i dag? 

 

I intervjuerna med de olika artisterna som vi utfärdat så har riktlinjerna skrivits om för att 

passa informanten mer, frågorna har dock siktat på att framhäva liknande svar.  

 

• Vad är dom största skillnaderna när ni marknadsför er mot festivaler kontra 

“vanliga“ spelningar? 

• Hur skiljer sig er marknadsföring från andra artister? 

• Hur mycket får ni som artist(er) ansvara själva för marknadsföringen? 

 


