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This essay has a purpose of looking at Swedish independent labels in the music industry 
and how they communicate with their market through social networks on the internet. 
There have not been much research about this in the past and we hope to contribute with 
knowledge to the area. In mind we had the changing music industry, an evolution of the 
internet and viral marketing communication. 

To answer our research question we decided to conduct three interviews with people who 
worked at independent labels and had market communication as their area of 
responsibility. The three independent labels in our study were based in Sweden, except for 
one that is based in London, England as well as Stockholm, Sweden. We selected the 
independent labels based on their tendency to work with marketing communication in the 
social networks on the internet.  The interviews were very open in their structure to 
encourage dialog, but still had a focus on how they communicate through social networks 
on the internet. We applied theories about web 2.0, viral marketing communication and 
marketing communication in the music industry on the answers we got from the 
interviews. 

The result we got showed that the independent labels were willing to work with marketing 
communication through social networks on the internet. It showed that they used four 
major social networks to communicate, and it also showed that they tend to integrate these 
features with their artists to communicate with their fans. We discovered that not all 
independent labels are using this new form of communication to the fullest, and there are 
many things they can improve. The main reason for this type of marketing communication 
was that the independent labels don't have economic resources for traditional marketing 
communication. 

Based on this we came to a conclusion regarding that independent labels should focus 
almost all their market communication through social networks on the internet. We found 
that you do this by building networks with loyal recipients within the existing social 
networks to be able to communicate and be fully able to exploit the viral communication 
effect.  
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1 Inledning 

I detta första kapitel ger vi bakgrunden kring vårt problemområde, problemdiskussion och 

det forskningsområde vi har valt. Undersökningens syfte presenteras samt hur vi valt att 

avgränsa oss inom området. Vi diskuterar också vilken betydelse problemet som vi valt att 

forska om har.  

1.1 Bakgrund 

Curran & Gurevitch (2005:9) nämner hur internet när det kom medförde en stor förändring 

som påverkade informationsflödet i samhället. Idag har det utvecklats än mer, och enligt 

Vossen & Hagemann (2008:xii-xiv) har det också skett utveckling av internet till vad som 

kallas Webb 2.0.  Denna utveckling har skett på grund av olika faktorer som teknikens 

utveckling, nya ekonomiska perspektiv och en ny social värld på internet. Kirby & Marsden 

(2006:87) menar att i de nya marknadskommunikationskanalerna som uppstått på internet 

har skapats ett nytt fenomen som kallas viral marknadskommunikation, vilket enligt Wilson 

(03/04/09) innebär att användare i de sociala nätverken delar med sig till varandra för att 

skapa en snabb spridning som liknas vid ett virus. Detta fenomen kan i sin tur användas till 

företags fördel för att kommunicera med sin marknad och möjliggör en mer 

kostnadseffektiv marknadskommunikation. Vi anser därför att independentbolag inom 

musikbranschen nu har stora möjligheter att bruka de nya 

marknadskommunikationskanalerna i sociala nätverk på internet. 

Kusek & Leonhard (2005:x, 57, 105) menar att teknologi och musik går hand i hand, och 

att internet medfört att musikbranschen, precis som samhället, har förändrats. Musiken är 

idag överallt och går inte att komma ifrån så länge det finns elektricitet. Samtidigt säger de 

att traditionella marknadskanalerna som exempelvis radio och tv är på väg att förlora sin 

dominans som enda kommunikationsverktyg för musikbranschen. Istället har de sociala 

nätverken på internet och dess möjligheter för spridning blivit den ledande 
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marknadskommunikativa kanalen inom musikbranschen. Grunden i 

marknadskommunikation i musikbranschen har alltid varit att bli upptäckt och fånga 

uppmärksamhet, något som i den ständiga tekniska utvecklingen är mer möjligt än 

någonsin. 

1.2 Problemdiskussion  

Musikbranschen har genomgått en revolution i och med teknikens utveckling med internet i 

spetsen. Numera är musikkonsumenter inte begränsade i den mån att de måste gå till en 

affär för att köpa och lyssna på musik. Fildelningsnätverk, sociala nätverk och 

musiktjänster på internet har ökat explosionsartat och utvecklats de senaste åren vilket ger 

musikkonsumenten ett nästintill obegränsat utbud av musik. 

Därför vill vi titta på hur företag inom musikbranschen gör för att anpassa sig till den 

gällande situationen på marknaden och hur de kommunicerar med och möter kunder på 

marknaden. De företag vi är intresserade av är de som dessutom har begränsade 

ekonomiska resurser, så kallade independentbolag. Det som intresserar oss är då hur dessa 

små företag kan kommunicera med sin marknad på ett kostnadseffektivt sätt genom nya 

kanaler i form av sociala nätverk på internet. Vi tror att sociala nätverk är ett nytt sätt att 

kommunicera med sin marknad på och att detta nya sätt kommer att sätta sin prägel på 

marknadskommunikation på längre sikt. Vilket gör det till ett oerhört spännande område 

som vi vill titta närmare på och se hur det kan användas. 

1.3 Problemformulering  

Den forskningsfråga vi har ställt oss, och vi ska besvara i undersökningen är följande: 

• Hur använder sig independentbolag inom musikbranschen av 

marknadskommunikation i sociala nätverk på internet och varför? 
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1.4 Syfte  

Syftet med undersökningen är att titta på hur independentbolag anpassar sig till den nya 

situationen på musikmarknaden och hur de använder sig av nya mediekanalerna för detta. 

Vi kommer då titta på hur viral marknadskommunikation används för att kommunicera i 

sociala nätverk. 

1.5 Problemets betydelse  

Anledningen till att vi valt att fokusera oss på just detta problemområde, och angripa det 

utifrån den virala marknadskommunikationsaspekten är för att vi tycker att det är ett 

intressant ämne att studera. I och med att problemområdet till stor del har uppstått i takt 

med den teknologiska utveckling och förändring som skett genom sociala mediekanaler 

fram till idag, är problemområdet också just nu befintligt och aktivt. Vi vill se om det 

därför är av stor vikt för mindre företag (independentbolag) inom musikbranschen att 

utvecklas och förändras i takt med nya medier och kommunikationskanaler, som kan vara 

påverkande faktorer för musikbranschen.  

Vidare är problemområdet också av stort intresse för oss själva. Eftersom vi besitter en 

kompetens och förförståelse inom kommunikationsaspekterna av ämnet, men också vill 

utveckla dessa gentemot den bransch vi studerar, vill vi prova vår teoretiska referensram 

mot den empiriska verkligheten. Under den tid vi breddat våra kompetenser inom 

kommunikationsforskningen, har vårt eget intresse växt för hur dessa ter sig i verkligheten, 

i synnerhet inom musikbranschen. Framförallt finns ett egenintresse i framtida 

yrkeskarriärer för oss båda, eftersom vi i en viss utsträckning har en önskan att få arbeta 

med eller inom musikbranschen alternativt med viral marknadskommunikation. Därför är 

problemområdet och vår forskning kring den också högst relevant för oss. 
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1.6 Avgränsningar  

Vi kommer att ha huvudfokus på independentbolag inom musikbranschen som 

huvudsakligen agerar på den skandinaviska marknaden. Genom att ta ett fåtal bolag som 

stämmer in i dessa kriterier, anser vi att vi kan få en mer djupgående och kvalitativ analys, 

än om vi väldigt ytligt breddar problemområdet. Detta är också grunden till den kvalitativt 

lagda metodologiska ansats som vi kommer använda oss av.  

Vidare har vi en förförståelse om antalet resurser independentbolag har i jämförelse med 

stora koncerner såsom Sony BMG och liknande. Därför anser vi att det ur en 

marknadskommunikativ synvinkel är mer intressant att granska independentbolag och hur 

de använder sig av nya sociala medier för att kommunicera.  

Gällande mediekanaler kommer vi bara fokusera oss på de sociala kanaler som existerar på 

internet. Detta eftersom vårt forskningsproblem främst är förknippat med ny teknik och nya 

sociala medier, men också för att det ur ett tidsperspektiv skulle vara svårt att studera 

övriga medier och dess inverkan på independentbolag. Vi kommer endast att ta upp 

traditionella kommunikationskanaler för att ställa dessa i kontrast till de nya. 

1.7 Företagspresentationer  

Här presenterar vi en kort bakgrund av de företag våra intervjupersoner arbetar på. För en 

mer djupgående presentation av dem, vad gäller arbetsmetod och exempelvis vilken 

målgrupp de har, se kapitel 4 Resultat, sida 26. 

1.7.1 Gaymonkey Records  

Gaymonkey Records är ett skivbolag med bas i Stockholm och London. Företaget är en 

sorts kollaboration mellan vår respondent Jeff Melnyk och Sara Berg, båda 

musikproducenter som ville hitta ett sätt att släppa sin musik utan stora skivbolags 

inblandning. Genren är främst elektronisk pop, och idag är det totalt fyra artister signerade 
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hos Gaymonkey Records. Företaget grundades 2004.  

1.7.2 Electric Fantastic Sound  

Detta skivbolag har sin bas i Malmö och drivs i stort sett av en person, Johan Billing, som 

vi har intervjuat. Till bolaget finns folk som även hjälper till med vissa delar. Musiken 

tenderar att vara i kategorin synt och i dagsläget finns det ungefär 15 aktiva artister. 

Grundandet av företaget skedde 2005. 

1.7.3 Adore Music  

Göteborg är utgångspunkten för detta skivbolag som drivs av respondenten Peter 

Andersson, som är något av en mångsysslare i musikbranschen då han även driver klubbar 

och agerar klubbchef i Göteborg med omnejd. Adore Music har fyra signerade artister inom 

genrerna pop, rock och hårdrock. Företaget har funnits sedan 2005, och det är endast Peter 

Andersson som arbetar med det. 
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2 Metod  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår metodologiska ansats, varför vi har valt en 

viss metod samt varför vi inte valt andra vägar. Hur vi förhåller oss till teori och praktik 

diskuteras och hur insamlingen av empiriska data gått till för att få ett så bra underlag som 

möjligt för att kunna besvara vår forskningsfråga. 

2.1 Vår egen förförståelse  

Malterud (1998:157-165) menar att den interna validiteten, och resultaten i en 

undersökning bland annat påverkas av forskarnas egen bakgrund och förförståelse. Därför 

kommer vi nedan att ge en kort presentation av oss själva. 

Vi har IT samt medial utbildningsbakgrund, och är senare vidareutbildade i medie- och 

kommunikationsvetenskap. En av oss driver ett företag med inriktning mot att utforma och 

designa webbsidor och arbetar även som webbdesigner/-utvecklare. Den andre av oss driver 

ett företag med just inriktning mot försäljning av musik, där skivbolag ofta agerar publicist 

av musiken. Således har vi någorlunda insikt i både webbranschen och musikbranschen, 

samtidigt som vi båda har medial samt kommunikativ utbildning.  

2.2 Undersökningens huvudansats  

Østbye et al (2008:266) nämner tre olika huvudgrupper som i sin tur präglar 

undersökningens empiriska och analytiska avsnitt. Dessa kopplas även starkt till 

frågeställningen och syftet med undersökningen, och benämns som kausal, deskriptiv och 

explorativ undersökning. Østbye et al (2008:267) menar att den kausala undersökningen är 

lämplig om de hypoteser man har pekar på att det finns orsakssamband. Forskaren måste då 

grunda sig i om det existerar någon bakomliggande påverkan och huruvida tidsaspekten 

hänger ihop. Eftersom vi inte har några förestående teoribildningar som visar på att det 
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finns orsakssamband är varken frågeställningen, syfte eller undersökningen kausalt 

inriktad. 

Den deskriptiva undersökningen är enligt Østbye et al (2008:266) passande om man redan 

innan undersökningen har förbestämda teoribildningar vilka man vill prova mot 

verkligheten. Den deskriptiva undersökningen gör också undersökningen mer förhandsstyrd 

och kontrollerad. Inte heller denna inriktning passar vår undersökning då vi inte har några 

förestående deduktiva teoribildningar som vi kan prova mot verkligheten. Istället är denna 

undersökning inriktad mot den explorativa undersökningsmetoden, som lämpar sig när det 

område man studerar inte har så mycket tidigare relevant teori. Man utforskar då 

forskningsområdet och forskningsobjektet för att lära och skapa kunskap om dessa. Det ger 

inte ett särskilt underlag som kan bidra till allmänna generaliseringar inom området, utan 

ger istället kunskap om möjliga teorier och underlag till vidare forskning. Anledningen till 

att vi anser att vår undersökning är just explorativ, är att det inom vårt preciserade område 

gällande independentbolag och deras bruk av marknadskommunikation i sociala nätverk på 

internet inte är ett systematiskt utforskat område. Vi vill således kunna förstå och undersöka 

hur de arbetar med just detta.  

2.3 Positivism och hermeneutik

Den positivistiska synen på forskning är enligt Kvale (2008:62) en filosofisk synpunkt. Den 

handlar om att forskarens inflytande på forskningen ska minimeras, eller elimineras för att 

det ska vara optimalt. Ur ett positivistiskt synsätt ska metoden som används vara oberoende 

av undersökningens innehåll och kontext, endast då går det att komma fram till en sanning i 

forskningen. Med andra ord ska undersökningen vara intersubjektiv, den ska komma fram 

till samma resultat oavsett vilken forskare som utför den. Ett kontrasterande synsätt är det 

hermeunetiska perspektivet, som Patel & Davidson (2003:28) menar kan ses som en 

motsats till positivismen. Enligt Kvale (2008:49) handlar hermeneutik om att tolka olika 

former av texter och syftet med att göra detta är att försöka komma fram till en vedertagen 

tolkning. I den hermeneutiska processen finns också något som brukar kallas den 

hermeneutiska cirkeln. Den innebär enligt Kvale (2008:50) att man försöker tolka en helhet, 



8 

och för att förstå helheten måste man förstå delarna samtidigt som delarnas tolkning 

påverkar tolkningen av helheten. För att denna process inte ska bli oändlig stannar man när 

man kommit fram till vad man anser vara en rimlig tolkning.  

Eftersom vår undersökning kräver att vi tolkar mänskligt beteende blir det hermeneutiska 

perspektivet det givna valet för oss, eftersom när vi tolkar våra resultat kan inte 

undersökningen bli helt intersubjektiv.  

2.4 Relation mellan teori och empiri  

När man har definierat sitt forskningsproblem finns det tre olika metodologiska 

forskningsansatser att utgå ifrån för att finna relationen mellan teorin och empirin. Patel & 

Davidson (2003:23) nämner dessa tre ansatser som induktion, deduktion och abduktion. 

Dessa tre skiljer sig främst genom att dess teoretiska referensram ställs i förhållande till 

empirin på skilda sätt.  

Enligt Patel & Davidson (2003:23) utgår den deduktiva forskningsansatsen från att man 

redan har existerande teorier som en grundstomme, för att sedan testa dessa och se hur de 

förhåller sig mot den empiriska verkligheten. Dock finns en alltför stark tilltro till den valda 

teorin kan innebära att forskningen blir alltför snäv och styrd vilket kan medföra att 

möjlighet till andra synsätt går förlorade. Vidare finns också den induktiva ansatsen, som 

Patel & Davidson (2003:24) nämner handlar om att forskaren här utgår ifrån empirin. Man 

strävar efter att kunna formulera nya teorier genom att studera forskningsproblemet ute på 

fältet. Dock är det svårt för den som forskar kring ett problem att helt befria sig från egna 

förförståelse och teoribildningar som färgar den empiriska verklighet man studerar, vilket 

medför att objektiviteten i senare teoribildning kan vara svår att påvisa. Den tredje 

forskningsansatsen, är som en kombination av deduktion och induktion, heter abduktion. 

Man utgår i abduktionen ifrån att induktivt finna teoretiska mönster för att kunna förstå och 

förklara problemet. Sedan testas dessa mönster och teoretiska ankare gentemot andra fall 

vilket kan ses som en deduktiv process. Efter detta utvecklas sedan dessa teoretiska mönster 

för att kunna bistå som mera generella teoribildningar. Østbye et al (2008:111) 
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vidareutvecklar detta genom att fastställa den abduktiva ansatsen som ett växelspel mellan 

empirin och utvecklingen av teoribildningar. Den kopplas därför också starkt samman med 

hermeneutiken där del- och huvudförståelsen också är med i ett växelspel för att utveckla 

varandra. Patel & Davidsson (2003:24) nämner att den abduktiva forskningsansatsen kan 

vara bra eftersom den tillåter breda variabler vad gäller arbetssättet. Dock infaller samma 

kritik mot abduktion, som mot de deduktiva och induktiva avsnitten som tidigare nämnts 

eftersom abduktion är en hybrid av dessa två.  

Den starka kopplingen till hermeneutiken och det växelspel som sker mellan den deduktiva 

och induktiva ansatsen gör att vi valt att utgå ifrån abduktion i vår metodologiska process. 

Detta eftersom vi inte har en fastställd teori som kan generaliseras över det 

forskningsproblem vi har, och därför kräver ytterligare empiriska data för att kunna 

utvecklas. Således kan vi prova oss fram genom undersökningen för att få kvalitativa 

resultat som är relevanta för den forskningsfråga som ställts. Den explorativa ansatsen är 

även främst lämpad för ett samförstånd med den abduktiva metoden av samma skäl.   

2.5 Kvantitativ och kvalitativ forskning  

Den kvantitativa forskningsmetoden utgår enligt Østbye et al (2008:156-157) ur 

forskningsmaterial som finns i form av siffror eller är räkningsbara. Tanken är att man ska 

kunna hitta liknande förhållanden i forskningsmaterialet eller kunna prova tidigare teorier 

mot det. Denna metod kopplas starkt samman med den deduktiva forskningsansatsen. 

Eftersom vi inte kommer arbeta med kvantitativ forskning så kommer vi inte förklara 

begreppet mer än nödvändigt. 

Tar man sig an en kvalitativ forskningsmetod så menar Østbye et al (2008:99-100) att det 

man är ute efter är att samla in och analysera data som handlar om att få fram människors 

uppfattningar, värderingar och handlande. Bryman & Bell (2003:297, 302-303) menar att 

förhållande till teori och data i den kvalitativa forskningsmetoden inriktar sig på att utgå 

ifrån empirin, det vill säga verkligheten, och hämta data därifrån istället för att hitta 

mönster som verkar överrensstämma med förförståelse och teori. Samtidigt har det i allt 
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större utsträckning blivit vanligt att ha teorier innan undersökningen och sedan ha dessa 

som en startpunkt i en kvalitativ undersökning. 

Bryman & Bell (2003:312-313) menar att den kvalitativa forskningsmetoden skiljer på 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga premisser. Av detta har sedan fötts att man 

studerar den sociala verkligheten utifrån undersökningsobjektens synsätt. Man försöker 

alltså att sätta sig in i respondenternas position för att lättare tolka hur de ser på det man 

undersöker. Detta anser vi även kopplas starkt till Kvales (2008:192-196) 

tolkningsammanhang. 

Vårt forskningsområde kräver att vi får en syn på människors uppfattningar och handlande, 

därför använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

2.6  Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer utförs enligt Kvale (2008:9,118,124) för att forskaren ska kunna få en 

förståelse för intervjupersonens synvinkel och ta reda på vilka erfarenheter hon har. Detta 

görs genom ett samtal som forskaren och intervjupersonen för mellan varandra. För att 

forskaren ska kunna göra detta behövs det skapas en bra relation mellan den som intervjuar 

och den intervjuade på en oftast kort tid som intervjun pågår, lyckas inte detta blir intervjun 

endast artig konversation och kommer inte att komma lika djupt. Därför valde vi att 

inledningsvis i intervjun presentera oss själva och varför vi utför intervjun med 

respondenten. Efter det använde vi oss av några inledande frågor där vi bad respondenten 

presentera sig själv och sitt företag, för att få respondenten att slappna av inför situationen 

och känna sig mer bekväm och trygg i sin roll. 

2.6.1 Struktur  

En intervju utan struktur blir endast ett samtal enligt Kvale (2008:13, 32, 117), som också 

menar att en intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Alltså måste det finnas 

någon form av grund till varför intervjun utförs, hur den utförs och med vem den utförs. 
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Eftersom forskaren är den som definierar intervjuns struktur och syfte är inte intervjuer ett 

samtal mellan två parter på samma nivå. Indirekt blir en kvalitativ intervju tekniskt sett 

halvstrukturerad, eller semistrukturerad som är en term som ofta används. Det beror på att 

en ostrukturerad intervju endast är ett samtal och en strängt strukturerad intervju är ett 

frågeformulär och därför blir dessa per definition inte intervjuer. Fördelen med den 

semistrukturerade intervjuformen blir att man inte måste hålla sig till en intervjuguide som 

är helt förutbestämd, utan det går att ändra i den under intervjusituationen. Också Bryman 

& Bell (2003:360-361) pekar på vikten av semistruktur i kvalitativa intervjuer, och menar 

att de således särskiljer sig från till exempel kvantitativa intervjuer som strävar mot att få 

hög grad av mätbarhet utifrån de frågor som ställs. Detta medför också att den kvalitativa 

intervjun är mer inriktad mot vad respondenten har att säga, och låter denne istället röra sig 

i den riktning som den själv behagar. Detta gör värdet av svaren mer relevant, samt 

resulterar i en mer dynamisk och flexibel intervju. 

Vi har då av uppenbara skäl valt en semistrukturerad intervjuform där vi har upprättat en 

intervjuguide som följer våra forskningsfrågor och tematiserar våra intervjufrågor. Vår 

intervjuguides struktur har vi försökt hålla så öppen som möjligt för att kunna gå på djupet 

där vi anser att detta är nödvändigt då vi ägnar oss åt explorativ forskning och vill skapa en 

dialog mer än att bara ställa frågor. Som Kvale (2008:121-122) menar att en 

intervjusituation som inte är så styrd utan präglas av en spontanitet oftare leder till 

spontanitet i svar, vilket är något vi strävar efter eftersom vi själva vill utforska 

intervjupersonernas värld istället för att endast få svar på intervjufrågorna. 

2.6.2 Telefonintervju  

Østbye et al (2008:133) pekar på att det finns två huvudsakliga 

intervjuundersökningsmetoder. Den ena är uppsökande interjuver, där man i praktiken 

genomför intervjun ansikte mot ansikte. Den andra är telefonintervjuer, som har blivit 

alltmer vanliga som intervjuundersökningsmetod idag. Bryman & Bell (2003:140) menar 

att telefonintervjun har fördelar gentemot personliga intervjuer eftersom det är lättare att 

genomföra en telefonintervju, särskilt gällande oplanerade följdfrågor. Vidare nämner de 
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också att intervjuarens egna faktorer (till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund) inte lika 

starkt påverkar hur respondenten svarar eftersom de inte har någon visuell kontakt. 

Samtidigt är också telefonintervjun att föredra framför den personliga om man inte har 

resurser att kunna förflytta sig till den plats där respondenten är belägen. Dock menar 

Bryman & Bell (2003:140-141) att telefonintervjun också är begränsad i sitt utförande då 

informationsväxlingen bara sker muntligt, och den chans man till att uppmärksamma 

paralingvistisk kommunikation går förlorad. Detta kallar Kvale (2008:147) att intervjun blir 

"avkontextualiserad". Vad som menas med det är att sammanhanget för intervjun som plats, 

bakgrund, stämning, paralingvistik och liknande helt förloras eftersom inget visuellt kan 

spelas in. Vidare är telefonintervjun också tidsmässigt begränsande, då det kan vara mer 

mödosamt för respondentens tålamod att sitta och svara på frågor via telefon. Detta kan 

också medföra att chansen till dialog minskas. 

Alla intervjuer vi utfört har vi tagit över telefon och spelat in det digital i form av mp3-filer. 

Detta därför att de flesta av respondenterna var bosatta på andra orter, och det för oss hade 

varit tämligen svårt att resa till dessa var och en för att planera personliga intervjuer. Vi är 

medvetna om telefonintervjuns begränsningar och fördelar men ansåg att det var den mest 

praktiska och minst tidsödslande metoden för datainsamling sett till geografiska faktorer 

och den tidsram vi hade att arbeta utifrån. 

2.6.3 Transkribering  

De intervjuer vi utfört har vi valt att transkribera och denna process innebär att överföra 

talspråk till skriven text enligt Kvale (2008:147-148). Detta blir i sin tur en konstruktion av 

intervjusituationen och är inte den grundläggande data som faktiskt kom fram. Samtidigt 

nämner dock Østbye et al (2008:120-121) att inspelning av intervjuer istället för att föra 

anteckningar stärker undersökningens reliabilitet då man säkert inte missat någon av den 

information som respondenten nämnt. Vi anser också att en transkribering är nödvändig för 

undersökningens reliabilitet, eftersom undersökningens data annars inte finns med i 

rapporten och blir då svår att verifiera. Vi har därför valt att transkribera intervjuerna ord 

för ord för att kunna presentera våra resultat utifrån detta. 
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2.6.4 Urval 

Kvale (2008:97) menar att urvalet av respondenter för kvalitativa intervjuer ska motsvara 

det antal som krävs för att man ska kunna få fram den empiriska data man behöver för 

undersökningen. Bryman & Bell (2003:379) nämner det iterativa, eller teoretiska urvalet av 

korrespondenter inför en undersökning. Då utgår man från teoretiska reflektioner och väljer 

korrespondenter man tror kan fylla den teoretiska mättnad som behövs i undersökningen. 

Vi valde våra korrespondenter och deras independentbolag främst utefter hur deras 

befintliga marknadskommunikation verkade fungera, efter våra avgränsningspreferenser. 

De vi trodde hade en möjlighet att ge oss den data och teoretiska mättnad som behövdes för 

att kunna svara på vår forskningsfråga blev således också de som vi intervjuade.  

2.6.5 Utförande: Intervjuer  

Alla intervjuer skedde genom telefon, genom att använda tjänsten Skype. Detta var också 

behagligt då vi kunde, efter respondentens sanktionerande, spela in intervjun direkt på 

datorn istället för att behöva anordna andra arrangemang för att överföra inspelningen till 

datorn. Vi använde oss inte av bild utan endast ljud och vi deltog båda i intervjun. Eftersom 

vi inte ville göra respondenten förvirrad var det huvudsakligen en av oss som ställde 

frågorna, medan den andra snarare följde upp med frågor om denne tyckte det var passande 

för att få mer data. För att få en bättre intervjusituation var intervjun inledningsvis också 

tämligen avslappnad och informell, för att respondenten skulle känna sig behaglig i 

situationen och kunna ge så bra svar som möjligt. Alla intervjuer utgick från samma 

intervjuplan som vi innan intervjuerna tagit fram.  

2.6.5.1 Utförande: Intervju med Jeff Melnyk (Gaymonkey Records)  

Intervjun med Jeff Melnyk skedde på morgonen klockan 10.00 2009-04-14. Då 

respondenten inte var särskilt stressad eftersom det var tidigt morgon, fick vi en bra dialog 

och kunde diskutera kring frågorna längre för att få bra och uttömmande svar. 

Respondenten var även väl insatt i ämnet vilket medförde att svaren blev längre. 
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2.6.5.2 Utförande: Intervju med Johan Billing (Electric Fantastic Sound)  

Intervjun med Johan Billing. skedde 2009-04-14 klockan 19.00. Eftersom respondenten 

inte var särskilt stressad kunde vi föra en relativt informell och avslappnad intervju för att 

diskutera frågorna mer djupgående, och även få mervärde ur datan då det framkom 

kringliggande uttalanden som stärkte svaren.  

2.6.5.3 Utförande: Intervju med Peter Andersson (Adore Music)  

Intervjun med Peter Andersson gjordes klockan 14.00 2009-04-16, och tillvägagångssättet 

var överensstämmande med de övriga intervjuerna. Dock var respondenten vid intervjuns 

tillfälle på sitt arbete, vilket medförde att intervjun skedde något hastigare än de övriga, och 

därför blev både datan något mindre, samt intervjutiden kortare. Vi fick således ställa fler 

följdfrågor än i övriga intervjuer, även om vi till största delen följde den intervjuplan vi 

hade.  

2.7 Analysmetod 

Enligt Kvale (2008:170) är analysmetoden ett verktyg som används för att hitta förståelse i 

de intervjusvar man fått. Vidare menar Østbye et al (2008:62) att analysen innebär att man 

söker svar till de frågor man ställt. För att kunna söka dessa svar och få en så innehållsrik 

och detaljerad information som möjligt krävs analytiska procedurer. Dock menar också 

Østbye et al (2008:63, 69) att det inte existerar en övergripande metod som kan 

implementeras över allt material som ska analyseras, utan att förhållningssättet påverkas av 

vilka frågor man ställer och vilka svar man vill få ut. Analysen måste alltså anpassas till det 

objekt som ska studeras. Bryman & Bell (2003:445) menar vidare att det kan vara svårt att 

granska och analysera kvalitativa data, eftersom datan ofta är väldigt spridd, då kvalitativa 

undersökningar fort renderar en stor del material, som till exempel resultatet av intervjuer. 

Därför är en av utmaningarna också att kunna hitta den data som faktiskt har ett analytiskt 

värde för undersökning. Kvale (2008:174-175) nämner fem olika analysmetoder som kan 

användas när man ska tolka kvalitativa intervjuer och det insamlade resultat man fått. Dessa 

är meningskoncentrering, där längre svar sammanfattas i kortare fraser, och 
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meningskategorisering där intervjun delas in efter kategorier. Sedan nämns också narrativ 

strukturering, där svaren arrangeras efter tid och sociala kontexter, samt ad hoc-metoder där 

meningsskapande utvinns eklektiskt. Den femte är den analysmetod som vi valt att 

använda, nämligen meningstolkning, där man utifrån texten försöker hitta djupare meningar 

och tolkningar. 

2.7.1 Meningstolkning 

Kvale (2008:174-175) menar att meningstolkningen utförs på det insamlade material man 

har fått genom till exempel intervjuer, och rekontextualiserar detta för att sättas i en större 

referensram. Kontexten som man förhåller sig till kan då vara antingen hela intervjun man 

gjort eller mot en teori. Kvale (2008:190-191) påpekar också att det finns argument som 

bestrider den meningstolkande metoden. Bland annat finns det kritik mot vilken kontext 

som intervjuer egentligen bör tolkas i. Här bör man ta för givet att intervjuer tolkas i den 

kontext de faktiskt befinner sig i. Vidare kritiseras också mångfalden i de olika 

tolkningarna som görs av olika forskare på samma objekt. Østbye et al (2008:71) menar 

dock att i tolkningen bär man också med sig förförståelse, som i mötet med det man 

analyserar och tolkar, ger grunden till den kunskap man får ut i tolkningen. Det är därför 

inte heller nödvändigt att frigöra sig ifrån olika förförståelse efter som dessa har inverkan 

på resultatet av tolknings- och analysprocessen. 

Kvale (2008:192-196) nämner att man kan hålla sig till tre olika tolkningssammanhang 

samt tre olika valideringskontexter utifrån den meningstolkande analysmetoden. De tre 

olika sammanhangen kommer ur olika forskningsperspektiv och därför bli också 

tolkningarna skiljaktiga. Det första av dessa tolkningssammanhang berör självförståelsen, i 

vilken man försöker tolka vad respondenten själv menar i sina olika uttalanden. Denna är 

begränsad då respondentens förförståelse är den största påverkansfaktorn i svaren man har 

fått. Denna kopplas till respondentens valideringskontext. Eftersom tolkningen är relativt 

svår, så måste forskaren försöka se till respondentens förståelsekontext för att kunna 

utvinna en tolkning som i alla fall ryms inom denna kontext. 
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Det andra tolkningssammanhanget handlar om sunda förnuftets förståelse, där tolkningen 

inte behöver rymmas inom respondentens förförståelse, utan man kan vara kritisk och 

granskande i tolkningen av svaren. Detta länkas även samman med allmänhetens 

valideringskontext, där tolkningen görs utifrån en allmän förståelse. Man måste då kunna 

motivera tolkningen för att andra ska acceptera den, men den måste inte överrensstämma 

med vad respondenten anser. Det tredje och sista tolkningssammanhanget berör den 

teoretiska förståelsen, i vilken en teoretisk referensram används för tolkningen. Här, 

tillsammans med forskarsamhällets valideringskontext, ser man till att den teori man 

grundar sig på är relevant för de tolkningar som görs, och att den följer den teoretiska 

referensram som man förhåller sig till. 

Vi har använt oss av den meningstolkande analysmetoden eftersom vi vill tolka och skapa 

en underbyggande förståelse för de tankar som framkommer i resultatet. Eftersom vi ser 

den meningstolkande analysmetoden som starkt kopplad till det hermeunetiska 

perspektivet, anser vi att vi kan få ut ett mervärde av intervjuerna genom att kunna återge 

nya vinklar på den information vi fått ut under datainsamlingen. Det ger fler intressanta 

faktorer att resonera kring, och vi försöker med egna ord ge den analytiska aspekten en 

chans att besvara forskningsfrågan, som inte bara återger de tankar som respondenterna i 

klartext nämnt.  
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3 Teori  

Den teoretiska referensram vi har valt presenteras i detta kapitel. Vi har valt att arbeta 

utifrån två huvudområden för att renodla vår teori, dessa är 'viral 

marknadskommunikation' och 'webb 2.0'. Utifrån dessa har vi utvecklat dessa teoretiska 

områden för att få fram en referensram vi kan använda oss av för att svara på våra 

frågeställningar.  

3.1 Viral marknadskommunikation - definition  

Viral marknadskommunikation har enligt Kirby & Marsden (2006:88) en rad olika 

definitioner. De nämner till exempel att viral marknadskommunikation ibland definieras 

som en form av kommunikation där meddelanden sprids och förstoras via word-of-mouth 

(se sida 19) i den digitala mediesfären (till exempel internet). Samtidigt nämner Wilson 

(2009-04-03)  att viral marknadskommunikation är en marknadsstrategi vars huvudsyfte är 

att genom individer snabbt kunna spridas för att budskapet ska få så stor och snabb 

exponering som möjligt. Detta skiljer också den virala marknadskommunikationen från 

andra nätverksspridningsmodeller såsom organisk tillväxt, som Larsson (2006:255-256) 

menar förutsätter ett tidsperspektiv som kan innebära att spridningen tar flera år för att få 

genomslag. Ändå sker förmedlingen av meddelanden, likt virala meddelanden, genom 

interpersonell kommunikation mellan individer snarare än massmedial påverkan. 

I denna undersökning utgår vi ifrån det perspektiv som ser viral marknadskommunikation 

som ett fenomen som främst kommer till uttryck i sociala nätverk via de digitala medierna. 

Detta eftersom vi påstår att avgränsningar måste göras då begreppet viral 

marknadskommunikation kan vara väldigt brett. Dessutom är det ur vårt perspektiv på 

forskningsproblemet mer relevant för undersökningen att göra denna precisering. Dock 

nämner Kirby & Marsden (2006:89) att diskussionen kring vilken definition som är korrekt 

är mindre relevant än vilka metoder som huvudsakligen används. 
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3.1.2 Viral marknadskommunikation  

Enligt Wilson (2009-04-03) kommer liknelsen med ett virus ur dess (meddelandets) rapida 

spridning; dess fördelaktigheter att snabbt multiplicera sig och således nå ut till många 

mottagare på en kort tid. Detta möjliggörs enligt Kirby & Marsden (2006:87) genom att 

teknologin och de digitala mediernas utveckling medfört att information nu kan spridas 

väldigt fort. Om marknadskommunikativa meddelanden planeras och implementeras i dessa 

system innebär det att företag med sitt meddelande kan nå en stor mottagargrupp med 

relativt små medel. Detta skulle genom den mer traditionella marknadskommunikativa 

apparaten kräva betydligt större resurser och ekonomiska medel, än med den virala 

marknadskommunikationen. Därför anser vi att den virala marknadskommunikationen kan 

ligga till stor fördel hos mindre företag (såsom independentbolag) vars resurser är betydligt 

mindre än hos de stora skivbolagskoncerner som konkurrerar på samma marknad. Kirby & 

Marsden (2006:91-92) pekar just på de lönsamma finansiella aspekterna som en av de 

tyngsta fördelarna med viral marknadskommunikation. Dock ska tilläggas att vi anser att 

lönsamheten måste ses i relationen till resultatet av den virala kampanjen. 

Viral marknadskommunikation som strategiskt verktyg har enligt Kirby & Marsden 

(2006:91) idag utvecklats till att implementeras i större kampanjer, och har även kunnat 

generera ökad försäljning, och inte bara uppmärksamhet kring ett varumärke eller en 

produkt. Också hemanvändare kan idag få genomslag av vad som skulle kunna liknas vid 

viral marknadskommunikation, fast för eget producerat material såsom filmer och bilder. 

Dock säger Kirby & Marsden (2006:91-92) att det som gör den virala 

marknadskommunikationen framgångsrik (om den lyckas) är det faktum att mottagaren har 

kontrollen. De kan själva välja huruvida de vill vara mottagare och faktiskt exponera sig för 

och driva kommunikationen genom att interagera med meddelandena. Wilson (2009-04-03) 

nämner vidare också hur användandet av andra aktörers utrymme, till exempel sociala 

nätverk (se sida 22) möjliggör det karaktärsgivande spridandet av virala meddelanden, 

exempelvis genom annonser och webbreklam. 
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3.1.3 Word-of-mouth  

Word-of-mouth menar Wilson (2009-04-03) är ett annat namn för viral 

marknadskommunikation, bara att det inte sker genom internet. Vi anser dock att word-of-

mouth är ett fenomen som är starkt länkat till spridningen av virala meddelanden, snarare 

än en synonym med ett annat användningsområde. Kirby & Marsden (2006:164-166) 

menar att word-of-mouth-kommunikation är interpersonell, den sker alltså mellan två 

individer som kommunicerar med varandra. De säger ytterligare att ur ett 

marknadskommunikativt perspektiv är denna kommunikation kommersiellt sinnad, även 

om de två individerna inte själva uppfattar det som kommersiellt. Vidare menar Kirby & 

Marsden (2006:174-175) också att word-of-mouth är ett bra marknadskommunikativt 

verktyg eftersom människor tenderar att lyssna på andra då de uppfattar detta som ett 

normalt sätt att ta del av information. Vidare ges också virala budskap större tilltro till om 

det kommer från någon som står en nära, såsom en släkting eller vän. 

Kirby & Marsden (2006: 137, 166) nämner dock också att word-of-mouth kan ha motsatt 

effekt och minska deras tilltro till produkten eller tjänsten. Detta kallas för negativ word-of-

mouth och ter sig genom att den word-of-mouth spridning som görs istället är negativ, där 

spridaren levererar negativa meddelanden om en produkt eller liknande till sin omgivning. 

Huruvida det blir en positiv eller negativ word-of-mouth spridning är ofta starkt länkat till 

produkten eller tjänsten och användarens upplevelser av denna. 

Vi ser word-of-mouth som starkt sammanlänkat till viral marknadskommunikation och dess 

spridningseffekter. De som agerar spridare av ett meddelande som ingår i en viral kampanj 

anser sig själva inte handla ur ett kommersiellt syfte, även om faktum är att de gör just det. 

För att virala meddelanden ska kunna få en stor spridning krävs också att mottagaren för 

meddelandet vidare, vilket gör word-of-mouth till en nödvändighet för en lyckad viral 

kommunikation. Word-of-mouth-spridningen är dessutom virusliknande och kan ske både i 

verkligheten men också via andra kommunikationsvägar över internet och i medier. 

Kontentan är att det har en betydande del av den virala marknadskommunikationen. 
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3.1.4 Opinionsledare 

Så kallade opinionsledare är ett begrepp som är starkt sammankopplat till word-of-mouth-

fenomenet och därför också kan länkas till viral marknadskommunikation. Enligt Rogers 

(2003:27, 316-317, 388) är opinionsledare de individer som har förmågan att kunna influera 

och påverka övriga, sena mottagare. Denna förmåga får opinionsledare genom att till en 

högre grad utsätta sig för extern information och förmår vara innovativa i jämförelse med 

andra individer. Således är de bland de första att bli mottagare för (nya) meddelanden, och 

sedan sprida dessa vidare. 

Kirby & Marsden (2006:171-172,177) menar att det är viktigt för 

marknadskommunikatörer att kunna identifiera opinionsledare för att underlätta word-of-

mouth-spridning av ett meddelande. Detta kan vara en vital del av word-of-mouth-

fenomenet, som pekar på att direkt kontakt med opinionsledare kan vara grunden till en 

lyckad kommunikation. Rogers (2003:388) nämner att opinionsledares åsikter ofta ses som 

framsynta och bedöms därmed som trovärdiga av dess följarkrets. Detta förstärker 

ytterligare den påverkan som opinionsledare har över sena mottagare, och dess viktiga roll i 

word-of-mouth-kommunikationen. 

Vi ser opinionsledare som en naturlig del av word-of-mouth-kommunikationen eftersom de 

i en viss grad kan påverka utgången av hur väl och hur fort ett meddelande sprids. Som vi 

redan diskuterat är word-of-mouth kommunikation enligt oss en naturlig del av den virala 

marknadskommunikationen, vilket också gör opinionsledarnas roll viktiga. 

Rogers (2003:388) nämner att för stor fokus på opinionsledares roll som innovativ kan göra 

denne för innovativ ur de sena mottagarnas perspektiv. Detta ser vi också som en risk 

eftersom de då kan känna sig alienerade och förlora förtroendet för opinionsledaren. Som 

följd kan meddelandets spridning drastiskt minskas och meddelandet försummas eftersom 

de sena mottagarna inte längre tar efter opinionsledaren. Också Larsson (2006:259) säger 

att opinionsledare som är så kallade early adopters, tidiga användare, har en större 

påverkansgrad på andra individer än de som är innovatörer. Kirby & Marsden (2006:172) 

menar vidare att man inte ska underskatta övriga mottagare eftersom dessa också till stor 
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del bidrar till spridandet av meddelanden. Vi har också försökt att inte gå för mycket i 

betydelsen av opinionsledare. Detta dels för att det kan vara svårt att veta hur mycket dessa 

verkligen påverkar spridningen av meddelanden, men också för att vår fokus på digitala 

sociala medier i princip når alla som har tillgång till teknologin, och spridningen är så rapid 

att det kan vara omöjligt att veta vilka som egentligen agerar opinionsledare och vilka som 

är sena mottagare. Vi uppmärksammar dock opinionsledarens funktion i spridning av 

meddelanden i undersökningen. 

3.2 Webb 2.0  

Webb 2.0 är ett uttryck som myntades 2004 då en konferens skulle hållas av O'Reilly och 

MediaLive International, två stora webbföretag (Vossen & Hagemann, 2007:xi-xii).  Efter 

detta har det diskuterats och diskuteras fortfarande exakt vad Webb 2.0 är och vad det står 

för.  Vi kommer att använda uttrycket Webb 2.0 och definiera vad vi anser att det står för 

samt diskutera dess roll i vår teoretiska referensram i det som följer härefter. 

Hur Webb 2.0 har uppstått diskuterar Vossen & Hagemann (2007:64-66) vidare att det är 

tre områden på internet som denna utveckling skett inom. De tre områdena kallar de 

strömmar och dessa är applikationsströmmen, teknikströmmen och socialiseringsströmmen. 

Dessa strömmar kombinerade är det som kallas för en utveckling av Webb 1.0 till Webb 

2.0 och just ordet utveckling är viktigt, det är ingen revolution. 

Den stora skillnaden mellan Webb 1.0 och Webb 2.0 är hur användare interagerar med 

webben. Förut så var interaktionen begränsad till ett minimum och internet användas 

mestadel till att söka information. Med Webb 2.0 så ökas interaktiviteten och användare 

börjar skriva till webben istället för att bara läsa, och därför kallas Webb 2.0 ibland även 

"read/write Web". Shuen (2008:1) skriver att det har lett till att användare inte är 

begränsade till vad de kan hitta, se eller ladda ner från webben utan möjligheterna har 

expanderat och lett till vad de kan göra, interagera, kommunicera, samarbeta, göra om, 

ändra m.m. 
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3.2.1 Användargenererat innehåll  

Det innehåll som användare skapar på webben anses vara oerhört viktigt inom Webb 2.0 

och många tjänster bygger på just detta. Ett exempel på detta är Flickr 

(http://www.flickr.com) som Shuen (2008:2-9) tar upp som exempel. Flickr är en tjänst på 

webben där användare kan ladda upp foton, detta är själva grunden i tjänsten. Utöver detta 

så erbjuder Flickr massvis med funktioner kopplade till detta, som exempelvis möjlighet att 

organisera foton, redigera foton, koppla foton till kartor för att visa var de är tagna och att 

kommentera dina egna och andras foton. 

Det intressanta med Flickr är att utan användare skulle sidan inte ha något innehåll 

överhuvudtaget, det är alltså användare som genererar allt innehåll till den. Dels genom att 

ladda upp sina egna foton och dels genom att interagera med andra användare och deras 

foton exempelvis genom att kommentera och lägga till så kallade taggar på dem för 

kategorisering. Detta har en multipliceringseffekt på innehållet då det inte bara bidrar till att 

användare interagerar med varandra utan det skapar även andra positiva effekter. En sak är 

att meta-informationen för foton på Flickr enligt Shuen (2008:11) är till 85% 

användargenererade och detta förbättrar kvalitén för Flickrs kategorisering och sökresultat 

för användare. 

3.2.2 Sociala nätverk på internet 

Sociala nätverk på internet handlar enligt Vossen & Hagemann (2008:273) om mjukvara 

som skapats i ett syfte att bygga ett socialt nätverk på internet för en grupp människor med 

ett gemensamt intresse. Det finns en uppsjö av sociala nätverk, exempel är tidigare nämna 

Flickr (http://www.flickr.com) som riktar sig till människor med fotointresse, MySpace 

(http://www.myspace.com) som främst riktar sig till musikintresserade människor och för 

videointresserade människor finns YouTube (http://www.youtube.om). Vad dessa nätverk 

gör är att de skapar länkar mellan människor istället för bara mellan olika sidor. 

I traditionellt socialt nätverkande finns det tre olika roller enligt Shuen (2008:71-72) och 

dessa är förenare, informationsspridare och försäljare. Förenare agerar genom att de vill 
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koppla ihop människor i en social kontext i olika syften, de vill att rätt människor träffar 

varandra. Informationsspridare är människor som sitter inne på information som de vill 

sprida vidare i det sociala nätverket för att upplysa folk. Till sist har vi försäljare som vill 

påverka medlemmarna i det sociala nätverket att agera och köpa saker. Socialt nätverkande 

på det traditionella sättet och socialt nätverkande på internet skiljer sig inte så mycket, utan 

förenklar vissa aspekter och blir ett komplement till det traditionella nätverkandet. När du 

nätverkar på internet har du enkel tillgång till personligt innehåll som finns där, du slipper 

kallprat och det är mycket enklare att komma i kontakt med någon du inte känner. 

3.2.3 Bloggar och bloggosfären  

Bloggar är enligt Shuen (2008:58) webbsidor med användargenererat material, ofta 

personliga eller inriktade mot ett särskilt ämne. Vossen & Hagemann (2008:50-52) menar 

vidare att det ofta fyller en funktion som en sorts digital journal eller dagbok för 

användaren som uppdateras kontinuerligt, och att det idag är väldigt lätt att hitta 

leverantörer av bloggsystem som är gratis på internet. Vidare har bloggar idag också stöd 

för att kunna bruka multimedia i form av bland annat bilder, ljud och filmer. Kirby & 

Marsden (2006:154-155) menar också att bloggar har stor potential som spridare av viral 

meddelanden eftersom tillgängligheten av informationen är så stor. Shuen (2008:112-113) 

säger vidare att bloggar ofta sprids till framtida läsare genom så kallade feeds som många 

blogg-leverantörer på internet har, där läsaren kan länka sig till informationen för att få 

ständiga uppdateringar. På så vis kan också informationen filtreras för att läsaren själv kan 

välja vilka ämnen eller vilken typ av blogg de vill läsa.  

Vi anser att bloggar kan ha en stor funktion som spridare av virala meddelanden och word-

of-mouth. Enligt Vossen & Hagemann (2008:53) har individer förhållandevis högt 

förtroende för privata bloggare och vad de skriver, vilket gör dem till en bra kanal för just 

marknadskommunikativa budskap. Samtidigt kan bloggar dock missbrukas i form av att de 

endast förtalar produkter, tjänster eller företag, vilket kan medföra att bloggar får ett sämre 

rykte. Kirby & Marsden (2006:157) menar ändå att bloggande och dess olika utförande 

med stöd för att publicera musik och filmer, gör den till en stark framtida konkurrent till 
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andra medie- och marknadskommunikationskanaler. 

3.2.4 Webb 2.0 för företag  

Hur bör företag då använda Webb 2.0 till sin fördel? Shuen (2008:157) diskuterar hur 

företag kan gå från teori till praktik för att de ska kunna dra fördel av det nya webbklimatet. 

Det första handlar om att samla ihop information från användare och sedan sprida denna 

information vidare i en form som andra användare är beredda att betala för. Detta handlar 

alltså om att se till vad användare kan bidra med för information som tillsammans skapar en 

tjänst andra användare är intresserade av och vill använda. Nästa del handlar om att skapa 

möjligheter till nätverkande för användare. Då detta är kärnan i Webb 2.0 och bidrar till en 

multipliceringseffekt är det oerhört viktigt. Kan ett företag identifiera vilka behov de har 

och hur de kan uppfylla dessa med att skapa nätverk för användare har de kommit långt 

eftersom nätverkseffekten är exponentiell. 

Detta för en vidare till hur företaget bör arbeta i, och med, sociala nätverk. Att skapa 

sociala nätverk är en vanlig företeelse i Webb 2.0, men de spelar även en stor roll när de 

inte har en central fokus i ett projekt. De är utmärkta arenor för att skapa kontakter med 

potentiella kunder till företaget. Det viktiga blir att identifiera de personerna som har 

nyckelroller i socialt nätverkande, alltså som tidigare nämnt de som har funktioner som 

förenare, informationsspridare och försäljare. Sedan gäller det att utvärdera hur man 

påverkar dessa på rätt sätt för att aktivera dem och belöna dem för att gynna en. Och det 

viktiga att tänka på vad gäller sociala nätverk är hur man skapar en viral 

marknadskommunikation (se sida 17) i nätverken. 

3.3 Marknadskommunikation inom musikbranschen  

Enligt Kusek & Leonhard (2005:59-67, 101-113) har många skivbolag idag, oavsett 

storlek, utnyttjat ny teknologi och de tekniska marknadskommunikationslösningar som har 

fötts ur teknologins utveckling. Detta medför också att de kan nå och skapa relationer med 

sin lyssnarkrets och marknaden som sådan, genom interaktion. Utveckling har också 
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inneburit att marknadskommunikationen har flyttat ifrån traditionella medier såsom radio 

och TV, och istället har fokus flyttats till de nya sociala medierna. Vidare säger de att yngre 

generationer, som har en passion för att upptäcka och lyssna på ny musik, numera finns på 

internet och i virtuella sociala nätverk. Möjligheterna till att kostnadseffektivt kunna 

influera och nå stora individer med sina meddelanden fort möjliggörs eftersom den digitala 

miljön de finns i tillåter just detta. Virala meddelanden som sprider sig genom sociala 

nätverk och via fildelningssystem är därför vitala som marknadskommunikativt verktyg. 

Enligt Kusek & Leonhard (2005:111-113) är framförallt independentbolag de som står för 

den främsta innovativa framväxten inom musikbranschen. De är oftast först med att 

introducera nya lösningar, både musikaliskt men också för hur man tar sig an problem. 

Förklaringen ligger i att de oftast är relativt små, och därmed också dynamiska som 

organisation. Medan större skivbolag har ett kontrasterande ekonomiskt perspektiv (i 

jämförelse med mindre bolag) i sin operativa funktion och samtidigt är återhållsamma vad 

gäller utveckling, kan independentbolag vara strukturerade för att kunna överleva med 

mindre resurser eftersom de är anpassade till en sådan situation. Detta gör också dem mer 

villiga att ta till sig innovationer och ligga i framkant för utvecklingen. Detta ser vi som 

intressant eftersom independentbolag då kan utnyttja de digitala kanalerna, som är 

framtiden för marknadskommunikation och distributionen av musik.  
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4 Resultat  

De intervjuer vi har utfört är den empiri vi har samlat in i vår undersökning och här 

presenterar vi den. Jeff Melnyk på 'Gaymonkey Records', Johan Billing på 'Electric 

Fantastic Sound' och Peter Andersson på 'Adore Music' är våra respondenter och deras 

svar är det som här redovisas.  

4.1 Målgrupper  

Målgrupperna för de olika skivbolagen har visat sig vara väldigt olika, och de preferenser 

som används för målgrupper utgörs oftast av vilken genre musiken befinner sig i. Melnyk 

säger även att de utformar en specifik målgrupp för varje artist de ska kommunicera ut på 

marknaden medan Andersson säger att de arbetar med målgrupp utifrån genre där de har en 

yngre målgrupp för pop och en äldre för hårdrock exempelvis. Men generellt så har alla 

respondenter sagt att det är musiken som dikterar vilken målgrupp som finns för den. 

4.2 Artistintegrerad marknadskommunikation  

Alla respondenter argumenterade för att det är väldigt viktigt att integrera artisterna i sin 

marknadskommunikation och på så sätt ta bort "mellanhänder" som finns mellan artisten 

och fansen. Just därför försöker de få sina artister att kommunicera med sina fans på ett sätt 

som passar artisten, allt från att svara personligt på meddelanden i form av e-post eller 

meddelanden i sociala nätverk till att skicka ut mer opersonliga meddelanden till en större 

skara fans men som ändå kommer direkt från artisten. 

En annan anledning Andersson pekar på är att independentbolag ofta har begränsad 

arbetskraft och tre av de fyra respondenterna säger att de arbetar själva i företaget och oftast 

vid sidan av andra jobb. Detta leder enligt dem till att de inte har så oerhört mycket tid att 

lägga ner på marknadskommunikation. Därför försöker de få artisterna att engagera sig i det 



27 

för att de tillsammans ska gemensamt kunna lägga mer tid på att nå ut och kommunicera 

med fansen. Han säger även att det blir roligare när man lyckas om man samarbetar med 

artisterna i marknadskommunikationen. 

4.3 Kommunikationskanaler på internet  

4.3.1 Sociala nätverk 

Kärnan i respondenternas marknadskommunikation säger de att det handlar om att 

kommunicera genom sociala nätverk på internet. Vad Melnyk säger om detta är att de 

försöker bygga ett eget socialt nätverk runt varje artist, inom de sociala nätverken som 

redan existerar. Detta gör de genom att få fansen till artisterna organiserade i de sociala 

nätverken och få dem att engagera sig och bli delaktiga i artistens musik och aktiviteter. De 

åstadkommer detta på olika sätt. Ett tydligt exempel är att Gaymonkey Records artist 

Majiker kommer att hålla en konsert i slutet av april 2009 och är man vän med antingen 

Majiker eller Gaymonkey Records på MySpace eller Last.fm och köper biljetten via Fnac 

(skivbutik i Paris) får man köpa två biljetter till priset av ett. Detta är enligt Melnyk ett sätt 

att ge tillbaka till fansen och deras engagemang och delaktighet i de sociala nätverken. 

Vidare anser Andersson att de sociala nätverken skapar ett mycket enkelt sätt att länka till 

annat innehåll som finns utanför det sociala nätverket när man kommunicerar med 

målgruppen. Ska de exempelvis släppa en mp3-fil för gratis nedladdning, visa en 

musikvideo på Youtube eller visa foton från en spelning så kan de mycket enkelt inkludera 

länkar i meddelandet och på så sätt skapa ett enkelt sätt för läsaren att nå dessa. 

Det finns en uppsjö av olika sociala nätverk på internet och vissa har syftet att vara en 

mötesplats för musikintresserade, som exempelvis MySpace och Last.fm, medan andra är 

mer generella som exempelvis Facebook. Vi tar upp de fyra mest använda sociala 

nätverken som används av respondenterna och dessa fyra används mer eller mindre av alla 

respondenterna och deras artister. 
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4.3.1.1 MySpace  

Enligt Nationalencyklopedin (2009-04-21) är MySpace ett socialt nätverkscommunity där 

olika individer kan nätverka och lägga upp användargenererat material såsom text, bild och 

filmer. Det är idag en av de största webbplatserna inom sin genre, och användaren har stor 

influens över det material som finns på webbplatsen. I stor utsträckning förknippas 

MySpace också med artister, där de kan använda sig av marknadskommunikativa medel för 

att publicera musik, musikvideos och information.  Det finns även band som blivit 

upptäckta av marknaden och skivbolagen genom att finnas på MySpace.  

MySpace är det största sociala nätverket för musik enligt respondenterna också, och det är 

här de mest aktivt agerar för att kommunicera med sin marknad. En stor styrka de ser med 

MySpace är "vän till en vän"-konceptet som gör det oerhört enkelt att lägga till vänner som 

är i indirekt koppling till en artist. Melnyk säger exempelvis att deras artist Majiker har 

producerat en artist som heter Camille, och han finns i henne så kallade "top friends" på 

sidan och hon pratar om att han producerat henne. Från detta blir det väldigt lätt enligt 

Melnyk att hitta vänner genom Camille, alltså hennes vänner som då blir "vän till en vän". 

En stark fördel med MySpace är möjligheten att ladda upp låtar och skapa en spellista folk 

kan lyssna på enligt Andersson. Detta gör att man kan ge besökaren ett smakprov på 

musiken som erbjuds och förhoppningsvis få dem att engagera sig och bli vän med artisten. 

4.3.1.2 Last.fm  

Last.fm är enligt dem själva (2009-04-21) en global musiktjänst på internet som registrerar 

användares musik- och lyssningsvanor. Den finns idag tillgänglig på tolv olika språk. 

Last.fm erbjuder användaren att lyssna på musiken genom deras egen mjukvara, 

radiostationer eller förhandslyssning på nya låtar och 30-sekunders klipp. Användare 

erbjuds även möjligheten att själv ha en egen typ av radiostation som spelar den typen av 

musik som användaren själv tycker om, och man kan även skapa egna grupper dit 

användare kan ansluta. På så vis finns det även möjlighet till interaktion, och man kan 

skriva textmeddelanden till andra användare. 
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Last.fm används av företagen på olika sätt. Billing menar att de använder Last.fm mest som 

ett sätt att komma ut med reklam i form av annonser riktade mot den målgruppen de har 

baserat på användarnas lyssnarvanor. Melnyk använder Last.fm på ett helt annat sätt och 

ser hela tiden till att hålla koll på de som lyssnar på artisterna som finns signerade hos 

Gaymonkey Records. På så sätt säger han att han kan profilera en typisk lyssnare för den 

artisten baserad på lyssnarnas lyssnarvanor och därefter kan han utarbeta en strategi för att 

nå, påverka och få dessa lyssnare involverade i artisten och skivbolaget. Han säger även att 

istället för att annonsera köper de en tjänst Last.fm har där han kan styra att om någon 

lyssnar på en artist så ska en låt spelas efter den med en artist från hans skivbolag. Därefter 

kan han följa upp detta och se om de lyssnade på låten, om de lade till låten som en av 

deras favoritlåtar och liknande. 

Sedan har vi en annan skola som Andersson arbetar med där de ser till att artisterna 

använder sig av Last.fm för att på så sätt sprida sin musik och kommunicera med sina fans, 

precis som diskuteras i 4.2 Artistintegrerad marknadskommunikation (se sida 26). 

4.3.1.3 Facebook  

Enligt Nationalencyklopedin (2009-04-21) är Facebook ett socialt nätverkscommunity som 

idag är en världens tio största webbplatser sett till antalet användare. Facebook är 

demokratiskt utformat där användarna själv har kontroll över de riktlinjer som finns på 

webbplatsen. Användare på Facebook kan interagera genom olika nätverk, beroende på 

bland annat var de bor eller var de arbetar. Användare kan också skicka meddelanden, 

uppdatera sin status så att andra ser och lägga upp bilder samt filmer.  

Detta är enligt respondenterna inte ett av de mest populära verktygen för att kommunicera 

ut sin musik och är relativt oprövat hos dem. Som Melnyk säger, "But to me Facebook isn't 

really a music tool" och det har därför hamnat lite i skymundan. Även Billing säger att de 

bara "kikat" på Facebook. Däremot använder sig alla respondenter sig av det och försöker 

använda sig mer och mer av det för att kunna nå ut till det stora användarantalet som finns 

på Facebook, och kunna rikta marknadskommunikation med hjälp av Facebooks utvecklade 
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reklamverktyg. 

4.3.1.4 Twitter  

Twitter är enligt dem själva (2009-04-17) en nedskalad och enkel tjänst där användaren 

uppdaterar sin status, genom så kallade "tweets". Användare kan då följa dessa 

uppdateringar från andra användare, och på så vis få den information som man lägger i sin 

status. Man kan därmed också välja att ta del av informationen fritt och själv välja vilken 

information från vilken användare man vill ha. Tjänsten fungerar även tillsammans med 

mobiltelefoner och andra sociala nätverkscommunities. 

Twitter används mest i den artistintegrerade marknadskommunikationen och 

respondenterna säger att det passar bra till artister som är upptagna och inte har lika mycket 

tid att investera i de sociala nätverken. Genom Twitter kan de skicka ut små korta 

meddelanden till alla fans som följer dem där, och på så sätt får fansen information direkt 

från artisten utan att artisten behöver lägga ner väldigt mycket tid på att svara på fansens 

meddelanden, vilket det dock finns möjlighet till. 

4.3.2 Bloggar och bloggosfären  

Att hålla kontakt med bloggar och den så kallade bloggosfären är något alla respondenterna 

gör. Andersson säger att bloggar har exploderat de senaste 3-4 åren och att de jobbar med 

att göra utskick till olika bloggare i hopp om att de ska skriva om det för att på så sätt nå 

bloggens läsare. Melnyk arbetar precis på samma sätt och säger att han har mellan 100 och 

200 bloggar som han kontinuerligt kontaktar för att försöka kommunicera till bloggarnas 

läsare. Han menar att även om de ibland älskar det, och ibland hatar det så är det 

publiciteten han är ute efter och inte positiv kritik. 

De pressreleaser som respondenterna skickar ut för att försöka få spridda och skrivna om 

skickas oftast till bloggar. Detta istället för att bruka de traditionella kanalerna, såsom att 

utnyttja de professionella medierna som dagstidningar, kvällspress, radio och tv. 
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4.4 Traditionella kommunikationskanaler  

Intervjuerna visar att de traditionella kommunikationskanalerna som annonsering i tv, radio 

och tidningar är något som inte används särskilt mycket. Inte heller kontakt med 

journalister och liknande sker i någon större utsträckning. 

Billing säger att de använder traditionella kommunikationskanaler förut men har nästintill 

slutat med detta då internet numera omfattar större andel av marknadskommunikationen. 

De använder sig av tidningsannonser sporadiskt, mest för enligt honom själv visa att de 

finns, och det har även ett varumärkesbyggande syfte. Oftast skickar de ut skivor till 

radiostationer som de vet gillar deras musik och eventuellt kommer att spela den. 

Andersson säger att de jobbar på ett liknande sätt och att deras fokus ligger på 

studentradiostationer där de kan nå ut till en studerande målgrupp på ett kostnadseffektivt 

sätt. Sedan har de även affischer när deras artister är ute på turné, men annars brukas inte de 

traditionella kommunikationskanalerna särskilt mycket i marknadskommunikativt syfte. 

Den som lägger lite mer energi på de traditionella kanalerna är Melnyk, han menar att de 

lägger ungefär 20% av tid och pengar på dessa, och de resterande 80% använder de på 

kommunikation via internet. Vad de gör i de traditionella kanalerna är att de har byggt upp 

relationer till trendsättare som kan vara exempelvis journalister på tv, radio, specialmagasin 

eller tidningar. 

4.5 Jämförelse mellan traditionella och 
kommunikationskanaler på internet  

4.5.1 Riktad kommunikation  

En av de stora fördelarna respondenterna lägger fram för kommunikationskanaler på 

internet är möjligheten att skräddarsy den målgrupp man vill nå ut till med sin 

marknadskommunikation. Billing säger att de börjat titta på Facebook just av denna 

anledning, eftersom de kan skicka ut ett budskap till en målgrupp med ett visst intresse och 

inom ett ålderspann. Även Melnyk påpekar detta och säger att "you can know your 
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audience" medan Billing trycker på att de är noga med att inte "skjuta i blindo". 

Just Melnyk använder sig mycket av detta som diskuterades i 4.3.1.2 Last.fm på sida 28. 

Just att han använder sig av människors lyssnarvanor för att kunna identifiera och forma sin 

målgrupp. Detta gör han för att få ett tydligt perspektiv över målgruppen, för att kunna rikta 

och nischa sin kommunikation. 

4.5.2 Dialog och delaktighet 

Den enligt respondenterna största fördelen med kommunikationskanaler på internet är just 

dialog och delaktighet. Melnyk säger att han anser att kommunikationen blir personlig och 

att han tycker det är viktigt i dagens marknadskommunikation. Dessutom får det 

målgruppen delaktig i vad artisten eller bolaget gör och Melnyk menar att man på det sättet 

bygger en bas med lojala fans eftersom han tror att just musikfans är ute efter detta. 

Billing säger att de har upptäckt att den effektivaste marknadskommunikationen i sociala 

nätverk på internet är att vara aktiv som användare och försöka skapa en dialog med andra. 

Att bara mata ut budskap, reklam och färdiga meddelanden tror han inte alls på lika starkt 

som att lägga tid och energi i de sociala nätverken för att på så sätt prata med sin målgrupp. 

Inte nog med att fansen blir delaktiga menar Melnyk, han säger också att han själv blir 

delaktig i marknaden och marknadskommunikationen på ett helt annat sätt: 

”You really feel like you're involved, that the sense of involvement with the 
community is that much stronger.” 

Han menar att varje framgång han når med sin marknadskommunikation i de sociala 

nätverken har en större känsla av framgång än de han når genom traditionella 

kommunikationskanaler. Detta eftersom han då känner sig delaktig i kommunikationen och 

med målgruppen, alltså fansen. 
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4.5.3 Mätbarhet  

När man exempelvis gör en annonskampanj på internet kan du få reda på exakt hur många 

som ser den och hur många som klickar på den enligt respondenterna, vilket gör kampanjen 

mätbar. Likadant säger de om du bjuder in folk till en konsert via exempelvis MySpace 

eller Facebook kan du se hur många som svarar att de kommer även om du inte kan veta 

exakt hur många därifrån som faktiskt kommer. 

Melnyk säger att detta är viktigt för han vill känna att han inte slösar sin tid på 

kommunikation som inte har någon effekt, och han vill dessutom inte slösa pengar på något 

som inte målgruppen ser eller läser. Billing säger att mätbarheten är en av fördelarna med 

internetannonsering:  

”Det går även mäta väldigt enkelt och snabbt hur många klick man fått på 
sina annonser. Då märker man väldigt snabbt om det fungerar eller inte, och 
då kan man se om man ska byta eller fortsätta köra” 

4.5.4 Resurser  

Det som mest skiljer de traditionella och nya kommunikationskanalerna åt menar 

respondenterna att det är vilka resurser som måste investeras för att få det att fungera. I de 

nya kommunikationskanalerna så handlar det om att man måste investera mycket tid och 

hålla sig aktiv för att kommunikationen ska fungera effektivt. Ser man till de traditionella 

kanalerna så säger de att det handlar mer om att investera ekonomiska resurser i olika 

annonser, evenemang och kampanjer. 

Just det att de måste lägga ner mycket tid kan de ibland se som en nackdel då tid inte alltid 

är det de har. Melnyk menar att marknadskommunikationen genom sociala nätverk är en 

ständigt pågående process som man måste vara delaktig i, underhålla och fortsätta bygga. 
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4.5.5 Kommunikationens livslängd  

I och med det som diskuteras i 4.4.2 Dialog och delaktighet (se sida 32) så handlar 

kommunikation i sociala nätverk på internet om att bygga relationer till människor enligt 

respondenterna. Det som detta leder till är att man bygger upp en grund av relationer till 

människor som man kan fortsätta bygga på och underhålla för att hålla relationerna 

aktuella. Vad blir då skillnaden i detta om man ser till kommunikationens livslängd? Jo, 

Melnyk diskuterar det att om du gör en PR-kampanj genom traditionella kanaler så har den 

en begränsad livslängd, den kommer endast att leva så länge den exempelvis sänds på 

radion eller visas i tidningar. När du däremot har byggt upp relationer till människor i 

sociala nätverk kommer du att behålla dessa under en längre period som bestäms av hur du 

underhåller relationerna och håller människorna nöjda. 

4.6 Framtidens marknadskommunikation i 
musikbranschen  

Alla respondenter är generellt överrens om att musikbranschen är en oerhört spännande 

bransch just nu, och de spår en ljus framtid för den. Vad gäller marknadskommunikationen 

anser de även att de nya sociala kommunikationskanalerna är det som börjat bana vägen för 

framtiden. Melnyk säger att "[...] I think for smaller labels, for artists, it's the only way to 

effectively market your music [...]" vilket pekar på hans starka tro att viral 

marknadskommunikation är det som måste användas av mindre företag inom 

musikbranschen för att de ska kunna överleva. 

Vidare anser Billing att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta även den, och detta 

skapar nya möjligheter för marknadskommunikationen i form av nya tjänster på internet 

och han tror även att den mobila utvecklingen kommer att ta fart och skapa nya möjligheter. 

Han säger att ”den kommer nog bli mer interaktiv, där man kommunicerar med sina fans 

mer och det blir en mer personlig kontakt med artisterna, lite att man slipper 

mellanhänderna.” vilket tyder på en strävan att simplifiera relationsbyggandet inom den 

virala marknadskommunikationen.  
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Andersson har även han en liknande syn på framtidens marknadskommunikation där han 

menar att man bör försöka kapa bort så många mellanhänder som möjligt mellan artisterna 

och fansen. Detta tror han kommer att skapa en sorts kärna av trogna lyssnare som gör det 

enklare att få dem att lyssna på musiken och sprida den. 
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5 Analys & diskussion 

Kapitlet analys kommer att ta upp kopplingen mellan våra resultat och vår teori, samtidigt 

som vi utifrån detta kommer att analysera och tolka resultatet för att komma fram till ny 

kunskap. 

5.1 Målgrupper  

Vi anser att den traditionella bilden av en målgrupp i musikbranschen måste ses över i och 

med de nya kommunikationskanalerna. I och med den konstanta kommunikation man kan 

ha med målgruppen genom de sociala nätverken på internet, lär man känna målgruppen på 

ett helt annat sätt. Just dialogen här anser vi vara kärnpunkten där man enkelt kan få 

feedback från sin målgrupp och svara på den. Detta gör att målgruppen knyts mycket 

närmare företaget eller artisten, och man kan enklare få en uppfattning om vad målgruppen 

tycker om och inte tycker om, samt vilka som passar in i denna målgrupp. På så sätt kan 

man bygga ett nätverk av folk man tror passa in i målgruppen och därför blir målgruppen 

mer individbaserad där du kan rikta dig till de som stämmer in och samtidigt välja bort de 

som inte passar in. Därför blir målgruppen inte ett urval av människor baserat på 

demografiska eller geografiska egenskaper, utan det blir istället detta nätverk av människor 

som man kan se och känna av om de stämmer in där. Detta eftersom de sociala nätverken 

gör det möjligt att se personlig data om människor och det är mycket enklare att komma i 

kontakt med människor man inte känner. 

Ser man till Last.fms möjligheter för att forma sin målgrupp, anser vi att potentialen är stor. 

I och med att du kan se användares lyssnarvanor då de är publika kan du få en bild av 

vilken din målgrupp är och vilka som eventuellt kan passa in i din målgrupp. All denna data 

är helt användargenerad då användare lyssnar och även bidrar till att strukturera datan när 

de sätter taggar på den, väljer att lägga till vissa låtar i sina 'älskade låtar' och så vidare. I 

och med att Last.fm har ett väldigt stort användarantal och väldigt mycket musik blir 
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multipliceringseffekten för nätverket väldig stor, och på så sätt bidrar det till att skapa så 

relevant meta-data som möjligt om nätverkets musik och dess användare. På så sätt kan 

man profilera sina lyssnare och dissekera individers lyssnarvanor i sin målgrupp. 

5.2 Artistintegrerad marknadskommunikation  

Vi har sett att samtliga independentbolag arbetar med detta, även om det inte är explicit 

uttryckt, och vi tycker att det är en oerhört viktig del av marknadskommunikationen. Det 

finns många fördelar med det, och egentligen inte några större nackdelar som vi kan se. För 

independentbolagets del så är det en oerhörd fördel i arbetsavlastning, då de kan lägga ut en 

del av marknadskommunikationen på artisten då det är en rätt tidsödande process, och tid 

oftast den mest värdefulla resurs som independentbolag har tillgång till. Dessutom tror vi 

att fans helst får information från artister direkt istället för att få dem av ett skivbolag. 

Kommunikationen får en mycket mer personlig prägel, och vilket bidrar till att fansen 

lättare tar informationen till sig. 

I och med allt detta anser vi att det måste läggas ett större fokus på att integrera artisterna i 

marknadskommunikationen. Den tekniska utveckling som skett och de sociala nätverk på 

internet som uppkommit ökar möjligheterna till detta något. I den traditionella 

marknadskommunikationen anser vi att den artistintegrerade marknadskommunikationen 

blev väldigt begränsad till antalet mottagare. Ta exempelvis en skivsignering; en möjlighet 

för fansen att få träffa artisterna och vice versa, men vad är problemet med en 

skivsignering? För det första så är den begränsad till en tid och en geografisk plats, så bor 

du inte i närheten måste du resa dit. Den är även begränsad till antal 

kommunikationsmöjligheter eftersom kommunikation ansikte mot ansikte är mycket mer 

tidsödande. Dock kan den artistintegrerade marknadskommunikationen stöta på liknande 

problem om antalet fans växer. Inledningsvis finns det ett antal kommunikationskanaler på 

internet som en ensam artist kan ha svårt att klara av. Genom spridning och framgång då 

antalet fans också växer, kan det således också bli svårt för artisten att bibehålla samma 

kontinuerliga kontakt och dialog med sina fans. 
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5.3 Internet som kommunikationskanal  

Internet har i stort sett ersatt de traditionella medierna som kommunikationskanal för de 

independentbolag vi undersökt. I vissa fall har det inte bara ersatt, utan också varit en 

möjlighet för dem att börja kommunicera mer med sin marknad. Vi anser att internet som 

kommunikationskanal bör vara, och oftast är det enda sättet för independentbolag som har 

begränsat med ekonomiska resurser. 

5.3.1 Sociala nätverk  

De sociala nätverken på internet som Facebook, MySpace, Last.fm och Twitter är de 

tekniska verktyg som möjliggör det nya kommunikationsmöjligheterna på internet. Det är 

här man måste bygga nätverk inom nätverken anser vi, och på så sätt skapa ett nätverk som 

man kommunicerar med kontinuerligt. För att hålla nätverket intakt måste personen som 

vill kommunicera vara aktiv och se till att hålla kontakten med de andra i nätverket för att 

de i nätverket ska känna att de är delaktiga och att det händer saker. Detta nätverk får ju 

uppenbarligen sina gränser i hur många de kan innehålla om det ska föras dialog mellan 

kommunikatören och nätverksmedlemmarna eftersom kommunikatörens tid är begränsad. 

Eftersom kommunikatörens tid är begränsad är det enligt oss viktigt att ha förmåga att 

identifiera de personerna som är villiga att sprida information vidare i sina egna nätverk och 

har ett inflytande på de andra i sitt nätverk, de så kallade opinionsledarna. Kan man då 

identifiera dessa och kommunicera med dem skapar man kanaler utanför nätverket och får 

på så sätt en viral spridning. Den virala spridningen är av substantiell vikt då 

kommunikationen blir väldigt begränsad om endast medlemmarna i nätverket 

kommunicerar med varandra men inte kommunicerar det vidare utanför nätverket till sina 

egna nätverk. Därför anser vi att man inte bör kommunicera i överflöd utan se till att hålla 

kommunikationen intressant för att göra den spridningsbar. Budskapen bör inte heller ha en 

karaktär av att vara för smala eftersom de då begränsar den potentiella virala effekten. 

Ett av de absolut kraftfullaste argumenten för att bygga sociala nätverk är att de till skillnad 

från exempelvis PR-kampanjer inte har en begränsad livslängd. Lyckas du bygga upp ett 
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starkt och lojalt nätverk och underhåller det och håller medlemmarna nöjda har du skapat 

dig en viral kommunikationskanal du kan använda om och om igen. Självklart påverkar hur 

mycket du använder det och budskapen du sänder ut vilken effekt det har och liknande, 

samtidigt som budskap i sig kan påverka medlemmarnas inställning till att vara medlemmar 

i nätverket. 

Vidare kommer vi att diskutera lite vad vi anser vara styrkor och svagheter hos de olika 

sociala nätverken och hur man bör använda de olika tjänsterna. 

5.3.1.1 MySpace  

Här har vi det största sociala nätverket vad gäller musikintresserade människor och här bör 

man lägga fokus just för att de personer som oftast finns där är där för musikens skull. 

Dessutom kan man lägga upp ljudfiler så att personer kan lyssna på dem. Enligt vår 

undersökning arbetar alla våra respondenter med MySpace just av denna orsak. Här anser 

vi att man bör arbeta enligt modellen att titta på liknande artisters vänner och försöka 

kontakta dem för att utöka målgruppen. För om en lyssnare gillar liknande artister till den 

artist du vill kommunicera ut, är chansen stor att de gillar din artist. 

5.3.1.2 Facebook  

Detta har visat sig vara relativt obeprövad mark för independentbolagen i sin 

marknadsföring. Nackdelarna för musikbranschen är att Facebook i sig självt inte är byggt 

för musik utan är ett generellt social nätverk. Därför finns alla möjliga människor här och 

det finns oerhört många att nå ut till, vilket både kan vara en fördel och en nackdel. 

Fördelen är just det att det finns en så stor mängd du kan kommunicera med, och 

begränsningarna i urval blir då få. Nackdelen är att du slösar tid på personer som inte är 

musikintresserade eller intresserade av din kommunikation, och det leder till ineffektivitet i 

kommunikationen och slösar tid. 
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5.3.1.3 Last.fm  

Vi får uppfattningen att våra respondenter inte har upptäckt Last.fms fulla potential utom 

möjligtvis Jeff Melnyk. I och med att alla användares lyssnarvanor registreras och är 

publika finns det stora mängder data om lyssnare och artister. Ur dessa anser vi att man kan 

få fram mycket, dels hitta nya människor att inkludera i sin målgrupp, dels se hur profilen 

för en användare i ens målgrupp kan se ut som du senare kan applicera på andra användare. 

Möjligheten att se vilka personer som har lagt till artisters låtar som 'älskade låtar', gör det 

lätt att identifiera de som faktiskt lyssnar aktivt på den artisten och har engagerat sig nog att 

lägga låten till sina 'älskade låtar'. Dessa personer bör identifieras och specifikt riktas 

kommunikation mot eftersom de med största sannolikhet är villiga att ta emot 

kommunikationen och eventuellt öppna en dialog. 

Från detta tycker vi att independentbolag måste få upp ögonen för Last.fm mer än att 

använda det som en annonseringskanal eftersom potentialen är så oerhört mycket större. 

5.3.1.4 Twitter  

Twitter har haft ett otroligt uppsving under 2008-2009 och bör därför uppmärksammas. 

Däremot anser vi att Twitter bör vara ett sekundärt socialt nätverk och att man inte lägger 

tid här på att leta nya personer till målgruppen. Eftersom det är svårt att få fram data om en 

användare på Twitter blir det svårt att identifiera om personen är värd att lägga tid på att 

kommunicera med. Istället anser vi att man kan från de större sociala nätverken som 

MySpace, Facebook och Last.fm få folk att hitta till artisten på Twitter och där de gör ett 

aktivt val att följa artisten om de är intresserade. Däremot tycker vi att Twitter bör ha en 

stark roll i den artistintegrerade marknadskommunikationen, därför att det blir en väldigt 

personlig kommunikation och detta skall inte underskattas. 

5.3.2 Bloggar och bloggosfären  

Vi ser hur bloggar och bloggosfären har påverkat independentbolagen i vår undersökning 

och dess förhållande till pressreleaser och utskick till olika media. I och med att bloggar 
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kan vara oerhört nischade blir det mycket enklare att identifiera vilka bloggar som möjligen 

kommer att skriva om ett budskap. Då bloggar uppfattas av att vara mer personliga och mer 

präglade av medborgarjournalistik kontra professionell journalistik, tror vi att det i sin tur 

gör att de upplevs som enklare att kontakta och föra en dialog med. Vi tycker att större 

fokus bör riktas på att använda bloggar i sin marknadskommunikation då människor har ett 

större förtroende för dessa i jämförelse med traditionella medier. Kombinationen av högre 

förtroende och möjligheten till spridning av virala meddelanden och word-of-mouth är stor 

på grund av informationsmängden. Således anser vi att detta är ett bra recept på att föra ut 

sina budskap till marknaden. 

Det kan i vår undersökning uppfattas som att independentbolagen nästintill helt har övergett 

traditionella tryckta medier som dagstidningar och dylikt när de vill nå ut med budskap. Vi 

anser dock att de traditionella tryckta medierna inte ska glömmas bort. De har precis 

samma funktion som bloggar i den meningen i att om de skriver om något så förs 

budskapet ut till dess läsare, det som skiljer är att i en tryckt tidning finns inte samma 

feedbackmöjligheter som en blogg med dess kommentarer tillåter. Tryckta medier har med 

största sannolikhet precis som bloggar möjlighet att ta emot e-post med pressreleaser och 

dylikt, på det sättet är det ingen större resurskrävande apparat som behövs för att även 

skicka ut det till tryckta medier när man skickar det till bloggar. Vidare består tryckta 

medier också länge. 

5.4 Fördelar med kommunikationskanaler på internet  

5.4.1 Riktad kommunikation  

Då vi tidigare analyserat hur man kan arbeta bättre med sin målgrupp i och med de nya 

kommunikationskanalerna, kommer vi osökt in på hur man kan rikta kommunikationen mot 

just dem.  Här har de sociala nätverken en styrka i och med att de delvis gör att man kan 

identifiera och kommunicera med rätt personer. Även möjlighet att skapa annonskampanjer 

och rikta dessa mot individer med vissa preferenser, gör att man kan styra sin 

kommunikation på en helt annan nivå än vad man kan göra i de traditionella medierna. 
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Anledningen till att vi anser riktad kommunikation vara så oerhört viktig ur ett 

independentbolags synpunkt är att det kostnadseffektiviserar 

marknadskommunikationsprocessen. Dels ödslar du inte tid på att kommunicera med folk 

utanför målgruppen, och du slänger inte iväg pengar heller. I och med de begränsade 

ekonomiska resurser independentbolag oftast rör sig med blir detta av yttersta vikt då de 

helt enkelt inte har råd att lägga pengar på marknadskommunikation som inte ger någon 

effekt. Kan man dessutom försöka hitta den målgrupp som kan agera opinionsledare och 

effektivt sprida informationen vidare ser vi att man kan få en bra avkastning och feedback 

på de resurser som läggs ner på marknadskommunikationen. 

Den nackdel vi främst ser är att man kan utesluta potentiella lyssnare och konsumenter 

genom att rikta sig för nischat. Dock tror vi, som innan nämnts, att om man lyckas hitta den 

grupp människor som kan sprida kommunikationen vidare i nätverken ändå kan hitta 

potentiella fans av musiken, artisten och skivbolaget genom dessa. 

5.4.2 Mätbarhet  

Ett problem med kommunikation handlar om hur man mäter kommunikation, vad det är 

som gör kommunikationen effektiv och gör att mottagaren tar till sig kommunikationen? 

Kommunikation på internet har definitivt ingen lösning på detta problem anser vi, men det 

har en fördel med andra kommunikationskanaler eftersom det finns en viss mätbarhet i 

kommunikationen. Om du väljer att kommunicera i form av en annonskampanj på en sida 

på internet finns det oftast möjlighet att mäta hur många som har klickat på denna annons, i 

vissa fall kan man även mäta hur många som har klickat på en annons och sedan genomfört 

ett köp. Dessutom finns det oftast statistik på hur många som har sett sidan, och du kan 

därigenom få ett ratio på hur många som har sett annonsen respektive hur många som har 

klickat på den. På så sätt kan du få en mätbar aspekt av kommunikationen. 

Problemet med denna mätbarhet är att den är ofullständig. Du får statistik över hur många 

som har sett annonsen med hjälp av antalet besökare på sidan, men det finns ingen garanti 

för att de faktiskt har sett annonsen, och om de såg den men totalt ignorerade den, såg de 
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den rent definitionsmässigt då? Vi anser att en person som ignorerat en annons fullständigt 

kommer att glömma bort den, och att det då inte kan räknas som att personen har sett den. 

Den statistiken som säger hur många som har klickat på en annons är lika ofullständig, då 

den svarar inte på varför någon klickade på den eller om de uppfattade annonsens budskap 

riktigt. Om någon misstolkar budskapet i en annons kommer de inte upptäcka det förrän de 

har klickat på annonsen och landat på sidan dit annonsen gick, för att inse att de misstolkat 

det. Då kanske de inte bryr sig om sidan och går tillbaka. Det kan rent av vara så att någon 

helt sonika råkat klicka på annonsen av misstag. 

Så man kan egentligen inte prata om mätbarhet anser vi, utan det handlar om begränsad 

mätbarhet. Även om en person klickat på en annons och faktiskt varit intresserad av den 

kan du fortfarande inte avgöra om det var kommunikationen som avgjorde att personen 

klickade, inte heller om personens perception av budskapet var den målperception du hade 

från början. Men självklart är den begränsade mätbarheten ändå en stor fördel, för denna 

finns inte i samma utsträckning i de traditionella kommunikationskanalerna. För att ta reda 

på hur många som sett exempelvis en tv-reklam måste det göras kostsamma undersökningar 

och vill man göra en kvalitativ undersökning om hur dessa personer uppfattade den måste 

ytterligare kostsamma undersökningar utföras. 

Mätbarhet behöver dock inte endast innebära hur många som har sett eller klickat på en 

annons anser vi. Kommunikation mellan människor är av ännu större vikt, och det är här 

mätbarhet verkligen har den starka fördelen. Kommunicerar du i sociala nätverk med dina 

mottagare så försöker du skapa en dialog med dem ofta, och får man respons på detta och 

mottagarna kommunicerar tillbaka har du också fått en sorts mätbarhet. Skulle du försöka 

kommunicera med ett antal mottagare och ingen svarar eller reagerar på det du 

kommunicerar så har du uppenbarligen inte lyckats nå fram till mottagarna och 

kommunikationen kan nog anses misslyckad. När det däremot uppstår kommunikation åt 

båda håll märker du att det fungerar. Just detta är viktigt, anser vi, därför att den som 

kommunicerar med sin marknad då kan känna en tillfredsställelse med sin kommunikation. 

Och som vi fick fram av vår undersökning var denna tillfredsställelse enligt en av våra 

respondenter en oerhörd drivkraft för honom, eftersom den gav honom mer tillfredsställelse 
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än när han märkte att han lyckats kommunicera bra genom de traditionella 

kommunikationskanalerna. 

5.4.3 Resurser  

Vi har märkt att de som arbetar i independentbolagen har ett brinnande intresse för musik 

och att de i de flesta fall själva är musikproducenter. Det finns en tro hos dem att 

skivbolaget ska hålla sin inblandning till ett minimum för att preservera artistens 

konstnärliga integritet. Här anser vi det är just detta som används och skapar ett starkt 

engagemang hos personerna för att föra ut musiken till människor, och att det oftast inte är 

ekonomiska incitament som sprider musiken. 

Resurserna som krävs för att sköta marknadskommunikationen hos ett independentbolag 

genom de nya kommunikationskanalerna handlar inte om ekonomiska resurser utan det 

handlar istället om tid och kommunikativ förmåga. Vi anser att man måste ägna tid åt att 

planera sin kommunikation och ha förmågan att kunna sätta sig in i hur målgruppen vill bli 

kommunicerade med för att kunna få fram en så effektiv kommunikationsplan som möjligt. 

Vi har märkt att det handlar om att vara aktiv i de sociala nätverken genom vår 

undersökning och det är här det handlar om att ha tid att lägga på att vara aktiv och ständigt 

kommunicera med målgruppen. Kommunikationen i de sociala nätverken blir på så sätt en 

oändlig process där man måste ha en dialog med målgruppen. Blir processen haltande tror 

vi att man kommer förlora intresset hos målgruppen och därigenom minska den virala 

kommunikationspotentialen hos det budskap man skickar ut till målgruppen. Vi anser 

därför att independentbolag som ägnar sig åt marknadskommunikation genom sociala 

kommunikationskanaler på internet kan hålla kostnaderna nere för sin 

marknadskommunikation. Vidare anser vi att om de ekonomiska resurserna räcker för 

traditionell marknadskommunikation som är mer kostsam bör man tänka efter om det inte 

är bättre att fortsätta i samma spår, och anställa folk som lägger tid på kommunikationen 

istället för att betala pengar för kampanjer. Tänker man så kan man bygga en långsiktig 

marknadskommunikation och det är av yttersta vikt. Fortsätter man att bygga ens sociala 

nätverk i de sociala nätverken ökar man den virala kommunikationseffekten och knyter 
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man en person till sig kan den i sin tur kommunicera vidare till ett antal personer via word-

of-mouth. Därför blir varenda person du knyter till dig en potentiell spridare av din 

kommunikation och därför är tillväxten av den virala effekten exponentiell. 

5.5 Framtiden för marknadskommunikation i 
musikbranschen  

Framtiden som begrepp kan tolkas på olika sätt, men vi har valt att definiera framtiden som 

en utveckling från dagens läge. Framtiden ser vi då som en process där utveckling går 

framåt och denna pågår ständigt. 

Vi, i likhet med resultaten i vår undersökning, anser att musikbranschen är en oerhört 

intressant bransch just nu där många faktorer spelar in i dess utveckling. En vedertagen 

åsikt om musikbranschen är ofta att det just nu är dystra tider för dem, och att fildelning 

förstör deras inkomster. Men fildelningsdebatten lämnar vi utanför denna undersökning. Vi 

är istället intresserade av independentbolagen, som vi anser har en mycket intressant 

situation, både nu och framöver, och det är mycket tack vare de sociala nätverken på 

internet. I och med de sociala nätverken har independentbolag och dess artister fått en helt 

ny plattform och möjlighet till att nå ut till sina lyssnare och fans samt knyta dessa närmare 

till sig. Det har skapat en plattform för informationsutbyte, dialog och samtal mellan de 

som producerar musik och de som lyssnar på musiken. Just denna trend är det vi ser i 

marknadskommunikationen för musikbranschen idag, att ledet mellan producent och 

lyssnare är så kort som möjligt och att det helst inte finns några mellanhänder 

överhuvudtaget. Kommunikation sker på ett mer och mer personligt sätt, och existerar 

direkt mellan producent och lyssnare istället för via kanaler eller mer opersonliga medier. 

Det har även blivit avsevärt mycket lättare för fans och lyssnare att kunna hitta nya, och 

kanske inte lika stora artister som de som idag frekvent figurerar i media.  Dessa är nu 

lättillgängliga via bland annat de sociala nätverken så som MySpace, som idag har blivit en 

källa för lyssnare att upptäcka ny musik från nya och gamla artister. I och med detta har 

även spridningen mellan lyssnare blivit mer rapid, och den virala marknadskommunikation 

och word-of-mouth medför att relativt okända skivbolag och artister nu kan få 
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uppmärksamhet. Således ser vi att lyssnare och fansen nu istället själva besitter makten att 

kunna finna ny musik utan att till exempel behöva använda traditionella medier för att 

upptäcka ny musik och nya artister. 

Mobilutvecklingen är också något vi tror kommer att komma starkt under den närmaste 

framtiden. I och med att mobiler blir mer och mer avancerade samtidigt som mobilnäten 

utvecklas så att högre överföringshastigheter går att uppnå, anser vi det bara vara en 

tidsfråga innan fler och fler mobiltjänster för musik kommer att komma. Dessa kommer 

förhoppningsvis då att öppna upp fler kanaler för marknadskommunikation och de har ju 

den uppenbara fördelen av att de är mobila och tillgängliga. Även de sociala nätverken som 

vi har diskuterat finns i mobilversioner, varav vissa har specialutvecklade program för 

exempelvis iPhone (Facebook, Last.fm, Twitter) vilket gör användandet mobilt, flexibelt 

och enkelt. 
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6 Slutsatser  

Här kommer vi att diskutera de slutsatser vi kommit fram till genom vår analys, 

alltså presentera de viktigaste budskapen i analysen. Vi kommer att svara på 

forskningsfrågan och även ge förslag till vidare forskning inom området. 

Vi har genom vår undersökning försökt svara på vår forskningsfråga, och vi anser att de 

svar vi fått fram är adekvata. Eftersom vår fråga har varit av en beskrivande karaktär blir 

den inte starkt specificerad, men genom att samla in tillräckligt mycket data anser vi att vi 

nått en god bredd och djup i undersökningen för att få fram ett mättat resultat. Vi tycker att 

de resultat vi fått fram varit mycket intressanta och här följer våra slutsatser utifrån vår 

undersökning. 

Den tydligaste slutsatsen vi kan dra i uppsatsen är att de independentbolag som ingick i vår 

undersökning redan ägnar sig åt marknadskommunikation genom sociala nätverk på 

internet. Dock har vi medvetet valt ut dessa och det finns ett stort antal som inte ägnar sig åt 

att kommunicera med sin marknad på detta sätt. Men även de som ägnar sig åt 

marknadskommunikation genom sociala nätverk ser vi att kan göra förbättringar i sitt 

arbetssätt för att kommunicera bättre och mer med sina målgrupper. Vi anser att den basala 

grundstenen till att independentbolag arbetar med sin marknadskommunikation på det här 

sättet är ekonomiska faktorer eftersom de har väldigt begränsade sådana och 

marknadskommunikation i de sociala nätverken på internet är väldigt kostnadseffektiva. 

Denna form av marknadskommunikation anser vi att man kan göra med praktiskt taget 

inga, eller mycket små ekonomiska medel och därför bör independentbolag jobba med 

detta.  

Tid, engagemang och kärlek till musik är det vi hittat som verkar vara oerhört viktigt för att 

kommunicera genom sociala nätverk på internet. Det vi sett är att människor som arbetar i 

independentbolag har en stor kärlek till musik och vill sprida sin egen eller andras musik 

just för att de älskar musiken. Denna drivkraft tror vi kan vara nyckeln till att lyckas med 
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sin marknadskommunikation på ett så bra sätt som möjligt. Detta eftersom vi anser att det 

leder till att man får ett starkt engagemang för det, och samtidigt är benägen att lägga tid på 

det. Vad betyder detta för ett independentbolags marknadskommunikation? Det innebär 

enligt oss att en person som älskar musiken bör vara högst delaktig i 

kommunikationsprocessen, om möjligt just den som kommunicerar medan någon med en 

kompetens inom kommunikation står bakom och planerar kommunikationen. 

En vidare slutsats vi kan dra är att det är väldigt viktigt att identifiera de man vill 

kommunicera med och inkludera dessa i sin målgrupp. Därefter är det ett kontinuerligt 

arbete med att underhålla, bygga och hålla målgruppen nöjd. Här anser vi att man bygger 

egna sociala nätverk inom de befintliga sociala nätverken på internet, och detta gör man för 

att skapa lojala mottagare för att kunna utnyttja den virala spridningen av budskap utanför 

ens egna nätverk. Eftersom den virala effekten är exponentiell i förhållande till hur många 

mottagare man har vid den initiala kommunikationen, så blir det viktigt att ha en stor grupp 

mottagare och bygga denna grupp hela tiden. Kan man då hålla denna grupp nöjda och 

kommunicera budskap med stor potential att spridas vidare, har man på så sätt byggt en 

stark kommunikationskanal. Detta bör enligt oss vara något man ska sträva efter, och 

medför även en positiv word-of-mouth effekt vilket hjälper sprida virala meddelanden i de 

sociala nätverken. 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Då vi har ägnat oss åt explorativ forskning för att samla in kunskap på ett område som inte 

det finns mycket tidigare forskning i, anser vi att det är lämpligt att vi ger förslag till vidare 

forskning som kan vara relevant för forskningsområdet. 

En av de avgränsningar vi gjort är att inte titta till mottagarna av kommunikationen, alltså 

har vi inte forskat om hur de ser på kommunikationen. Dels kan man titta på hur de vill 

kommuniceras med och vilken effekt vissa typer av kommunikation har. Exempelvis om 

vill de kommunicera med sina favoritartister genom MySpace, Last.fm, Twitter eller 

Facebook? Hur reagerar de på kommunikation som känns personlig från en artist kontra ett 



49 

opersonligt budskap från ett skivbolag? Vi finner att det finns väldigt många aspekter hos 

själva mottagarna vi skulle se mer forskning på. 

Ett annat område vi skulle vilja se mer forskning på är hur man bör utforma kommunikativa 

budskap i de olika kanalerna man väljer att använda, för att optimera den virala 

spridningseffekten. Alltså hur man utformar ett budskap för att en mottagare ska läsa det, 

och vilja sprida det vidare till fler. Kan man åstadkomma det får man en stor spridning till 

en liten kostnad, både sett till ekonomiska och tidsbundna resurser. 



50 

Källförteckning  

Litteratur  

Bryman, A. Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö:Liber AB.  

Curran, J. Gurevitch, M. (2005). Mass media and society, 4th edition. New York:Oxford 
University Press Inc. 

Kirby, J. & Marsden, P. (2006). Connected Marketing, the viral, buzz and word of mouth 
revolution. Elsevier Ltd, Burlington MA, USA. 

Kusek, D. & Leonhard, G. (2005). The future of music:manifesto for the digital music 
revolution. Boston:Berklee Press. 

Kvale, S. (2008). Den kvalitativa forskningintervjun. Lund:Studentlitteratur. 

Larsson, L. (2006). PR på svenska - teori, strategi och kritisk analys. 
Lund:Studentlitteratur. 

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund:Studentlitteratur. 

Patel, R. Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3:e uppl. 
Lund:Studentlitteratur. 

Rogers, M. E. (2003). Diffusion of innovations. New York:Free Press. 

Shuen, A. (2008). Web 2.0 : a strategy guide. Cambridge: O’Reilly Media. 

Vossen, G. Hagemann, S. (2007). Unleashing web 2.0:From concepts to creativity. Morgan 
Kaufmann:Burlington. 

Østbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L O. (2008). Metodbok för medievetenskap. 
Malmö:Liber. 

Elektroniska  

Nationalencyklopedin (2009). http://ne.se/artikel/1390112 (2009-04-21). 

Nationalencyklopedin (2009). http://ne.se/artikel/1268629 (2009-04-21). 

Last.fm (2009). http://www.lastfm.se/help/faq (2009-04-21). 



51 

Wilson, R. (2005). The Six Simple Principles of Viral Marketing, Web Marketing Today. 
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles.htm (2009-04-03). 

Twitter (2009). http://twitter.com/about#about (2009-04-17). 



52 

Bilagor 

Intervjuguide 

1. Presentera dig själv 

• Vem är du? 

• Vad har du gjort? 

• Vad gör du? 

 

2. Presentera ditt företag 

• Var finns det? 

• Vad ägnar det sig åt? 

• Vilka artister finns signade hos företaget? 

• Hur länge har det funnits? 

• Hur många anställda? 

 

3. Vilken målgrupp har ni för er marknadskommunikation? 

• Varför den målgruppen? 

 

4. Vilka internettjänster använder ni i er marknadskommunikation? 

 

5. Använder ni några traditionella kanaler i er marknadskommunikation? 
(Affischer, radioreklam, tv-reklam och liknande) 

 

6. Vad ser ni för fördelar med att använda dessa tjänster i er 
marknadskommunikation? 
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7. Vad ser ni för nackdelar med att använda dessa tjänster i er 
marknadskommunikation? 

 

8. Varför använder ni dessa tjänster? 

 

9. Vad anser ni skillnaden vara i den traditionella marknadskommunikationen och 
den genom sociala nätverk på internet? 

 

10. Hur tror ni att framtiden kommer att se ut för marknadskommunikation i 
musikbranschen? 


