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FÖRORD 
 

Vi vill här rikta ett stort tack till alla de som har gjort denna uppsats möjlig och 

bidragit till att den har utformats till det eftersträvade resultatet. Vi tackar våra 

respondenter som har låtit oss ta del av deras tid och uppmärksamhet samt hjälpt oss 

att samla in vår empiri. Ett hjärtligt tack vill vi även ge till vår handledare Richard 

Owusu, vår examinator Leif Rytting och våra opponenter som har gett oss nyttig 

feedback samt bidragit till en förbättring av vår uppsats.  
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_____________________________________________________________________ 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra samt klarlägga hur artister och teamen 

kring dessa arbetar för att bygga och bibehålla starka relationer mellan fan och artist. 

Fortsättningsvis vill vi även öka förståelsen kring hur fansen uppfattar denna typ av 

arbete för att upprätthålla relationen. 

 

Utifrån syftet har vi utvecklat följande forskningsfråga; 

 

- Vad präglar artistens och dennes medarbetares arbete med relationerna gentemot 

fansen? 

 

Metod 

Vi har i denna uppsats valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats för att kunna samla in 

relevant information från olika perspektiv och för att få en djupare förståelse för 

ämnet. Vi har intervjuat tio olika respondenter, både fans och inflytelserika personer 

inom musikbranschen. Dessa har genomförts face-to-face, via mail samt över Skype. 

Förutom intervjuerna har vi även analyserat litteratur, artiklar och onlinekällor.  

 

Slutsatser 

Uppsatsen sammanfattas i ett avslutande kapitel bestående av våra slutliga tankar och 

en kort sammanfattning av svaret till vår forskningsfråga. I detta kapitel presenterar vi 

att relationen mellan artist och fan behöver vara personlig för att en artist ska kunna 

skapa en varaktig lojal fanbase. Vi betonar även att en ständig och ihållande 

kommunikation mellan de två parterna är betydelsefull för att kunna bibehålla en lojal 

relation. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to identify the characteristics of the relationship 

between artists and their fans and examine how artists can use this relationship to 

motivate fans to become loyal. We find this topic relevant since we have noticed a 

change in the field that has made it more important than ever to engage fans in more 

ways than just by the music itself. To fulfill this study’s purpose we have formulated 

one principal question; 

 

- What are the characteristics of artists’ and their teams’ handling with the 

relationships towards fans? 

 

In order to get relevant information from different perspectives and to gain a deeper 

understanding of the topic, we have for this study used a qualitative method. We have 

chosen to do ten personal interviews with both fans and influential people from the 

music industry which have been conducted face-to-face, by e-mail and over Skype. In 

addition to the interviews, we have also analyzed literature, articles and online 

sources. The study is concluded in a final chapter containing our final thoughts and a 

short summarize of the answer to our main question. In this chapter we also present 

that the relationship between artists and fans need to be personal in order to build a 

loyal fan base that will last over time. We also emphasize that persistent 

communication between the two parties is substantial in order to retain a loyal 

relationship. 

 

Keywords: Fans, artists, loyalty, brands, relationships, the music industry 
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1.	  INLEDNING	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  

I detta kapitel författar vi bland annat en genomgående bakgrund där vi diskuterar 

det valda ämnet. Vi lägger här även fram en problemdiskussion där vi går djupare in 

på en problemformulering och den forskningsfråga som vi har valt. Avslutningsvis 

kommer vi att lyfta fram de olika avgränsningar som har gjorts i uppsatsen. Syftet 

med detta inledningskapitel är att skapa en förståelse kring det valda ämnet och de 

frågor som vi tänker besvara. 

_____________________________________________________________________ 

 

1.1	  Bakgrund	  
Redan under 1700-talet då Beethoven och Bach levde har musiker och artister, enligt 

Blackwell och Stephan (2004), skapat samhörighet till människor och hjälpt till att 

forma kultur. Tekniska innovationer har sedan dess förändrat hur människor skapar 

och upptäcker ny musik (ifpi.org, 2013). Målsättningen för många artister är däremot 

densamma som tidigare, att skapa ett så starkt namn inom musikbranschen att det står 

sig genom flera generationer (musicthinktank.com, 2013). I modern tid finns det flera 

exempel på artister som har lyckats med detta. Elvis Presley är ett exempel på hur en 

artist kan dö, men att legenden trots det lever vidare och fortsätter att generera enorma 

intäkter (hecklerspray.com, 2012). 	  

 

Dagens musiker och branschfolk ställs dock inför nya typer av utmaningar. När Elvis 

Presley var aktiv fanns det inte lika många band och artister som kämpade om 

publiken (submityourarticle.com). Det finns idag oräkneligt många band och artister 

runt om i världen som är ute efter just din uppmärksamhet och redan år 2008 hade 

Myspace åtta miljoner registrerade band och artister (quora.com 2012). För att slå 

igenom och vinna en stor publik krävs det därför mycket mer än endast en bra låt; det 

krävs även att artister lyckas bygga starka relationer till sina fans (chime.com, 2012). 

Genom att få fansen såpass engagerade att de väljer att gå på spelningar och följa 

artisten genom hans eller hennes med- och motgångar under karriären bidrar de till att 

stärka artistens varumärke, då fansen utgör en viktig komponent i artistens karriär 

(guardian.co.uk, 2012). 
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Enligt Blackwell och Stephan (2004) kan lärdomar från relationsskapande inom de 

flesta typer av sektorer även vara till nytta för musikbranschen. De menar nämligen 

att alla institutioner, alla företag samt alla band och artister är varumärken. Vidare 

menar Grönroos (2008) att alla varumärkens kunder, som i detta fall är fans, på ett 

eller annat sätt kan påverka varumärket och hur det uppfattas. Fanet kan med andra 

ord medverka i skapandet av artisten, dess varumärke och i viss mån även dess 

framgång. Även Nilson (2000) menar att offentliga personer kan använda sig av 

varumärkesprocesser för att etablera sig och att denna process inkluderar alla de 

aktiviteter som görs för att skapa det rykte och de värderingar som varumärket ska stå 

för.  

 

I och med att relationen till fansen är av stor vikt inom arbetet med att bygga upp en 

artist och dess varumärke samt att få artisten att differentiera sig från andra, är det 

viktigt att “känna” sina fans och veta vad de vill ha (musicbizacademy.com, 2012). 

Kelly (2008) menar i sin artikel 1,000 True Fans att många idag har olika 

uppfattningar om vad ett fan är och hur många fans som krävs för att en artist ska 

lyckas. Han påpekar vidare att artister endast behöver ha tusen så kallade “true fans” 

för att de ska kunna leva på sin konst (kk.org, 2008). Här definieras true fans som 

människor som kan tänka sig att köpa vad som helst och allt som produceras av eller 

med artisten, samt att de kan tänka sig att köra oerhört långa sträckor för att se artisten 

och har dessutom artisten på Google Alert1. Enligt Blackwell och Stephan (2004) är 

ett lojalt fan någon som är villig att köa i flera timmar för att få vara en av de första att 

köpa ett exemplar av artistens nya album eller någon som betalar kopiösa summor för 

att kunna gå på konserter och träffa artisten. Författarna betonar även att dessa 

människor köper produkter som de egentligen inte behöver, bara för att idolens 

ansikte är tryckt på den.  

 

För Szwarc (2005) är lojalitet något som inte bör tas för givet. Han menar istället att 

den som erbjuder lojalitet alltid har en gräns på vad den kan erbjuda sina fans. Dessa 

är bara några av många definitioner om vad ett lojalt fan och lojalitet kan åstadkomma 

och betydelsen av dessa.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Google Alert; “E-postmeddelanden som Google skickar till dig när dem hittar nya resultat, 
som webbsidor, nyhetsartiklar eller bloggar, som stämmer överens med din sökterm.” Fritt 
översatt från support.google.com, 2012  
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Precis som tidigare definitioner menar Blackwell och Stephan (2004) att ett lojalt fan 

inte är någon som bara lyssnar på en artists musik. De framhåller att fans även 

engagerar sig i artistens varumärke, antingen genom att sprida musiken vidare eller 

genom att konsumera artistens produkter. Enligt författarnas definition räcker det 

alltså inte att en person bara “gillar”2 en artist på Facebook för att han eller hon ska 

klassas som ett lojalt fan. De betonar att även om en artist har flera tusentals gilla-

markeringar på Facebook, innebär inte detta nödvändigtvis att den har en stor grupp 

lojala fans. Vidare påvisas det att en person kan lyssna på en artist och tycka att 

musiken är “trevlig” utan att känna starka känslor för artisten och visa upp 

ovannämnda tecken på lojalitet. Författarna hävdar att detta även kan betyda fans 

binder sig själva, både emotionellt och intellektuellt, till olika aktiviteter. De kan få en 

känsla av plikt gentemot artisten och anse att det inte räcker att endast “gilla” honom 

eller henne på Facebook (gcobb.com, 2012).  

 

1.2	  Problemdiskussion	  
Musikbranschen präglas av snabba ekonomiska förändringar (techdirt.com, 2012). 

Skivförsäljningen har bland annat gått ner kraftigt sedan början av 2000-talet 

(arstachnica.com, 2012) och den digitala användningen av musik blir allt större. I en 

såpass ombytlig bransch är det särskilt viktigt att skapa och odla goda relationer 

mellan artister och deras lojala kunder (centricity.wordpress.com, 2012). Det är av 

den anledningen intressant att analysera orsakerna till varför vissa artister lyckas 

bättre än andra med att bygga en lojal fanbase. För att bringa klarhet till detta kan det 

vara av nytta att analysera varför vissa artister har mer lojala fans än andra och vilket 

typ av beteende från artistens sida som kan generera lojalitet. 

 

För att generera lojalitet behöver artistens team, enligt Blackwell och Stephan (2004), 

skapa en stark och hållbar varumärkesidentitet. Det är även viktigt att få fansen att 

hålla sig till sin idol och av den anledningen bör artistens team se till att relationen 

mellan dem fungerar (musiciancoaching.com, 2013).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Gilla;“Facebooks ’gilla’-knapp är en funktion som låter användare att visa deras 
stöd till specifika kommentarer, bilder, uppdateringar, statusar eller fansidor.” Fritt 
översatt från whatis.techtarget.com, 2010. 
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Blackwell och Stephan (2004) menar att de flesta företag idag använder olika 

strategier för att komma på nya sätt att attrahera och behålla kunder inom dagens 

konkurrensdominerande arena för produkter, tjänster och musik.  

 

Skillnaden på ett lojalt fan och en vanlig musikintresserad person är även att ett lojalt 

fan innebär stabila intäkter och solida värden för varumärket (sitecore.net, 2012). 

Faktumet att de mest lojala fansen är villiga att spendera så mycket tid och pengar på 

sina idoler visar att varumärkesidentitet är en central del av uppbyggandet av en artist, 

precis som den är viktig när det handlar om varor och tjänster 

(techguyswhogetmarketing.com). Negus (2004) påpekar hur viktigt det är för artister 

att bygga upp och bibehålla den identifiering som finns mellan honom eller henne och 

fansens egna liv. Författaren förklarar att det är viktigt att denna identifiering ses som 

genuin och äkta, som att man exempelvis har några gemensamma intressen, liknande 

livsstilar eller en gemensam förståelse. 

 

Enligt Blackwell och Stephan (2004) är strategisk planering och väl genomtänkt 

marknadsföring viktigt för att en artist ska bli framgångsrik. Ett exempel på detta som 

författarna lägger fram är rockgruppen Kiss som själva medger att de inte är de bästa 

musikerna i världen och att deras framgång främst var ett resultat av god 

marknadsföring. De menar att ju mer Kiss skrämde föräldrar och andra “normala” 

människor med sitt utseende och sina upptåg, desto större blev deras fanbase och 

desto mer anammade fansen bandet in i deras egna livsstilar. En annan författare som 

tar upp vikten av de företeelser som kretsar kring artisten är Negus (2004). Han 

framhåller att det är svårt för lyssnare att se businessaspekten inom en artists 

varumärke. Han hävdar att lyssnare oftast inte vill veta hur och vart det som de 

emotionellt kopplas till kommer från.  

 

Goda relationer mellan varumärken och kunder kan, enligt Lacey (2006), uppnås med 

hjälp av så kallade lojalitetsprogram. Han hävdar att dessa program finns till för att 

bygga lojala kundbaser för organisationer och varumärken. Författaren betonar att 

dessa program specifikt handlar om hur de lojala kunderna ska belönas. Vi har dock 

identifierat ett problem med att analysera och ta fram nya strategier och aspekter som 

gör fans lojala. Problemet är i dagsläget att många modeller och teorier inte är 

anpassade för musikbranschens särskilda omständigheter.  
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Vi vill undersöka och klarlägga dessa olika kunskapsgap och koppla de olika 

teorierna till det empiriska materialet som vi har samlat in. Enligt tidigare gjord 

forskning kring ämnet har relationen mellan fan och artist alltid funnits och varit en 

del av artistens sätt att marknadsföra sig (chime.com, 2012). Denna forskning är dock 

inte särskilt omfattande och även av den anledningen vill vi skriva denna uppsats.  

 

1.3	  Problemformulering	  och	  forskningsfråga	  
Vi har kunnat urskilja förändringar inom musikbranschen som har gjort att relationen 

mellan artist och fan har blivit allt viktigare och att det inte räcker med att enbart ha 

en bra produkt eller tjänst. Vad kunden får är såklart viktigt, men hur de får det spelar 

minst lika stor roll och vi vill därför undersöka hur en artist kan leverera sin musik på 

ett sådant sätt som gör att fansen känner ett speciellt band till honom eller henne.  

Vi har även sett att människor idag lyssnar på och identifierar sig med fler band och 

artister än vad de gjorde förr. Av den anledningen vill vi undersöka hur en artist och 

dennes team kan agera för att få fansen att identifiera sig med honom eller henne samt 

hur fans kan uppmuntras att vara en del av artistens liv. 

 

Med problemformuleringen som underlag har vi valt att ställa oss följande 

forskningsfråga; 

 

- Vad präglar artistens och dennes medarbetares arbete med relationerna gentemot 

fansen? 

 

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att tydliggöra samt klarlägga hur artisten och teamet 

kring honom eller henne arbetar för att bygga och bibehålla starka relationer mellan 

fan och artist. Fortsättningsvis vill vi även öka förståelsen kring hur fansen uppfattar 

denna typ av arbete för att upprätthålla relationen. 
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1.5	  Avgränsningar	  &	  förklaringar	  
För att få en bra balans mellan djup förståelse och bred översikt av musikbranschen 

har vi valt att avgränsa oss till de genrer som kan kategoriseras under huvudgenren 

populärmusik. Det som vi i uppsatsen kommer att definiera som populärmusik är den 

musik som av många klassas som mainstream. Anledningen till att vi har valt att 

avgränsa oss till denna breda genre är att man enkelt kan hitta lojala fans inom alla 

undergenrerna, samt för att vi anser det vara svårt att få en bra teoretisk och empirisk 

studie genom att enbart fokusera på några få artister eller någon specifik genre då 

dessa kan skilja sig åt avsevärt. Vi kommer att ta upp flera exempel från olika artister 

och genrer inom populärmusiken för att lättare kunna relatera till och få konkret bevis 

på att vissa strategier faktiskt fungerar eller har fungerat tidigare.  

 

I uppsatsen använder vi benämningarna teamet eller medarbetarna som syftar till de 

parter som är involverade i arbetet med artistens varumärke. Artister kommer att 

betraktas ur ett varumärkesperspektiv där teamet och medarbetarna huvudsakligen 

utgörs av artisten själv, dennes management samt skivbolaget. Ytterligare ett begrepp 

som vi kommer att nämna i uppsatsen är branschfolk som syftar till alla de som 

arbetar med eller har stor insikt i management, skivbolag, bokningsbolag och artister. 

Vi kommer inte att dela upp de olika branschsektorerna i den teoretiska plattformen 

på grund av att det kan vara oklart för en utomstående aktör vem det är som tar de 

strategiska besluten angående artisten som varumärke. Det är svårt att veta om till 

exempel en facebookuppdatering eller ett klädval gjordes av ett management, ett 

skivbolag eller av artisten själv. Vi vill även förtydliga begreppet artist. Vi kommer 

genomgående att använda denna benämning oavsett om det handlar om en soloartist 

eller ett band. Detta gör vi för att läsaren lättare ska kunna hänga med i texten.  
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2.	  METOD	  
 

_____________________________________________________________________	  
 

I följande kapitel tar vi upp de olika metoder som vi har valt att lägga vikt vid. Vi 

kommer att ta upp det grundläggande metodvalet samt deduktiv-, induktiv- och 

abduktiv ansats. Vikt läggs även vid val av datainsamling, reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis kommer vi även att lägga fram en kunskapsprocess där vi på ett mer 

omfattande vis beskriver processen bakom arbetet.  

_____________________________________________________________________ 

 

2.1	  Grundläggande	  metodval	  
Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två olika grundläggande metodval; den 

kvantitativa samt den kvalitativa metoden. Författarna hävdar att skillnaden mellan de 

olika metoderna ligger i forskningsstrategin och i hur analysen och datainsamlingen 

av dem hanteras. Vidare påpekas det att fokuset inom den kvantitativa forskningen 

ligger både inom antalet forskningar samt på statistiska bearbetningar, mätningar och 

analys av insamlad data. Bryman och Bell (2011) menar att den kvantitativa 

forskningsmetoden underlättar att påvisa skillnader mellan olika grupper och att 

informationen kan samlas in på flera olika sätt. De betonar att en kvalitativ metod ses 

i kontrast till den kvantitativa metoden och det är kvaliteten på det insamlade 

materialet som är av vikt. Kvalitativ datainsamling kan, enligt Bryman och Bell 

(2011), exempelvis ske via olika fokusgrupper, kvalitativa intervjuer samt djupare 

analyser.  

 

I uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Eftersom den 

kvalitativa metoden handlar om att skapa en djupare förståelse för forskningsämnet 

ansåg vi denna forskningsmetod passa bra in på vår uppsats. Enligt Allwood (2004) 

behövs det kvalitativ empiri för att få fram bra underlag från båda perspektiven och av 

den anledningen har vi valt att göra undersökningar från både musikbranschens och 

fansens perspektiv. Från branschen har intervjupersoner valts från både management, 

skivbolag och bokningsbolag för att få en så djup och bred förståelse för de olika 

delarna i musikbranschen som möjligt.  
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För att få tag på fans har vi bland annat använt oss av Facebook som verktyg där vi 

har besökt artisters facebooksidor för att identifiera vilka fans det är som lägger ner 

stor del av sin fritid på att följa artisten. Vi valde att försöka kontakta fans som har 

tatuerat in texter eller liknande från artisten, eftersom vi ser det som ett tecken på 

lojalitet. Detta gav dock inget resultat och vi fick istället använda oss av våra 

personliga kontakter för att hitta fans. Andra sätt att hitta lojala fans är att identifiera 

vilka fans som följer artisten på hans eller hennes turné eller organiserar olika typer 

av fanclubs. Vi har valt att intervjua fler fans än branschfolk då svaren från fansen 

oftast är mindre djupgående än de från branschfolket då de inte besitter samma 

kunskap. Teori kring ämnet har vi samlat in från tryckta källor som kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar och onlinekällor. 

 

2.2	  Deduktiv,	  induktiv	  och	  abduktiv	  ansats	  
Enligt Patel och Davidson (2011) är ett av de mest centrala problemen inom filosofi, 

metavetenskap och all vetenskapligt arbete att koppla ihop teori med verkligheten. 

Författarna presenterar tre olika begrepp som kan reducera detta problem; deduktiv, 

induktiv och abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen beskrivs enligt författarna som 

ett begrepp som handlar om att använda sig av en redan existerande guide eller 

riktlinjer för hur forskare kan dra slutsatser om sitt forskningsarbete och hur de skapar 

hypoteser utifrån existerande teori och empiri. Bryman och Bell (2011) anser att 

denna ansats är den vanligaste inom teori och forskning och hävdar att det deduktiva 

begreppet innebär att forskaren först tar reda på teorin samt hypotesen och utifrån det 

samlar in data. 

 

Den induktiva ansatsen kan, enligt Bryman och Bell (2011), ses som motsatsen till 

den deduktiva och handlar om att först samla in data och empiri och utifrån det 

formulera en teori. De hävdar här att detta skapar en större plattform för teorin och i 

och med detta är ramarna inte lika strikta. Patel och Davidsson (2011) har även kritik 

mot denna ansats och hävdar att forskare egentligen inte vet något om teorins 

omfattning eftersom den är baserad på en empirisk grund samt för att den är 

begränsad till en viss typ av belägenhet.  
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Den tredje och sista ansatsen som Patel och Davidson (2011) betonar är den abduktiva 

ansatsen som förklaras som ett växelspel mellan den deduktiva och induktiva. De 

hävdar att det finns både fördelar och nackdelar med denna anstasen. Författarna 

framhåller att fördelen är att man som forskare inte blir låst vid den ena ansatsen och 

nackdelen är att forskaren omedvetet kan använda sig av ett objekt utifrån tidigare 

upplevelser och i och med detta utesluta andra relevanta tolkningar. 

 

I denna uppsats har vi använt oss av både en induktiv och deduktiv ansats då de, 

enligt Patel och Davidson (2011), understryker forskarnas egna idéer samt 

föreställningar och där man redan från börjar har ett forskningsobjekt som man vill 

studera. Uppsatsen är delvis induktiv eftersom vi på ett medvetet och omedvetet plan 

präglas av de uppfattningar och förkunskaper som vi har skaffat oss, både från vår tid 

på universitetet och intryck sedan tidigare. Utifrån detta hittas sedan en teoretisk 

plattform och kvalitativt empiriskt material. Vi kommer även att sätta upp klara 

teoretiska riktningar och en referensram som tydligt stämmer överens med vårt valda 

forskningsobjekt. 

 

2.3	  Datainsamling	  
Enligt Patel och Davidson (2011) kan insamling av data ske på många olika sätt. De 

menar att insamlandet av data beror på den specifika situationen och vilken typ av 

data som ger mest utslag på de forskningsfrågor som är ställda. Det som författarna 

menar att forskare bör ta i åtanke är den tid som finns tillgänglig och de medel som 

finns till ens förfogande. De betonar även att det finns två olika sorter av data; 

primärdata och sekundärdata. Primärdata beskrivs av författarna som den typ av data 

som forskaren själv samlar in i syfte av att använda det i forskningsarbetet, medan 

sekundärdata är data som har samlats in vid ett tidigare tillfälle för ett annat syfte. 

 

2.3.1	  Primärdata	  
Enligt Merriam (2009) samlas primärdata in genom intervjuer, observationer och 

analyser. Författaren nämner även att denna typ av insamling är den vanligaste inom 

den kvalitativa metodtekniken. Patel och Davidson (2011) påpekar att intervjuer är 

något personligt och oftast bygger på att forskaren träffar intervjupersonen. Detta kan 

enligt författarna även ske via telefon och i vissa fall via mail.  
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Något som författarna också nämner är att det är mycket viktigt att ta hänsyn till 

intervjupersonens villighet att svara på frågorna. Patel och Davidson (2011) hävdar att 

det inte alltid är motiverande för intervjupersonen att svara på frågorna av den enkla 

anledningen att han eller hon inte alltid ser någon vinning i det. De menar att det bör 

betonas till intervjupersonen att hans eller hennes svar är betydande och bidrar med 

något viktigt. I vår informationsinsamling kommer vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Patel och Davidson (2011) framhåller att det finns vissa tillvägagångssätt 

för att utföra en god och effektiv intervju. Dessa tillväggångasätt har vi valt att 

använda oss av för att få ett så önskvärt utslag som möjligt. Författarna hävdar vidare 

att intervjupersonen måste lockas med exempelvis ett e-mail eller telefonsamtal där 

forskaren förklarar vad syftet med forskningsarbetet är samt vad personen i fråga kan 

bidra med för att personen ska vara villig att intervjuas.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som, enligt Bryman och 

Bell (2011), är intervjuer som är strukturerade, men samtidigt har en mindre 

strukturerad approach. Författarna hävdar att forskare har en uppsättning av frågor 

och en del huvudrubriker som de vill diskutera, men att de, enligt Bryman och Bell 

(2011), har friheten att ställa följdfrågor och ändra på strukturen under intervjuns 

gång. Alla frågor kommer på detta sätt att bli besvarade och detta skapar en flexibel 

intervjuprocess. Genom att använda detta angreppssätt får vi som intervjuar en större 

förståelse för intervjupersonens åsikter och en mer djupgående empiriinsamling. 

Frågor som riskerar att förbises kan även läggas till i den förbestämda strukturen. 

Face-to-face är den intervjumetod som vi föredrar och försöker uppmuntra 

intervjupersonerna att göra. Det är däremot inte alltid genomförbart och då blir ett 

Skype-samtal eller ett e-mail aktuellt. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det en klar 

fördel med face-to-face-intervjuer eftersom forskarna under dessa får möjlighet att 

spela in och transkribera intervjun, vilket vi har valt att göra. De menar också att face-

to-face-intervjuer ger forskarna möjlighet att inte bara höra vad intervjupersonen 

säger, utan även hur han eller hon säger det, vilket gör det lättare att hålla en 

diskussion. Enligt Bryman och Bell (2011) blir svaren på frågorna på detta sätt lättare 

att tolka och forskaren får en bättre förståelse för hur intervjupersonen tänker och vad 

han eller hon anser vara av vikt. 
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Nedan följer en presentation av intervjupersonerna, både branschfolk och fans; 

 

Bransch; 

 

• Gillis Bengtsson: Manager för bl.a. Kapten Röd och VD på Swingkids AB 

(mangement-, skiv-, och bokningsbolag). 

• Car-Marcus Gidlöf: VD för Despotz Records AB (skivbolag) 

• Daniel Johansson: VD på Trendmaze AB (digital kommunikation och 

webutvecklingsföretag specialiserade på musikbranschen) och föreläsare om 

den digitala utvecklingen inom musikbranschen. 

• Katrine Larsdotter: Före detta anställd på Flagstone AB (managementbolag) 

och Cosmos Music Group AB (skivbolag).  

 

Fans; 

 

• Johan Axelsson: In Flames-fan 

• Lennart Dahlin: Elvis Presley-fan 

• Johan Hagelberg: The Gaslight Anthem-fan 

• Trixie Löfberg: Justin Bieber- och One Direction-fan 

• Emma Sundvall: U2-fan 

• Cecilia Wiklund: Avantasia-fan 

2.3.2	  Sekundärdata	  
Enligt Bryman och Bell (2011) är sekundärdata data som är skriven för ett annat 

ändamål än den av uppsatsen. De menar även att denna data är skriven av andra än 

författarna till uppsatsen. Bryman och Bell (2011) nämner flera olika fördelar med 

sekundärdata, som att den är mycket tidseffektiv och prisvärd samt skapar en hög 

grad av trovärdighet. Den studentlitteratur som vi har valt att använda oss av är främst 

från Linnéuniversitetets bibliotek. Vi har även valt att till viss del använda oss av 

litteratur som vi har haft hemma och från andra bibliotek. De vetenskapliga artiklar 

som vi har valt att använda oss av har vi hittat på Linnéuniversitetets databas. 

Eftersom musikbranschen är en sektor med begränsad vetenskaplig teori har vi även 

valt att använda oss av artiklar och källor från internet.  
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Enligt Merriam (2009) måste en forskare dock ha i åtanke att det är individer som 

skriver artiklar på nätet och att dessa ibland kan färgas av en hög grad av 

subjektivitet. Hon påpekar vidare att källor inte alltid är lika säkra som de framställs 

och man därför bör vara noga med urvalet av artiklar. Detta styrks även av Bryman 

och Bell (2011) som hävdar att även människor utan någon egentlig auktoritet eller 

kunskaper kan skapa hemsidor och rådgiva människor. Detta är något som vi har tagit 

i beaktning och har ställt oss kritiska till. 

 

2.4	  Reliabilitet	  &	  Validitet	  
Enligt Patel och Davidson (2011) handlar reliabilitet om tillförlitlighet och om hur väl 

en mätning ger samma värde och utslag vid varje tillfälle. Eftersom insamlandet av 

empiri i denna uppsats kommer att ske via en kvalitativ metod kommer vi här att 

diskutera reliabilitet som är applicerbar på kvalitativ empiri. Författarna menar att när 

forskare gör en mätning, det vill säga samlar in information från en individ eller 

intervjuperson via en kvalitativ metod, innehåller denna mätning både ett sant värde 

och ett felvärde. De hävdar att ett felvärde är när en mätning görs på en och samma 

individ och mätningen trots detta visar olika utslag vid varje tillfälle. Patel och 

Davidson (2011) påstår att när felvärdet elimineras har ett sant värde uppnåtts. Med 

denna kunskap i åtanke har vi valt att vara mycket noggranna vid insamlingen av 

empiri. Vi har valt att grundligt transkribera varje intervju för att kunna värdera de 

olika intervjuerna utifrån samma grunder.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det två typer av validitet som är applicerbart 

på den kvalitativa metoden, nämligen den samtidiga validiteten och 

innehållsvaliditeten. De hävdar att dessa används för att försäkra forskaren om 

validiteten hos ett forskningsinstrument. Den samtidiga validiteten är, enligt 

författarna, när forskaren använder sig av ett annat tecken på det som han eller hon 

vill mäta för att kunna jämföra detta med det verkliga forskningsinstrumentet. Vidare 

påpekas det att innehållsvaliditeten handlar om att få en god koppling mellan teorin 

och de enskilda frågorna. Patel och Davidson (2011) påstår att forskaren först måste 

skapa en teoretisk referensram och utifrån denna utforma sina frågor. Fortsättningsvis 

påpekas det att en god innehållsvaliditet leder till en god och bra täckning av det 

problemområde som har valts att forska kring.  
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Vi har valt att använda oss av denna validitet då vi anser att forskningen på detta sätt 

leder fram till relevant empiri. Vi anser även att analysen av uppsatsen med denna typ 

av validitet blir lättare att sammanställa, främst på grund av den koppling som finns 

mellan teori och empiri. 

	  

2.5	  Kunskapsprocessen	  
När vi bestämde oss för vilket ämne vi skulle skriva om gick arbetsprocessen relativt 

snabbt och vi var alla överens om vilken inriktning uppsatsen skulle ha. Inledningsvis 

diskuterade vi olika infallsvinklar i musikbranschen inom ämnet marknadsföring. Vi 

har alla tre ett starkt intresse för musik och delar viljan att främja artisters passion och 

musik. Diskussionen kretsade först kring betydelsen av merchandise, vidare mot 

fenomenet Justin Bieber och hans extremt lojala fans. Vi började diskutera om hur 

Justin Bieber har gått tillväga för att få dessa lojala fans. Valet föll slutligen på att 

skriva en uppsats om hur artister och teamet runt omkring dessa arbetar för att få 

lojala fans. Syftet och forskningsfrågan har formats och ändrats mycket under 

skrivandets gång, främst för att skapa en så klar bild för läsaren som möjligt. När vi 

valde vilka avgränsningar vi skulle göra bestämde vi oss för att lägga fokus på teamet 

kring artisten och inte artisten själv, eftersom det oftast är teamet och inte artisten 

själv som medvetet skapar strategier för att locka till sig fler fans. Detta gjorde det 

även lättare för oss eftersom det brukar vara ganska svårt att få intervjuer med de 

artister som har såpass lojala fans som vi vill fokusera på. 

 

När vi hade fått ett någorlunda formulerat syfte och en klar forskningsfråga började vi 

gå in på teorierna. Vi valde att lägga fokus på varumärkesidentitet och 

relationsmarknadsföring. Dessa teorier fick även ligga till grund för de intervjufrågor 

som ställdes. När huvudteorierna var valda undersökte vi vilka delar som var mest 

relevanta för just denna uppsats. Detta omformulerades och utvecklades mycket under 

arbetets gång och det var inte alltid självklart vad som skulle vara med. Parallellt med 

att vi skrev den teoretiska referensramen genomförde vi även våra intervjuer. Vi 

försökte genomföra alla intervjuer face-to-face, men detta var inte alltid möjligt och 

vissa fick därför göras via Skype eller e-mail. De som vi valde att intervjua var både 

folk från musikbranschen och fans, för att få med båda sidornas perspektiv och tankar.  
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När vi valde ut vilka fans vi skulle intervjua valde vi fans som var uppenbart lojala 

gentemot artister inom de “mainstreama” musikgenrerna för att få ett större fokus. Vi 

försökte ha en så öppen diskussion som möjligt, men hade ändå ett i förväg uppstyrt 

frågeformulär som vi kunde vända oss till om diskussionen behövde styras. 

 

Nästa steg var att transkribera alla intervjuer, vilket bland annat gjordes med hjälp av 

inspelningarna. Efter transkriberingarna valde vi att strukturera upp en empiri och 

analys. Här försökte vi hitta samband mellan de olika teorierna som vi har ansett vara 

relevanta och det som intervjupersonerna har diskuterat. Vi valde att koppla samman 

analys med empiri då vi ansåg att det gjorde det lättare att skapa en förståelse. I det 

sista steget skrev vi en slutsats där vi lyfter fram det som vi har tyckt varit av relevans 

och det som vi har sett lyfter fram forskningsfrågan och uppsatsens syfte. 
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3.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
	  

3.1	  Varumärkesteori	  
_____________________________________________________________________	  
 

I denna del av kapitlet har vi valt att lägga vikt vid den första av våra två 

huvudteorier; varumärkesteori. Inom detta område går vi djupare in på 

varumärkesidentitetsprisman, storytelling, lojalitet och lojalitetsprogram samt brand 

equity. Genom att studera dessa teorier vill vi bringa klarhet till hur varumärken kan 

förbli konkurrenskraftiga på marknaden samt behålla sina kunder. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.1.1	  Varumärkesidentitetsprisman	  	  
Enligt Kapferer (2012) måste ett varumärke ha en inre djup inspiration för att kunna 

tilltala sina kunder på ett emotionellt plan. Han menar att det inte räcker med att ha ett 

tomt, snyggt skal, utan att det även krävs karaktär och egna trosföreställningar. Vidare 

påpekar han att ett varumärke måste ha möjlighet och villighet att hjälpa kunderna i 

deras liv samt hjälpa dem att skapa sin egen identitet. För att förtydliga detta har 

författaren tagit fram en prisma som innehåller sex olika identitetsaspekter som bör 

finnas inom alla varumärken. Han hävdar att ett varumärke först och främst måste ha 

fysiska attribut och egenskaper, som exempelvis handlar om vad varumärket gör och 

hur det ser ut. Kapferer (2012) menar att ett varumärkes fysiska attribut är både dess 

ryggrad och dess handgripliga värden, att det är en viktig del av varumärket, men att 

det är inte allt.  

 

Nästa aspekt av prisman är varumärkets personlighet. Kapferer (2012) anser att 

genom att kommunicera med sina kunder bygger varumärket gradvis upp en karaktär. 

Han påpekar att genom sättet som varumärket talar om sina produkter och tjänster 

visar varumärket hur det hade varit om det istället var en verklig människa. 

Fortsättningsvis poängteras det att det lättaste sättet att skapa personlighet för ett 

varumärke är att ge varumärket en talesperson eller en frontman som kan vara både 

verklig eller endast symbolisk. Författaren framhåller att varumärkespersonligheten 

uppnår en psykologisk funktion som gör att kunder kan identifiera sig med 

varumärket. Prismans tredje aspekt är varumärket som en kultur.  
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Enligt Kapferer (2012) kan ett starkt varumärke inte enbart byggas kring 

produktfördelar. Han menar att utöver produktfördelar krävs det även en bakgrund, 

idéer samt värden som skapar mervärde för kunden. Starka varumärken är, enligt 

författaren, en slags vision av världen och mycket mer än produktfördelar eller en 

personlighet; de är en ideologi. Av den anledningen menar Kapferer (2012) att dessa 

kulturella aspekter är av stor vikt när kultur ska skaps inom ett varumärke. Även 

Gordon (1998) anser att kultur är en viktig del av ett varumärke och dess relation till 

sina kunder. Författaren menar att kulturella skillnader mellan parterna i vissa fall kan 

utgöra ett hot mot byggandet och bibehållandet av en relation. Han anser att detta 

innebär att kundernas kultur och deras värden måste stå i fokus när ett företag eller ett 

varumärke bygger en relation där målet är att få lojala kunder.   

 

Ett varumärke är, enligt Kapferer (2012), även en relation. Denna fjärde aspekt 

definierar varumärkets sätt att föra sig på, hur det agerar, hur det levererar en tjänst 

och hur det relaterar till sina kunder. Författaren poängterar att en relation är en slags 

service och av den anledningen är det för många varumärken viktigt att skapa en 

reflektion av varumärket. Femte aspekten av prisman är enligt Kapferer (2012) 

kundreflektion. Författaren menar att denna aspekt syftar till hur kunderna uppfattar 

varumärket, som att de exempelvis anser att varumärket är för unga människor, eller 

möjligtvis för folk som vill vara upproriska. Eftersom varumärkets kommunikation 

och dess mest slående produkter byggs upp med tiden tenderar ett varumärke, enligt 

författaren, att alltid bygga upp en reflektion eller en image av köparen eller 

användaren som varumärket tror sig tilltala. Den sjätte och sista aspekten handlar 

enligt Kapferer (2012) om varumärkets möjlighet att tala till kundernas självbild och 

hur kunderna uppfattar sig själva. Vidare förtydligar författaren att kunder kan känna 

en viss gemenskap till varandra via de olika varumärken som de använder sig av. 

Tillsammans med alla de andra aspekterna, menar Kapferer (2012), att prisman kan 

skapa förståelse för ett varumärkes identitet.  
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3.1.2	  Storytelling	  
Bakgrund 

Mossberg et al. (2006) beskriver storytelling som ett övertygande 

kommunikationsmedel för varumärken. Författarna menar att storytelling omfattar 

många olika attribut som exempelvis berättelser, myter och fabler. De hävdar att 

människor genom alla tider har fascinerats av historier. Dessa har, enligt Mossberg et 

al. (2006), därför haft en stark bärande kraft i folks medvetande och blivit ett starkt 

verktyg för att samla människor omkring sig. Mossberg et al. (2006) betonar även att 

det i stort sett handlar om differentiering och hur företag kan använda sig av 

storytelling för att kommunicera ett koncept och planera verksamheten så att kundens 

alla sinnen påverkas och tilltalas.  

 

Mossberg et al. (2006) betonar relevansen av att konsumenter påverkas emotionellt, 

att de involveras i köpprocessen och i konsumtionen samt att konsumenterna skapar 

relationer till produkten och varumärket. De beskriver även hur fantasier, drömmar 

och viljan att konsumera tillsammans påverkar kundens konsumtion. De menar vidare 

att storytelling talar till de mänskliga behoven och kundernas konsumentbeteende. Av 

den anledningen påpekas det även att det är det mycket viktig att företag gör sig 

medvetna om kundernas fantasier och drömmar för att kunna lyckas på marknaden. 

Även Heijbel (2011) beskriver innebörden av storytelling. Han skriver att varumärken 

bör se storytelling som ett sätt att kommunicera kultur och emotionella värderingar till 

sina kunder. Vidare hävdar han att kommunikationsstrategier finns till för att beröra 

kunden och att företag bör ha ett berättarkapital som företaget eller varumärket sätter i 

arbete. 

 

Osanna eller sanna historier 

Alla som arbetar med storytelling i samband med företagsutveckling och 

varumärkesstrategier får ofta, enligt Mossberg et al. (2006), frågan om huruvida 

historierna är sanna eller inte. Författarna menar att en osann historia inte alltid 

behöver vara något negativt. De framhåller att kunder ofta vill kunna identifiera sig 

med olika karaktärer och att det räcker med att kunden fängslas av historien och 

trollbinds av dess innehåll. Författarna tydliggör även att utlovandet är en viktig del 

av storytelling. De hävdar att varumärkesskapare måste vara tydliga gentemot sina 

mottagare om historien är sann eller inte.  
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Det påpekas att det är en dålig idé att ljuga för sina mottagare för att sedan riskera att 

bli avslöjad, men att det däremot kan vara intressant och betydelsefullt att välja hur 

mycket av sanningen som ska nämnas och vad som ska utelämnas. Författarna 

betonar vidare att graden av sanning ofta balanserar på en skör tråd och det gäller att 

hitta en bra balans. Heijbel et al. (2011) beskriver detta på följande sätt: 

 

“Det är fint att välja. Det finns ingenting ohederligt eller fult med att välja 

sina viktigaste stories, och därmed välja bort ogynnsamma stories. Jag har 

ibland mött en märklig inställning att man >>fuskar<< om man inte 

redovisar allt. Glöm sådant, tycker jag. Det är bara att jämföra med hur vi 

gör som privatpersoner. Släpp inte fram fullständighetsdjävulen.”  

- Heijbel et al. 2011, s. 39 

 

När graden av sanning diskuteras är också målgruppen, enligt Mossberg et al. (2006), 

viktig att tänka på. Enligt dem handlar det om en mognads- eller generationsfråga. 

Författarna hävdar att yngre generationer ofta är mer tillmötesgående när det gäller 

historier eftersom de är mer vana vid att skilja det verkliga från det fiktiva. Mossberg 

et al. (2006) menar att äldre generationer ofta är mer skeptiska och ifrågasätter de 

olika historierna till en högre grad. Fortsättningsvis påpekas det att historierna bör 

kunna ge en viss grad av trovärdighet och att kunderna ska kunna tro på dem. De 

framhåller att historien inte fyller någon funktion om trovärdighet saknas och att 

historian då i princip kan betraktas som död. Vidare påpekas det att även om personen 

i fråga är fullt medveten om att historien inte är sann, måste den ändå upplevas som 

det. 

 

De fyra elementen av storytelling 

Enligt Fog et al. (2010) kan olika element användas för att förklara hur en god historia 

skapas. Författarna hävdar att det inte finns någon viss formula för bra storytelling, 

utan det är olika från fall till fall och att allt hänger på de specifika kunderna och den 

specifika situationen. De menar dock att det finns några grundläggande riktlinjer som 

kan användas. Fortsättningsvis påpekas det att dessa riktlinjer består av olika element 

som kan matchas, blandas och anpassas på en rad olika sätt beroende på i vilket 

sammanhang historian är berättad och vad dess avsikt är. Dessa fyra element är, enligt 

författarna, the message, the plot, the conflict och the characters.  



- Fans och Lojalitet - 

	   19	  

För de flesta företag handlar storytelling om att kommunicera ett meddelande som 

reflekterar företagets varumärke, men först måste man, enlig Fog et al. (2010), skapa 

ett definierat meddelande. Enligt Fog et al. (2010) måste storytellers hålla sig till en 

historia och om vill man lägga till eller utveckla denna måste man kunna prioritera. 

Författarna hävdar att en historia med mer än ett meddelande löper risken att bli rörig 

och oklar för kunderna. Det andra elementet som Fog et al. (2010) beskriver är the 

plot. The plot, det vill säga handlingen, är ett element som enligt författarna handlar 

om hur man som berättare vill att ens historia ska framåtskrida. De hävdar att 

ordningen av de olika händelserna är väsentlig och kräver noggrann eftertanke 

eftersom berättaren endast kan förmedla en given faktor åt gången.  

 

Det tredje elementet som Fog et al. (2010) betonar att storytellers måste använda sig 

av är the conflict. De menar att konflikter är drivkraften i varje bra historia och om 

historien inte har en konflikt, är den inte heller användbar. Författarna påstår att 

storytelling ligger i de mänskliga beteenden och att vi människor omedvetet letar efter 

en balans och harmoni i våra liv. Konflikten som skapar en obalans tvingar fram ett 

ingripande som, enligt Fog et al. (2010), upprätthåller harmonin och detta är 

anledningen till varför goda historier fängslar oss. Inom storytelling är konflikter 

inget negativt, utan författarna menar att konflikter istället är en fundamental premiss 

för hur berättaren kan kommunicera hans eller hennes varseblivning av rätt och fel. 

Författarna anser vidare att när en berättelse blir för kaotisk är det svårt att hålla 

åskådarna hänryckta, men att totalt kaos är lika ointressant som total harmoni. Det 

fjärde och sista elementet av storytelling är enligt Fog et al. (2010) the characters. I 

det förra elementet handlade det om att frambringa ett kaos men för att detta kaos ska 

inträffa måste man, enligt författarna, bära vissa karaktärer. Det framhålls även att 

dessa karaktärer skiljer sig avsevärt från varandra beroende på vad varumärket vill 

berätta med storytellingen. Detta kan kopplas till nedanstående modell av Fog et al. 

(2010). 

 

Fairytale-modellen 

Vid skapandet av en berättelse kan varumärken, enligt Fog et al. (2010), använda sig 

av den så kallade fairytale-modellen för att återkoppla och gå tillbaka för att se om 

ens berättelse har alla nödvändiga karaktärer. 
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Först och främst måste en berättelse besitta en adversary. En adversary är, enligt Fog 

et al. (2010), den eller det onda i berättelsen. De anser att detta onda kan gestalta sig i 

flera olika skepnader och kan både vara fysiskt och psykologiskt. Det påstås vidare att 

detta exempelvis kan vara ett hinder som i slutändan visar sig vara en rädsla. 

Författarna hävdar att det även kan vara en kund som saknar förtroende för 

varumärket. Vidare understryker de att för att åskådare ska kunna bli personligt 

involverade måste vi först kunna identifiera oss med berättelsen. Detta, menar 

författarna, sker när åskådaren känner igen en liten bit av sig själva i karaktären. De 

accentuerar vidare att det är viktigt att tänka på vilken målgrupp som man vänder sig 

till. Författarna markerar även att målgruppen måste kunna identifiera sig själva med 

både problemet, alltså kaoset, och hjälten i berättelsen. Som tidigare nämnt vill 

människan ha balans i sitt liv och på grund av detta känner de, enligt Fog et al. 

(2010), även empati till en person som är utsatt för en konflikt.  

 

En annan karaktär av storytelling som diskuteras av författarna är the support. 

Författarna tydliggör att the support är den karaktär som stödjer hjälten för att han 

eller hon ska kunna nå sitt mål och övervinna det onda. Det finns även en beneficiary 

som, enligt författarna, kan jämföras med en saga där en prins har sin vita häst. Vidare 

framhålls det att det i vissa fall även finns en benefactor. Författarna menar att denna 

karaktär har rollen av en välgörare i en berättelse och att detta också kan jämföras 

med en saga där välgöraren är kungen. När berättelsen väl är fastställd kan fairytale-

modellen, enligt Fog et al. (2010), med hjälp av dessa olika karaktärer avgöra om den 

har den grundläggande strukturen för att frambringa handling och konflikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 3.1 The Fairytale Model, Fog et al., 2010, s. 40 
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Vidare påpekas det att fairytale-modellen kan användas för att utläsa olika typer av 

roller och delar som en bra berättelse bör innehålla. Författarna hävdar att modellen 

kan användas för att analysera storytelling inom många olika typer av sektorer. För att 

möjliggöra en specifik analys av musikbranschens särskilda omständigheter har Kirby 

et al. (2006) tagit fram en modell. Kirby et al. (2006) menar att det finns olika typer 

av kontakt mellan en artist och dennes publik. De menar att kvaliteten av kontakten 

kan variera och har i och med detta tagit fram en modell som visar kvaliteten av 

denna kontakt. 

 

Nedan visas modellen som är uppbyggd likt en pyramid där toppen representerar den 

allra första kontakten mellan artist och publik. Författarna betonar att det på denna 

nivå markeras att kunderna är fysiskt utsatta för den marknadsföring eller det så 

kallade “buzzet” som finns kring artisten. Buzz kan, enligt författarna, vara allt ifrån 

mindre rykten till omfattande historier. Kirby et al. (2006) menar att det är ett sätt att 

sprida rykten på, utan att berätta alla hemligheter. De antyder att den översta nivån till 

antal innehåller färre kunder. Vidare påpekas det att den å andra sidan har den högsta 

kvaliteten av kontakt då publiken här kan uppleva upplevelsen direkt och få tillgång 

till informationen från marknadsföringen i en oförfalskad och oförändrad form. I 

pyramidens mittenskikt menar författarna att räckvidden av marknadsföringen ökar 

och att det är här som ryktet och buzzet börjar sprida sig via kampanjen till andra 

människor, exempelvis via word-of-mouth. Enligt Kirby et al. (2006) består den 

nedersta delen av pyramiden av den kontakt som har potential att få den allra bredaste 

räckvidden. Det framhålls även att vissa buzz kan vara väldigt användbara och 

genomslagskraftiga för varumärken om kunderna anser att det är värt att sprida vidare 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 3.2 Three tiers of awareness. Kirby et al. 2006, s 28 
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3.1.3	  Lojalitet	  
När Stone et al. (2002) definierar begreppet kundlojalitet menar de att det handlar om 

något som har utvecklats och byggts med tiden, vilket endast kan ske om de olika 

parametrarna för relationen är planerade och implementerade på rätt sätt. Författarna 

betonar att detta dock inte behöver betyda att kunder endast kan vara lojala gentemot 

ett varumärke, även om de inte kan vara lojala gentemot alla. Stone et al. (2002) 

nämner flera olika exempel på hur en lojal kund tänker, som exempelvis; “Du förstår 

dig bättre på mig än vad dina konkurrenter gör” och “Jag litar på att du behandlar mig 

på ett speciellt sätt eftersom jag är en så bra kund för dig”. Författarna har även listat 

olika karaktäriserande beteenden som kan identifieras hos många lojala kunder, som 

exempelvis att de köper mer eller helt uteslutande från just det varumärket, lägger tid 

och pengar på att sköta relationen till varumärket samt är uppmärksamma på 

information om varumärket, exempelvis via media och face-to-face. De accentuerar  

även att lojala kunder bär varumärkets symboler, rekommenderar och sprider 

varumärket till andra potentiella kunder. Fortsättningsvis nämner Stone et al. (2002) 

att lojala kunder låter varumärket veta om kunden är missnöjd med något och låter 

varumärket veta att man är med i dess medlemsklubb eller liknande. 

 

Stone et al. (2002) skriver att det finns olika nivåer av lojalitet och att målet av 

relationsmarknadsföring och lojalitetsprogram främst inte är att göra alla kunder 

lojala. Det poängteras att det istället handlar om att förbättra den lojalitet som redan 

finns hos de kunder som är mest troliga att svara på och påverkas av dessa strategier. 

För att kunna möjliggöra detta måste företag eller varumärken, enligt författarna, 

definiera begreppet lojalitet. För att företag ska kunna få lojala kunder och kunna 

särskilja dessa från de “vanliga” kunderna, menar Stone et al. (2002) att företaget 

tydligt bör definiera vad lojalitet innebär för den specifika branschen eller för det 

specifika företaget. Vidare framhålls det att det främst handlar om att hitta de bästa 

lojalitetsstimulin som på ett effektivt sätt kan användas för att skapa lojalitet. 

Författarna poängterar att det även handlar om de högst värderade stimulin, som alltså 

har ett högt upplevt värde hos kunderna, men som inte kostar särskilt mycket för 

varumärket att genomföra. De menar att företag och varumärken kan implementera 

dessa olika relationsstrategier inom organisationen och att de därmed kan gynna både 

kund och företag.  
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Stone et al. (2002) påpekar slutligen att lojalitetsapproacher ska betala sig genom 

bättre försäljning och vinster som hade varit sämre utan approachens hjälp. 

 

3.1.4	  Grad	  av	  lojalitet	  
Kirbys et al. (2006) ovan diskuterade modell, “Three tires of awareness”, som handlar 

om kvalitet av kontakt, kan kopplas till en liknande modell av samma författare, 

kallad “The brand advocacy pyramid”. Författarna förklarar i denna modell att alla 

existerande kunder kan delas in och segmenteras utifrån deras grad av tillfredsställelse 

eller deras erfarenhet av varumärket. Kirby et al. (2006) menar att oavsett om det 

gäller reklamkampanjer, PR eller något annat marknadsföringsinitiativ så borde det 

generella strategiska målet med marknadsföringen vara att optimera sannolikheten att 

kunder rekommenderar varumärket till andra potentiella kunder. Vidare hävdar de att 

i toppen av pyramiden hittas brand advocates, som kan förklaras som varumärkets 

försvarare, och som är varumärkets mest lojala kunder. Enligt författarna influerar 

brand advocates andra människor och varumärket kan därför använda dessa till sin 

fördel för att kunna driva marknadens efterfrågningar och krav, exempelvis genom 

word-of-mouth. Fortsättningsvis påpekas det att mittenskiktet av pyramiden består av 

de kunder som är i hög grad nöjda med varumärket och tydligt visar upp en högre 

grad av lojalitet och affinitet till det. Dessa kallar författarna för brand adorers. 

Författarna förklarar vidare att på botten av pyramiden, där de flesta av ett 

varumärkes kunder finns, är de så kallade brand adopters. De hävdar att dessa kunder 

är människor som är tillräckligt nöjda med deras upplevelse av varumärket att de har 

blivit regelbundna användare. Kirby et al. (2006) betonar att det finns vissa tekniker 

som får ett varumärkes kunder att stiga i lojalitetsgrad och av den anledningen är det 

viktigt för ett varumärke att kunna känna igen de olika graderna av lojalitet hos sina 

kunder. 
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Figur: 3.3 Brand advocacy pyramid. Kirby et al. 2006, s 49 

 

3.1.5	  Hur	  ser	  man	  att	  en	  artist	  har	  lojala	  fans?	  

Fanbridge är en hemsida som fungerar som ett verktyg för artister som vill utveckla 

sina fanrelationer (a, fanbridge.com, 2012). Där kan man bland annat läsa intervjuer 

med olika människor från musikbranschen som delar med sig av sina synpunkter 

kring ämnet (a, fanbridge.com, 2012). De personer som intervjuats på hemsidan är 

Steven Beck, Marc Allen och Marcus Taylor. Steven Beck, grundare av 

OnlineRock.com, menar att när man tittar på huruvida en artist har lojala fans kan 

man fokusera på interaktionen på artistens sociala medier, som exempelvis Facebook 

och Twitter. Han menar att förr gick folk in på Myspace och tittade på hur många 

följare artisten hade, men nu handlar det alltså inte om kvantitet av fans, utan kvalitet. 

Beck påpekar att om en artist enbart har “skamliga erbjudanden” och betydelselösa 

kommentarer från fans som berättar hur snygg artisten är, betyder det att fansen inte 

tar artistens musik eller image på allvar. Han förklarar vidare att oseriösa 

kommentarer på en artists facebooksida till och med kan avskräcka seriösa fans att 

skriva något och om media skulle titta på den skulle både sidan och artisten själv 

kunna ge ett negativt intryck (b, fanbridge.com, 2010). 

 

Marc Allen, som arbetar inom artistmanagement, menar att trots att vissa verktyg för 

analysering av fans kan vara hjälpsamma, handlar det ändå om engagemanget mellan 

en artist och dennes fans vid framförandet. Allen tydliggör att det alltid är det här 

engagemanget som är det första tecknet på om en artist har lojala fans eller inte. Han 

menar att alla Twitter-följare i världen inte betyder någonting om artisten inte har 

någon musik att visa upp. Enligt Allen kan fansens engagemang kännas av i samma 

ögonblick som artisten går ut på scen och denna glädje och iver smittar av sig på dem 

runt omkring.  
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Han fortsätter att förklara att om en artist kan engagera fansen från scenen kan 

engagemanget online följa samma spår. Allen förtydligar genom att berätta att det 

trots allt handlar om musik och att det är med sin musik som en artist måste börja 

engagera sina fans (b, fanbridge.com, 2010). 

 

Marcus Taylor, författare till The Musician’s Guide to World Domination, menar att 

när ett team vill se om en artist har lojala fans eller inte, måste de titta på kvaliteten av 

fansen, inte kvantiteten. Han påpekar att det exempelvis är viktigare till vilken grad 

fansen sprider musiken än hur många visningar artisten har på YouTube eller hur 

många uppspelningar han eller hon har på Myspace. Taylor framhåller dock att en 

kombinerad analys av både kvaliteten och kvantiteten av fans även kan vara till hjälp. 

Han menar vidare att de verktyg som kan användas bland artistens sociala medier och 

liknande kan vara ett användbart sätt för att få en idé om till vilken grad artisten 

influerar fans online, men när det kommer till offline handlar det enbart om att se hur 

mottagliga fansen är till det som artisten försöker få dem att göra (b, fanbridge.com, 

2010). 

 

3.1.6	  Lojalitetsprogram	  
Lojalitetsprogram är, enligt Lacey och Sneath (2006), koordinerade medlemsbaserade 

marknadsföringsaktiviteter skapade av olika organisationer och varumärken för att 

stärka relationen till existerande kunder. Författarna hävdar att det är en typ av 

specialiserad leverans för varor och tjänster och att det handlar om att överträffa 

kundens förväntningar och försöka ge dem det där lilla extra. Att skapa ett 

lojalitetsprogram är, enligt Butscher (2002), mycket nära relaterat till att utveckla en 

ny produkt. Han menar att dessa kräver detaljerad planering och måste bli tagna på 

stort allvar. Butscher (2002) påpekar också att det finns mycket mer i en kundrelation 

som spelar roll än ett bra pris och av den anledningen måste varumärken även bygga 

relationer baserade på känslor. Enligt författaren vill en kund inte bli behandlad som 

alla andra eller som en i mängden, han eller hon vill istället känna sig speciell och 

utvald. Butscher (2002) menar att det är kundens vetskap om att han eller hon får 

bättre förmåner än alla andra och att tillit ständigt byggs upp som skapar en bättre 

relation mellan kund och varumärke. 
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Vidare påpekar Butscher (2002) att den ökade konkurrensen på marknaden har tvingat 

många företag och varumärken att bli mer kreativa och innovativa. Han hävdar att 

organisationer måste ha ”one-to-one”-baserad marknadsföring. Han förklarar att varje 

individuell person måste bli bemött var för sig via kommunikation och olika 

marknadsföringsaktiviteter som från början är specialiserade för att bemöta deras 

individuella behov. Författaren menar dock att det är viktigt att inte överbelasta 

kunderna med meddelanden samt att varumärken måste hitta en balans och istället 

skapa lojalitetsprogram. Vidare betonas det att kunden genom detta tillvägagångssätt 

frivilligt blir medlem i lojalitetsprogrammet och graden av interaktionen mellan kund 

och organisation blir hög. 

 

Blomqvist et al. (1993) beskriver lojalitetsprogram som kundklubbar och menar att 

dessa är ett sätt för företag och varumärken att formalisera relationerna med 

stamkunderna. Enligt författarna syftar stamkunder till de kunder som anses vara 

viktiga för företaget eller varumärket och därmed värda att investera i. De menar att 

för att kunderna ska vilja bli stamkunder är det nödvändigt för organisationen att 

investera i kunden och författarna betonar här vikten av att kunden måste kunna känna 

sig behövd. Författarna hävdar även att organisationens fördelar med kundklubbar är 

minskad osäkerhet, lägre transaktionskostnader samt bättre information. De definierar 

begreppet kundklubb på följande sätt: 

 

“En kundklubb är en formaliserad sammanslutning av kunder vilka 

uppfyller vissa kriterier som företaget ställt upp, vilka utför någon form 

av prestation för sitt medlemskap och som belöning för detta erhåller 

förmåner som bara är tillgängliga för klubbens medlemmar.”  

- Blomqvist et al., 1993, s. 141 

 

Blomqvist et al. (1993) understryker att man som medlem i en kundklubb bör vara 

aktiv och agera på ett visst sätt för att behålla sin position i den. Några exempel på 

detta agerande som författarna nämner är att kunden måste spendera en viss summa 

pengar i klubben eller att han eller hon har en viss typ av användningsfrekvens. 

Författarna framhåller vidare att förmåner eller värdetillägg delas ut som belöning för 

detta agerande.  
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Blomqvist et al. (1993) diskuterar vidare att om företag använder kundklubben på rätt 

sätt kan detta förbättra organisationens möjligheter att bygga relationer med en 

lönsam och attraktiv kundgrupp. De menar att det är en chans att samla in individuell 

kundinformation, att förbättra kunddialogen och därigenom utveckla det man säljer. 

Kundklubben har därför, enligt Blomqvist et al. (1993), goda förutsättningar att öka 

kundlojaliteten. 

 

3.1.7	  Brand	  Equity	  
Enligt Mallik (2009) är brand equity värdet av allt positivt med ett varumärke ur 

företagets synpunkt. Gummesson (2008) förklarar begreppet som det kapital ett 

varumärke representerar. Han markerar att begreppet reflekterar hur välkänt ett 

företag är, hur nöjda dess kunder är samt företagets kundlojalitet och vad varumärket 

betyder för kunderna. Han hävdar även att vi idag lever i ett värdesamhälle där kunder 

inte längre letar efter traditionella produkter, tjänster eller kunskap. Enligt honom 

handlar det istället om att leverera ett mervärde till kunden. Vidare poängterar han att 

om detta uppnås kommer företaget att ha goda möjligheter att skapa kundnöjdhet och 

lojalitet. Mallik (2009) menar att det finns flera saker som kan påverka värdet i positiv 

riktning, bland annat brand image och brand awareness. Brand image, eller så kallad 

varumärkesimage, handlar enligt Mallik (2009) om hur en kund associerar och 

identifierar sig med varumärket.  

 

Brand awareness, eller varumärkeskännedom, är enligt Mallik (2009) skapat i 

konsumentens medvetande. Författaren framhåller att organisationer oftast försöker 

påverka the brand image men att det är kunden som är den verkliga skaparen av dess 

innebörd. Mallik (2009) diskuterar även olika begrepp som påverkar kundens 

uppfattning av varumärket. Begreppen som författaren (2009) tar upp är attitude 

branding, brand monopoly, brand extension, multiple brands och generic and private-

label brands. Han hävdar att generic and private-label brands är varumärken som 

lägger vikt på att skapa sitt eget märke. Vidare betonar han att leverantören här har en 

stark identitet och att det egna varumärket har en möjligheten att konkurrera på 

marknaden. 
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Exempel på mervärden är, enlig Keller et al. (2008), varumärkesattributer och 

fördelar inom varumärkesimage som kan formas på flera olika sätt. De hävdar att 

varumärkesattributer är de drag som karaktäriserar produkten eller tjänsten medan 

varumärkesfördelarna är det personliga värdet och anledningarna till varför vissa 

kunder fastnar och drar sig till produkten eller tjänsten. Författarna menar att det 

överlag är kunderfarenheten som avgör källan till de starkaste varumärkesattributen 

och fördelarna. Uggla (2003) påpekar att det inte går att bli kär i någon man inte 

känner, det vill säga att vara “unaware of the brand”, och att den man tycker om blir 

det självklara och första valet, som han kallar “top of mind brand awareness”. Keller 

et al. (2008) påpekar att det med tiden växer fram olika associationer mellan parterna, 

som gemensamma erfarenheter, minnen, vänner, upplevelser och platser. Författaren 

menar att om dessa associationer är positiva leder det till att en kund återkommer till 

personen igen och igen, vilket kan betecknas som lojalt beteende. De framhåller dock 

att ett varumärke också måste kunna bygga lojalitet på lång sikt. Keller et al. (2008) 

menar att det är viktigt att företag och varumärken håller vad de har lovat sina kunder. 

Många skapar, enligt Keller et al. (2008), en uppmärksamhet på kort sikt och 

glömmer av att skapa ett genuint varumärkesvärde. De menar att detta betyder att 

företaget förlorar många kunder och investerare. Uggla (2003) hävdar att kunderna i 

dessa fall känner sig lurade och visar ingen fortsatt lojalitet gentemot varumärket. 
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3.2	  Relationsmarknadsföring	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
I denna del av kapitlet lägger vi vikt vid vår andra och sista huvudteori; 

relationsmarknadsföring. Inom denna teori kommer den grundläggande 

relationsmarknadsföringen, den parasociala relationen,  kategorisering av kunder, 

hur man skapar nära relationer samt kundens förväntningar på varumärket att 

framhävas. Teorin kommer främst att handla om den relationsmarknadsföring som 

kan gagna både varumärke och kund. 

____________________________________________________________________________________________	  
	  
 

3.2.1	  Grundläggande	  relationsmarknadsföring	  
Enligt Gordon (1998) handlar relationsmarknadsföring om att skapa nya värden för 

kunderna som de kan dela med producenten. Han menar även att 

lojalitetsmarknadsföring är en viktig del av relationsmarknadsföring och att det mer 

eller mindre går ut på att skapa och uppmuntra en slags patriotkänsla hos kunderna 

som gör dem lojala. Enligt Stone et al. (2002) är kundernas perspektiv på förhållandet 

till ett företag eller varumärke en viktig del för att skapa lojalitet. Författarna 

framhåller att kunder generellt sett är resonabla av sig samt är realistiska angående 

närheten och kvaliteten på den relation som ett företag eller varumärke kan erbjuda 

sina kunder. De förtydligar att kunder oftast är medvetna om att företaget är begränsat 

av resurser, teknologi och liknande. Vidare förklaras det att företagets tillfällen och 

möjligheter att stärka denna relation sker regelbundet under denna period, främst 

precis innan, under samt precis efteråt att en transaktion eller kontakt har ägt rum. Ett 

nära kontakttillfälle skulle, enligt Stone et al. (2002), kunna vara när kund och företag 

är i fysisk kontakt med varandra samt där graden av interaktion är hög och ett mindre 

viktigt kontakttillfälle skulle kunna vara ett kort telefonsamtal. 

 

Stone et al. (2002) menar vidare att det finns flera olika aspekter som kunder 

använder sig av för att “mäta” hur nära deras relation till företaget är och på vilken 

nivå relationen ligger. Exempel på dessa aspekter är, enligt författarna, hur kontakten 

mellan kund och företag utförs, via vilka olika medier kontakten sker eller om mycket 

av kontakten sker face-to-face.  
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Vidare påpekas det att frekvensen av kontakten är en annan essentiell aspekt där 

timing är ett viktigt element. Stone et al. (2002) understryker att det inte bara är 

viktigt vad eller hur man kommunicerar - när man gör det spelar även en stor roll för 

hur kunden tolkar budskapet. De menar också att det även spelar roll vem kontakten 

sker med - vilken del av organisationen eller vilken specifik individ som en kund är i 

kontakt med. Författarna påpekar att den information som utbyts i kontakten också är 

av vikt för kunderna när de mäter närheten i relationen och hur mycket man som kund 

får reda på. För att bygga en stabil grund för relationen att stå på, menar Stone et al. 

(2002), att företag måste ha ett starkt varumärke som har byggts upp och utvecklats 

under en lång tid. Författarna menar att kundlojalitet och varumärkesskapande är nära 

sammankopplat och att kundlojalitet är helt beroende av hur relationen ser ut mellan 

kund och varumärke. De framhåller att det största problemet för varumärken är 

illojalitet, speciellt då kunden väljer att byta varumärke. Vidare påpekas det att detta 

ibland sker då kunden känner att han eller hon behöver en förändring - inte för att han 

eller hon är missnöjd med det nuvarande varumärkets eller deras relation till det, utan 

enbart för att få variation. Författarna betonar att sådana händelser är omöjliga för 

varumärken att undvika, men att god relationsmarknadsföring kan uppmuntra dessa 

kunder att komma tillbaka efter att de har bytt varumärke.  

 

Några som har forskat kring relationsmarknadsföring inom musikbranschen är Kusen 

och Leonhard (2005). De påpekar att många skivbolag och andra aktörer inom 

musikbranschen idag använder nya teknologier och marknadsföringstekniker för att 

generera så höga vinster som möjligt. De menar att majoriteten av dessa nya verktyg 

innefattar direktmarknadsföringstekniker som syftar till att bygga och bibehålla nära 

relationer mellan fans och artist samt främja den lojalitet som ofta resulteras av 

sådana relationer. Vidare framhålls det att mailinglistor och nyhetsbrev gör att fansen 

hålls uppdaterade om spelningar och andra event, samtidigt som det gör att artisten 

själv och teamet får en bättre bild över fanbasen, vilka människor det är och var de 

befinner sig.  
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3.2.2	  Den	  parasociala	  relationen	  
Enligt Gummesson (2008) finns det 30 olika relationer som kan användas inom 

marknadsföring. De förklarar att en av dem, den parasociala relationen - relationer till 

varumärken och objekt, syftar till att visa att trots att de flesta relationer är personliga 

(exempelvis mellan kund och säljare) finns det även relationer till varumärken och 

andra immateriella fenomen. Författaren menar att kunders relationer till företag och 

deras varumärken oftast är opersonliga, men de är fortfarande av stor vikt då de 

förmedlar en image till kunderna. Gummesson (2008) diskuterar att precis som en 

fysisk person har även företag och produkter en själ, en personlighet och ett 

kroppsspråk, vilka kan stå till grund för en relation. Vidare påpekas det dock att den 

parasociala relationen inte fokuserar på varumärket som ett generellt fenomen, utan 

på varumärket som en "relations-boostare", det vill säga något som hjälper relationen 

att byggas och bibehållas. Författaren skriver även att en del av den här relationen 

består av myter då företag, produkter, celebriteter och liknande ofta blir omringade av 

historier som antingen kan hjälpa eller stjälpa dess varumärke. Han menar att 

exempelvis rockband ofta blir symboler för en viss livsstil och ett visst utseende trots 

att det är deras musik som de vill ha i fokus. Gummesson (2008) påpekar vidare att en 

celebritets karisma eller personliga liv i många fall kan bli lika viktigt eller ännu 

viktigare för fansen än hans eller hennes professionella bedrifter och att människor i 

vissa fall enbart känner till en kändis på grund av det skvaller eller de myter som 

surrar omkring honom eller henne. 

 

Gummesson (2008) menar dock att det finns ett problem i den parasociala relationen. 

Trots att relationscentrerade varumärken oftast har ett namn, en logga, erbjuder någon 

slags medlemskap, marknadsförs och inkluderar regelbunden involvering, uppstår det 

ett missförstånd mellan fan och artist. Han menar att problemet ligger i att fanet anser 

sig ha en personlig relation till artisten och att han eller hon "känner" artisten som 

individ, men att artisten enbart ser det som en "massrelation" och att han eller hon 

enbart känner sina fans som en del av en anonym publik. Artistens roll och 

personlighet på scenen uppfattas, enligt författaren, av fansen som verkliga och 

blandas ihop med artisten som privatperson, vilket kan skapa problem om fanet träffar 

artisten privat. Gummesson (2008) menar å andra sidan att artistens kändisskap och 

iscensatta personlighet dock kan användas för att öka trovärdigheten och 

populariteten av produkter eller tjänster, samt stärka imagen. 
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3.2.3	  Kategorisering	  av	  kunder	  
En viktig del inom relationsmarknadsföring är, enligt Gordon (1998), för företag att 

dela in sina kunder i kategorier baserade på hur mycket de tjänar på dem. Han har 

tagit fram The customer segmentation portfolio som visar att det finns fyra olika 

kundkategorier; belöna och investera, sköta, disciplinera samt sparka. Belöna och 

investera är, enligt författarna, företagets nuvarande mest ideala kunder. De menar att 

dessa kunder är de som verkar kunna bli lönsamma och vinstgivande i framtiden och 

bör av den anledningen få någon slags belöning av företaget för att de ska förstå att de 

är viktiga och bli så vinstgivande som möjligt. Författarna tydliggör att belöning kan 

ske på många olika sätt och visar kunderna att företaget bryr sig om dem samt är 

villiga att lägga ner tid eller pengar på dessa.  

 

De kunder som för nuvarande är vinstgivande men som av någon anledning kan 

komma att bli mindre lönsamma eller helt och hållet olönsamma i framtiden, behöver 

enligt Gordon (1998) skötas. Författaren menar att orsakerna till att dessa kunder 

kommer att bli mindre lönsamma kan vara många, exempelvis att framtiden inom 

branschen inte ser särskilt ljus ut eller att de kunder som i dagsläget är vinstgivande 

kommer att vara “mätta” i framtiden. Gordon (1998) påpekar att företaget i dessa fall 

eventuellt måste göra vissa förändringar för att dessa kunder ska fortsätta vara lojala 

och dra in pengar till företaget. Vidare framhålls det att de flesta av ett företags 

kunder dock inte är lönsamma i dagsläget, men har potential att bli det i framtiden och 

dessa kunder måste disciplineras. Författarna förklarar att det finns två huvudsakliga 

sätt att göra detta på, där det främsta tillvägagångssättet handlar om att sänka 

kostnaderna av de processer som används för att marknadsföra, sälja till och stödja 

dessa kunder. Det andra sättet är, enligt författarna, att få kunderna i denna kategori 

att betala en slags straffavgift för att de inte anpassar sig till företagets syn på lojala 

kunder. De menar vidare att det dock finns kunder som är ännu mindre lojala och 

därmed mindre vinstgivande, särskilt de som företaget inte tar i omtanke, och dessa 

borde i vissa fall “sparkas”. 

 

Enligt Blackwell och Stephan (2004) har alla företag kunder, men bara de mest 

framgångsrika företagen har fans. De nämner att anledningen till varför alla företag är 

intresserade av att skaffa sig fans är på grund av den effekt som attityder och 

köpbeteende har på den långsiktiga försäljningen och lönsamheten.  
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Författarna delar upp kunder i tre olika kategorier beroende på hur lojala de är 

gentemot ett varumärke. Den första kategorin är, enligt Blackwell och Stephan 

(2004), kunder. Vidare påpekar de att dessa kunder konsumerar från flera olika 

återförsäljare och väljer bland flera olika varumärken. De betonar att dessa kunder 

ofta konsumerar påverkade av temporära prissänkningar eller andra erbjudanden. 

Lojala kunder, eller vänner, som Blackwell och Stephan (2004) benämner dem, 

tenderar att köpa specifika märken och handlar i specifika butiker oftare än andra, på 

grund av tidigare positiva upplevelser och köp. Den tredje kategorin är enligt 

författarna fans. Författarna hävdar att fans söker upp specifika varumärken, 

konsumerar endast i specifika butiker och är helt slutna för andra alternativ. Blackwell 

och Stephan (2004) menar vidare att fans investerar mycket mer i ett varumärke än så 

kallade vänner. Författarna hävdar även att de investerar sin tid, uppmärksamhet, 

energi, känsla och pengar för att kunna bygga och bibehålla en relation med 

varumärket och de band som skapas är ofta svåra för andra konkurrerande 

varumärken att bryta. Vidare påpekas det att fans, till skillnad från de andra kunderna, 

är mer villiga att prata om varumärket och ge det större spridning via word-of-mouth. 

Enligt Blackwell och Stephan (2004) kan dessa kategorier användas av 

marknadsförare för att de på bästa sätt ska kunna förstå hur fans reagerar och hur 

marknadsförare bör arbeta för att fördjupa existerande relationer istället för att sträva 

efter att endast skapa nya. 

 

3.2.4	  Hur	  man	  skapar	  nära	  relationer	  
Gordon (1998) förklarar att det finns sju olika sätt för företag och varumärken att 

skapa nära band till sina kunder. En av dessa, attitudinal bonding, är intressant för den 

här uppsatsen. Attitudional bonding handlar, enligt författarna, för företag och 

varumärken om att skapa band till kunderna med hjälp av en viss attityd. Vidare 

påpekar de att detta sker när kunderna kan relatera till och känna samhörighet med 

företaget på grund av dess professionalism, kunskaper, värden, kultur och 

ansvarsfullhet. 
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Negus (2008) påpekar att interaktionen mellan fans och artister är en viktig och 

central del av kulturen, i vissa genrer viktigare än andra. Han menar att interaktionen 

oftast handlar om liveframträdanden och turnerande samt andra events där fans och 

artister kan mötas. Vidare framhåller han att det är viktigt för artister att visa deras 

fans att de är tillgängliga för dem för att fansen ska känna förtroende och lojalitet 

gentemot artisten. Detta gäller för alla varumärken, både de traditionella samt de 

kring artister, och tillgänglighet anses vara ett bra sätt att bygga upp ett starkt och 

hållbart varumärke (kherize5.com, 2010). Exempelvis finns det, enligt Negus (2008), 

inom country det årliga Fan Fair dit varje år över 20 000 personer runtom från USA 

och utomlands åker till Nashville och köar i timmar för att få träffa sina idoler, få en 

autograf eller köpa olika souvenirer och merchandise. Detta menar författaren skapar 

ett nära band mellan fan och artist som är betydligt viktigare än att bara sälja musik. 

Negus (2008) förklarar vidare att fansen är en central del för produktionen, 

reproduktionen samt cirkulationen av många musikgenrer och av den anledningen har 

flera olika författare utvecklat olika teorier om den aktiva publiken. Vidare framhålls 

det att det är av vikt att komma ihåg att den aktiva publiken, fans, och deras 

aktiviteter inte enbart är lokaliserade utanför produktionen, utan är mer eller mindre 

engagerade i allt som händer kring deras idoler.  

 

3.2.5	  Kundens	  förväntningar	  på	  varumärket	  
Blackwell och Stephan (2004) diskuterar betydelsen av förväntningar hos fans. De 

menar att om ett varumärke eller en artist skapar höga förväntningar inom relationen 

som de inte kan leva upp till kan det få negativa konsekvenser. Ett exempel som 

författarna nämner är den amerikanska artisten Diana Ross’ incident då hon hade sin 

stora världsturné 1989. Författarna förklarar att det var sagt att turnén skulle vara 

extravagant och spektakulär samt att biljettpriserna var höga och fansen hade i och 

med det otroligt höga förväntningar. Blackwell och Stephan (2004) hävdar att när 

turnén väl blev av blev det ett stort misslyckande. Ross missade, enligt författarna, 

alla “cues” och hon glömde dessutom mycket av låttexterna. Vidare framhålls det att 

detta skapade stor besvikelse bland fansen och de krävde till slut att hon skulle ställa 

in resten av turnén. Blackwell och Stephan (2004) nämner även Cher som en bland de 

många artister som har lyckats skapa höga förväntningar kring sitt varumärke.  
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Författarna påpekar att det som dock skilde Cher från Diana Ross var att hon lyckades 

leva upp till dessa förväntningar. De framhåller att hon lyckades sälja slut på alla 

biljetter på grund av hennes goda förmåga att kommunicera med sina fans och även 

trots att media och många kritiker hade svårt att förstå henne, lyckades hon ändå med 

sin karriär på grund av den kontakt hon hade - och fortfarande har - med sina extremt 

lojala fans. Blackwell och Stephan (2004) förklarar att om en simpel kund blir 

besviken med produkten slutar de att konsumera från företaget. Vidare förklarar 

författarna att om ett lojalt fan däremot blir besviken förväntar han eller hon sig att 

problemet åtgärdas och fanet blir då, enligt författarna, villig att förlåta och glömma 

misstaget. Ett primärt mål som författarna beskriver med varumärkesstrategier är att 

kunna skapa ett varumärke som genererar kunder som inte endast konsumerar, utan 

även inkorporerar varumärket in i deras liv and vardag. De menar att företag därför 

måste kunna fastslå hur starka dessa band är och förstå hur de kan förbättras. 

 

Negus (2008) hävdar att det band som finns mellan fan och artist endast är en liten del 

av ett längre band som skivbolagspersonalen har byggt. Det framhålls att om en artist 

inte kan upprätthålla denna relation eller leva upp till de förväntningar som finns hos 

fansen, exempelvis genom framgång, familj eller experimentering med musiken, 

skapas det problem i relationen. När artisten vill röra sig bort från sin genre eller byta 

sound, understryker författaren att det skapas en spänning mellan artisten och fansen 

då kulturen har förändrats. Författaren menar vidare att identifikationen mellan fan 

och artist är av stor vikt både i verkligheten, som exempelvis på spelningar, och 

imaginärt, i exempelvis musikvideos och sociala medier. 
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4.	  EMIPIRI	  OCH	  ANALYS	  
	  
_____________________________________________________________________	  
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och analysera det empiriska materialet och 

jämföra det med den tidigare framlagda teoretiska referensramen. Vi kommer 

inledningsvis att lyfta fram street-teams, motivation till lojalitet, lojalitetsprogram, 

storytelling, “vanliga” fan vs lojala fan, “syns man inte, existerar man inte” samt 

vikten av att sprida vidare musik. Vikt kommer även att läggas vid hur det går att få 

fans att relatera till artisten, fans förväntningar samt deal-breakers. Avslutningsvis 

kommer vi även att lägga fram ett case om artisten Justin Bieber. 

_____________________________________________________________________ 

	  

4.1	  Street-‐teams	  som	  marknadsförare	  
Katrine Larsdotter från Flagstone AB har tidigare arbetat med fanrelationer och 

sociala medier för bandet Mando Diao. Hennes uppgifter gick bland annat ut på att 

sköta bandets street-team och uppdatera deras facebooksida. Dessa street-

teammedlemmar, som även kallades för citizens, hade som uppgift att sprida Mando 

Diao och deras musik. Hon berättar att street-teamet var hierarkiskt uppdelat i olika 

typer av grader, där ett fan kunde klättra i grad genom att samla poäng. De olika 

graderna var ace, hero och legend, där ace var den lägsta nivån och legend var den 

högsta. Larsdotter nämner att fansen kunde skaffa poäng för att uppnå dessa olika 

nivåer genom att bland annat sätta upp affischer, sprida nyheter på sin facebookprofil 

eller genom att genomföra andra marknadsföringsaktiviteter. Skillnaden mellan 

graderna var, enligt Larsdotter, att de hade olika mycket tillgång till områden där 

bandet vistades. Ett fan av en lägre stående grad kunde exempelvis få komma in och 

titta på när bandet soundcheckade, medan ett fan av högre grad även kunde kunde få 

möjlighet att träffa bandet backstage.  

 

Som tidigare nämnt menar Negus (2008) att det är viktigt för artister att visa deras 

fans att de är tillgängliga för dem för att fansen ska kunna känna förtroende och 

lojalitet gentemot artisten. Författaren syftar till fans i allmänhet, men i fallet med 

Mando Diao drogs en tydlig linje mellan fansen som var involverade i street-teamet 

och resterande fans.  
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Larsdotter berättar att de “vanliga” fansen som endast gillade den officiella 

facebooksidan fick inga uppmaningar om att sprida bandets material. Anledningen till 

varför de valde att strukturera upp det på detta vis var, enligt Larsdotter, för att 

vanliga fans slutade följa artisten helt om de blev uppmanade till sådana aktiviteter. 

Även Gordon (1998) hävdar att det är viktigt att dela in sina kunder i olika kategorier 

beroende på hur mycket varumärket tjänar på dem. Belöna och investera, en av de 

kategorierna som Gordon (1998) nämner, kan jämföras med Larsdotters beskrivning 

av street-teams. Det är, enligt Gordon (1998), dessa kunder som kommer att vara mest 

lönsamma och vinstgivande i framtiden och bör av den anledningen få någon slags 

belöning av varumärket för att de ska förstå att de är viktiga. 

 

Larsdotter berättar att det hände att fans ifrågasatte varför Mando Diao hade ett street-

team. När denna kritik kom upp svarade bandets management att street-teamen hade 

skapats med hänsyn till de lojala fansen. Enligt Larsdotter kan Mando Diaos street-

team liknas med ett lojalitetsprogram. Hon nämner att medlemmarna i street-teamet 

fick olika belöningar, vilket även kan jämföras med Blomqvists et al. (1993) 

definition av vad som utgör ett lojalitetsprogram. Enligt Blomqvist et al. (1993) 

handlar lojalitetsprogram om en kundklubb där kunden som medlem får exklusiva 

förmåner och samtidigt ger någon form av motprestation tillbaka. Skillnaden på 

Blomqvists et al. (1993) och Larsdotters definition av vad ett lojalitetsprogram är, är 

att i Larsdotters fall, med Mando Diao, bidrog medlemmarna med sin tid och arbete 

istället för pengar. Larsdotter berättar även om andra belöningar som fansen kunde ta 

del av, som att få en inblick bakom kulisserna och få träffa bandet. Fansen kunde även 

lägga bud med sina insamlade poäng på kläder som bandmedlemmarna hade haft på 

sig på scen. Larsdotter betonar att trots likheterna mellan de olika 

lojalitetsprogrammen finns det även avsevärda skillnader. Street-teamet fungerade 

exempelvis på ett sådant sätt att fansen själva kunde logga in på street-teamets 

facebooksida och engagera sig där. Larsdotter förklarar att i varje stad fanns det en 

ambassadör och det var dessa som hade tillgång till inloggningsuppgifterna. Hon 

nämner även att fansen i sin tur började rekrytera nya medlemmar till nätverket på 

grund av detta.  
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De olika belöningssystemen som Larsdotter reflekterar kring kan även jämföras med 

Lacey och Sneath (2010) då de definerar lojalitetsprogram som koordinerade 

medlemsbaserade marknadsföringsaktiviteter skapade av olika organisationer och 

varumärken för att stärka relationen till redan existerande kunder. Larsdotter nämner 

att för att skapa en bra och engagerad fanbase måste en nära relation mellan fan och 

artist byggas. Detta kan göras via olika aktiviteter vilka även Lacey och Sneath (2010) 

nämner, men som Larsdotter väljer att kalla för missions. Dessa missions skedde 

enligt Larsdotter på flera olika sätt, både online och offline - online om man kände för 

att sitta vid datorn och göra sitt jobb där och offline om man hellre ville gå ut och vara 

mer aktiv. Enligt Larsdotter var skapande av artwork ett exempel på ett mission och 

förklarar att detta kunde ske i form av olika loggor som varje så kallade unit i Japan 

fick skapa när tsunamikatastrofen hade ägt rum 2011. Vidare förklarar hon att 

loggorna sedan trycktes upp på t-shirtar av Flagstone AB och som sedan såldes 

exklusivt till medlemmar i street-teamen. 

 

En annan fördel som Larsdotter tar upp med att organisera street-teams var att det 

gick att använda dessa team för att visa för konsertarrangörer att det fanns en 

efterfrågan på spelningar med artisten. Hon berättar att när de skulle förhandla med 

arrangören och promotorn visade hon upp namnlistor som street-teams hade samlat 

in. På så sätt menar Larsdotter att arrangörerna motiverades till att anordna en konsert. 

Hon påpekar även att de kunde använda listorna för att försöka förhandla sig till en 

högre ersättning. Denna aktivitet kunde, enligt Larsdotter, även användas för att få 

street-teamets medlemmar att berätta för fler om bandet i fråga. Som vi tidigare har 

nämnt skriver Kirby et al. (2006) just om det här och menar att det generella 

strategiska målet med marknadsföringen borde vara att optimera sannolikheten att 

kunder rekommenderar varumärket till andra potentiella kunder. Därmed finns det fler 

fördelar med en sådan aktivitet som Larsdotter koordinerade i street-teamet.  

 

De fem steg som Stone et al. (2002) har tagit fram för att implementera 

relationsmarknadsföring kan kännas igen i exemplet med hur Flagstone AB hanterar 

sina fans. Det första steget, att tydligt definiera vad lojalitet innebär, berättar 

Larsdotter att Flagstone AB har genomfört. Larsdotter klargör att lojalitet innebär att 

sprida musiken till andra, både online och offline.  
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Hon hävdar att Flagstone AB till och med kräver bevis på dessa aktiviteter genom att 

godkänna poäng som har samlats in av de fans som har deltagit i 

marknadsföringsaktiviteterna. Steg nummer två handlar, enligt Stone et al. (2002), om 

att försöka nå ut till företagets mest konkurrenskraftiga kunder. Vidare påpekas det att 

en viktig del i det här steget är att sätta sig in i hur fansen tänker och att motverka att 

kunderna överger varumärket för ett annat. Författarna menar att företag måste 

anpassa sig till de omständigheter som råder i respektive bransch när en kund överger 

varumärket. Som vi tidigare har nämnt berättar Larsdotter att de har slutat uppmana 

fans att sprida musiken på Mando Diaos officiella facebooksida då de märkte att vissa 

fans då slutar följa artisten. När det gäller de övriga stegen, som enligt Stone et al. 

(2002) exempelvis handlar om lojalitetsstimuli, kan detta jämföras med de belöningar 

som street-teamet får när de får tillgång till exklusiva träffar med bandet och exklusiv 

merchandise. 

 

4.2	  Motivation	  till	  lojalitet	  
Alla de fans som vi intervjuade för denna uppsats gav snarlika anledningar till varför 

de följer sina respektive artister. De påpekade att det främst är på grund av den 

fantastiska musiken och att artisten har talang. Även Marc Allen, som arbetar inom 

management för band och artister, betonar att det trots allt handlar om musik och att 

det är denna som borde engagera fansen. Däremot består en artists varumärke av 

mycket mer än bara musik och enligt bland annat Axelsson och Dahlin spelar även 

personligheten en mycket stor roll för huruvida ett fan vill vara lojalt eller inte. 

Axelsson berättar att han gillar att In Flames har en personlighet som många andra 

metalband inte har och Dahlin framhåller att han inte hade varit lika lojal gentemot 

Elvis Presley om artisten inte hade varit den ödmjuka och generösa människa som han 

var. Axelsson beskriver det stereotypa metalbandet som ett band som har intressen 

som kretsar kring sex, drugs and rock n’ roll. Han nämner att detta dock inte är fallet 

med In Flames. Han påpekar att några av bandmedlemmarna har en pub och 

restaurang i Göteborg, vilket gör att de upplevs vara ännu mer jordnära och unika, då 

detta inte är speciellt vanligt förkommande bland liknande band. 

 

“De visar att de är intresserad av annat än bara sprit och sex”.  

 - Axelsson, J. 2012 
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De typer av relationer som skapas med hjälp av artistens personlighet kan jämföras 

med Kapferers (2012) varumärkesidentitetsprisma där författaren hävdar att ett 

varumärke måste skapa sig en personlighet för att kunna uppnå en psykologisk 

funktion som gör att kunden ska kunna identifiera sig med varumärket. En annan 

författare som pratar om vikten av personlighet är Gordon (1998). Han förklarar det 

med begreppet attitudional bonding och beskriver skapandet av en personlighet med 

hjälp av ett band mellan kund och varumärke. Han hävdar att varumärkesskapare 

formar ett band med hjälp av en viss attityd som uppstår när kunderna kan relatera 

och känna samhörighet till företaget på grund av exempelvis dess värden, kultur och 

ansvarsfullhet. När en artists fans kan relatera till sin idol med hjälp av exempelvis 

värderingar och kultur skapar detta alltså en samhörighet som i sin tur kan bygga 

lojalitet. Kapferer (2012) påpekar att skillnader i kultur mellan varumärke och kund 

kan skapa konflikter och om en artist väljer att ändra hela sin image och sina 

värderingar skulle detta självklart kunna göra att fansen blir upprörda.  

 

Hagelberg, som är ett troget The Gaslight Anthem-fan, förklarar även vikten av 

personligheten hos bandet och dess medlemmar. Han hävdar att personligheten är 

essentiellt och att det är med hjälp av den som ett fan kan känna den personliga 

kopplingen till bandet. Det sätt som artisterna uttrycker sig på scen och hur de skriver 

låtar är även detta, enligt Hagelberg, en stor del av personligheten. Något som han 

även anser påverkar relationen är huruvida bandet lägger mycket vikt på att vara 

aktiva på de olika sociala medierna. Stone et al. (2002) hävdar att detta är mycket 

viktigt och betydelsen av vem man som kund har kontakt med spelar en stor roll för 

hur kunden tolkar olika budskap. De menar alltså att ett varumärke måste ha i åtanke 

vilken del av organisationen eller vilken specifik individ som en kund är i kontakt 

med. Författarna påpekar att den information som utbyts i kontakten också är av vikt 

för kunderna när de mäter närheten i relationen och hur mycket man som kund får 

reda på. Hagelberg poängterar att medlemmarna i The Gaslight Anthem twittrar och 

retweetar ständigt. Detta är något som Larsdotter anser bör göras av artisterna själva 

och inte av deras manager. Hon hävdar att om ett management väljer att avlasta en 

artist från denna uppgift kan det lätt bli opersonligt. Hon säger att det är lätt att skriva 

utifrån teamet på facebooksidan, men att detta inte är lika lätt på Twitter. Vidare 

menar hon att fansen förväntar sig att det är artisten själv som Twittrar och det bör 

därför också vara det.  
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Även Bengtsson påpekar att det är viktigt att artister är personliga, exempelvis via 

sociala medier. Han menar att direktkommunikationen med fans är en enormt viktig 

del av artistskapet och att det borde vara artisten själv som uppdaterar 

facebookgruppen och twittrar. Han påpekar att om det är artistens team som sköter 

denna uppgift försvinner den essentiella personliga kontakten i relationen. Bengtsson 

berättar även att en av de främsta anledningarna till att Kapten Röd vann både Årets 

artist och Guldmicken på P3 Guldgalan 2011 var att han hade en mer personlig 

kontakt med sina fans än vad de andra nominerade artisterna hade. Bengtsson uppger 

vidare att vissa artister hade dubbelt så många fans på Facebook som Kapten Röd, om 

deras manageras hade arbetat bättre med den personliga kontakten via sociala medier 

så menar han att de eventuellt hade haft större chans att vinna. 

 

Marcus Taylor, författare till The Musician’s Guide to World Domination, berättar i 

en intervju att det inte längre är kvantiteten av fans som är viktigast, utan det handlar 

istället om hur kvalitativa fansen är, det vill säga hur lojala de är och hur mycket de 

sprider artisten vidare via word-of-mouth. Bengtsson berättar att Kapten Röd har 

oerhört lojala fans och att den främsta anledningen till att hans fans har blivit såpass 

kvalitativa är på grund av att Kapten Röd sköter kommunikationen via sociala medier 

på ett bra sätt. Han menar vidare att även artister kollar sin Facebook lika mycket som 

“vanliga” människor och att det räcker med en minut för att göra en uppdatering som 

visar att artisten är mån om sina fans, vilket gör att alla artister borde göra det. Stone 

et al. (2006) framhåller att ett varumärkes kund tolkar meddelanden olika beroende på 

vem det är som framför meddelandet. Även Gidlöf styrker detta och påpekar hur 

viktigt det är att artisten själv uppdaterar sin Facebook, Twitter och liknande. Han 

menar att teamet kring artisten borde ha tillgång till de olika kontona för att kunna 

lägga upp videos, låtar och liknande, men att det är artistens jobb att själv lägga ut 

personliga uppdateringar som tilltalar fansen på ett annat sätt än uppmaningar till köp.  

 

Kirbys et al. (2006) modell The brand advocacy pyramid visar att alla existerande 

kunder kan delas in och segmenteras utifrån deras grad av tillfredsställelse eller deras 

erfarenhet av varumärket. I toppen av pyramiden återfinns brand advocates, vilka 

författarna definierar som varumärkets försvarare. Dahlin är ett levande exempel på 

hur detta fungerar i praktiken, då han gör allt han kan för att sprida vidare Elvis 

Presleys musik och goda rykte.  
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Dahlin anser sig ha en hög grad av motivation till varför han har blivit ett lojalt fan. 

Han hävdar att Elvis Presley hade en fantastisk musikalisk begåvning samt att hans 

generositet och ödmjukhet är den främsta anledningen till varför han har valt att lägga 

så mycket tid och pengar på artisten. Han menar att en artists personlighet är av stor 

betydelse och att han förmodligen inte hade varit ett lika stort fan om Elvis Presley 

inte hade varit trevlig och tillmötesgående. Vidare menar han att det är fantastiskt att 

en artist kan vara så känd och rik som Elvis Presley var, och fortfarande bry sig så 

mycket om andra. Dahlin berättar att Elvis Presley strax efter sitt genombrott hade 

varit i New York för att göra en konsert och bodde en natt på hotell. När Elvis Presley 

var på väg upp till sitt rum träffade han på en man som gav en komplimang för slipsen 

som Elvis Presley bar. När samma man senare på kvällen kom upp till sitt rum hängde 

slipsen över handtaget till hans dörr.  

 

Dahlin betonar att detta är en mycket liten gest men att den kan betyda mycket. Att ge 

fans det där lilla extra kan jämföras med Kapferers (2012) teorier där författaren 

hävdar att varumärken måste kunna stimulera kunden på ett emotionellt plan. Han 

menar att det inte räcker med att ha ett tomt, snyggt skal, utan att det även krävs egna 

trosföreställningar, karaktär samt möjlighet och villighet av att hjälpa kunderna i 

deras liv samt hjälpa dem att skapa sin egen identitet. Dahlin menar att en bra 

sångröst och musikalisk begåvning självklart är en viktig del av artistskapet, men om 

artisten inte bryr sig om sina fans och människorna runt omkring honom eller henne 

känner fansen inte samma vilja att lyssna på artisten.  

 

Löfberg, ett stort fan av både One Direction och Justin Bieber, menar att Justin Bieber 

har en mycket rolig personlighet som lyser igenom allt han gör. Hon anser att det är 

mycket viktigt för en artist att ha en god personlighet, annars är det lätt att artisten 

smälter in i mängden. Ett annat fan som tycker att personligheten har stor betydelse är 

Sundvall. Hon är ett mycket lojalt U2-fan och anser att det som har präglat bandets 

personlighet är att deras involvering i välgörenhet och att de har visat stort socialt 

ansvar och engagemang för frågor inom ämnet. Sundvall berättar att detta har gjort att 

hon har fått större respekt för bandet och att det även är en väsentlig anledning till 

varför hon fortfarande följer dem. När vi intervjuade Johansson, VD för Trendmaze, 

om vikten av personligheten hos en artist hävdade han att den är mycket viktigt.  
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Vid diskussioner om olika tillvägagångssätt för att få fansen att bli lojala, att känna 

sig som en del av artisten och dennes framgång, menar Johansson att det inte går att 

göra några generaliseringar, men att det givetvis handlar om att vara sig själv trogen. 

Han påpekar vidare att det för artisterna exempelvis kan handla om att inte göra de 

som älskar ens musik besvikna. Detta kan enligt Johansson dock vara en svår 

balansgång - en del artister kan ibland känna sig “tvingade” av sina mest lojala fans 

och vågar helt enkelt inte göra för stora förändringar då de är rädda att göra fansen 

besvikna och förlora dem. Axelsson hävdar att det var detta som hände med In Flames 

när de valde att byta sound inför ett albumsläpp. En del fans gick, precis som 

Johansson menar, förlorade, men samtidigt vann bandet nya fans med det nya 

soundet. 

 

Något som Bengtsson hävdar vara en självklarhet är att fans är lojala gentemot flera 

artister och band. Han menar att det är självklart de inte bara lyssnar på Kapten Röd 

eller Timbuktu. Bengtsson påpekar vidare att förr var folk hiphoppare eller rockers, 

nu lyssnar folk på flera olika genrer. Han säger att det är självklart att ett fan kan 

tycka att en artist är väldigt bra, men att han eller hon samtidigt kan lyssna på annan 

musik. Detta kan jämföras med Stones et al. (2002) åsikter kring varumärken då de 

framhåller att kunder inte behöver vara lojal gentemot endast ett varumärke, trots att 

de inte kan vara lojal gentemot alla. 

 

4.3	  Lojalitetsprogram	  
För Axelsson har olika belöningssystem och lojalitetsprogram bidragit mycket till 

hans grad av lojalitet till In Flames, varav fancluben kan ses som bandets officiella 

lojalitetsprogram. Axelsson var med i den första fancluben som fanns för In Flames 

och han berättar att alla fanclubens nya medlemmar fick ett välkomstpaket som bland 

annat innehöll en tröja och lite olika accessoarer. Fancluben hade även lite olika 

tävlingar som Axelsson deltog i, där medlemmarna exempelvis kunde vinna 

merchandise, VIP-biljetter eller få möjligheten att stå på scen med bandet och följa 

med backstage. Axelsson berättar att han lyckades vinna en av dessa tävlingar, vilket 

han förtydligar betydde väldigt mycket för honom och förhöjde närheten i relationen 

till bandet och bandmedlemmarna. Enligt Butscher (2002) vill kunder inte bli 

behandlade som alla andra eller som en i mängden.  
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Han menar att de vill känna sig speciella och utvalda samt att det är vetskapen om att 

de får bättre förmåner än alla andra och att tillit ständigt byggs upp som skapar en 

bättre relation mellan kund och varumärke. Detta är något som Axelsson kände att 

han fick genom att vinna tävlingen. Genom att träffa sina idoler fick han även en 

klarare bild av vilka bandmedlemmarna var. Han menar att de inte var mer än ett 

härligt gäng jordnära “Svenssons”, vilket han ansåg bidra till en positiv bild av 

bandet. Stone et al. (2002) menar att det finns olika typer av kontakttillfällen mellan 

varumärke och kund och att vissa är mer betydelsefulla för kunden än andra. 

Axelsson understryker att möjligheten att få stå på scen med sitt favoritband skulle 

kunna vara ett av de mest betydelsefulla kontakttillfällena mellan fan och band, 

medan exempelvis en retweet från en av bandmedlemmarna är ett mindre viktigt 

kontakttillfälle som inte präglar relationen på samma sätt. 

 

Enligt Axelsson får fans många förmåner som medlem i en fanclub. Inom fancluben 

finns det, enligt Axelsson, även exklusiv merchandise som endast medlemmarna kan 

ta del av, som exempelvis olika t-shirts. Axelsson menar att när en fanclub-medlem 

ser någon annan med samma tröja, skapar detta en känsla av gemenskap. Dessa olika 

erbjudanden och exklusivitet motiverade Axelsson att upprätthålla en lojal fanrelation 

till bandet. Axelsson berättar även om strukturen av en biljettförsäljning inom 

fancluben. Han förklarar att alla som har betalat sin medlemsavgift får företräde i kön 

till biljettåterförsäljarna. Några som styrker vikten av en medlemsavgift är Blomqvist 

et al. (1993). De hävdar att kunden bör vara aktiv och agera på ett visst sätt för att 

behålla sin position i kundklubben, exempelvis genom att spendera en viss summa 

pengar på eller ha en viss typ av användningsfrekvens av varumärket. Vidare påpekas 

det att belöningen som medlemmarna sedan får blir ett resultat av de pengar eller de 

aktiviteter som de väljer att lägga på klubben. 

 

Butscher (2002) hävdar att det lojalitetsprogram som ett företag väljer att 

implementera inte får vara för komplext och att det är viktigt att identifiera den rätta 

målgruppen. Målgruppen är enligt författarna mycket viktig på grund av att den är 

direkt kopplad till de fördelar som lojalitetsprogram erbjuder. Kirby et al. (2006) 

menar att varumärken bör segmentera sina kunder efter deras tillfredsställelse och 

erfarenhet av varumärket samt deras lojalitet och villighet att sprida vidare 

varumärket.  
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Författarna menar att man bör dela upp de gynnsamma kunderna från de 

ogynnsamma. Detta var något som även Larsdotter valde att göra i sitt arbete med 

Mando Diao. När hon diskuterar betydelsen av street-teams förklarar hon att den 

information som gick ut på street-teamets facebooksida var sådan information som 

inte gick ut till de “vanliga” fansen, utan endast till de mest lojala. Denna typ av 

information låg på detaljnivå och det var endast de riktigt engagerade fansen som var 

intresserade av den. Larsdotter hävdar att det inte störde de vanliga Mando Diao-

fansen eller sådana som enbart ville lyssna på musiken i och med att det var en egen 

facebooksida. Det som både Butscher (2002) och Larsdotter påpekar är att 

varumärken och artister måste vara noggranna med att välja ut sin målgrupp och veta 

vilka det är som är de mest lojala fansen. Att välja fel målgrupp och “att vara för på”, 

som Larsdotter kallar det, kan ibland få negativa konsekvenser. Larsdotter valde att en 

gång vända sig till de vanliga fansen, alltså de som endast gillade Mando Diaos 

officiella facebooksida, och uppmanade dessa fans att sprida musiken. Larsdotter och 

teamet kring Mando Diao valde att anordna en tävling där målet var att komma upp i 

tvåhundratusen gilla-markeringar innan ett visst datum. Hon berättar dock att denna 

typ av tävling gjorde att fansen gjorde raka motsatsen - många slutade att gilla sidan 

och Larsdotter hävdar att antalet gilla-markeringar nu var lägre än innan tävlingen. 

 

4.4	  Storytelling	  
Enligt Mossberg et al. (2006) är storytelling ett övertygande kommunikationsverktyg 

för varumärken och används även inom musikbranschen för att bygga myter kring 

artister. De menar att storytelling kan skapa samhörighet. Enligt Johansson är det 

inom storytelling viktigt att inte ljuga ihop något om artisten. Däremot anser han att 

historier bör berättas på ett tilltalande sätt, utan att försöka sprida något som inte 

bottnar i en sanning. Vidare påpekar han att artistens bakgrund och värderingar kan 

berättas på många olika sätt som både kan hjälpa och stjälpa artisten i hans eller 

hennes karriär. En myt måste också, enligt de, ha en grund att stå på. Mossberg et al. 

(2006) hävdar däremot att denna typ av varumärkesskapande inte alltid behöver vara 

sann. Han påstår även att det som är osant inte alltid behöver vara negativt.  
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Författarna förklarar att äldre generationer ofta är mer skeptiska och ifrågasätter de 

olika historierna till en högre grad än de yngre generationerna, vilket dock inte är 

fallet för Dahlin som menar att han tror på allt bra som sägs och skrivs om Elvis 

Presley. Som kund vill ett fan, enligt Mossberg et al. (2006), kunna identifiera sig 

med karaktärerna. Han skriver att om karaktärerna verkligen är som de utger sig för 

att vara, måste han eller hon bara vara lite mer noggranna med historierna. Enligt 

Larsdotter kan det vara positivt att använda sig av storytelling när man behöver en 

“räddning”. Hon tar upp ett exempel då en av bandmedlemmarna i Mando Diao inte 

var särskilt intresserad av att närvara vid meet-and-greets. Hon förklarar att en kille 

som brukade assistera bandet med att bland annat bära väskor, fixa efterfester och 

liknande, fick förklara att det för tillfället inte var möjligt att träffa bandmedlemmen.  

 

Heijbel (2011) förespråkar att skapa en blandning mellan trovärdighet och 

fantasiskapande. Han menar att skapare av ett varumärke eller en karaktär ska välja 

sina viktigaste delar av berättelsen och förmedla dessa, men samtidigt välja bort de 

delar som är ogynnsamma. Han framhåller att skaparen inte behöver redovisa allt och 

att detta kan jämföras med hur en privatperson agerar. Författaren menar att skaparen 

inte berättar hela sanningen, men att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att han 

eller hon ljuger. Även Kirby et al. (2006) påpekar att det finns olika sätt att sprida 

“buzz” och rykten kring artister, där vissa hemligheter inte alltid berättas. Buzz kan 

som tidigare nämnt, enligt författarna, vara allt ifrån mindre rykten till omfattande 

historier. De menar också att den kontakt som sker via buzz och storytelling kan ha 

olika kvalitet och om kunden kommer i kontakt med ett meddelande eller budskap 

utan många mellanhänder är trovärdigheten och kvaliteten högre. Bengtsson 

framhåller också att man inte kan berätta allt om artister och att det måste finnas några 

aspekter om artisten som hålls hemliga för fansen. Han menar vidare att artister har 

rätt till ett privatliv och att han eller hon samt teamet av den anledningen inte kan ge 

fansen en total insyn i artistens liv.  

 

Wiklund, ett troget Avantasia-fan, beskriver ett scenario där hon var på en konsert 

med Avantasia där sångaren var sjuk. Wiklund förklarar att sångaren trots detta valde 

att framträda och att det sas att direkt efter konserten låg sångaren avdäckad och sov 

fjorton timmar i sträck. Detta är en historia som Wiklund har hört via ryktesvägen och 

hon är därför osäker på om den är sann eller inte.  
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Trots detta upplevde hon att det målade upp en god bild av sångaren som en person 

som ville kämpa för sina fans. Hon skulle dock inte bry sig om det senare skulle visa 

sig att detta inte var hela sanningen. Heijbels (2011) teori om en halvsanning funkar 

därför i detta sammanhang. Denna historia kan även jämföras med Fogs et al. (2010) 

teori om de fyra elementen av storytelling. Författarna hävdar att dessa fyra element 

är grundläggande riktlinjer som kan användas för att skapa en god historia. Vidare 

framhålls det att det går att välja ut de specifika element som är applicerbara på just 

din historia. De element som Fog et al. (2010) beskriver är the message, the plot, the 

conflict och the characters. Tre av dessa element kan jämföras med Avantasia då de 

valde att framträda trots att sångaren var sjuk. The message var då att framträda trots 

alla odds och strunta i alla hinder. The conflict var i detta fall sjukdomen och the 

characters var bandmedlemmarna i Avantasia som gjorde allt för sina fans. 

Författarna hävdar att det inte finns någon viss formula för bra storytelling utan menar 

att det är olika från fall till fall. Vidare påpekar de att allt hänger på de specifika 

kunderna och den specifika situationen, men att man i många fall kan använda sig av 

dessa riktlinjer för att få en viss styrning på historian eller myten.  

 

4.5	  “Vanligt”	  fan	  vs	  lojalt	  fan	  
Utifrån de intervjuer som vi gjorde med fansen har vi fått fram varierande svar 

angående hur ett ”vanligt” fan kan särskilja sig från ett lojalt fan. Enligt Axelsson 

handlar det om kunskap. Han säger att ju mer kunskap ett fan har om artisten, desto 

högre grad av lojalitet. Vidare påpekar han att det finns många som bara kan något 

om den senaste plattan och har ingen aning om vad artisten har gjort tidigare. Denna 

typ av fan är, enligt Axelsson, ett fan med låg grad av lojalitet och ett fan som 

eventuellt bara är ett vanligt fan. När Löfberg beskriver skillnaden mellan fans 

uttrycker hon sin frustration kring de som, enligt henne, inte är äkta lojala fans. Hon 

nämner att det finns många som påstår sig vara lojala gentemot en artist, men att 

musiken egentligen inte har någon betydelse för dem. Hon menar att det är många 

som anser sig vara fans till exempelvis Justin Bieber och One Direction, trots att det 

endast är artisternas utseende som lockar dem. Frågan som Löfberg ställer sig själv är 

hur det hade gått för artisterna om de inte hade haft utseendet med sig. Hon påpekar 

vidare att när det handlar om lojalitet bland pojkband och flickidoler verkar utseendet 

och personligheten hos artisten spela en stor roll.  
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Hon anser dock att det fortfarande är musiken och artistens talang som är av vikt. 

Löfberg hävdar även att hon hör mycket prat om hur snygga artisterna är, istället för 

hur bra musiken är. Gummesson (2008) påpekar detta problem och hävdar att en 

celebritets karisma eller personliga liv i vissa fall kan bli lika viktigt eller ännu 

viktigare för fansen än hans eller hennes professionella bedrifter. Han menar att 

människor ofta enbart känner till en kändis på grund av det skvaller eller de myter 

som surrar omkring honom eller henne. Kapferer (2012) tar också upp betydelsen om 

utseendet i form av de fysiska attribut och egenskaper som ett varumärke besitter. 

Han påpekar att dessa egenskaper exempelvis handlar om vad varumärket gör och hur 

det ser ut. Författaren påpekar, till skillnad från Gummesson (2008), att varumärkets 

fysiska attribut är både dess ryggrad och dess handgripliga värden, men han håller 

med om att ett varumärke behöver mer än detta. 

 

Stone et al. (2002) understryker problemet med illojalitet till varumärken. De påpekar 

att kunden ibland väljer att byta varumärke och att detta sker när kunden känner att 

han eller hon behöver en förändring. Vidare framhåller författarna att de så kallade 

vanliga fansen ofta har en tendens till denna typ av förändring och att de ständigt 

söker efter något nytt samt efter det som är populärt just nu. Stone et al. (2002) hävdar 

att detta inte nödvändigtvis är på grund av att de är missnöjda med det nuvarande 

varumärket eller deras relation till det, utan att det enbart kan bero på att de är ute 

efter variation. Författarna påpekar att dessa typer av händelser är svåra för 

varumärken att undvika men att en god relationsmarknadsföring kan uppmuntra dessa 

kunder att komma tillbaka efter att de har bytt varumärke. Detta resonemang kan 

kopplas till Elvis Presley då Dahlin hävdar att Elvis Presley mer eller mindre var 

tvungen att “konvertera” fans från deras tidigare idoler till hans nya och annorlunda 

varumärke.  

 

Dahlin hävdar att de lojala fansen har varit mycket viktiga för Elvis Presleys 

framgång. Många tyckte dock att hans musik och hans sätt att röra sig var 

förskräckligt och okristligt, vilket resulterade i att människor förbjöds att lyssna på 

honom. Enligt Dahlin ville ändå många från de yngre generationerna vara upproriska 

och bryta sig loss från traditionerna och utan stödet från dessa människor hade Elvis 

Presley aldrig kunnat slå igenom.  
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När Dahlin förklarar skillnaden mellan ett vanligt fan och ett lojalt fan, menar han att 

ett vanligt fan oftast bara vet vilken musik Elvis Presley har gjort och att ett lojalt fan 

vet mycket mer. Han förklarar att de känner till Elvis Presleys historia och hans 

privatliv. När vi frågade Johansson om vad han anser karaktäriserar ett lojalt fan 

förklarade han att det helt och hållet beror på vad det är för genre eller artist som det 

fokuseras på och att lojalitet kan se oerhört olika ut. Han menar att det generellt sett 

handlar om att ha ett stort förtroende för artisten, en tillit, en närhet som är större än 

för vanliga fans. Blackwell och Stephan (2004) framhåller också att man kan 

kategorisera olika fans. De förklarar att kundgrupper är indelade i tre olika kategorier; 

kunder, vänner och fans, där den första kategorin (kunder) påverkas av temporära 

prissänkningar och som kan jämföras med musikbranschen vanliga fan. Författarna 

hävdar vidare att en vän är en kund som tenderar att främst köpa från specifika 

märken. Den sista kategorin som Blackwell och Stephan (2004) nämner är fans. De 

påpekar att fans söker upp specifika varumärken, konsumerar endast i specifika 

butiker och är helt slutna för andra alternativ. Detta kan jämföras med lojala fans 

inom musikbranschen, eftersom dessa är fans som ofta visar sin uppskattning och 

som, enligt författarna, är några som investerar sin tid, uppmärksamhet, energi, känsla 

och pengar i varumärket. 

 

4.6	  Syns	  man	  inte,	  existerar	  man	  inte	  
Uggla (2003) påpekar att en person inte kan bli kär i någon han eller hon inte känner. 

Detta kan kopplas till att en person inte kan bli ett lojalt fan om han eller hon inte 

känner till artisten. Det kan även jämföras med Sundvalls och många andra av våra 

intervjupersoners talesätt “syns man inte, existerar man inte”. Sundvall, som är ett 

stort U2 fan, hävdar att en artist hela tiden måste vara aktiv med att synas för sina fans 

samt potentiella fans. Hon menar att en artist eller dennes team måst hålla lyssnarna 

uppdaterade och vara tillgängliga för dem, annars blir de inte lojala. Hon 

argumenterar för att artisten regelbundet måste skapa och släppa ny musik för att 

fansen ska stanna kvar. Butscher (2002) talar också för att marknadsförare ständigt 

måste vara uppdaterad och aktiv gentemot sina kunder.  

 

Han framhåller att en förbättring bör göras där det behövs och att nya mål 

kontinuerligt bör sättas upp när de gamla har uppnåtts.  
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Löfberg berättar att Tokio Hotel inte har släppt något nytt på flera år och Löfbergs 

lojalitet, som en gång var stark gentemot dem, har därför på senare tid svalnat. Hon 

betonar att det gäller för artisten att ständigt hålla uppe ens intresse. Enligt Kusen och 

Leonhard (2005) bör artister ständigt skicka ut nyhetsbrev angående spelningar och 

andra event via olika mailinglistor. Författarna förklarar att detta gör det lättare för 

management att få en klarare bild över fanbasen, vilka människor de är och var de 

befinner sig. De nämner även att majoriteten av dessa nya verktyg innefattar 

direktmarknadsföringstekniker som syftar till att bygga och bibehålla nära relationer 

mellan fans och artist samt främja den lojalitet som ofta kommer med sådana 

relationer. Larsdotter förespråkar även för att marknadsförare bör ha mailinglistor. 

 

“Vi försökte hålla relationen mellan band och fan till hemsidan så 

att vi kunde äga dem, eller äga mailadresserna.” 

- Larsdotter, K. 2012 

 

Larsdotter hävdar att det på detta sätt blev mycket lättare att styra den information 

som gavs ut och att endast skicka ut den till de som faktiskt var intresserade av den. 

Hon nämner dock att hemsidan med alla mailinglistor tyvärr inte existerar idag på 

grund av avsaknaden av ett avtal mellan bandet och managementbolaget Flagstone 

AB. Larsdotter hävdar att det har mycket med den digitala utvecklingen att göra och 

att denna förändrar branschen konstant samt att det av den anledningen är viktigt för 

teamet kring artisten att göra det som ligger i tiden. Johansson, som föreläser om 

digital distribution av musik och har stor insyn i den digitala utvecklingen inom 

musikbranschen, nämner att det idag är mycket viktigt att ha många spelningar på 

Spotify och YouTube. Han hävdar också att tusen riktigt entusiastiska fans i många 

fall kan vara mycket bättre än femtiotusen halvengagerade. Steven Beck, grundare av 

OnlineRock.com, hävdar att det är viktigt att fokusera på interaktionen via sociala 

medier. Han menar att när teamet kring artisten förr ville veta hur lojala fans en artist 

hade tittade man på Myspace och på hur många följare artisten hade, men att det nu 

inte längre handlar om kvantitet av fans, utan kvalitet. Bengtsson menar dock att på 

grund av vissa artisters image och dess integritet passar de inte in i alla sammanhang. 

Han påpekar att det idag har blivit allt vanligare med diverse tv-program, som 

exempelvis Så ska det låta, Moraeus med fler och Så mycket bättre.  
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Han förklarar att Kapten Röd har blivit tillfrågad att vara med i många olika program, 

men att han har tackat nej till alla då det inte är hans grej. Bengtsson menar att många 

artister är desperata att synas och tycker att “om man inte syns, finns man inte”. 

 

4.7	  Vikten	  av	  att	  sprida	  vidare	  musiken	  
Enligt Kirby et al. (2006) finns det ett samband mellan interaktionen mellan fan och 

artist, fanets tillfredsställelse och dennes lojalitet. De påpekar att ju bättre kontakten 

mellan fan och artist är, desto större är chanserna att fanet sprider vidare artistens 

musik, exempelvis via word-of-mouth. Författarna poängterar att målet med all 

marknadsföring bör vara att få kunder att rekommendera varumärket till andra och att 

förbättra relationen till de existerande kunderna så att dessa blir lojala stamkunder. 

Löfberg påpekar att så fort hon hörde Justin Bieber och One Direction ville hon sprida 

vidare dessa artister till sina vänner och bekanta, vilket hon säger sig göra med alla 

nya artister som hon upptäcker. Hon påpekar att det idag är mycket enkelt att sprida 

musik tack vare internet, men Sundvall påpekar att vänner och bekanta inte alltid är 

mottagliga för sådana rekommendationer. När Sundvall försökte sprida U2s musik 

bland sina vänner insåg hon snabbt att de var fel målgrupp för musiken, trots att hon 

själv tyckte om bandet. Gidlöf hävdar också att det är viktigt med word-of-mouth då 

musiken, enligt honom, sprids snabbast på detta sätt. Enligt Mallik (2009) är detta 

även av stor betydelse och han hävdar att det är kunden som är den verkliga skaparen 

av ett varumärkes värde.  

 

Även Hagelberg försökte sprida vidare The Gaslight Anthems musik så fort han hade 

hört talas om bandet. Han delade länkar med bandets musik och videos via sociala 

medier för att få sina vänner att lyssna på bandet som, enligt Hagelberg, var näst intill 

okänt i Sverige. Wiklund påpekar också att det är viktigt att sprida vidare artisters 

musik. Hon säger att när hon känner sig nere kan hon länka en låt på Facebook och 

berätta för sina vänner att just den här låten är bra när man är på det här humöret och 

därför borde de lyssna på den. Dahlin, som är den äldsta av våra intervjupersoner, har 

en annan syn på vidarespridning av musik. Han använder varken Facebook eller några 

andra sociala medier, förutom att titta på klipp på YouTube. Det han istället gör för att 

sprida Elvis Presleys musik är att prata om honom och berätta om hans musik och 

hans liv för de flesta han träffar.  
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Kirby et al. (2006) betonar att det finns olika tekniker för att få fans att bli lojala och 

samtidigt få musiken att spridas vidare. De menar att genom att använda olika 

remitteringsprogram, som skulle kunna innebära att ett fan sprider vidare musiken till 

en vän och gör denna vän till ett fan av artisten, kan både artist och fan gynnas. Som 

tack för att fanet har spridit musiken blir fanet “uppgraderat”, som i exemplet med 

Mando Diaos street-team, och kanske får något speciellt av artisten vilken kan göra 

fansen ännu lojalare.  

 

4.8	  Relationsmarknadsföring	  
Gordon (1998) framhåller att relationsmarknadsföring främst handlar om att skapa 

nya värden för kunden och att få dem att identifiera sig med varumärket, som enligt 

Kapferer (2012) måste kunna tillfredsställa kunden på ett emotionellt plan. Även 

Gordon (1998) menar att varumärken med sin attityd och sin kultur kan skapa 

immateriella värden för kunden och göra att kunderna kan känna en samhörighet till 

varumärket. Butcher (2002) framhåller att organisationer behöver ha en så kallad one-

to-one-baserad marknadsföring, vilket innebär att varje individuell kund blir bemött 

var för sig. Inom musikbranschen handlar detta, enligt Gidlöf, om att kommunicera på 

olika sätt med olika fans och han menar att relationen bygger på att fansen kan 

relatera till artisten. Han hävdar vidare att det är viktigt att artisten vet vad det är som 

fansen vill ha, vilket bara kan identifieras via interaktion och tvåvägskommunikation. 

Även Negus (2008) anser att interaktionen mellan artist och fan är essentiellt och 

betonar vikten av liveframträdanden och turnerande för att artisten ska kunna ha en 

interaktion med sina fans. Gidlöf menar också att nyckeln till att skapa starka 

relationer för en independentartist är att genomföra många spelningar och på så sätt 

skapa en nära och personlig relation till sina fans. Han menar, till skillnad från de fans 

som vi har intervjuat, att det är viktigt för fans att ha upptäckt en artist tidigt och att 

detta skapar en stark lojalitet. Gidlöf berättar att det inom musikbranschen anses vara 

viktigt att tidigt få ut en hit i radio för att snabbt få in pengar. Vidare påpekar han att 

detta kan vara en start på en bra karriär, men att en mer personlig relation är att 

föredra då det skapar en stabil grund för artisten att stå på. Han förtydligar att det inte 

är musiken som är av värde, utan fansen måste även kunna identifiera sig och känna 

samhörighet med den fysiska personen uppe på scenen. 
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Även de fans som vi har intervjuat anser att det är viktigt att artister ger sina fans mer 

än bara bra musik. Bengtsson påpekar att många av de stora artisterna är duktiga på 

att skriva personliga låttexter som fansen kan relatera till. Enligt Gordon (1998) 

handlar relationsmarknadsföring bland annat om att skapa en sorts patriotkänsla hos 

kunderna. Detta är något som Kapten Röd har lyckats med och Bengtsson hävdar att 

hans låttexter har bidragit till denna känsla. Vidare påpekar han att Kapten Röds 

texter i stor utsträckning handlar om dagens samhälle och om de ungas uppväxt. 

Bengtsson berättar fortsättningsvis att det inte är många svenska artister som skriver 

lika personliga texter med så mycket substans som exempelvis Kapten Röd och 

Timbuktu gör, men att det är något som bidrar till att deras fanbase växer. Keller et al. 

(2008) delar Bengtssons uppfattning om hur viktigt det är med varumärkesfördelar, 

vilket kan förknippas till artisters texter. Varumärkesfördelar är, enligt Keller et al. 

(2008), fördelar som handlar om det personliga värde och de anledningar till varför 

vissa kunder fastnar och drar sig till en produkt eller tjänst.  

 

Något som har gjort både Hagelberg och Wiklund lojala gentemot sina band är 

låtskrivandet. De menar att låtarna som deras favoritband skriver går rakt in i hjärtat 

och talar till dem på ett emotionellt och personligt sätt. Även Sundvall påpekar att det 

var de poetiska texterna till U2s låtar som gjorde att hon föll för bandet. Sundvall 

förklarar att detta skapar ett mervärde och förstärker relationen som hon har till 

bandet. Enligt Dahlin är det även väldigt viktigt att artisten bryr sig sina 

medmänniskor och att han eller hon har en sådan personlighet som gör att fansen ser 

upp till honom eller henne. Gummesson (2008) diskuterar denna typ av mervärde och 

hävdar att det är viktigt för företag och produkter att ha en själ, en personlighet och ett 

kroppsspråk, vilka kan stå till grund för en god relation. 

 

Det som Gordon (1998) framhåller om att varumärken bör skapa nya värden för 

kunden och få dem att identifiera sig med varumärket, är något som kan kopplas till 

Axelssons syn på en relation med en artist. Han berättar att efter en spelning valde 

sångaren i In Flames att ställa sig och prata med Axelsson istället för att gå till 

intervjun som han var på väg till. Axelsson påpekar att när en artist tar sig tid att visa 

fansen att de är viktiga, skapar det en närhet som gör att fansen vill bli mer lojala. 

Bengtsson berättar att Kapten Röd tar hand om i stort sett allt det personliga medan 

Bengtsson själv tar hand om bokningar och liknande.  
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Han menar att Kapten Röd vill ha det på det här sättet så att han kan läsa alla mail 

från fans och själv svara dem, vilket uppskattas något oerhört av fansen.  

 

Hagelberg påpekar att The Gaslight Anthem är duktiga på att hålla en nära kontakt till 

sina fans, vilket gör att fansen vill bibehålla relationen och fortsätta vara lojal 

gentemot dem. Han menar att bandmedlemmarna är duktiga på att svara på Facebook 

och Twitter, samt att de en gång under varje turné live-streamar en konsert gratis så 

att de fans som inte hade möjlighet att åka och se dem ändå kan få ta del av musiken 

och gemenskapen. Hagelberg menar att detta visar att bandmedlemmarna är generösa 

och visar förståelse för att alla deras fans inte har råd att åka och se dem. Bengtsson 

berättar att mellansnacket under spelningar är ett bra sätt att vara personlig gentemot 

sina fans. Han menar att många artister bara går upp på scen, kör sina låtar och sen 

går av, vilket gör att fansen inte har någon närmare relation till bandet än innan 

spelningen.  

	  

4.9	  Att	  relatera	  till	  artisten	  
Bengtssons och Kapten Röds sätt att tänka skiljer sig från den vanliga uppfattningen 

om att artisten ska synas i så många medier som möjligt. De har tagit ett medvetet 

beslut om att aldrig intervjuas av eller samarbeta med kvällspressen, eftersom dessa 

tidningar bedöms vara skvallerpress. Bengtsson förklarar att Kapten Röd symboliserar 

hoppet och arbetet om att skapa en bättre värld, men att de även tydligt har bestämt att 

inte göra några framträdanden vid politiska sammankomster, trots åtskilliga 

erbjudanden om betalda spelningar. Bengtsson nämner dock att General Knas, en 

annan svensk reggae-artist som Bengtsson är manager åt, är tydlig med sina politiska 

åsikter i sina låttexter. 

 

Bengtsson förklarar att Kapten Röd väljer att inte ta ställning inom politiska frågor, 

exempelvis hur han bemöter frågan om valet av artistnamn. Bengtsson tydliggör 

vidare att det ofta händer att han i intervjuer får frågan om det är kopplat till 

vänsteråsikter och att han varje gång svarar att det endast har att göra med att han har 

rött hår. Han väljer att inte gå djupare in på ämnet för att undvika att skapa en "vi mot 

dem"-känsla, som skulle kunna riskera att stöta bort fans.  
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Den femte aspekten av Kapferers (2008) varumärkesprisma handlar om 

kundreflektion, det vill säga att kunderna kan uppfatta varumärket på olika sätt och 

identifiera sig med det. Detta kan även kopplas till Kapten Röd när Bengtsson nämner 

att han uppfattas på olika sätt, mycket tack vare att han inte gör några tydliga 

ställningstaganden. Bengtsson hävdar att fokus istället läggs på det som förenar oss 

som människor. Vidare framhåller han att Kapten Röd har en låt som heter "Saknade 

vänner", vilken handlar om vänner som avlidit. Bengtsson förklarar att när man loggar 

in på Facebook kan man ibland se hur människor delar med sig av den låten och 

dedikerar den till en vän som har gått bort. Det som Kapten Röd har lyckats med och 

som Bengtsson påpekar är att han har lyckats få människor att relatera till honom som 

låtskrivare. Han menar att de identifierar sig med känslor som Kapten Röd har 

upplevt och upplever därmed att de har en starkare relation till honom. När Kapferer 

(2008) framhåller vad som utgör kärnan i ett varumärkes identitet betonar han 

möjligheten att tala till kundernas självbild och hur kunderna uppfattar sig själva. När 

Kapten Röd lyckas få sina fans att relatera till honom bidrar det, enligt Bengtsson, 

därmed till att hans varumärke som artist stärks.  

 

4.10	  Förväntningar	  
Blackwell och Stephan (2004) påpekar vikten av fans förväntningar gentemot 

varumärken och menar att varumärken ska vara försiktiga med att skapa för höga 

förväntningar som de sedan inte kan leva upp till. Negus (2008) hävdar att när artister 

inte kan leva upp till fansens förväntningar, kanske på grund av familjeförhållanden 

eller viljan att experimentera med musiken, kan fansen bli besvikna och i extrema fall 

vilja avsluta relationen. Axelsson berättar att när In Flames bytte sound förlorade de 

fans som ville att de skulle låta likadant som de alltid hade gjort, men enligt bland 

annat Dahlin och Hagelberg spelar det ingen roll om deras idol skulle byta stil eller 

göra annorlunda musik - är man ett lojalt fan spelar mycket mer än musiken roll.  

 

De båda påpekar att även om Elvis Presley eller The Gaslight Anthem hade gjort en 

dålig skiva som inte hade levt upp till deras förväntningar hade de fortfarande varit 

lika lojala gentemot artisten. Axelsson påpekar även att några fans förlorade 

förtroende till sångaren i In Flames då han rakade av sina välkända dreadlocks.  
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Han menar att det inom metalgenren är standard att ha långt hår och att frisyrbytet 

bröt mot fansens förväntningar. Han förklarar vidare att många 

skämtsamt kommenterade händelsen med att sångaren inte kunde sjunga längre då 

hans talang satt i håret. 

 

4.11	  Fenomenet	  Justin	  Bieber	  
 

_____________________________________________________________________	  
 

I denna del av uppsatsen lägger vi fram ett case om Justin Bieber - en artist som har 

skapat starka relationer till sina fans. Vi kommer även att applicera teorier till detta 

case för att på så sätt skapa förståelse för varför Justin Biebers varumärke har blivit 

såpass starkt. 

_____________________________________________________________________ 

 

Justin Bieber är en mångbegåvad kanadensisk popartist, låtskrivare och skådespelare 

(mary-contrary.hubpages.com, 2012). Han är den största YouTube-sensationen 

någonsin och har lyckats gå från helt okänd till en av världens, i dagsläget, största 

artister på endast tre år (huffingtonpost.com, 2012).  

 

Enligt Kapferer (2012) bör ett varumärke ha mer än ett snyggt, tomt skal för att kunna 

tilltala sina kunder. Karaktär, personlighet och egna trosföreställningar är några av de 

exempel som han anser att ett varumärke borde ha. Justin Bieber har ett stort team 

omkring sig som bland annat har hjälpt honom att skapa en särskild look och hans 

omtalade “swag”3 (presidentialbeats.com, 2012). Det förklaras att teamet har byggt 

upp en look som både ska vara “streetigt” och samtidigt tilltalande för ”the middle 

class”. .Justin Biebers varumärkesimage får dessutom en hel del trovärdighet tack 

vare hans samarbeten med kända producenter och artister som exempelvis Usher och 

Nicki Minaj (forbes.com, a, 2011).  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Swag; ”Ett sätt att föra sig på som uppfattas som sexigt eller coolt.” Fritt översatt 
från urbandictionary.com, 2013. 	  
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Justin Biebers manager, Scooter Braun, menar att en av anledningarna till varför 

Justin Bieber har blivit såpass stor är att hans fans inte hittade honom via de 

traditionella medierna, utan att de själva letade upp honom på YouTube då hans rykte 

spreds via word-of-mouth (forbes.com, b, 2011). Även Alison Kaye, som är Justin 

Biebers general manager, påpekar detta; 

 

“Justin’s fans are the most loyal group of girls on the planet. They all feel a 

certain form of ownership over him because they feel they found him before 

Scooter found him, before the record labels found him. He belongs to them.” 

- Alison Kaye; General manager, Never Say Never, 2011 

 

Justin Bieber är ett bra exempel på ett varumärke som kontinuerligt blir starkare och 

starkare (huffingtonpost.com, 2012), särskilt när det gäller att använda konserter som 

ett verktyg för att bygga lojalitet. Konserter med artisten ställs mycket sällan in 

(usatoday.com, 2012), och om det skulle bli inställt får fansen byta ut sina biljetter till 

en konsert i en annan närbelägen stad (metro.co.uk, 2012). Ett exempel på hur lojala 

Justin Biebers fans verkligen är, är då tusentals fans orsakade kaos på Oslos gator när 

de rusade efter Justin Biebers bil flera kvarter (thesun.co.uk, 2012). Stone et al. 

(2002) menar även att kunder generellt sett är resonabla av sig och är medveten om 

den, ibland begränsade, relation som ett varumärke kan erbjuda sina kunder. 

Ovanstående exempel visar dock hur Justin Biebers fans i vissa fall inte uppträder på 

ett resonabelt sätt och har svårt att se gränsen mellan vad som är rätt och fel. 

 

Enligt Butscher (2002) är det första steget i att ta fram ett lojalitetsprogram att 

definiera sin målgrupp och målsättning. Justin Bieber och hans team har valt att 

tydligt rikta sig mot en ung målgrupp (mpdailyfix.com, 2012). Det förklaras även att 

fansen har hanterats olika beroende på hur lojala de är. Medlemmar i Justin Biebers 

fanclub fick exempelvis tillgång till biljetter flera timmar innan de gick ut till 

försäljning för allmänheten (bieberfever.com). Dessa aktiviteter som bedrivits av 

Justin Biebers management syftar till att visa upp hur lojalitet belönas 

(mpdailyfix.com, 2012). Detta kan kopplas till Blomqvists et al. (1993) teorier kring 

kundklubbar då han understryker att klubbens medlemmar erhåller förmåner som bara 

är tillgängliga för just dem. Enligt Lacey och Sneath (2006) handlar lojalitetsprogram 

om att ge kunden något oväntat och det där lilla extra.  
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Detta kan jämföras med vissa saker som Justin Bieber eller hans team gör för fansen. 

I filmen Never Say Never (2011), som handlar om Justin Biebers liv och karriär, visas 

det hur medlemmar ur Justin Biebers crew ger bort ett litet antal gratisbiljetter till de 

fans som befinner sig utanför arenan innan konserten ska börja (mpdailyfix.com, 

2012). Vissa utvalda fans som skriker högt och har platser långt från scenen flyttas 

även fram av Justin Biebers crew. Dessa åtgärder ökar lojaliteten bland Justin Biebers 

fans (mpdailyfix.com, 2012). 

 

Gummesson (2010) diskuterar den problematik som uppkommer i relationen mellan 

artist och fan, där fansen ofta anser att de har en personlig relation till artisten, men att 

artisten endast ser fansen som en del av en anonym publik. Då Justin Bieber har en 

stor fanbase är det svårt för honom att hålla en nära eller personlig kontakt med 

fansen (presidentialbeats.com, 2012). Vissa av Justin Biebers fans får dock en speciell 

behandling, vilket gör att man spinner vidare på fansens idé om att de faktiskt har en 

nära relation till artisten. Stone et al. (2002) nämner hur en lojal kund tänker, där ett 

av dessa tankesätt är “Jag litar på att du behandlar mig på ett speciellt sätt, eftersom 

jag är en så bra kund för dig”. Eftersom Justin Bieber har många lojala fans är det 

svårt att behandla varje kund på ett individuellt sätt, men olika aktiviteter visar att de 

försöker skapa en sådan upplevelse för flera av fansen (mpdailyfix.com, 2012). 

Exempel på detta är då en tjej per konsert väljs ut av teamet under konserten som får 

sitta med på scenen under låten One Last Lonely Girl (mpdailyfix.com, 2012). 

Ytterligare faktorer som framhålls till varför hans fans är lojala är för att de 

regelbundet involveras i hans karriär och uppmuntras att bidra med eget material. När 

fansen är så involverade att de själva bidrar med eget material gör det att de känner att 

de själva bidrar till att stärka varumärket (mpdailyfix.com, 2012). I en intervju med 

Justin Biebers manager i Zeitgeistminds YouTube-video (2011) berättar han att de 

inte arbetar med en specifik modell för hur albumsläpp och andra viktiga delar ska 

hanteras. Han menar att de istället byter taktik beroende på den respons som de får 

från fansen. 

 

Vi har tidigare tagit upp Fairytale-modellen av Fog et al. (2010), som handlar om hur 

man kan identifiera olika delar av en fiktiv saga för att skapa god storytelling.  
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En av kategorierna ur modellen är ondska som, enligt författarna, både kan vara en 

fysisk eller en intern ondska, eller till och med en kund som saknar förtroende för 

varumärket. De fiender som används i storytelling kring Justin Bieber är främst de 

utmaningar som han ställdes inför under sin uppväxt. Justin Bieber växte upp med en 

ensamstående mamma och berättar ofta hur han levde under relativt fattiga 

omständigheter, men att han trots det lyckades nå framgång (abcnews.go.com, 2012). 

Detta kan även kopplas till Gabriels (2000) teori kring storytelling där han diskuterar 

kategorin epic stories som handlar om historier där huvudpersonen går igenom och 

övervinner en kamp.  

 

Inför lanseringen av Justin Biebers musikvideo till låten Beauty and a Beat använde 

sig Justin Biebers team av en annorlunda typ av storytelling för att “hypa” släppet. De 

hittade på en historia om att Justin Bieber blivit bestulen på sin dator, vilken innehöll 

privat material som bilder och videoklipp (Hollywoodreporter.com,2012). Vidare 

framhålls det att teamet skapade ett twitterkonto från vilket de ”threatened to release 

personal videoclips”, enligt informationen på twitterkontot skulle dessa klipp kunna 

skada Justin Biebers karriär. Fortsättningsvis förklaras det att Justin Bieber själv 

svarade personen genom sitt privata twitterkonto där han uppmanade personen att 

lämna tillbaka materialet. Nästa steg var sedan att klippen började läckas ut 

(aftonbladet.se, 2012). Vissa av videoklippen som läcktes ut var bland annat från 

själva musikvideoinspelningen och andra videoklipp var när Justin Bieber filmar sig 

själv (aftonbladet.se, 2012). Det framgår även att vissa fans tog händelsen på så stort 

allvar att de började skriva arga tweets till den mystiska personen. 

 

Resultatet av händelsen blev att nyheten spreds i många olika medier och Justin 

Bieber fick därmed stor exponering precis innan musikvideosläppet (aftonbladet.se, 

2012). Vidare läggs det fram att trots att det endast var ett PR-trick har han ändå 

lyckats behålla sina lojala fans som följer honom i vårt och torrt. Ett starkt och 

motiverande varumärke har kunnat byggas upp av honom och hans team trots 

konkurrensen på marknaden, vilket skapar ett intresse inom ämnet för fans och 

lojalitet (businessinsider.com, 2013). 
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5.	  SLUTSATS	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
I följande kapitel har vi valt att lägga vikt vid de olika slutsatser som vi har kommit 

fram till. Här lyfter vi fram det som vi anser har varit relevant och det som vi har sett 

besvarar forskningsfrågan och syftet. Avslutningsvis kommer vi även att resonera 

kring våra egna tankar och refelktioner. 

_____________________________________________________________________	  
 

5.1	  Uppsatsens	  syfte	  och	  forskningsfråga	  
Redan innan vi började skriva på denna uppsats hade vi märkt av en allt hårdare 

konkurrens på marknaden för band och artister. Vi frågade oss då vad det var som 

fick fans att stanna hos vissa artister och vad som skiljde dessa från mängden. Av den 

anledningen ansåg vi det var av intresse att undersöka vad artister kan göra för att 

skapa sådana relationer till sina fans att dessa blir lojala. Med det som utgångspunkt 

formulerades följande syfte; 

 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra samt klarlägga hur artister och teamen 

kring dessa arbetar för att bygga och bibehålla starka relationer mellan fan och 

artist. Fortsättningsvis vill vi även öka förståelsen kring hur fansen uppfattar denna 

typ av arbete för att upprätthålla relationen. 

 

Utifrån detta syfte har vi valt att arbeta med en forskningsfråga; 

 

- Vad präglar artistens och dennes medarbetares arbete med relationerna gentemot 

fansen? 

 

5.1.1	  Besvarande	  av	  syfte	  
Utifrån vår uppsats kan vi se att relationen mellan fan och artist som varumärke samt 

att interaktionen mellan dem är av stor vikt när en artist vill skapa lojala fans.  

I vår analys har vi funnit att det, inom musikbranschen, precis om i många andra 

branscher, är viktigt att hålla nära relationer till sina kunder och att ha en 
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varumärkesidentitet som kunderna kan identifiera sig med. Vi har sett att vissa artister 

och teamen kring dessa arbetar på olika sätt som gör att fansen blir involverade i 

artistens varumärke, samt hur fansen själva ser på relationen och artistens försök att 

bygga närmare band. Bland våra respondenter från branschsidan har vi märkt att de 

lägger ner en substantiell tid på detta, exempelvis genom att kommunicera på ett 

personligt sätt med fans via de sociala medierna och genom att skapa historier kring 

artister som fansen kan relatera till.  

 

Utifrån våra respondenter har vi kunnat konstatera att de team som de arbetar inom 

bland annat har olika uppfattningar om hur relationen till fansen ska skötas. Alla 

respondenter var eniga om att ju personligare relationen är desto bättre, men vissa av 

dem lade särskild tyngd vid detta. Det som däremot skiljer dem åt är deras 

tillvägagångssätt avseende hur mycket arbete som de anser kunna lämna över till 

artisten själv. Vissa team anser att även om artisten är etablerad ska han eller hon 

kunna sköta sin egna facebooksida, medan andra team tar hand om detta åt artisten 

och vill själva ha kontrollen av vad som förmedlas till fansen. För att hitta det bästa 

tillväggångasättet måste teamet se till den specifika artisten som de arbetar med, 

eftersom vår analys har visat att arbetet skiljer sig åt beroende på vilken genre eller 

artist det handlar om. Vi har i och med detta kunnat konstatera att plattformar som 

Facebook är mycket viktiga när det kommer till relationsskapande, då det är här den 

främsta online-kommunikationen görs. Artisten och dennes team bör av den 

anledningen regelbundet utvärdera hur facebooksidan fungerar och hur den på bästa 

sätt borde skötas och förbättras.  

 

Något som lyfts fram av våra respondenter från branshen är att många etablerade 

artister idag lämnar över hanteringen av sociala medier till sitt team och att detta i 

många fall leder till att fansen inte upplever sig ha en personlig relation till artisten. 

Ett gott samarbete mellan artist och team är därför att föredra eftersom teamet oftast 

har goda kunskaper om marknadsföring. Vissa respondenter ur de team som vi har 

intervjuat anser att trots att artisten är etablerad, bör han eller hon delta aktivt i att 

formulera statusuppdateringarna på facebooksidan, så att uppdateringarna blir en 

viktigt länk mellan fansen och artisten.  
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Förutom att fungera som en kontaktlänk mellan fans och artist, innehåller även 

facebooksidan information som teamet kan och bör ta del av, exempelvis information 

om vilka länder och städer fansen bor i, och vilken åldersgrupp som är störst. Genom 

att läsa av statistik kan även teamet och artisten tillsammans identifiera vilka typer av 

uppdateringar som får störst respons och utifrån detta rådgiva artisten kring hur han 

eller hon kan kommunicera med sina fans på ett personligt och nära sätt. Som vår 

analys har visat bör alltså teamet vägleda och hjälpa artisten i dennes kommunikation 

till sina fans, snarare än att helt ta över detta ansvar. Även de respondenter som 

förespråkade att artisten bör dedikera mycket tid åt kommunikation via Facebook var 

själva administratörer på facebooksidan. 

 

En annan angelägenhet som vi, utifrån en analys av teori och empiri, har kunnat 

konstatera är hur viktigt det är att ha en god historia kring artisten. Artisten måste vara  

villig att dela med sig av sitt liv och på detta sätt vara personlig. Total insyn i artistens 

privatliv är däremot inte att föredra och som artist och team är det i detta fall viktigt 

att kunna hitta en god balans. Beroende på vilken genre och karaktär en artist har, har 

även stor betydelse i hur man bör bibehålla och dra till sig nya fans. Av den 

anledningen är det svårt att dra generella riktlinjer för exakt hur en artist bör bete sig 

för att bygga nära relationer, även om vi har kommit fram till några nyckelaspekter 

som vi har sett fungerar för de flesta. En av de nyckelaspekter som vi har identifierat 

är att artister och deras team bör kategorisera sina fans beroende på hur hög grad av 

lojalitet de har. Detta gör det möjligt att behandla fansen på ett lämpligt sätt och 

kunna erbjuda dem det de vill ha.  

 

En annan nyckelaspekt som vår analys har påvisat är att artister kontinuerligt bör 

synas för att påminna fansen om att artisten är aktiv, exempelvis genom att genomföra 

många spelningar, släppa ny musik och vara aktiv på de sociala medierna. Ett 

exempel på detta har vi fått från en av våra respondenter som uttycker vikten av att 

följa med artisten under dennes turnéer för att på detta sätt kunna uppdatera Facebook 

och Twitter direkt när artisten går upp på scen samt interagera med fansen face-to-

face. Detta gör att teamet lättare kan sätta sig in i vad det faktiskt är som fansen vill ha 

och hur offline-promotion, som exempelvis att artisten själv står i merchandise-båset, 

kan genomföras på ett effektivt sätt.  
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Den tredje nyckelaspekten som vi har kunnat identifiera utifrån den teori som har 

lagts fram samt svaren från våra respondenter är att artister och deras team bör skapa 

relaterbar storytelling kring artister som möjliggör en gemenskap. En av våra 

intervjuade fans betonade hur betydelsefull en historia kring en artist är, då fansen 

ofta finner glädje i att prata om denna med varandra. En annan slutsats som har gjorts 

inom området för storytelling berör hur mycket av historian om en artist som bör vara 

sann. Vi har sett att många artister väljer att tänja på denna gräns och ser många av de 

falska ryktena som oskyldiga PR-trick. För många artister förstör detta dock deras 

identitet och de väljer då istället att vara fullt ärliga. Vissa tycker om när det sker lite 

skandaler och väljer i och med detta att tro på det, medan andra hellre föredrar en 

harmoni och är istället mer kritiska till mycket av det som säga och skrivs. Av den 

anledningen har vi kunnat fastställa att graden av sanning beror helt på vilken artist 

teamet arbetar med och vilken image denna vill förmedla till sina fans. 

 

I vårt sökande efter svaret på den del av forskningsfrågan som berör hur fans upplever 

det arbete som artisten och dennes team genomför gentemot fansen, blev vi medvetna 

om svårigheterna beträffande att få fansen att reflektera kring varför de är lojala 

gentemot artisten. Svårigheten ansåg vi ligga i att fansen tenderade att försköna bilden 

av sig själva som lojalt fan. En av respondenterna berättade exempelvis att hon enbart 

tycker om artisten på grund av hans musik, trots att artistens team fokuserar mycket 

på artistens utseende i marknadsföringen. Självklart fanns det inga felaktiga eller rätta 

svar på de frågor som vi ställde till fansen, eftersom de handlade om deras subjektiva 

upplevelser kring artisten. Vår förhoppning var dock att fansen skulle försöka 

analysera sin relation till artisten från olika synvinklar, för att vi därmed skulle kunna 

skapa oss en större förståelse för hur fansen svarar på marknadsföringen som teamet 

ansvarar för. En möjlig anledning till att vi inte fick särskilt djupgående svar är att 

fasen inte ville avslöja sina personliga anledningar till varför de är lojala fans. Via 

sammankopplingar av empiri och teori anser vi dock att vi lyckades få fram relevanta 

analyser och jämförelser.  

 

Utifrån de svar vi fick från våra intervjuade fans har vi upptäckt att det för många är 

viktigt att artisten uppdaterar med nyheter regelbundet. Uppdateringarna behöver inte 

enbart gälla musik utan kan även handla om artistens känslor och upplevelser, som att 

de exempelvis visar spänning, iver och entusiasm inför en kommande spelning.  
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Fans uppskattar oftast att artisten är glad och utåtriktad mot sina fans, samt att 

artistens kontakt till omvärlden är personlig. Vi har sett att dessa fans anser det vara 

av vikt att artisten uppdaterar sina facebook- och twitterstatusar på rätt sätt. När 

artisten ska göra en uppdatering om en kommande spelning bör artisten först och 

främst göra uppdateringen själv, samt att han eller hon exempelvis berättar hur kul det 

ska bli att se fansen där. Vi har kunnat uppmärksamma att fans ser det som en klar 

fördel om artistens kommunikation till sina fans är personlig och känns exklusiv. Av 

den anledningen måste artisten och teamet tänka på vad fansen vill läsa och hur de 

reagerar på olika uppdateringar.  

 

Något som har lyfts fram av de intervjuade fansen är betydelsen av låttexter. Utifrån 

flera av respondenterna kan vi se att artister bör skriva låttexter som fansen kan 

relatera till och identifiera sig med, då detta skapar en gemenskap och en personlig 

anknytning. En känsla av gemenskap kan även stärkas genom delade intressen mellan 

fans och artist, som exempelvis att artisten har fritidsintressen som fansen kan reletara 

till. Fansen som vi har intervjuat har, i våra ögon, uppfattningen att artistens 

personlighet är betydelsefull för att de ska kunna se upp till och identifiera sig med 

honom eller henne. Respondenterna har bland annat uttryckt att en genomlysande 

personlighet är essentiell då artisten utan denna endast blir en i mängden. 

	  
5.1.2	  Besvarande	  av	  forskningsfråga	  
Vi anser att vi, under arbetes gång, till viss grad har lyckats besvara den 

forskningsfråga som inledningsvis ställdes. Utifrån vår analys av teori och empiri har 

vi lyckats fastställa några av de aspekter som präglar det arbete som artisten och 

dennes medarbetare gör med relationerna gentemot fansen. Vi menar att teamet kring 

en artist använder sig av olika tillvägagångsätt för att nå ut till sina fans samt att fans 

uppskattar olika saker och motiveras till lojalitet på olika sätt. Vi anser att det gäller 

att marknadsförare inom populärmusiksbranschen hittar det som passar för just deras 

artist och dennes fans. Alla artister och fans är olika och det är därför av stor 

betydelse att hitta det som karaktäriserar just dem. Med uppsatsen som underlag kan 

vi även påvisa att det ständigt sker en förändring i denna typ av marknadsföring, 

främst på grund av den kontinuerliga utvecklingen bland de digitala plattformarna. 

Förr var det viktigt för band och artister att ha en egen hemsida, sedan kom Myspace 

och nu finns de flesta på Facebook.  
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Utifrån svaren från de intervjuade fansen har vi sett att fans förväntar sig att artisten 

befinner sig på den plats som är aktuell just nu. Därför krävs det att artister och deras 

team kan anpassa sig till det nya och ständigt vara uppdaterad om det som sker 

härnäst. Förr trodde man att Myspace skulle existera i all framtid och vara en 

plattform för alla artister. Nu tror man att samma gäller för Facebook, men ingen kan 

säkert veta hur framtiden ser ut. Det är vid denna tidpunkt tämligen troligt att en ny 

plattform skapas och av den anledningen är det essentiellt att artister och deras team 

är snabba med att hänga med i den utvecklingen. Det har dock visat sig att vissa team 

medvetet avstår från att artisten är tillgänglig på vissa plattformar för att de inte passar 

ihop med artistens identitet.  

 

Genom den teori och empiri som vi har samlat in har vi kommit fram till att 

kommunikation mellan artist och fan är av stor vikt när man vill behålla och hitta nya 

fans. Ju personligare denna kommunikation är desto bättre. Det är även viktigt att det 

är rätt person som kommunicerar med fansen (alltså artisten själv och inte dess 

företrädare), då fansen annars kan tycka att artisten inte bryr sig om sina fans och inte 

anser det vara värt att lägga ner tid på att upprätthålla relationen med dem. Med 

uppsatsen som underlag kan vi även hävda att det idag är viktigt att artisten som 

varumärke är mycket mer än bara själva musiken. Artistens personlighet, kultur och 

värderingar är några av de delar som också spelar en stor roll och som, tillsammans 

med musiken, bidrar till artistens framgång samt möjliggör skapandet av nära 

relationer till sina fans. Dessa faktorer gör även att fansen kan identifiera sig med och 

känna samhörighet till sin idol på ett djupare plan vilket bidrar till lojalitetsbyggandet.  

	  

5.2	  Avslutande	  tankar	  och	  reflektioner	  
Vi upplever att vi har berört det valda området och att, med rätta verktyg samt med 

rätt tankesätt, kan en artist och dennes team åstadkomma en behållning av sina lojala 

fan och en införskaffning av nya. Det arbetssätt som har använts i många av de fall 

som vi har studerat har handlat om att investera i och förstå vilken resurs fansen utgör 

för en artist samt genom detta utveckla en marknadsföringsplan som är lämplig för 

dessa. En återkommande observation är att det finns tankar om att man bör agera för 

att förhindra att fans avslutar deras relation med artisten.  
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Vidare har vi observerat att vanliga fans inte vill få uppmaningar om att sprida 

artistens musik då detta istället riskerar att göra fans irriterade. Fans vill bli sedda och 

förstådda för hur lojala de faktiskt är, och inte känna sig som 

marknadsföringsverktyg. Genom att internet har förändrat hur information sprider sig 

kan fansen själva påverka varandras uppfattningar om artisten, exempelvis via word-

of-mouth. Fans som själva driver twitterkonton med information kan ibland yttra 

besvikelse över artistens agerande och den musik som artisten släpper i högre grad än 

tidigare och detta innebär att artisten kan få snabb feedback. Den kommunikation som 

tidigare var envägskommunikation har nu blivit tvåvägskommunikation och om en 

artist kommer för sent till en spelning eller en signering, eller kanske behandlar ett fan 

illa, kan fanet själv spela in detta och sprida videoklippet över nätet. Innan 

smartphones blev ett välkänt och dagligt använt föremål kunde det förhindras att 

videoklipp som dessa spreds på nätet, men idag kan klipp läggas upp på YouTube 

bara några få sekunder efter att de har spelats in. Detta skapar en större tillgänglighet 

för fansen och ställer högre krav på artisterna. 

 

En återkommande observation som vi har lagt märke till kring artister är att de aldrig 

bör sluta stimulera och belöna sina fans. De belöningssystem som vi har diskuterat är 

otroligt viktiga för att hålla kvar de lojala fansen. Artistens team bör aktivt söka nya 

typer av kreativa belöningar i olika situationer. Exempelvis kan belöningar i samband 

med en konsert hanteras på många olika sätt. Ett traditionellt sätt är att endast sälja ut 

de bästa platserna till högstbjudande, samt erbjuda en träff med bandet för de som har 

råd med en vip-biljett. Det som vi har observerat är att de fans som bedöms vara mest 

hängivna är de som helt enkelt skriker otroligt högt och som visar upp starka känslor 

gentemot artisten. Vi menar alltså att man inte bör stirra sig blind på de enskilda 

aktiviteterna, utan den kreativa processen som de härstammar ifrån. Ett exempel på en 

artist som har en mindre hysterisk fanbase är Leonard Cohen.  

 

Lojalitet kan även uppmuntras genom olika typer av initiativ från artistens sida. En 

omväxlande repertoar kan exempelvis, ur en synvinkel, vara till en artists fördel 

eftersom det kan motivera fansen att köpa biljetter till mer än en av spelningarna. 

Detta gäller särskilt om artisten ska genomföra fler konserter i en och samma stad. 

Dessutom kan repertoarförändringar göra att fansen upplever att det är en unik 

konsert som de besöker.  
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Eftersom klipp sprids på YouTube direkt efter att spelningar har genomförts kan fans 

se om repertoaren och mellansnacken har varit exakt likadana under hela turnén. En 

turné med många tekniska effekter som behöver samordnas är dock svårare att 

kombinera med en omväxlande repertoar. Det är exempelvis lätt för Bruce 

Springsteen och Leonard Cohen att ändra repertoaren, medan det är otroligt svårt för 

band som AC/DC att göra det.  

 

Genom att läsa av vilka delar av artistens identitet som är viktigast för fansen kan det 

med fördel arbetas vidare på just de delarna och artisten kan därmed skapa ett ännu 

starkare varumärke.  Vi anser att identitetsbyggandet bör ske i samverkan mellan 

teamet och artisten, för att olika aspekter ska kunna betonas mer eller mindre eller 

belysas på olika sätt. Det som vi har identifierat är dock att artistens identitet bör 

grundas i hans eller hennes personlighet och inte påhittade myter. Något som vi har 

observerat är att framgångsrika artister har en sak gemensamt, nämligen att de, genom 

sin identitet och kommunikation, lyckats skapa emotionella band till sina fans. Det 

finns en naturlig motsättning i att fansen upplever att de har en personlig relation med 

en artist som har en stor fanskara. Denna motsättning anser vi kan vändas till något 

positivt genom att få fansen att identifiera sig med både artisten och andra fans. Som 

vi har nämnt tidigare anländer vissa artister sent till sina egna konserter, och har 

därmed fördröjt starttiden för dessa. I vissa fall kan sådana beteenden förstärka 

rockstjärnemyten, medan det för andra artister blir en sorts prick i registret. Artister 

skiljer sig mycket åt och därmed gör även fansen detta. Fans identifierar sig med 

artisten och besvarar olika på olika typer av beteenden och åtgärder. Vi anser att det 

därför är viktigt för teamet att agera utifrån den specifika artisten och dennes fans 

istället för en generell uppfattning om hur man “bör” göra. 

 

Genom insamlingen av både empiri och den teoretiska referensramen anser vi att vi 

har utformat och skrivit en uppsats som är applicerbar på dagens föränderliga 

musikbransch. Vi har noterat att det inte har forskats och diskuterats särskilt mycket 

kring ämnet tidigare och av den anledningen bedömer vi denna uppsats kunna utgöra 

en grund för fortsatt forskning inom ramen för marknadsföring i musikbranschen. Vi 

anser att denna uppsats kan öka förståelsen kring vad som präglar relationen mellan 

fan och artist samt vissa knep som kan hjälpa artister i deras byggande av lojala 

fanbase.  
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Ett område som vi bedömer vara viktigt att studera är fansen personliga anledningar 

till att vara lojala, fansens perspektiv på kommunikationen, hur en artist kan byggas 

upp som varumärke, djupgående tankar istället för statistik kring varför fans gillar en 

typ av uppdatering och inte en annan. Genom att studera dessa områden skulle de 

personliga upplevelserna kunna förstås och framtida åtgärder för att bygga upp 

artisters varumärken skulle därmed kunna få större respons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Fans och Lojalitet - 

	   69	  

6.	  KÄLLFÖRTECKNING	  
 

Litteratur: 

Aaker. D. A (2010). Building Strong Brands. Pocket. Upplaga 1 

Allwood. M. C (2004). Perspektiv på kvalitativ metod. Studentlitteratur. Upplaga 1 

Assael. H (1998). Consumer behavior and marketing action. International Thomson 
Publishing. Upplaga 1 

Blackwell. R, Stephan. T (2004). Brands that rock. John Wiley & Sons, Inc, Upplaga 
1 

Blomqvist. R, Dahl. J, Haeger. T (1993). Relationsmarknadsföring: Strategi och 
metod i servicekonkurrens. IHM Förlag AB, Upplaga 1 
 
Bryman. A, Bell. E (2011). Business research methods. Oxford University Press, 
Upplaga 3 
 
Butscher. S. A (2002). Customer loyalty programmes and clubs. Grower Publishing 
Limited. Upplaga 2 (e-bok) 
 
Ferguson. R (2006) Journal of consumer marketing. Emerald Geoup Publishing Ltd. 
Volume 23 (e-bok)	  

	  
Fog. K, Budtz. C, Munch. P, Blanchette. S (2010). Storytelling : Branding in practice. 
Springer. Upplaga 2 
 
Gabriel. Y (2000). Storytelling in organizations : Facts, Fictions and Fantasies. 
Oxford University Press. Upplaga 1 
 
Grönroos. C, Holmqvist. A, Gylldorff. L (2008). Service management och 
marknadsföring. Liber AB. Upplaga 2 
 
Gummesson. E (2008). Total relationship management. Butterworth Heinemann. 
Upplaga 3 
 
Heijbel. M (2011). Storytelling befolkar varumärket. Blue Publishing, Upplaga 1 
 
Kapferer. J. N (2012). The new strategic brand management advanced insights and 
strategic thinking. Kogan Page. Upplaga 5 
 
Keller. K. L, Apéria. T, Georgson. M (2008). Strategic brand management. Pearson 
Education Limited, Upplaga 1 
 
Kusek. D, Leonhard. G (2008). The future of music: manifesto for the digital music 
revolution. Boston, Berklee Press. Upplaga 1 



- Fans och Lojalitet - 

	   70	  

Mallik. S (2009). Brand management. Book Enclave. Upplaga 1 (e-bok) 
 
Melin, F. (1999) Varumärkesstrategi - om konsten att utveckla starka varumärken. 
Malmö, Liber Ekonomi. Upplaga 1 
 
Merriam. S. B (2009). Qualitative research. Jossey-Bass, Upplaga 1 
 
Mossberg. L, Johansen. E. N (2006). Storytelling. Studentlitteratur AB, Upplaga 1:3 
 
Negus. K (2004). Music Genres and Corporate Cultures. Routhledge, Upplaga 1 
 
Nilson. T. H (2000). Ladda ditt varumärke : Strategier och praktiska råd. Svenska 
förlag, Upplaga 1 
 
Patel. R, Davidson. B (2011). Forskningsmetodikens grunder : Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Upplaga 1 
 
Szwarc. P (2005). Researching customer saticfastion and loyalty. Kogan Page 
Limited. Upplaga 1 
 
Uggla. H (2003). Organisation av varumärken : För kapitalisering och 
affärsutveckling. Liber AB. Upplaga 2:1 
 
 
 
Vetenskapliga artiklar: 
 
Brand Awareness: (Gustafson. T och Chabot. B. 2007) 
http://www.nnyagdev.org/maplefactsheets/CMB%20105%20Brand%20Awareness.pd
f  
 
Journal of Consumer Marketing: Emerald Article: Customer loyalty programs: are 
they fair to consumers? (Russell Lacey, Julie Z. Sneath, 2006) 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1580844&show=abstract 
 
 
Audiovisuell media: 
 
Chu. J. M. (Regissör), Bieber. J, Braun. S, Cutforth. D, Lipsitz. J. (Producent). (2011). 
Never Say Never (Film). USA: Powermount Pictures.  
 
Zeitgeist Minds (2011). Game On - Tony Hawk & Scooter Braun at Zeitgeist 
Americas 2011. [Youtube], http://www.youtube.com/watch?v=tHQjGwYgFoo (2012-
12-09) 
 
 
 
 
 



- Fans och Lojalitet - 

	   71	  

Elektroniska källor: 
 
Abcnews.go.com,	  2012:	  	  
http://abcnews.go.com/blogs/entertainment/2012/11/justin-biebers-mom-pattie-
mallette-7-things-to-know/ (2012-11-05) 
 
Aftonbladet.se,	  2012:	  
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article15598338.ab (2012-10-15) 
 
Arstenica.com,	  2012:	  	  
http://arstechnica.com/tech-policy/2007/04/drm-lock-ins-and-piracy-all-red-herrings-
for-a-music-industry-in-trouble/ (2012-12-01) 
 
Bieberfever.com,	  2012:	  	  
http://bieberfever.com/news (2012-11-13) 
 
Buisnessinsider.com,	  2012:	  	  
http://www.businessinsider.com/15-reasons-you-should-know-who-justin-bieber-is-
2010-5?op=1 (2012-11-14) 
 
Centricity.wordpress.com,	  2012:	  
	  http://centricity.wordpress.com/2010/02/09/the-importance-of-super-fans/ (2012-12-
08) 
 
Chime.com,	  2012:	  
http://www.chime.com/services/ 2012-11-19 (2012-12-15) 
 
Fanbridge.com, 2012: 
a) http://www.fanbridge.com/ (2012-12-16) 
 
b) http://www.fanbridge.com/blog/how-do-you-tell-if-an-artist-has-a-loyal-engaged-
fan-base (2012-12-16) 
 
Forbes.com, 2012: 
a)	  http://www.forbes.com/sites/allenadamson/2011/02/25/the-secret-behind-justin-
biebers-brand-success/ (2012-12-16) 
 
b)	  http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2011/02/11/inside-the-brand-of-justin-
bieber-an-interview-with-manager-scooter-braun/ (2012-12-16) 
 
Gcobb.com,	  2012:	  
http://gcobb.com/2012/07/11/what-makes-a-loyal-fan/ (2012-12-05) 
 
Guardian.com, 2012: 
http://www.guardian.co.uk/music/2012/apr/29/young-musicians-fan-funding-record-
industry (2012-12-05) 
 
 
 



- Fans och Lojalitet - 

	   72	  

Hecklerspray.com, 2012: 
http://www.hecklerspray.com/elvis-presley-still-quite-rich-for-a-dead-
bloke/200710688.php (2012-11-01) 
 
Hollywoodreporter.com, 2012: 
http://hollywoodreporter.com/earshot/justin-biebers-stolen-laptop-hoax-378820 
(2012-12-01) 
 
Huffingtonpost.com, 2013: 
http://www.huffingtonpost.com/sheila-shayon/the-justin-bieber-
phenome_b_513106.html (2013-01-05) 
 
Ifpi.org, 2013: 
http://www.ifpi.org/content/section_views/view024.html (2013-01-07) 
 
Kherize5.com, 2012: 
http://kherize5.com/ways-to-create-brand-loyalty/ (2012-12-11) 
 
KK.org, 2012: 
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/03/1000_true_fans.php (2012-12-12) 
 
Mary-contary.hubpages.com, 2012: 
http://mary-contrary.hubpages.com/hub/Young-Entrepreneur-Justin-Bieber (2012-12-
20) 
 
Metro.com,	  2012:	  
http://www.metro.co.uk/music/904411-justin-bieber-cancels-sheffield-gig-but-adds-
london-and-birmingham-dates (2012-12-17) 
 
Mpdailyfix.com, 2012: 
http://www.mpdailyfix.com/5-lessons-from-justin-bieber-how-to-show-your-
audience-love/ (2012-12-16) 
 
Musicbizacademy.com, 2012: 
http://www.musicbizacademy.com/knab/articles/knowyourfans.htm. (2012-11-08) 
 
Musiciancoaching.com, 2012: 
http://musiciancoaching.com/tools-for-musicians/the-artist-fan-relationship/ (2012-
12-12) 
 
Musicthinktank.com, 2013: 
http://www.musicthinktank.com/blog/a-musicians-guide-to-setting-and-achieving-
goals-for-2012.html (2013-01-05) 
	  
Quora.com,	  2012:	  
http://www.quora.com/How-many-bands-are-on-the-Internet# (2012-11-13) 
 
	  
	  



- Fans och Lojalitet - 

	   73	  

Sitecore.net,	  2012:	  	  
http://www.sitecore.net/sverige/Solutions/Ultimate-Results/Firing-Up-Fan-
Passion.aspx (2012-11-11) 
	  
Google.com,	  
2012:https://support.google.com/alerts/bin/answer.py?hl=sv&answer=175925 (2012-
11-07) 
 
Techdirt.com, 2013: 
http://www.techdirt.com/articles/20100328/2221168755.shtml (2013-01-07) 
 
Techguyswogetmarketing.com, 2012: 
http://www.techguyswhogetmarketing.com/blog/2012/12/4-ways-to-use-
autoresponders-to-create-customer-loyalty-and-boost-profits/ (2012-12-12) 
 
Thesun.co.uk, 2013: 
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/4349140/.html (2013-01-08) 
 
Twitter.com, 2013: 
http://twitter.com/LustinForJustin (2013-01-06) 
 
Urbandictionary.com, 2013: 
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=swag (2013-01-08) 
 
Usatoday.com 2013: 
http://www.usatoday.com/story/life/music/2012/09/30/justin-bieber-believe-
tour/1594931/ (2013-01-06) 
 
Techtarget.com, 2013: 
http://whatis.techtarget.com/definition/Facebook-Like-button (2013-01-07) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Fans och Lojalitet - 

	   74	  

Muntliga källor: 
 

Bransch; 

• Gillis Bengtsson, VD på Swingkids (2012-12-12) 

• Carl- Marcus Gidlöf, VD på Despotz Records (2012-12-11) 

• Katrine Larsdotter, Före detta anställd på Flagstone AB och Cosmos Music 

Group (2012-12-03) 

• Daniel Johansson, VD på Trendmaze och föreläsare inom den digitala 

utvecklingen (2012-11-17) 

 

Fans; 

• Johan Axelsson, In Flames-fan (2012-11-15) 

• Johan Hagelberg, The Gaslight Anthem-fan (2012-11-21) 

• Trixie Löfberg, One Direction- och Justin Bieber-fan (2012-11-20) 

• Lennart Dahlin, Elvis Presley-fan (2012-12-03) 

• Cecilia Wiklund, Avantasia-fan (2012-12-04) 

• Emma Sundvall, U2-fan (2012-12-05) 

 

    

   

 

     

    

   

     

     

    

   

 

 

 
 
 
 
 
 



- Fans och Lojalitet - 

	   75	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


