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Sammanfattning  

Titel: Marknadsföring - Att som artist nå framgång 
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Handledare: Joachim Timlon 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Music & Event Management-

programmet, Linnéuniversitetet, HT-2013 

 

Syfte:  

Uppsatsen syftar till att utreda samt analysera hur marknadsföring kan bidra till att 

framgångsrikt positionera en artist på den svenska musikmarknaden, samt huruvida det finns 

aspekter som är av större betydelse - och i sådana fall vilka dessa är. Utöver syftet har även en 

forskningsfråga formulerats; 

 

 Hur kan aktörer inom musikindustrin arbeta för att en artist ska bli framgångsrik på den svenska 

musikmarknaden?  

 

Metod: Valet av metod har i denna uppsats varit av kvalitativ karaktär med deduktiv ansats 

samt inslag av induktion. Detta metodval föll sig som en självklarhet då vi samtliga haft som 

ambition att komma närmre ämnet och mer på djupet. Empiriinsamlingen utgjordes av sex 

personer, samtliga med god erfarenhet av marknadsföring samt anknytning till 

musikbranschen. 

 

Slutsatser: Genom vår analys och slutsats har vi kommit fram till att vissa 

marknadsföringsstrategier och aspekter är av större betydelse för att en artist ska kunna nå 

framgång. Vår bild av ämnet är att positioneringen endast kan ta sig uttryck genom produkten 

(låten). Vidare måste ett behov av låten skapas, detta genom att bolag riktar sig till mindre 

grupper, som opinionsledare och kärnlyssnare, för att sedan skapa unika relationer med dessa 

som i sin tur kommer sprida ordet, och bidra till masskonsumtion och framgång.  För att detta 

ska kunna genomföras tyder mycket på att en artist ska ha en image som är 

verklighetsförankrad, vilket görs bäst genom att artisten själv skapar sin image och för en 

personlig, enhetlig kommunikation till sina parter.  

 

Nyckelord: Image, Positionering, Relationer, Konkurrens, Kommunikation, Musikbranschen, Mediebrus, 

Lyssnare 
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Abstract 

 

The object of this study has been to analyze how companies within the music industry can 

successfully market their artists, this due to the complexity of today’s marketing environment, 

where technology has rapidly changed the way of communicating, and therefore contributed 

to a highly competitive market. The vast change of technology has resulted in several 

possibilities as well as difficulties breaking through, what could be seen as, a media sorl. Our 

purpose has been to outdo how companies market, as well as which factors that are vital, for a 

successful promotion of their artists. To be able to carry out our aim, we have created one key 

question; 

 

 How can companies within the music industry market their artist to make them reach success?  

 

We have used a qualitative research approach for this study, this to be able to generate more 

depth concerning the chosen topic. To generate more knowledge from several perspectives, 

we chose to interview six different actors within the music industry that all have an 

experience of marketing artists. The final chapter is a result of the analysis, and in this chapter 

we present our conclusions concerning the chosen topic.  The conclusions consist of certain 

marketing strategies and aspects, that seem to be of greater importance when it comes to 

successfully market an artist. Our understanding of the topic is that positioning can only be 

done through a product (the song). Further it’s important to create a need for this product, and 

this can be done if companies aim their product towards smaller groups, such as opinion 

leaders and core listeners. The next step is to create unique relations with these actors, 

because they have the ability to influence the audience, which in turn can lead to mass 

consumption and therefore success. To carry this out, there’s a lot that indicates, that an 

artist’s image is of great importance. This image needs to be created by the artist itself, this 

because the image has to be realistic and reflect the personality of the artist. To gain a 

successful outcome, this image should preferably be communicated cohesively and with a 

personal touch towards every actor.  

 

 

Keywords: Image, Positioning, Relations, Competition, Communication, The Music Industry, The media sorl, 

Listeners.  
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel presenterar vi det valda forskningsområdet. Här lyfter vi fram 

artisters möjligheter till att sticka ut på marknaden, vad möjligheterna kan beror på samt om 

möjligheterna kan leda till konsekvenser, detta i hopp om att ge läsaren en grundläggande 

förståelse kring ämnet och dess komplexitet. För att sedan förtydliga uppsatsens fokus, 

presenteras en forskningsfråga samt ett syfte, för att sedan avslutas med förklaringar och 

avgränsningar. 

  

Musiker har genom tiderna, medvetet eller omedvetet, använt sig av musik som ett verktyg 

för att kunna förmedla en känsla i förhoppning om att tilltala människor. Tillvägagångssätten 

för att kommunicera ut sin musik till lyssnare är idag många. Den teknologiska utvecklingen 

har gjort det möjligt för en artist att både kunna producera musik hemifrån såväl som 

marknadsföra den på egen hand. Med tillgång till teknisk utrustning och Internet kan, 

etablerade såväl som oetablerade musiker, idag ladda upp sin musik och sprida den globalt via 

otaliga kanaler. Den digitala utvecklingen har därmed bidragit till nya 

marknadsföringsmöjligheter, som enligt Dubber (2007) möjliggör för artister att 

marknadsföra sin musik och identitet på en rad plattformer världen över - allt på en och 

samma gång.  

Tillgången till Internet har även underlättat informationssökandet och möjligheten till 

kommunikation. Internet tillhandahåller en uppsättning communities, där människor tillåts att 

kommunicera med varandra. Den digitala plattformen Soundcloud (soundcloud, 2013) är ett 

exempel på en sådan community, där användare erbjuds att ladda upp sin musik kostnadsfritt 

samt lyssna på andras musikaliska verk. Soundcloud erhåller även en sökmotor där användare 

kan komma i kontakt med likasinnade världen över.  

 

År 2007 började framgångssagan för den kanadensiska popstjärnan Justin Bieber. Detta var året 

Bieber började nyttja den digitala plattformen YouTube. Genom att använda sig av detta redskap 

kunde artisten ladda upp musikvideor och två år senare uppmärksammades han av en amerikansk 

musikagent. Detta blev startskottet på hans musikaliska karriär (itunes, 2013). 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

2 
 

 

Justin Bieber är ett exempel på hur en artist genom digitala medier har nått framgång, men hur 

en artist definierar framgång kan det råda delade åsikter om - ibland kan det ta sig uttryck i 

ekonomisk vinning, andra gånger antalet utmärkelser och ibland kanske det endast handlar om 

att få utlopp för sitt konstnärliga uttryck genom musiken. En av medlemmarna i den 

internationellt erkända house-duon Nause, verkar inte definiera sin framgång i ekonomiska 

termer;  

 

Det vore hyckleri av mig att säga att jag vill ha betalt för min musik.  

- Jacob Criborn, 2013 

 

I de fall där artister inte arbetar helt självständigt, återfinns ofta bolag, som kan ta sig uttryck i 

ett skivbolag, förlag, managementbolag, PR-bolag och bokningsagentur. Gemensamt för 

dessa bolag är att de inte sällan strävar efter att nå en ekonomisk vinning - vilket ur deras 

perspektiv skulle kunna betyda att deras artister når framgång av. Således är det av intresse att 

studera hur företag inom musikbranschen går tillväga för att framgångsrikt marknadsföra 

artister.  

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Johansson (2013a) berättar att den teknologiska utvecklingen har varit en bidragande faktor 

till det paradigmskifte som skett inom musikbranschen. Paradigmskiftet har i sin tur lett till att 

majoriteten av musikkonsumtionen förflyttat sig från fysisk försäljning till digital försäljning. 

Tillväxtverket i samarbete med Musiksverige (kulturekonomi, 2012) presenterade år 2011 hur 

onlineförsäljningen av inspelad musik gick om den fysiska försäljningen. Från år 2010 till 

2011 sjönk den fysiska försäljningen med 12% medan intäkterna på onlineområdet ökade med 

70%. Onlineintäkter motsvarade då 117 miljoner kronor, medan den fysiska stod för 97 

miljoner kronor. 

 

Johansson (2010) menar att paradigmskiftet resulterade i att skivbolagen hamnade i en 

depression, då den svenska musikbranschens intäkter drastiskt rasade år 2000. Intäkterna 
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minskade från 1,6 miljarder kronor år 2000 till 780 miljoner kronor år 2008. Detta innebar, 

enligt Lokko (2012), att bolag under denna tid endast investerade i kommersiellt gångbara 

artister, som garanterade intäkter. Detta resulterade i sin tur till att mellanregistret, bestående 

av medelstora artister, som i sig inte var lika kommersiellt framgångsrika, hamnade i 

skymundan och åsidosattes. Johansson (2013b) menar att det även idag, när musikbranschen 

har återhämtat sig efter depressionen, råder ett hårt klimat för mindre och mellanstora artister. 

Forskaren baserar detta på att en halv miljon Spotify-klick endast motsvarar 200 sålda skivor. 

 

Skiftet kan även ha påverkat konkurrensen inom musikbranschen, inte bara artister emellan, 

utan även mellan de stora bolagen. Året är 2011 då Nylin (2011) berättar att majorbolaget 

EMI går i konkurs och styckas upp mellan Universal Music Group och Sony Music, 

majorbolagen gick därned från att vara fyra till tre. Lindborg (2012) uttrycker en oro gällande 

konkurrensen majorbolagen emellan då konsekvenserna kan bli bristande mångfald och 

monopol, vilket inte är bra för musikbranschen.  

 

Den teknologiska utvecklingen har även bidragit till ett skifte inom marknadsföring, ett skifte 

som kan ha bidragit till en ny tidsanda. Kotler et.al. (2009) benämner denna tidsanda som the 

digital age, vilket är ett resultat av en snabb teknologisk utveckling. Denna utveckling har i 

sin tur bidragit till en globalisering, som möjliggjort att människor världen över kan 

kommunicera med varandra med hjälp av olika tekniska medel. Tillgången till tekniska 

medel, däribland Internet, kan även ha bidragit till en ökad komplexitet inom marknadsföring. 

I samband med Internet och dess frammarsch erbjuds nu ett flertal nya sätt att marknadsföra 

sig på. Carlgren (2013) menar att det hårda medieklimatet har gjort det tufft att nå ut. Vaid 

(2003) understryker hur detta hårda medieklimat kan leda till problematik vid 

marknadsföring. Författaren påvisar att när varumärken tillåts att vara aktiva på ett flertal 

plattformer parallellt med varandra kan det leda till att en inkonsekvent image projiceras ut 

och utfallet kan bli förvirring bland konsumenter. 

 

Uggla (2006) berättar att viss problematik kan uppstå om ett varumärke har som mål att vara 

älskad av alla. Kapferer (2007) understryker detta och menar att varumärken, vars mål är att 

tilltala alla och nå popularitet, kan resultera i att varumärket tappar sin essäns och substans. 

Genom att försöka tillfredsställa majoriteten, och därmed kontinuerligt anpassa varumärket 
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efter nya trender, kan det utmynna i att konsumenter inte anser att varumärket står för 

någonting och därmed tappar varumärket lojalitet. 

 

Stenweth (2013) lyfter fram ytterligare konsekvenser med den teknologiska utvecklingen, och 

att en utav dessa är att musik idag konsumeras annnorlunda. Det nya konsumtionssättet 

karaktäriseras av att kunderna är mer kräsna och medvetna än någonsin. Då kunderna är 

medvetna om vad de vill ha, och utbudet av musik är oändligt, kan det därmed bli 

problematiskt för artister att nå ut. Ganz (npr, 2009) presenterar olika åsikter gällande det nya 

sättet att konsumera musik på. Han menar att det nya konsumtionssättet har utmynnat i att 

konsumenter inte längre är lika emotionellt bundna till artister. Detta kan i sin tur tolkas som 

att det råder en problematik idag kring hur artisten kan skapa en god kundkrets och därmed 

inta en fördelaktig position i konsumenternas medvetande. 

 

1.2 Problemformulering och forskningsfråga 

 

Paradigmskiftet som skett inom musikbranschen tillsammans med The Digital Age har lett till 

stora förändringar i musiklandskapet. Konkurrensen bland artister ökar i takt med att 

mediebruset blir allt svårare att hantera, därför kan marknadsföring anses vara mer centralt är 

någonsin. Den digitala försäljningen av musik har ersatt den fysiska och detta har bidragit till 

annorlunda konsumtions- och lyssningsvanor som gynnar större artister och dess bolag, vilket 

skulle kunna leda till att mångfalden blir lidande.  

 

Med tillgång till dagens teknologi kan vi se hur artister har möjlighet att vara självständiga 

och fria i sitt musikskapande såväl som marknadsföring. De digitala plattformerna är många 

och möjligheten till att synas likaså, men detta behöver nödvändigtvis inte betyda att det är 

helt okomplicerat. Depressionen som drabbade musikbranschen i samband med 

paradigmskiftet är nu förbi och de digitala musikintäkterna tycks växa sig allt större för var år 

som går. Trots att den negativa trenden har vänt, och artister verkar ges förutsättningar för att 

nå ut, tycks det vara svårt att sticka ut ur mediebruset. Det verkar råda en problematik kring 

marknadsföring i dagens musiklandskap, vilket har utmynnat i följande forskningsfråga; 
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-  Hur kan aktörer inom musikindustrin arbeta för att en artist ska bli framgångsrik på den 

svenska musikmarknaden?  

 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att utreda samt analysera hur marknadsföring kan bidra till att 

framgångsrikt positionera en artist på den svenska musikmarknaden, samt huruvida det finns 

aspekter som är av större betydelse - och i sådana fall vilka dessa är. 

 

1.4 Avgränsningar och förklaringar 

 

Då det är svårt att definiera begreppet artist med teoretiska termer, kommer artister behandlas 

som varumärken, tjänster och produkt. Detta beror på att artisten, och dess musikaliska verk, 

kan vara av materiell såväl som immateriell karaktär. De teoretiska begreppen kommer 

behandlas olika och separat, men utgörs genomgående av artisten och dess musik. Även om 

medelstora artisterna är de som främst lyfts fram i problemdiskussionen, kommer uppsatsen 

inte endast utgår från dessa, utan istället artister i största allmänhet. För att bäst generera 

kunskap kring hur en artist fördelaktingen ska marknadsföras kommer uppsatsen främst utgå 

ifrån en bolagsaspekt.  

 

Vi har valt att avgränsa det studerade ämnet till den svenska musikindustrin, i syfte att 

generera djupgående kunskap om den marknad som ligger oss närmst. Valet att inte använda 

den globala marknaden som utgångspunkt baseras på att uppsatsen hade blivit för omfattande 

och kanske generaliserande. För att skapa en mer dynamisk läsning har vi valt att variera vissa 

ordval. Orden konsument, lyssnare, användare samt kund kommer att användas regelbundet i 

denna uppsats och har samma betydelse. 
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2. Metod       

 

I detta kapitel kommer vi redogöra för läsaren den metodologi uppsatsen går i linje med. Här 

redogör vi val av metod, forskningsansats, informationsinsamling och primär- samt 

sekundärdata för att sedan diskutera validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med att 

presentera kunskapsprocessen samt ett kapitel kritik kommer framföras kring metodvalet. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Bryman och Bell (2005) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod, de menar att en kvantitativ forskning betonar vikten av kvantifiering när det 

kommer till insamling och analys av data. Forskningsmetoden innehåller ett deduktivt synsätt 

på förhållandet mellan praktisk forskning och teori där tyngden ligger på prövning av teori. 

Författarna menar att en kvantitativ forskningsmetod består av en uppfattning om en social 

verklighet som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet. Bryman och Bell 

forstätter att med att beskriva att kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ, lägger vikt 

vid ordens betydelse istället för kvantifiering vid insamlig och analys av data. Den kvalitativa 

metoden består främst av ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning då 

tyngden läggs på generering av teorier och till skillnad från kvantitativ föredrar kvalitativ 

forskning att vikten läggs på hur individer tolkar den sociala verkligheten. 

 

Yin (2013) accentuerar att det råder en allt för stor mångfald av professioner och dicipliner 

inom den kvalitativa forskningen, han menar att en allt för snäv definition av metoden kan 

utesluta vissa professioner eller dicipliner medans en allt för vid definition blir för luddig och 

därmed oanvändbar. Författaren tar istället fram fem särdrag i den kvalitativa forskningen, 

han menar att sådan forskning: studerar den mening som utmärker individers liv under 

verkliga förhållanden, återger dessa individers åsikter och synsätt, täcker in de sammanhang 

samt omständigheter människor lever i, ger insikter om rådande eller framväxande begrepp 

som kan förklara mänskligt socialt beteende och slutligen strävar efter att använda många 

källor. Holme & Solvang (1997) påpekar att de kvalitativa metoderna uppnås genom att man 

försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån individens perspektiv. 
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På detta vis kan forskaren skapa sig en djupare och mer fullständig bild av det fenomen som 

studeras. 

 

Loftland (1971) har tagit from fyra principer av metodisk karaktär som bör prägla ett 

kvalitativt sätt att ta sig an en frågeställning. Han menar att det ska finnas en närhet till 

undersökningsenheterna, dvs. att det bör finnas en fysisk närhet, aniskte mot ansikte, vid möte 

eller intervju. Det ska vara en riktig eller sann återgivning  av vad som skett, med detta menar 

han att det ska presenteras en så objektiv bild av fenomenet som möjligt. Rapporten bör 

innhålla utpräglat deskriptiva beskrivningar angående handlingar, människor och aktiviteter. 

För att få en så bra förståelse som möjligt bör rapporten innehålla direkta citat både, muntligt 

och skriftligt, som visar individernas egna uttryckssätt. 

 

Merriam (2009) skriver att kvalitativ forskning syftar  till att ta reda på de underliggande 

faktorer som kan tänkas finnas omkring ett fenomen, hur människor tolkar sin upplevelse, hur 

de bygger sin verklighet och vilken mening som dessa människor bidrar med i sin upplevelse. 

Merriam exemplifierar skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning – istället för att 

ta reda på hur många pensionärer som har ett deltidsarbete vilket forskning kan bevisa, kanske 

vi vill ta reda på hur människor anpassar sig till pension och vilka tankar som finns omkring 

denna fas i livet, dessa frågor handlar om att förstå sig på olika individers uppfattning och då 

är en kvalitativ metod att föredra. Vidare påpekar författaren att kvalitativ forskning endast 

kan utföras med hjälp av intervjuer, observationer och analys av den insamlade datan. 

 

Denna uppsats kommer att präglas av en kvalitativ forskningsmetod, då den syftar till att 

skapa en djupare förståelse kring hur artister på dagens marknad kan slå igenom med hjälp av 

marknadsföringsteorier. Då marknadsföring vimlar av olika teorier anser vi att det är väldigt 

svårt att skapa en kvantitativ uppfattning av fenomenet. Uppsatsen kommer att beskriva vår 

tolkning av verkligheten därför anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämpad för denna 

typ av forskning. Då uppsatsens ämne i vissa fall berör de processer artisters bakomliggande 

bolag arbetar med, anser vi att den kvalitativa metoden är det enda sättet att svara på våran 

forskningsfråga. 
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2.2 Deduktiv och induktiv och ansats 

 

Holme och Salvang (1996) berättar att det lyder ett behov av att metodiskt undersöka 

samhällsförhållande genom teoretiska tillvägagångssätt. Angreppssätten är olika i sin 

karaktär, och författarna menar det finns två inriktningar – den deduktiva eller den induktiva. 

Vidare benämner författarna den deduktiva ansatsen som bevisandets väg, medan den 

induktiva som upptäcktens. Bryman och Bell (2005) påvisar att det finns ytterligare ett 

angrepssätt – den abduktiva, där empiriskt material arbetar parallellt med teoretiskt. Den 

abduktiva ansatsen innebär därmed att empiri och teori formas efter varandra. Gummesson 

(2000) menar att abduktion ofta används i sammanhang där både deduktion och induktion 

varit centralt, och som ett resultat av dessa två angreppssätt har ett tredje utformats – 

abduktion. Denna ansats är alltså en kombination och ett resultat av deduktion och induktion, 

vilket är missvisande enligt Gummesson. Abduktion bör därför inte ses som en tredje ansats. 

 

Bryman och Bell (2005) berättar att den deduktiva ansatsen vanligen utgör exempel på hur 

förhållandet mellan empiri och teori ter sig. Vidare skriver Holme och Solvang (1997) att den 

deduktiva ansatsen karaktäriseras av sitt logiska och formella angreppssätt. Författarna skriver 

att forskning inom samhällsvetenskap ofta använder sig av en deduktiv ansats med inslag av 

induktion. Holme och Salvang benämner den deduktiva ansatsen som bevisandets väg, då 

forskaren åsyftar att bepröva en framtagen teori. Bryman och Bell (2005) utvecklar detta 

ytterligare och förklarar att deduktion är synsättet på hur teori förhåller sig till empiri, där 

hypoteser och idéer som testas i verkligheten har sitt ursprung från redan skrivna teorier. 

Gummesson (2000) har därför kommit att benämna den deduktiva ansatsen som den 

teoriprövande. Yin (2013) menar att en deduktiv ansats kan bespara forskaren osäkerhet och 

tid, detta då forskaren inte behöver vänta på att en teori eller nya begrepp ska växa fram i och 

med tidens gång, utan istället kan fokusera på redan existerande och jobba utifrån dessa. Med 

tydligt identifierade begrepp och teorier kan forskaren tydligt ringa in sitt fokus och jobba 

med detta. 

 

Den induktiva ansatsen har dock en annan utgångspunkt, där teorin genereras utifrån 

praktiken. Gummesson (2000) menar således att den induktiva utgår från empiriskt materiel 

och utifrån detta uppkommer teorier. Dessa teorier är vad Bryman och Bell (2005) beskriver 
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som ett resultat av en forskningsansats. Silverman (2013) argumenterar för att en induktiv 

ansats ofta är av relevans i en kvalitativ forskning, detta då hypoteser skapar i och med resans 

gång. Yin (2013) menar att ett induktivt tillvägagångssätt innebär ett stort fokus på 

observationer. I och med detta ges forskaren en större frihet och detta kan leda till att 

insamlad data senare blir till teorier och begrepp. Detta medan ett deduktivt tillvägagångssätt 

kan leda till avgränsningar, där forskaren är för fokuserad på att leta efter information efter 

givna begrepp och teorier. Vidare menar författaren att kvalitativa studier som är helt 

fokuserade kring teoretiska begrepp är sällsynta. 

 

Denna uppsats åsyftar till att kartlägga hur en musiker, ur ett teoretiskt perspektiv, kan göra 

för att lyckas i musikbranschen. Uppsatsen har även inslag av induktion, då vi kommer sträva 

efter att ställa oss objektiva till den verklighet vi studerar och är mottagliga för förändringar 

och insikter, som kan komma att påverka den teoretiska ramen. Således kommer denna 

uppsats vara av deduktiv karaktär, men med inslag av induktion. Yin (2013) berättar att 

kvalitativa studier sällan uteslutande är deduktiv eller induktiv karaktär, utan att det ofta sker 

ett samarbete med de två, där en utgör merparten.  

2.3 Informationsinsamling 

 

Holme och Solvang (1997) skriver att vilken information som ska samlas in bestäms 

uteslutande av frågeställningen. Holliday (2002) påpekar hur det finns en komplexitet kring 

att samla information, då information finns i överflöd och är man inte noga med vad man 

väljer att bearbeta kan det resultera i att det blir ohanterbart. Även Silverman (2013) 

argumenterar för vikten av att vara selektiv vid insamlandet av information då det, enligt 

honom, är det som är nyckeln till att lyckas med sin avhandling. Merriam (2009) identifierar 

tre olika sätt att samla information på, nämligen genom intervjuer, observationer och 

dokument. De två förstnämnda beskriver författaren är av kvalitativ karaktär och brukar gå 

under benämningen primärdata, medan dokument benämns som sekundärdata. Denna uppsats 

kommer att utgöras av både primär- såväl som sekundärdata. 
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2.3.1. Primärdata   

 

Holme och Solvang (1997) påpekar hur fastställandet av källans upphov är avgörande för hur 

källans används och ju närmre källan är knuten till den situation den behandlar, desto större 

betydelse har den. Merriam (2009) menar att primärdata är den data som forskaren själv 

samlar in med en avsikt att besvara uppsatsens syfte. Författaren menar vidare att intervjuer är 

det vanligaste sättet att samla information på inom kvalitativa studier och kan ibland fungera 

som den enda källan till information. Bryman och Bell (2005) förklarar hur det finns tre 

tillvägagångssätt till att samla in empirisk primärdata nämligen genom intervjuer, 

fokusgrupper och deltagande observationer. Holme och Solvang (1997) påpekar hur enkäter 

och intervjuer är de vanligaste teknikerna vid frågeundersökningar. Primärdatan inom denna 

uppsats kommer således utgöras av kvalitativa intervjuer gjorde med noga utvalda 

intervjuobjekt. 

 

Intervjuer och dess utformningar faller främst under två huvudkategorier skriver Yin (2013) 

och dessa två huvudkategorier går under benämningen; strukturerade intervjuer och 

kvalitativa intervjuer. Strukturerade intervjuer har ett detaljerat manus innan interaktion med 

respondenten och arbetar med slutna frågor medan kvalitativa intervjuer endast består av en 

tankeram där specifika frågor kommer att variera i och med intervjuns kontext. Bryman och 

Bell (2005) skriver hur kvalitativa intervjuer främst består av två olika former nämligen 

ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. Det är vanligt att betäcka båda 

dessa former under kategorin kvalitativa intervjuer, men detta anser författarna vara 

vilseledande, därför bör man göra åtskillnad på dessa. En ostrukturerad intervju kan liknas vid 

ett samtal och karaktäriseras främst av att respondenten får associera fritt kring väldigt få 

enstaka frågor och det är vanligt att respondenten endast tilldelas en fråga. Merriam (2009) 

menar att den ostrukturerade formen är väsentlig om forskaren inte vet tillräckligt om 

fenomenet för att kunna ställa relevanta frågor. En ostrukturerad intervjuform har inga 

förutbestämda frågor då den har som syfte att utforska fenomenet. Denna metod kan ge insikt 

och förståelse, men kan samtidigt bidra till svårighet att orientera sig och utgöra tydliga 

mönster. 

 

Bryman och Bell (2005) menar att den semi-strukturerade intervjun innefattar att forskaren 
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har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, en sorts intervjuguide, där 

respondenten har stor möjlighet att svara på sitt eget vis. Holme och Solvang (1997) menar att 

en intervjuguide öppnar upp möjligheten för båda parterna att föra ett vanligt samtal med 

varandra där intervjupersonens egna uppfattning är det som lyfts fram. Merriam (2009) 

skriver hur en semi-strukturerad intervju karaktäriseras av mindre strukturerad och mer öppna 

frågor. Denna semi-strukturerade intervju utgörs av färre förutbestämda frågor och mer 

flexibilitet som i sin tur resulterar i att intervjuobjektet ges större frihet att svara utifrån 

situationen och respondenten tillåts även att framhålla nya ämnen som dyker upp. Således 

kommer primärdatan inom denna uppsats att utgöras av semi-strukturerad intervjuer, där 

teman inom en specifik ram, och där en intervjuguide utgör underlaget för intervjuerna. Valet 

av detta tillvägagångssätt är medvetet då öppna frågor samt flexibilitet tillåter respondenten 

att erhålla större frihet och inte styras i någon förutbestämd riktning, samt ges respondenten 

möjligheten att lyfta fram andra intressanta aspekter. 

 

Val av intervjupersoner till denna uppsats utgörs av en självständig artist och erfarna såväl 

som nyanställda personer inom musik- såväl som marknadsföringsbranschen, detta för att 

erhålla flera olika perspektiv och synpunkter kring vårt fenomen. Merparten av 

intervjuobjekten utgörs av bolag, då uppsatsen åsyftar till att främst generera kunskap kring 

hur dessa arbetar med att framgångsrikt marknadsföra sina artister. 

  

 Håkan Durmér - Digital marknadsförare med inom musikbranschen, Trendmaze 

 Ami Mörén - Marknadsförare, PR-ansvarig och CEO, Made Management AB 

 Stefan “Stiggy” Egmar - CEO, Stiggy Music & Management AB 

 Maria Pettersson – Accountant Creator, TEN Music Group 

 Jesper Karlsson - Label Manager, Promotion Manager och A&R, Playground Music 

AB 

 Mushtak Awad - Independent-artist och producent 

2.3.2 Sekundärdata 

Merriam (2009) beskriver hur sekundärdata motsvarar tidigare publicerade information som 

är utförda i ett annat syfte. Författaren använder den generaliserande termen dokument istället 

för sekundärdata där dokument innefattar alltifrån skrivet, digitaliserat och fysiskt material. 

Offentliga publikationer och personliga dokument är två vanliga typer av dokument som 
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används inom kvalitativ forskning, populärkulturdokument är en tredje och visuella dokument 

så som filmer, foton och videos är en fjärde. Alla dessa typer av dokument kan användas utav 

forskaren för att generera förståelse kring dess syfte med undersökningen. Användningen 

samt appliceringen av sekundärdata är inte särskilt olik användningen av primärdatan då 

forskaren bör vara öppen för nya insikter och kritisk för den insamlade informationen i båda 

lägen. Det är forskaren som har i uppgift att förlita sig på sin kunskap och intuition när den 

tolkar sin sekundär- såväl som primärdata. Denna uppsats utgörs, som tidigare nämnt, av 

primärdata såväl som sekundärdata i hopp om att öka förståelsen kring det valda ämnet. Ett 

källkritiskt tänk kommer genomsyra informationsinsamlandet genom denna uppsats med 

förhoppningen om att kunna återge en så objektiv och sanningsenlig bild som möjligt över det 

studerade ämnet. Sekundärdatan består främst utav internetkällor såväl som redan publicerade 

intervjuer bestående av belästa personer inom musikbranschen. 

 

2.4 Reliabilitet och Validitet 

 

Bryman & Bell (2005) påvisar att det finns tre viktiga kriterier när det kommer till forskning, 

dessa är: reliabilitet, replikation och validitet. Gummesson (2000) förklarar två av dessa 

kriterier och menar att  reliabilitet kan exemplifieras med att två eller fler undersökningar görs 

av samma fenomen, med liknande syfte, och dessa kan nå liknande resultat. Validitet menar 

författaren är i hur stor utsträckning forskare kan använda sin metod för att studera vad de 

hade tänkt studera, snarare än att studera något annat. Vidare beskriver Bryman & Bell (2005) 

att ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet. Detta begrepp berör frågan huruvida ett 

resultat från en undersökning förblir likgiltigt om samma undersökning skulle genomföras på 

nytt, och om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter. Författarna 

förklarar ytterligare att begreppet validitet går ut på en bedömning av om undersökningen 

genererat slutsater som hänger ihop eller ej. 

 

Bryman & Bell (2005) skriver att reliabilitet i grunden berör frågor som måttens och 

mätningars pålitlighet och följdriktighet, de förklarar att det finns minst tre betydelser av ordet 

och att ordet omfattar följdaktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett 

begrepp. De tre viktiga faktorerna när man tar ställning till om ett mått är reliabelt är följande: 
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Stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att ett mått ska 

vara så pass stabilt över tidens gång att om en viss grupps attityder mäts två gånger efter 

varandra, ska resultaten inte skilja sig åt. Intern reliabilitet är huruvida de indikatorer som 

utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga, hur respondenternas ”poäng” på 

någon av indikatorerna är relaterade till deras ”poäng” på andra. Interbedömarreliabilitet är 

viktigt om det rör sig om subjektiva bedömningar, exempelvis om man ska obeservera eller 

översätta data till kategorier samt om det finns flera observatörer inblandade. Holme och 

Solvang (1997) påpekar hur reliabilitet står för pålitlighet och inom kvalitativa studier är det 

svårare att erhålla reliabilitet då studien karaktäriseras av att få en bättre förståelse av vissa 

faktorer och inte en statistisk presentationen. Inom kvantiativa studier är det därför mer 

centralt att påvisa sin reliabilitet genom exempelvis mätningar. 

 

Yin (2013) skriver hur målet med en studie är att validera så många av de påståenden man 

förmår, detta i syfte att stärka hela studiens validitet. En giltig studie inbegriper att man samlat 

in samt tolkat datan på ett tillbörligt sätt så att slutsatserna ger en korrekt återgivelse av 

verkligheten. Holme och Solvang (1997) påvisar att det råder problematik att generera giltig 

(valid) information inom kvalitativa studier, då kvalitativa studier har större närhet till det 

som studeras samt kan bli färgad på grund av det medvetna och valda angrepssättet. Vidare 

menar Bryman & Bell (2005) att många kvalitativa forskare har fört en diskussion kring 

relevansen av dessa begrepp inom kvalitativa forskningar, då validitet enligt dessa syftar till 

“mätning”, som inte är centralt inom kvalitativa studier. Således kommer denna uppsats 

fokusera på att skapa reliabilitet. Detta genom att spela in intervjuerna, transkribera dessa 

samt återkoppla intervjupersoner om otydlighet av svar uppstår. Intervjuguiden kommer vara 

enhetligt utformad till samtliga intervjuobjekt, men uppstår otydlighet och respondenten inte 

förstår frågan, kan frågorna komma att omformuleras. Trots omformulering, kommer 

innerbörden av frågan vara densamma som orginalet. 
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2.5 Kunskapsprocessen 

 

Under det initiala skedet i uppsatsprocessen diskuterades ett flertal ämnen, däribland 

avsaknaden av politisk musik, värdeskapande i musik samt utformandet av kommersiell 

musik. Samtliga ämnen fick ett svagt bemötande och ifrågasattes, mycket för de facto att de 

ansågs vara fenomen snarare än problem. Även vi började sakta inse detta och bytte därför 

inriktning. Inriktningen föll sig ganska naturligt då vi insåg att samtliga fenomen vi ville 

studera hade ett gemensamt mål; nämligen att sticka ut i mediebruset. Att sticka ut i 

mediebruset kunde även kopplas till en stark teoretisk bas, vilket underlättade 

informationssökandet, detta då marknadsföring i mångt och mycket handlar om att få ett 

företags produkt eller tjänst att uppfattas fördelaktig på marknaden.  I samförstånd med vår 

handledare utmynnade slutligen det initiala utgångsläget till ett ämne; Att som artist sticka ut 

på den svenska musikmarknaden.  

 

Vi har samtliga förkunskap kring såväl marknadsföring som den svenska musikindustrin och 

vi har även personligen erfarat den hårda konkurrens som råder inom musikbranschen - 

därmed är det ett ämne som vi samtliga finner högst intressant att undersöka.Valet av att 

använda oss en kvalitativ metod föll sig naturligt då vi anser att ämnet bör diskuteras 

djupgående med utvalda personer. En kvantitativ metod hade inte resulterat i lika fördjupad 

kunskap som en kvalitativ. Samtliga intervjuer utfördes i realtid via personliga möten, Skype 

samt via enstaka telefonsamtal. Intervjupersonerna kontaktades först via mail och var selektivt 

utvalda, då deras arbetsposition spelade en avgörande roll.  

 

Intervjuerna var av informell karaktär och utfördes realtid i hopp om att få responedenterna att 

känna sig fria i sina uttalanden och underlättade även för oss - då vi kunde förtydliga vissa 

uttalanden, samt tilläts att ställa följdfrågor. Strax efter att ämnet hade godkänts började vi 

utföra våra intervjuer och fortlöpte därefter i tre veckors tid. Då vi valde att vara väldigt 

selektiva i val av intervjupersoner tog det även tid att utföra samtliga intervjuer. Vissa 

intervjuobjekt hade svårigheter att avlägga tid, vilket resulterade i att empiriinsamlingen blev 

tidskrävande och intervjutillfällena utspridda. Vi anser dock att det var värt att vänta då 

samtliga intervjupersoner bidrog med egna personliga och intressanta aspekter.  



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

15 
 

 

För att undvika risken av att förvanska, samt misstolka, den insamlade empirin, valde vi att 

spela in samtliga intervjuer för att sedan transkribera dessa som läsaren gärna får ta del av 

genom att kontaka oss. För att göra empirin dynamisk och flytande sammanställdes samtliga 

intervjuer, vilket resulterade i ett rent empirikapitel. Det var ett medvetet val att utforma ett 

 rent empirikapitlet då varje intervjuobjekt lyfte fram intressanta aspekter och därmed 

förtjänade en egen röst. Avslutningsvis i uppsatsen lyfts analys och slutsatser fram. I 

analyskapitlet accentueras samband såväl som olikheter mellan den teoretiska referensramen 

och den insamlade empirin, vilket sedan utmynnade i slutsatser där vi lyfte fram, vad vi kan 

utläsa, som de mest centrala aspekterna vid marknadsföring av en artist. 

 

2.6 Metodkritik  

 

Bryman och Bell (2005) framhåller att den kvalitativa forskningen ibland stöter på kritik, där 

en av de vanligaste är att forskningsmetoden är för subjektiv. Detta beroende på att den 

kvalitativa studien ofta resulterar i ett utfall, som bygger på forskarnas egna synpunkter och 

värderingar. Men detta menar Bryman och Bell (2005) att forskarna ofta tolkar det insamlade 

materielet, och därmed själva avgör vad som är viktigt och mindre viktigt, vilket kan leda till 

att utfallet blir av subjektiv karaktär. Detta är någonting som vi varit medvetna om under hela 

uppsatsen och för att förtydliga våra resonemang, och hur vi gått tillväga, kan läsaren 

återfinna ett kapitel vid namn kunskapsprocessen (avsnitt 2.5). Även Holme och Salvang 

(1997) understryker den kvalitativa studiens subjaktiva karaktär. Författarna argumenterar för 

att insamlingen av informationen är anpassad efter forskarnas egna situation, vilket kan göra 

utfallet svårt att applicera för andra. Då författarna även tolkar den insamlade empirin, ökars 

således risken för missförstånd. Även detta har vi varit medvetna om sedan start. För att 

minska risken att missförstånd uppstår har samtliga intervjuer spelats in, transkriberats och 

sammanställts till ett rent empirikapitel. I de fall respondenterna efterfrågat material, har 

transkribering och sammanställning av deras uttalanden bifogats. 

 

I analyskapitlet ställs det empiriska materialet mot det teoretiska, för att slutligen resultera i 

slutsatser. Därav kan uppsatsen aldrig bli helt objektiv. Dock anser vi att den kvalitativa 
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metoden är den mest användbara för vårt ämne, då vi genom denna metodik kan komma nära 

ämnet och generera djupgående kunskap.  

 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram ytterligare en problematik med den kvalitativa 

forskningsmetoden, som innebär att läsaren ibland har svårt att utläsa exakt vad forskaren har 

gjort och hur denna och kommit fram till sina slutsatser. I syfte att läsaren ska kunna förstå 

vårt resonemang har vi sammanställt ett rent empirikapitel, där vi lyft fram det som vi anser 

varit centralt under intervjutillfällena. Vi är medvetna om att detta innebär att vi tolkar, men vi 

anser fortfarande att empirin besitter hög trovärdighet, då vi baserar det rena empirikapitelt på 

våra transkriberingar. Samtliga intervjuer genomfördes även med endast en huvudfråga som 

utgångspunkt, detta så att varje respondent tilläts att accentuera det som enligt denne var av 

störst vikt vid det valda ämnet. I slutet av det rena empirikapitlet, finns även en 

sammanställning av empiriska tendenser. Detta för att förtydliga ytterligare. Bryman och Bell 

(2005) trycker även på att läsaren i en kvalitativ studie sällan förstår hur och varför vissa 

intervjupersoner har valts. Personerna som valts ut för intervju i vår uppsats har valts med 

omsorg. Intervjuobjekten som valts i denna uppsats är väl insatta i det valda ämnet, vilket är 

anledningen till att de valdes ut. Vidare besitter vi förståelse över att samtliga som intervjuats 

jobbar på independentbolag, men detta var ett medvetet val, då att få kontakt med majorbolag 

är svårare. I hopp om ökad förståelse kring intervjuobjekten, presenteras samtliga i det 

sammanställda empirikapitlet; vilka de är och vart de jobbar. 
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3. Teori 

 

Teorierna som presenteras i detta kapitel har valts utifrån den uppfattning vi har gällande 

marknadsföring. Teorierna kan uppfattas som grundläggande inom ämnet marknadsföring 

och är just därför intressanta att använda som utgångspunkt, för att därefter applicera på 

verkligheten. Teorikapitlet utgörs av tre huvudrubriker och dessa rubriker har sin 

utgångspunkt i den teoretiska basen och utgörs av vida begrepp. Det första kapitlet utgörs av 

hur företag kan gå tillväga för att träda in på en marknad samt inta en position, därefter hur 

de kommunicerar med marknaden för att avslutas med att behandla externa parter som har 

möjlighet att influera företag såväl som kunder. Sammantaget, med bred teoretisk ram, hyser 

vi en förhoppning om att kunna kartlägga huruvida det finns faktorer som kan bidra till en 

framgångsrik positionering av en artist.  

 

3.1 Att inta marknaden 

 

Albertsson och Lundqvist (1997) menar att marknadsföring, vars syfte är att upptäcka och 

tillgodose behov, är ett verktyg som företag använder sig av för att generera kunder. 

Författarna menar att marknadsföring handlar om att föra ut någonting på marknaden, men det 

handlar lika mycket om att lyssna till marknaden. Det finns likheter mellan vad Albertsson 

och Lundqvist (1997) benämner som marknadsföring och vad Dahlén och Lange (2009) 

benämner som marknadskommunikation. Dahlén och Lange (2009) argumenterar för att 

marknadskommunikation är den främsta resursen ett företag har i kampen om kunderna. Det 

gäller att förstå hur mycket av produkten som formas i marknadskommunikationen, då det är 

långt ifrån bäst produkt som vinner, istället är det den produkten som kommuniceras ut bäst. 

Det är två omvärldsfaktorer som är av störst vikt inom marknadskommunikationen; en god 

bild av kundernas behov samt beteende likväl som information om vad konkurrenterna gör. 

Marknadsförare kan därigenom ladda det egna varumärket med unika associationer. 

 

Till skillnad från Dahlén och Lange (2009) presenterar Axelsson och Agndal (2005) istället 

tre viktiga omvärldsfaktorer företag att ha i åtanke kring marknadsföringsprocessen; 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

18 
 

identifiera behov och efterfrågan för existerande eller nya produkter på marknaden, skapa 

produkter som tillgodoser behoven med hänsyn till resurser och omvärldens förutsättningar 

och avslutningsvis utföra aktiviteter som tillgängliggör produkterna för användare och gör 

dessa medvetna om produkternas existens. Den sistnämnda omvärldsfaktorn benämner vikten 

av att göra kunder medvetna om varumärkets existens, någonting som Dahlén och Lange 

(2009) inte lyfter fram. 

 

Kotler et. al. (2009) berättar att för att lyckas i dagens konkurrerande marknad är kunderna 

centrala, detta då målet är att bygga starka och gynnsamma relationer med dessa. För att skapa 

goda kundrelationer behövs marknadsföringsstrategier innehållande segmentering, val av 

segment och positionering. Dessa begrepp inkluderar olika strategier vars syfte är att 

bestämma vilka kunder företaget vill tillfredsställa och hur. Efter att ha utformat en 

marknadsföringsstrategi behöver företag en marknadsföringsmix bestående av faktorer 

företaget kan kontrollera. Gummesson (2008) skriver hur marknadsföringsmixen inte är 

baserade på tjänster, utan istället produkter och presenterar därmed MccCarthy’s 4 p:n som 

grundstommen och mest basal inom marknadsföringsmixen. McCarthy’s 4 p:n utgörs av 

produkt, pis, promotion och plats och är enligt Gummesson (2008) den grundläggande 

logiken inom marknadsföringsmixen och ser McCarthy’s 4 p som en god start - men inte som 

fulländad och har därför kommit att utvecklas i varierande och otaliga håll för att bättre täcka 

marknadsföringsdomänen. Uggla (2006) benämner istället marknadföringsmixen utifrån 

variablerna; plats, pris, produkt och påverkan. Påverkan används istället för begreppet 

promotion och är, enligt Uggla (2006), alla de medel en marknadsförare använder sig av i sitt 

försök att kommunicera med konsumenterna.  

 

Grönroos (2008) uttrycker hur synsättet på marknadsföring, som presenteras av McCarthy 

(2008) och Uggla (2006), är förlegat och transaktionsinriktat, då författaren argumenterar för 

att enstaka transaktioner står i centrum och inte långvariga relationer. Grönroos (2008) menar 

att om företag har ett livcykelperspektiv på hanteringen av kundrelationer och ändrar filosofi 

från att endast sälja produkter eller tjänster till kunder vid enstaka tillfällen - ett 

transaktionsperspektiv, blir hanteringen av relationerna en fråga om service management. Vid 

marknadsföring, såväl som skapandet av relationer, anser författaren att det är viktigt att skilja 

tjänster och produkter. Även om dessa är svåra att separera helt, så skiljer sig produkt och 
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tjänst åt, främst genom att tjänster är en process bestående av ett otal aktiviteter där kunden 

alltjämnt deltar i processen och därmed bidrar till sin egna lösning på problemet. 

  

Grönroos (2008) skriver att tjänster konsumeras och produceras samtidigt, vilket innebär att 

det är svårt att sköta kvalitetskontroll och marknadsföring på ett traditionellt sätt och det är 

den synliga delen av serviceprocessen som är av betydelse för kunden. Då det är den synliga 

delen i processen som är av betydande roll för kunden måste kvalitetskontroll och 

marknadsföring äga rum i samma stund som tjänsten produceras såväl som konsumeras. Om 

företag inte har detta i åtanke och istället använder sig av traditionella metoder vid 

kvalitetskontroll samt marknadsföring kan negativa marknadsföringeffekter uppstå menar 

författaren. Den största svårigheten med tjänster är att hålla konstant kvalitet då tjänster ofta 

skiljer sig åt från situation till situation menar Grönroos (2008), därför är det viktigt att sträva 

efter att leverera kontinuerligt. Vidare menar författaren att långvariga relationer är det 

centrala inom modern marknadsföring. Gummesson (2008) är en annan författare som lyfter 

fram relationer och dess betydelse. Författaren har utvecklat en teori bestående av 30 R - 30 

unika relationer där långsiktiga relationer står i fokus, och dessa menar författaren, bidrar till 

en effektivare marknadsföring och större vinst. 

 

3.1.1 Segmentering 

 

Uggla (2006) menar att marknadsföringen består av tre variabler som inte kan separeras från 

varandra; segmentering, målgruppering och positionering. Fill (2011) menar att dessa tre 

variabler är de mest centrala för att kunna utforma en god marknadsföringsstrategi. 

 

Det finns otaliga tillvägagångssätt för hur företag kan välja att segmentera marknaden på, men 

enligt Uggla (2006) innebär det att en marknad styckas upp i olika homogena grupper. Även 

Kotler et.al. (2009) menar att ett segment utgörs av en grupp människor, som agerar på ett 

homogent sätt. Fill (2011) påpekar att en segmentering av marknaden är relevant för att ett 

företag ska kunna hitta en målgrupp som är fördelaktig och passar in på det företaget erbjuder. 

Detta medan Kotler et.al. (2009) argumenterar för att ett företag segmenterar marknaden i 

syfte att kunna peka ut vilket eller vilka segment som skulle kunna generera flest möjligheter. 
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Albertsson och Lundqvist (1997) anser att segmentering är en av grunderna till 

marknadsföringen och därför också ett vapen av stor vikt när det kommer till konkurrens. 

Med en tydlig segmentering av marknaden tillåts företag att fokusera på en mindre homogen 

grupp, och kan därmed anpassa sig bättre efter deras önskemål. 

 

Kotler et.al. (2009) berättar att det första steget innebär att företag segmenterar marknaden, 

det andra steget är att bestämma vilket eller vilka segment de ska träda in i, detta är vad 

författarna benämner som target marketing. Det eller de segment som väljs bör vara det eller 

de som långsiktigt skapar mest kundvärde. Fill (2011) utvecklar detta ytterligare och 

presenterar en lista över de kriterier segmentet eller segmenten bör uppfylla för att vara 

lönsamt att träda in i; Det eller de bör vara mätbara, hållbara, åtkomliga, differentierbara och 

nåbara. 

 

3.1.2 Positionering 

 

Positionering innebär, enligt Kapferer (2008), att ett varumärke accentuerar vissa 

karaktäristiska drag, som ska åtskilja varumärket från sina konkurrenter. Dessa karaktäristiska 

drag ska i sin tur tilltala det valda segmentet. Författaren understryker vikten av att 

varumärken positionerar sig, detta då konsumenters val av varumärke är ett resultat av 

jämförelser. Echeverri och Edvardsson (2002) anser att positionering är ett sätt för 

varumärken att differentiera sig på marknaden, och gör därför ingen skillnad på begreppen 

“positioneringen” och “differentiering”, dessa arbetar således i samklang. Vidare menar de att 

positioneringen av varumärket ska förmedla information till kunden, som hjälper denna att 

fatta beslut. Positioneringen kan vägleda kunden och informera denna om pris och kvalité 

som gör att varumärket sticker ut bland konkurrenter. För att kunna sticka ut bland 

konkurrenter menar Dahlén och Lange (2009) att företag måste ha kunskap om vad 

konkurrenterna gör och detta, enligt Fill (2011) är i synnerhet viktigt på en marknad där 

konkurrensen är hård. Även Uggla (2006) betonar komplexiteten med konkurrens och 

understryker vikten av att vara medveten om att varumärket kommer jämföras med 

konkurrenters. Fill (2011) menar att en lyckad positionering innebär att konsumenterna kan 
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utläsa vad varumärket står för, vilket löfte det har och vilka fördelar som finns med att välja 

ett varumärke framför ett annat. 

 

Dahlén och Lange (2009) har utformat en kategorisering av positionering, där de delat upp 

positioneringen i två  begrepp; den strategiska och den taktiska. Trots att det görs en 

uppdelning, är författarna noggranna med att understryka att de lever i samklang och inte kan 

separeras. Den strategiska positioneringen innebär en långsiktighet och syftet är att 

varumärket ska lära konsumenterna vad det står för, medan den taktiska är hur 

positioneringen går tillväga i mediala sammanhang. Till skillnad från Dahlén och Lange 

(2009) gör Echeverri och Edvardsson (2002) ingen skillnad på den strategiska eller den 

taktiska positioneringen, och benämner istället positioneringen i sin helhet som en strategi, 

där det finns tre punkter som ska beröras för att den ska få ett gott utfall; Positioneringen ska 

vara meningsfull, trovärdig och unik. 

 

Dahlén och Lange (2009) menar att den strategiska positioneringen ska översättas och yttra 

sig med hjälp av kommunikativa tillvägagångssätt  - det vill säga den taktiska positioneringen. 

Den strategiska och den taktiska positioneringen arbetar parallellt med varandra, då 

kommunikativa medel anpassas efter den strategiska positioneringen i syfte att skapa en 

tydlighet som ska vara enhetlig. Vidare kan den taktiska positioneringen ta sig uttryck i val av 

varumärkesnamn, distributionskanaler och samarbeten med andra varumärken. Uggla (2006) 

menar att positioneringen kan ta sig i uttryck i attribut som själva produkten, priset och 

platsen. Företag kan strategiskt och/eller taktiskt försöka kommunicera till ett valt segment i 

hopp om att sticka ut bland konkurrenterna, men hur varumärket kommer uppfattas är, enligt 

Echeverri och Edvardsson (2002) upp till kunderna. Det är dessa som avgör huruvida det 

finns skillnader mellan olika varumärken. Uggla (2006) tar upp ett exempel där 

positioneringen har fått ett negativt utfall och har kommit att, istället för att utmärka ett 

varumärke, omfatta en hel kategori. Detta kan exemplifieras med varumärket Jeep, som har 

kommit att omfatta hela SUV-kategorin, vilket kan betyda att när en person ser en bil inom 

SUV-kategorin, benämner den bilen som en Jeep. Enligt Uggla (2006) visar detta exempel på 

att den unika positionen har gått förlorat, då varumärket har kommit att omfatta alla segment 

inom en given kategori. 
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3.1.3 Image 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar att en image utgörs av det kunskapsmässiga 

utgångsläget hos målgruppen i kombination med dess bild av olika företag, myndigheter eller 

organisationer. Enligt författarna utgörs begreppet image av hur målgruppen, eller ett visst 

segment uppfattar ett företag; både det målgruppen vet i form av bevisbara faktakunskaper 

samt vad de tycker, alltså subjektiva värderingar av företaget. Vidare förklarar Kapferer 

(2008) att image är någonting som ligger hos mottagaren och för kunna skapa en god image 

måste företag arbeta med dess identitet. Författaren menar att innan företag kan förmedla en 

image, måste de veta exakt vad som ska förmedlas och innan imagen kan tas emot måste 

företag veta exakt vad som ska skickas ut, samt vilka kanaler detta ska skickas igenom. 

Kapferer  (2008) skriver att detta är nödvändigt för att nå ut genom det “oljud” som 

förekommer på marknaden, dessa oljud kan exempelvis bestå av imiterande konkurrenter eller 

konkurrenter som konstant strävar efter att deras image ska favoriseras framför alla andras. 

 

Assael (1992) menar att varumärkesimage är en övergripande bild av ett varumärke. Bilden 

formas av information samt tidigare upplevelser av varumärket. Vidare menar författaren att 

en image är någonting som är kopplat till attityder, som utgörs av tro och preferenser kring 

varumärket. Grönroos (2008) utvecklar detta och påpekar att image är någonting som 

representerar de värderingar människor förknippar med företaget och att imagen kan variera 

starkt individer emellan. Vidare förklarar författaren hur image  tillsammans med extern 

marknadsföring förmedlar förväntningar och hjälper människor att sortera information - om 

företaget besitter en positiv image är det enklare för dem att kommunicera effektivt. Vid en 

positiv image är mottagaren även mer mottaglig för positiv word-of-mouth. 

 

Grönroos (2008) argumenterar för hur image utgör ett filter som påverkar konsumenternas 

upplevelser av företagets prestationer. En god image kan fungera som ett slags skyddsnät om 

upplevelsen inte möter kundens förväntningar, dock försvinner detta skydd om det uppstår 

återkommande misstag. Författaren skriver även hur image är en funktion av kundernas 

förväntningar och erfarenheter, där kunderna skapar förväntningar samt erfarar verkligheten. 

Dessa två komponenter kan komma att påverka konsumentens upplevda tjänstekvalitet och 

resultera i en förändrad image. En image har en intern såväl som extern effekt och går inte att 
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separera. Om en image inte är tydlig och utpräglad kan den ha en negativ effekt på 

personalens attityd till företaget, vilket kan leda till ett utfall där personalens prestationer 

påverkar kundens upplevelse negativt. 

 

Lamb et.al. (1994) går i linje med Assael (1992) och Grönroos (2008), då de menar att 

varumärkesimage är något som formas av individens tro och verklighetsuppfattning, som i sin 

tur kan vara grundad i kunskap och word-of-mouth. Kunder skapar sig en uppfattning om en 

produkt och dess attribut, detta skapar i sin tur varumärkets image och denna image skapar 

kundens attityd gentemot varumärket. Vidare förklarar Lamb et. al. (1994)  att attityder är 

komplexa samt ett inlärt mönster hos individen, mönstret berättar hur individer ska reagera 

mot ett givet mål eller objekt. Attityder fungerar som en kompass av en individs värderingar 

som representerar individens tankar om vad som är rätt och fel. 

   

Axelsson och Agndal (2005) skriver att det är viktigt för marknadsförare att ta reda på hur 

företaget och dess produkter uppfattas av konsumenter på marknaden. Författarna förklarar att 

det kan ta lång tid att bygga upp ett starkt varumärke men att det i längden kan, om det vårdas, 

öka försäljning och därmed företagets ekonomiska vinst. Varumärken med en dålig image, 

kan ta lång tid att förbättra, samtidigt som att ett varumärke med en god image lätt kan rasera 

och förstöras om det används  och presenteras på ett felaktigt sätt. Aaker (1990) tar upp ett 

exempel på en mindre lyckad märkesutvidgning relaterat till image: 

 

Under det tidiga 1980-talet försökte klädföretaget Levi Strauss söka sig till nya marknadssegment då 

företaget ville behålla en önskad tillväxttakt. Företaget bedömde att segmentet “klassiskt oberoende” 

var ett icke penetrerat segment. Detta segment utgjordes av människor som värderade att  “se ut på rätt 

sätt” och bära “rätt märken” och  tenderade att handla kläder i specialbutiker. Levis lanserade ett 

sortiment bestående av kostymer för män och sortimentet bar namnet “Levi Tailored Classics”. Det 

uppstod dock problem med denna kollektion då Levis namn inte passade konceptet med måttsydda 

kostymer, detta då varumärket sedan tidigare associerats med bekvämlighet, grovt material och 

utomhusaktiviteter. Detta underminerade den nya kollektionen och sortimentet kom att bli en kostsam 

historia. 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) betonar även vikten av att en image inte får ”springa ifrån” 

verkligheten då detta kan resultera i att varumärkets trovärdighet urholkas. Serviceföretag 

arbetar ofta med kampanjer, vars syfte är att visa hur enastående deras personal är, medan de i 
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själva verket kanske inte är bättre än konkurrenternas. En falsk image som denna kan medföra 

bakslag både hos kunder och personal. Författarna lyfter fram att i de bästa av världar lyckas 

företagsledningar skapa en positiv och ett dialektiskt förhållande mellan image och verklighet. 

Även Grönroos (2008) understryker att det är av stor vikt att en image förmedlar 

verklighetens innehåll. 

 

3.2 Att kommunicera med marknaden 

 

3.2.1 Marknadskommunikation  

 

Marknadskommunikationens viktigaste uppgift är att få kunder över tröskeln, från att vara 

medvetna eller intresserade av produkten - till att faktiskt prova på den. 

- Dahlén och Lange, 2009, s.93. 

 

Dahlén och Lange (2009) menar att för att få kunder intresserade av det företaget erbjuder, 

ska företaget sätta upp delmål. Om dessa delmål sedan nås ökar chansen för att kunna 

åstadkomma god effekt med sin marknadskommunikation. Vidare menar Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) att en god marknadskommunikation är företagets viktigaste instrument vid 

marknadsföring.  Marknadskommunikation åsyftar till att berätta för kunderna att företaget 

existerar, och företagets existens ska fylla ett tomrum, ett behov, som finns hos kunden. 

 

Delmålen som presenteras av Dahlén och Lange (2009) bygger på de tre begreppen; 

exponering, bearbetning och kommunikationseffekter. Det förstnämnda delmålet, exponering, 

handlar om hur målgruppen ska ges möjlighet att upptäcka företaget, detta genom att ta del 

utav reklam i tidningar, på radio och tv-program. Exponering betyder dock inte att personen 

uppmärksammar reklamen, men utgör grunden till all marknadskommunikation och utan 

exponering kan inte resterande delmål uppfyllas. Nilsson (1993) anser att exponering endast 

är till för att sälja, vilket inte räcker till i dagens klimat. Detta då konsumenter inte längre 

endast vill konsumera, de vill konsumera något av kvalitet och värde. 

 

Det andra målet enligt Dahlén och Lange (2009) går under benämningen bearbetning. Detta 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

25 
 

delmål innebär att målgruppen uppmärksammar marknadskommunikationen, vilket är 

nödvändigt för att marknadskommunikationen ska ge god effekt. Det tredje delmålet är 

således kommunikationseffekter, vilket innebär att någonting sker i målgruppens medvetande 

- en målgruppsrespons. Sker en målgruppsrespons, menar Dahlén och Lange (2009), att detta 

kommer leda till ekonomisk vinst. 

 

Fill (2011) presenterar en annan strategi för marknadskommunikation; push-strategi och pull-

strategi. Liksom den teori som Dahlén och Lange (2009) presenterar är även syftet med dessa 

strategier att målgruppen ska bli medvetna om ett erbjudande - dock är tillvägagångssätten 

inte desamma. Pull-strategin innebär att företaget stimulerar målgruppen till ett agerande, och 

åsyftar att få målgruppen att vilja ha det företaget har att erbjuda. Pull-strategin går således 

inte genom mellanhänder, utan riktar sig direkt till slutkonsumenten. Detta ska leda till att 

konsumenten självmant tar kontakt med företaget och “drar” till sig erbjudandet genom olika 

kanaler. Axelsson och Agndal (2005) exemplifierar pull-strategin med följande. 

 

 

Spendrups använde sig utav en pull-strategi för att lansera en ny produkt. Spendrups var till en början 

högst selektiva med sin marknadskommunikation och skrev endast avtal med Stockholms innekrogar. 

Detta innebar att deras öl endast fick säljas på innekrogar där celebriteter och opinionsledare befann 

sig. I och med tidens gång började dessa celebriteter och opinionsledare efterfråga Spendrups öl på 

andra kroger, vilket ledde till att samtliga krögare började efterfråga produkten. 

 

Push-strategin innebär, enligt Fill (2011), motsatsen, där företaget först tillverkar någonting 

och sedan genom olika medier, “trycker” ut produkten. Axelsson och Agndal (2005) menar att 

push-strategin innebär ett fokus på mellanhänder, som syftar till att “trycka ut” information. 

Kotler et.al. (2009) har ett synsätt som skiljer sig åt från Axelsson och Agndals (2005) samt 

Dahlén och Langes (2009). Författarna accentuerar snarare vikten av planering, där stort 

fokus bör ligga på informationsinsamling om konkurrenter, samt information om kundernas 

krav, förväntningar och preferenser. Med detta i beaktning menar författarna att företaget kan 

inta en fördelaktig position på marknaden. 
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3.2.2 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (2002) menar att relationer utgör grunden i all marknadsföring. Författaren 

presenterar definitionen av relationsmarknadsföring, RM, som ett marknadsföringssätt där 

nätverk, relationer och interaktion står i centrum. Gummesson (2008) menar att 

relationsmarknadsföring ofta definieras som ett tillvägagånssätt att utveckla långvariga 

relationer i syfte att öka vinsterna för företaget. Den viktigaste byggstenen inom 

relationsmarknadsföring är betoningen på samarbete och en win-win situation för alla parter. 

Det är viktigt att se alla parter inom ens nätverk som medparter istället för motparter och rikta 

in sig på en gemensam vinning. Att vårda relationen med sina existerande kunder och 

leverantörer är av stor vikt inom relationsmarknadsföring istället för att söka sig till nya. Det 

gäller alltså att sätta kunderna i fokus, då det är kunderna som är källor till intäkter, och 

leverantörerna i sin tur som har i uppgift att skapa värde. 

 

Wilson et. al. (2008) och Grönroos (2008) instämmer till stor del med den definition 

Gummesson (2008) har av relationsmarknadsföring och menar att det skett ett paradigmskifte 

inom marknadsföring som innebär att marknadsföringen nu har ett relationsfokus istället för 

transaktionsinriktat fokus. Wilson et. al. (2008) menar att kunder har förflyttats från att endast 

vara kunder till att bli partners och företag måste därför göra långsiktiga åtaganden för att 

bevara relationerna med hjälp av kvalitet, service och innovationer. Författarna menar att när 

företag fokuserar för mycket på att attrahera nya kunder kan det resultera i svårigheter att 

förstå de förändrade behoven och förväntningarna hos de nuvarande kunderna. Det är viktigt 

att bevara och stärka de nuvarande kundrelationerna för att kunna skapa lojalitet. Det kan 

anses svårt att bygga hög lojalitet hos alla kunder, men gör man det med rätt kunder ökar 

vinsterna. Målet med relationsmarknadsföring är därför att bygga samt bevara relationer med 

kunder som är värdefulla och vinstdrivande för företaget. För att ha möjlighet att göra detta 

måste företag rikta in sig på att förflytta sina kunder högre upp i “stegen”, en stege som visar 

på olika kategoriseringar av kunder och dess relation till företaget. Målet är därför att varje ny 

kund som går ifrån att vara en främling blir attraherad av ditt erbjudande och bevaras därefter 

för att i slutändan bli en långvarig och högst värdefull kund för företaget. Dahlén och Lange 

(2009) understryker att för alla kommersiella organisationer är ökade vinster alltid det 

slutgiltiga målet. 
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Grönroos (2008) beskriver, till skillnad från Gummesson (2008), relationsmarknadsföring 

som ett perspektiv snarare än ett uttalat marknadsföringssätt. Grönroos (2008) menar även att 

värdeskapandet inte är en envägskommunikation som skapas av leverantören, utan det skapas 

i en process tillsammans med kunden. Relationsperspektivet är något som ska delas av hela 

företaget där värdeskapandet för kunden står i fokus. Det är alltså vårdandet och hanteringen 

av kundrelationer som är det centrala och relationsmarknadsföring som filosofi bygger på 

samarbete, förtroendefulla relationer mellan alla parter och även samverkan inom företaget 

för att kunna skapa värde för sina kunder. Värde skapas genom hela processen kunden 

interagerar mellan de olika parterna i företaget, såväl som värdet genom användandet av en 

produkt. Författaren menar även att det enda sättet företag kan bevara en pågående 

kundrelation är genom interaktion med sina kunder. För att kunna utföra detta krävs det att de 

olika budskapen inom marknadskommunikation interageras med varandra, då 

relationsmarknadsföring har som mål att resonera tillsammans med kunder för att därmed 

kunna bygga upp en gemensam förståelse. 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) står i linje med vad Grönroos (2008) benämner som 

värdeskapande inom relationsmarknadsföring. Echeverri och Edvardsson (2002) påpekar att 

den relationsorienterade synen på marknadsföring genomsyras av långsiktighet och att 

köparens beslut att konsumera grundar sig främst i det långsiktiga värdet av relationen mellan 

leverantören eller säljaren. Framgångsmåttet är därmed långsiktig kundtillfredsställelse. Utan 

ett relationsperspektiv blir det även omöjligt att kunna utläsa relationer, även om dessa 

existerar. Om företag är ovetande om dess relationer, kan de heller inte förstå hur relationer 

uppstår, utvecklas, förändras eller avbryts. Grönroos (2008) menar att det är viktigt att som 

företag förstå relationer, då företag i den externa miljön fungerar som konkurrenter med andra 

värdefulla relationer. Utan förståelse för sina relationer, är det svårt att utläsa möjligheterna 

såväl som utmaningarna, vilket i sin tur kan påverka företagets konkurrenskraft och det 

finansiella resultatet negativt. 

 

Axelsson och Agndal (2005), Gummesson (2008; 2002), Grönroos (2008) Wilson et. al. 

(2008) och Echeverri och Edvardsson (2002) delar samma mening gällande vikten av att 

skapa långvariga relationer med sina nuvarande kunder. Vidare förklarar Axelsson och 

Agndal (2005) hur både relationsmarknadsföring och lojalitet har kommit att bli viktiga 
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begrepp inom marknadsföring. Författarna menar även att det blivit lättare att hantera 

relationer på avstånd med hjälp av tekniska medel. Begreppet lojalitet kan ha olika innebörd 

och mätas på olika sätt. Lojalitet kan betyda köptrohet, en positiv knytning till ett varumärke 

eller hur lojala kund aktivt försvarar sin leverantör eller sitt varumärke mot kritik. Kopplingen 

mellan lojalitet och lönsamhet är därför inte en självklarhet, då skapandet av lojalitet kostar 

pengar. Att kunden bidrar med intäkter är ett faktum, men om dessa intäkter överstiger 

kostnaden är desto svårare att avgöra. 

3.3 Externa parter 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) menar att konsumtion innebär risker, därför söker kunder 

information från olika parter innan konsumtion. Fill (2011) argumenterar för att när den 

information kunden redan har inte räcker till söker den sig externt för ytterligare information 

som kan vägleda denna. Zeithaml och Bitner (1996) argumenterar för att 

informationssökandet kan gå till på olika sätt. Vid tjänster upplever konsumenterna större 

risker än fysiska varor och de söker därför efter information uteslutande från personliga 

källor, som vänner och familj. Dahlén och Lange (2009) menar att kunden, genom den 

externa informationssökningen, kommer i kontakt med flertalet kontaktytor, däribland 

bloggar, massmedia, referensgrupper, vänner samt familj. 

 

3.3.1 Opinionsledare 

 

Albertsson och Lundqvist (1997) menar att samhället är fyllt av sociala grupper, som fungerar 

som referensgrupper. Personerna i referensgruppen skapar normer och lagar och den som inte 

följer dessa normer blir därmed utfryst och i värsta fall utesluten. Assael (1992) menar även 

att referensgrupper kan vägleda samt göra det lättare för konsumenten att fatta beslut i 

köpprocessen. Vidare menar författaren att referensgrupper även kan påverka ett 

konsumtionsbeteende. 

 

Liksom Albertsson och Lundqvist (1997) menar även Lamb et. al. (1994) att samhället består 

av sociala grupper. Inom dessa sociala grupper, menar Lamb et. al. (1994), att det återfinns 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

29 
 

opinionsledare som har möjlighet att influera de övriga gruppmedlemmarna. Författarna 

menar att det är av stor betydelsen för marknadsförare att få dessa opinionsledare att använda 

sig utav produkter som de marknadsför. Lamb et. al. (1994) påvisar att det är svårt att hitta 

dessa personer, då det är komplext att kartlägga vem opinionsledaren är och vem eller vilka 

den påverkar. Vidare framhäver Kapferer (2008) att det krävs att ett varumärket lyfts fram av 

en mindre grupp bestående av opinionsledare för att sälja till den stora massan. Författaren 

skriver att det första ett företag, bakom ett varumärke, bör fråga sig är; vilka opinionsledare 

kommer att annamma varumärket? Således menar författaren att segmenten inte 

nödvändigtvis är i fokus, utan snarare opinionsledarna som influerar segmenten. 

Opinionsledarna måste i sin tur kunna identifiera sig med varumärket och dess värderingar, 

men varumärket måste också förstå opinionsledarna - de ska känna att varumärket är på deras 

sida. Varumärken bör därför försöka förstå vilka produkter opinionsledarna vill ha, detta för 

att i slutändan kunna tilltala den stora massan. 

 

Vilka är då dessa opinionsledare? Kotler et. al. (2009) definierar opinionsledare som en 

individ i en referensgrupp, som på grund av speciella färdigheter, kunskap eller personlighet 

influerar andra människor i gruppen. Valette-Florence (2004) utvecklar detta genom att skriva 

att opinionsledare har tre nödvändiga egenskaper; de uppfattas som experter inom sitt område, 

de är karismatiska och strävar efter att vara annorlunda samt att ofta synas i sociala 

sammanhang. Vidare påpekar Kotler et. al. (2009) att opinionsledare driver trender, influerar 

den stora massan och viktigast av allt, säljer väldigt många produkter. 

 

3.3.2 Word-of-mouth / C-2-C 

 

Kotler et. al. (2009) menar att marknadsföring konsument till konsument, även kallad C-2-C, 

ofta sker på Internet idag. Genom olika Internetforum som tilltalar specifika intressegrupper 

sker informationsbyten kunder emellan, dessa forum kan vara av både kommersiell, så som 

tidningar, samt icke-kommersiell karaktär, där bloggar kan vara centrala. Författarna menar 

att marknadsförare idag börjat inse att diskussionerna som sker på dessa forum ofta förflyttar 

sig från internet till ett gemensamt medvetande i den rådande samhällskulturen. Tankarna och 

åsikterna som florerar på Internet, genom bloggar och forum, kan användas för att skapa en 
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förståelse om den rådande tidsandan. Författarna menar att detta är kritiskt i branscher där 

trender och mode snabbt förändras. 

 

Grönroos (2008), som benämner C-2-C som word-of-mouth, menar att word-of-mouth är de 

budskap som förmedlas från en person till en annan. Dessa budskap kan handla om företagets 

pålitlighet, tillförlitlighet samt deras varor och tjänster. Vidare skriver författaren om word-of-

mouth’s betydelse inom relationer. Författaren påpekar att den potentiella kunden i sitt 

informationssökade kommer att använda sig utav en person med erfarenhet av tjänsten eller 

varan och kan därmed inte generera en objektiv bild av företaget. Författaren accentuerar även 

att den potentiella kunden väljer att lita på word-of-mouth istället för vad 

marknadsföringsannonsen eller kampanjen säger. Grönroos (2008) påpekar att om det finns 

en stark relation mellan kund och företag kan det också skapas referensbindningar mellan 

dessa. Kunder med dessa bindningar kommer i sin tur rekommendera företaget till nära och 

kära och blir därmed ambassadörer för det aktuella erbjudandet. Både Kotler et. al (2009) och 

Grönroos (2008) är överens om att negativ word-of-mouth, eller C-2-C, sprider sig snabbare 

än positiv. Det gäller därför att försöka skapa goda relationer och en positiv image i alla lägen 

då företaget kommer i kontakt med dess konsumenter. 
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3.4 Syntes 

 

Uppsatsens problemdiskussion lyfter fram att det finns svårigheter gällande det rådande 

mediebruset och artisters möjligheter att nå ut i dagens medieklimat. Den tekniska 

utvecklingen tillsammans med Internet har introducerat otaliga möjligheter för företag såväl 

som artister att kommunicera och marknadsföra sig globalt, men möjligheterna som erbjuds 

har även bidragit till hård konkurrens. För att generera en förståelse över hur detta problem 

skulle kunna hanteras  med en teoretisk utgångspunkt, kommer här presenteras ett hypotetiskt 

svar på uppsatsens forskningsfråga i form av en syntes. Avsikten med denna syntes är att 

presentera det vi uppmärksammat i teorin och som kan, ur vissa aspekter, uppfattas vara 

centralt. För att underlätta läsningen presenteras syntesen  med hjälp utav de teoretiska 

huvudrubrikerna. Det är av stor vikt att understryka hur syntesen inte är en lösning eller ett 

generellt svar - utan bygger istället på intressanta aspekter som författare har berört på olika 

sätt. Syntesen har primärt en anknytning till följande forskningsfråga: 

 

-  Hur kan aktörer inom musikindustrin arbeta för att en artist ska bli framgångsrik på den 

svenska musikmarknaden?  

 

Att inta marknaden  

 

I kapitlet Att inta marknaden, har de författare vi behandlat, lyft fram vissa betydelsefulla 

aspekter som nedan kommer att presenteras. Någonting som flertalet författare påpekar är 

vikten av att kartlägga de konkurrenter som finns på marknaden samt att identifiera om det 

existerar något behov på marknaden. En annan aspekt som framkommit är betydelsen av att 

skapa en långsiktig marknadsföringsstrategi där bolaget utgår ifrån en mindre homogen grupp 

och sedan anpassar sig sedan efter deras önskemål. Vidare accentuerar ett antal författare att 

denna grupp bör vara åtkomlig, mätbar, nåbar och långvarig, då de är dessa kriterier som 

avgör om det är lönsamt att som förtag att träda in i ett specifikt segment på marknaden. Ett 

annat inslag som lyfts fram av vissa författare är att bolag kan positionera sig genom att 

accentuera vissa karaktäristika drag, som tilltalar det valda segmentet, och därmed ökar 

bolagets chansen att särskilja sig från konkurrenterna. En annan aspekt som tydligt 
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framkommer är att vikten av att skapa en verklighetstrogen image som kommuniceras ut 

enhetligt via samtliga marknadsföringskanaler. En verklighetstrogen image, kan enligt vissa 

författaren, även bidra till ökade chanser att sticka ut ur det “oljud” som råder på marknaden. 

Slutligen framhäver några författaren vikten av att leverera kvalitet i alla kontexter. 

 

Att kommunicera med marknaden 

 

När företag valt att träda in i ett eller fler segment på en marknad betonar vissa författare 

vikten av att exponera sig för dessa. Vidare lyfter flertalet utav dessa fram olika 

tillvägagångsätt för att exponera sig, en aspekt som tydligt framkommer är att börja 

underifrån och ta kontakt med så kallade opinionsledare, verksamma i den målgrupp företaget 

vill rikta sig mot. Vissa författare går i linje med varandra, då de antyder att det är 

opinionsledarna som kan influera stora massan, och är därmed av stor vid vid marknadsföring. 

Ett annat tydligt inslag som lyfts fram är att marknadsföring kan uppnå goda effekter om en 

öppen dialog förs med konsumenterna. Vissa författare påvisar att den öppna dialogen kan 

bidra till en god relation. Vidare accentuerar även vikten av att lägga fokus på att bevara 

hantera nuvarande relationer istället för att skapa nya. 

    

Externa parter 

 

En annan aspekt som framkommer är att identifiera och bygga relationer med viktiga aktörer 

– så som referensgrupper och opinionsledare. Vidare argumenterar vissa författare för att det 

är opinionsledarna som indirekt driver trender och att dessa trender i slutändan kan leda till 

masskonsumtion. Ett annat inslag vi kunnat utläsa är vikten av kartlägga specifika 

intressegrupper; vad de är intresserade av samt vad de pratar om. Vissa författare menar att 

företag på så vis kan generera information, som kan hjälpa företaget.  
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4. Empiri 

 

I det empiriska kapitlet presenteras den primärdata som har samlats in via utförda intervjuer. 

I syfte att kunna besvara forskningsfrågan har intervjuer genomförts med sex personer aktiva 

inom musikindustrin. Dessa intervjuobjekt har olika positioner och erfarenhet, men samtliga 

arbetar direkt eller indirekt med marknadsföring och här nedan presenteras en 

sammanställning av samtliga intervjuer, där de punkter som vi anser varit mest centrala,  

lyfts fram. I slutet av detta kapitel återfinns en sammanställning av de empiriska tendenserna 

som framkommit under våra intervjuer för att generera ytterligare förståelse kring vilka 

aspekter majoriteten av respondenterna anser vara av betydelse. 

 

Håkan Durmér - Digital marknadsförare, Trendmaze, 10/12-2013 

 

Håkan Durmér (2013) arbetar på webbyrån Trendmaze, vars fokus ligger på musikindustrin. 

Durmérs huvudsakliga arbetsuppgift är att marknadsföra artister via digitala medier, där 

Facebook utgör den centrala rollen. Vidare menar han att marknadsföringen har kommit att 

ändras och att det nu är svårare för artister att sticka ut. Detta på grund av att medierna är 

många och lättillgängliga, vilket innebär att utbudet av artister är stort och som ett resultat av 

detta är marknadsföringen viktigare än någonsin. De otaliga kanalerna har gjort det möjligt 

för artister att lägga upp sina låtar, utan bolag i ryggen, men att någon ska lyssna på musiken 

blir allt mer komplex. Tillvägagångssättet för en artist att hitta lyssnare ges uttryck i tre 

centrala frågor, menar Durmér; Vem är artisten? Vad gör artisten? Vem borde vara 

intresserad? När dessa frågor sedan har besvarats utgår Trendmaze från redan befintliga 

artisters fans. 

 

Vidare förklarar Durmér att det var recensioner i kvällstidningar som förut genererade 

lyssnare – om Aftonbladet gav en skiva en tvåa eller fyra kunde vara helt avgörande för en 

artists framgång. Vikten av denna typ av marknadsföring har dock kommit att förändras i och 

med den digitala utvecklingen, vilket har bidragit till att aktörerna har kommit att få en ny 
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skepnad. Durmér menar att viktiga aktörer istället nu utgörs av bloggare, nischade tidningar 

och människor med många följare på sina playlists – det är dessa aktörer som skapar 

trovärdighet, vilket är någonting Trendmaze arbetar aktivt med. Trovärdighet, anser Durmér, 

är någonting som skapas genom att börja underifrån. Att en bloggare plockar upp en artist kan 

vara av stor betydelse, då denna bloggare har så pass mycket trovärdighet att dess läsare 

snappar upp artisten. Detta kan i sig leda till spridning. Durmér menar att receptet för 

framgång är att börja underifrån, det är detta som lyfter en artist. 

 

Den digitala utvecklingen har även lett till att artister kan kommunicera med sina existerande 

fans på ett intimt sätt och det är denna typ av kommunikation som kan skapa lojalitet, enligt 

Durmér. Ekvationen för lojalitet lyder att artisten själv arbetar med sina kanaler och arbetar 

nära sina fans, gör dessa involverade, kommunicerar direkt med dessa och låter de ta del utav 

allt. Relationen mellan artist och fans är därav av stor vikt. Relationen mellan dessa parter är 

även av vikt vid kartläggning av en image, där Durmér utgår ifrån en artists värderingar. Detta 

på grund av att dessa värderingar ofta återspeglar sig i artistens målgrupp. En marknadsföring 

som lyder ”3 för priset av 2” kan få negativa effekter, då målgruppen kanske ryggar tillbaka. I 

vissa fall måste marknadsföringen vara subtil, där lyssnarna istället uppmuntras till att själva 

hitta musiken. Durmér berättar att människor idag hyser ett intresse över att vara först med 

någonting – de delar gärna med sig till sina vänner om de upptäckt en bra låt. Detta kan liknas 

med den marknadskommunikativa trestegsmodell han beskriver, där första steget är att bygga 

volym, därefter engagera. När dessa två avklarats är det slutgiltiga målet konsumtion. Dock 

accentuerar Durmér att karaktären av volym har kommit att förändras, istället för att mäta 

antal ”likes” på Facebook, bör marknadsförare kolla på hur många som aktivt gillar artisten. 

Kvantitet är inte längre centralt – istället hur många som faktiskt är engagerade. 

 

Har man bara några kärnlyssnare och kommunicerar direkt med dom, så kommer dom sprida 

låten. 
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Stefan “Stiggy” Egmar - CEO, Stiggy Music & Management, 18/12 2013 

   

Stefan Egmar (2013), även känd som ”Stiggy”, har jobbat 40 år i musikförlagsbranschen och 

har under denna tid varit VD för stora musikförlag, däribland CBS, EMI och SBK. År 2002 

startade Egmar upp sitt egna musikförlag, som även inriktar sig på management - Stiggy 

Music & Management. Egmar anser, vid marknadsföring av en artist, att det första steget är 

att se på låtmaterialet; låten måste helt enkelt vara bra, därefter spelar imagen hos artisten en 

betydande roll. Egmar accentuerar vikten av att artisten har en bra image och att denna bör 

ständigt vara närvarande. En image behåller artisten dygnet runt – den ska se likadan ut på 

morgonen som på kvällen. Media får inte påträffa en artist, som helt plötsligt ser annorlunda 

ut. Enligt Egmar är det artisten själv som skapar en image – en image som den själv är 

bekväm med och denna image tror Egmar sedan matchas ihop med målgrupper. Vidare liknas 

en image med en kostym, som artisten kryper in i, och kostymen måste vara behaglig. 

 

Kostymen får heller inte se annorlunda ut beroende på situation – en artist kan inte ha två 

images. Med två images blir artisten en skådespelare, som tar på sig en mask vid offentliga 

situationer. Den mask som en artist bär måste behållas på i alla situationer. Med samma image 

dygnet runt tillåts människor runt omkring artisten, samt media, känna igen artisten, vilket är 

viktigt enligt Egmar. Vidare förklarar Egmar att den kanske viktigaste och mest centrala 

egenskapen hos en artist är att vara sig själv. Genom att vara sig själv tror Egmar att artisten 

kan sticka ut i mediebruset. Detta i samklang med en bra låt, en bra produktion och en bra 

image. Dessa komponenter bör ingå i artistens team, vilket kan bidra till att möjligheter 

skapas. Egmar understryker vikten av att välja rätt team. Ett bra team består utav människor 

som hyser förståelse över det artisten gör; människorna kan brinna för den låt artisten har, 

eller den image som den har. Detta är enligt Egmar receptet på en artists framgång. 

 

För att sedan en målgrupp ska upptäcka artisten krävs marknadsföring, vilket i sig kretsar 

kring tillgänglighet; Artisten måste göra sig själv tillgänglig via medier som Spotify och 

Facebook. Förut dominerades marknadsföringskanalerna av traditionella medier som TV och 

radio. Genom dessa kanaler tillgängliggjordes artister - genom att spelas på radio visste 

lyssnarna att produkten kunde köpas. Egmar tror att de traditionella medierna fortfarande 

spelar en betydande roll för artister. När det kommer till dessa typer av medier bör dock 

konkurrenter tas i beaktning; två artister aktiva inom liknande genre bör  inte släppa album 
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samtidigt och marknadsföras via samma kanaler. Detta tror Egmar kan ha en negativ effekt. 

Marknadsföring i traditionella kanaler såväl som annonser är dock kostsamma och kan vara 

svåra att uppnå för en mindre artist. Egmar anser därför att digitala medier är av betydande 

roll. Via medier som Facebook tillåts artisten att informera sin målgrupp om att de existerar 

och kan sedan länka vidare till Spotify, där lyssnaren tillåts att provsmaka artisten. 

    

Ami Mörén - Marknadsförare, PR-ansvarig och CEO på Made Management 

18/12 - 2013 

 

Ami Mörén (2013) driver management – och PR-bolaget Made Management tillsammans 

med sin kollega Theodora Alexandra, och arbetar främst inom marknadsföring, promo och 

PR. Mörén beskriver sina arbetsuppgifter som varierande då hon arbetar med interna såväl 

som externa artister och bolag för att agera som konsult i samband med skivsläpp, turnéer och 

events. Då Made Management är ett mindre bolag med begränsade resurser beskriver Mörén 

vikten av att marknadsföra sina artister på nya och kreativa sätt för att nå målgruppen. Det 

gäller att komma på nya marknadsföringsmetoder med de medel bolaget har och även att hålla 

sig uppdaterad gällande hur konkurrenter arbetar med media för att på så sätt även kunna bli 

inspirerad. Som mindre bolag är det viktigt att inte trycka ut sin marknadsföring och synas 

överallt, utan istället välja de få kanalerna som ger resultat. Det är främst på Spotify och 

YouTube det går att mäta resultatet av en viss marknadsföring, menar Mörén. Dessa kanaler 

anser Mörén också vara grunden till allt.  Vidare berättar hon att även om tusen bloggar 

skriver om en viss artist genereras inte automatiskt någon ekonomiska vinster för artisten - 

någon måste även lyssna på musiken. 

 

Mörén tror inte att någon specifik marknadsföringskanal är av större vikt, utan allt beror på 

vad det är för artister och vilka resurser som finns. Trots detta ser hon en trend med YouTube 

och Instagram – då det är dessa kanaler som sätter musiken i fokus. Även samarbeten i form 

utav remixer är en bra marknadsföringsmetod, då det bidrar till att artisten når ut via 

samarbetspartnens kanaler också. För att nå ut i mediebruset tror Mörén mycket på att arbeta 

kring ett släpp, och tänka på helheten och detta via bloggar och samarbeten. Vidare berättar 

hon att även ”tastemakers” är av stor vikt  för att sprida vidare ordet om en artist och det kan 

vara alltifrån bloggare till de som har många följare på Twitter eller Instagram. Att arbeta 
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exklusivt mot vissa parter inom branschen kan även bidra till god exponering för en artist. 

Som artist handlar det även mycket om att synas, vara med och spela och ingå i alla olika 

saker som händer runtomkring för att exponeras anser Mörén. 

 

Vid frågan om behov, och huruvida man brukar utläsa ett behov innan marknadsföring av en 

artist uttrycker Mörén det finns väl alltid ett behov av musik. Vidare berättar Mörén att istället 

för att utläsa behov ska man genom artistens musik skapa ett behov och få målgruppen att 

inse att de hade ett behov av att höra låten när de väl hör den. För att synas som artist tror hon 

även, som tidigare nämnt, på att hitta andra sätt att arbeta kring musiken. Mörén förklarar 

även vikten av kontinutet vid marknadsföring, affischering kan exempelvis vara en bra 

marknadsföringsmetod för att visa att ett skivsläpp är på gång. Mörén anser även att 

kontinutet är viktigt när det kommer till relationer mellan artister och fans. Artister bör 

ständigt vara aktiva på sina kanler och inte bara under en period då de släpper en skiva eller 

åker på turné. Att föra en tvåvägskommunikation och lägga ner energi på att svara på frågor 

anser Mörén spela en central roll. 

 

Även begreppet ”image” behandlades där Mörén anser att en image ska vara genomgående 

med allting man gör som artist exempelvis skivomslag, merch och konserter.Vid skapandet av 

en image utgår hon ständigt från artisten i fråga och vad den vill förmedla och därefter 

försöker hitta rätt väg att gå. Om man har en artist med ett mål som exmepelvis lyder att 

denne vill ha möjlighet att skänka pengar när den nått framgång är det viktigt att redan tidigt i 

artistens karriär etablera samarbeten med exempelvis en väldgörenhetsorganisation, för att 

därefter fungera som en sorts amabssadör. Med detta tillåts artisten därmed att prägla hela sin 

karriär med ett och samma mått - vilket stärker dess image. Mörén berättar att de ofta försöker 

få artisterna att ha detta i åtanke så att ingen drastisk förändring sker när artisten nått 

framgång, exempelvis; 

 

Wow, nu är jag rik - nu ska jag skänka bort massa pengar. 

 

Att spela på fel ställe brukar oftast skada en artists image och hon berättar att det hänt att 

Made Management har nekat artister vissa spelningar just för de facto att det kan skada deras 

image. 
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Maria Pettersson - Accountant Creators, TEN Music Group  21/12 – 2013

  

Maria Pettersson (2013) arbetar på independentskivbolaget TEN Music Group där hon för 

tillfället bygger upp deras nya hemsida. Pettersson har ingen uttalad titel på företaget, men 

hennes position brukar gå under benämningen accountant creators. Vid frågan gällande hur 

man går tillväga för att marknadsföra en artist idag svarar Pettersson att det är mycket upp till 

artisterna själva att marknadsföra sig genom att kommunicera via Twitter och Facebook och 

lära känna sin publik. Det ska komma från artisten själv. Ytterligare en faktor som blir allt 

viktigare är även att spela live, vilket ofta efterfrågas av publiken. Även för fans att komma 

närmre artisten och lite mer på djupet är av stor vikt, detta görs genom sociala medier där  de 

tillåts att följa artisten i dess vardagsliv. 

 

Genom att utläsa hur konkurrenter arbetar kan bolag och artist, enligt Pettersson, dra lärdom 

och även indirekt ta hjälp av varandra. Trots detta är det viktigare i början av en artists karriär 

att lyssna till artisten och låta den tala för sig själv istället för att titta på vad andra gör. Det 

gäller att få folk motiverade anser Pettersson och menar att genom att motivera lyssnare så 

utesluter inte det ena det andra – utan det går därmed att sälja sin musik och få publik till sina 

spelningar även om det finns konkurrenter.  Företaget TEN Music Group använder sig av en 

viss marknadsföringsstrategi för att utläsa om det finns ett behov av en artist. Vidare berättar 

Pettersson att hon personligen aldrig varit med om att kunna skapa ett behov, utan endast 

utläsa ett. Pettersson exemplifierar detta med artisten Sara Larsson och hennes låt ”Uncover”. 

 Lanseringen av Sara Larsson bestod främst av en musikvideo som företaget laddade upp på 

Youtube där artisten framför låten i en studio. Detta fungerade som ett test för att se om det 

fanns ett behov av den här typen av musik.  

 

Då provade TEN att lägga upp en video på Youtube när hon sjunger uncover.. och det var 

liksom bara för att se om någon skulle snappa upp det, om det kunde sprida sig självt liksom - 

och det gjorde det ju verkligen. 

-Maria Pettersson 2013 

 

Målgrupper är relevanta att tänka på vid marknadsföring anser Pettersson och förklarar att det 

är stor skillnad på vilka kanaler man använder för vilka artister. Sara Larsson är aktiv både 

genom hennes blogg, Facebook, Instagram och Twitter då det är där hon hittar sin målgrupp 
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och får gensvar av sin publik, medan andra artister använder sig av mer traditionella medier 

inför skivsläpp och spelningar såsom affischering eller reklam via radio. Pettersson berättar 

att det handlar mycket om vilka förväntningar publiken har, förväntar de sig att en viss artist 

ska vara aktiv via Internet så vill de även att det ska vara så. Det viktigaste i det hela anser 

Pettersson dock vara att hela tiden har kvar kärnan i hur artisten vill framstå och vad den vill 

förmedla. Kärnan är något som måste arbetas med konstant, då artister ständigt utvecklas, 

växer sig större, blir äldre och utvecklar sin musikalitet. Därför anser Pettersson att det är 

viktigt att prata med artisten när det inleds ett samarbete för att kartlägga vilka visioner som 

finns,  vilken typ av musikgenre den är aktiv inom och även studera gensvaret från fansen. 

 

Pettersson anser att en artists image spelar en roll, dock inte en avgörande. Det gäller för en 

artist att inte spilla ut alla sina personliga problem utan istället ha i åtanke att musiken och 

artisteriet är ett jobb - och dessa bör därför hållas isär. Som artist är det viktigt att välja hur 

denna vill framstå och hur mycket den vill vara sitt riktigt personliga jag i sitt artisteri. Även 

om det är viktigt att hålla isär ”privatjaget” och ”artistjaget” berättar Pettersson att allt måste 

grunda sig i personen bakom artisten. Genom att ta på sig sin yrkesmässiga roll kan det 

resultera i att artisten vågar göra mer än vad den annars hade vågat. Många artister visar och 

lyfter fram, via uppdateringar på Instagram eller Twitter, det som hänger ihop med ens image 

och kanske inte alltid de allra djupaste tankarna. På frågan om hur man skapar en stark image 

har Pettersson svårt att ge ett tydligt svar då hon beskriver hur många som hon arbetar med 

inte har starka alter-egon utan i stort sett är sig själva - bara lite mer modiga i offentliga 

sammanhang. 

 

Relationen mellan artist och fans anser Pettersson vara väldigt viktig och exemplifierar med 

ett internationellt erkänt svenskt pojkband som fortfarande spelar på gator och torg för att 

upprätthålla relationen med sina fans, då det var genom detta bandet blev känt och det var det 

fansen föll för i första början. Via medier anser även Pettersson att det är viktigt för fansen att 

känna hur de kommer närmare inpå artisten. Detta kan göra att de båda kan dra nytta av 

varandra - skapa en sorts tvåvägskommunikation, och om artisterna märker vad fansen vill ha 

kan artisterna dra nytta av vad fansen säger. 

 

När man först exponerar en ny artist arbetar TEN med liknande tillvägagångssätt som de hade 

med lanseringen av Sara Larsson, menar Petterson. Detta kan innebära att företaget släpper en 
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ny musikvideo via YouTube, skriver om den på Facebook och därefter låter den leva sitt egna 

liv. Musikvideon kan vara av neutral karaktär vid lansering. Detta är medvetet och möjliggör 

för artisten att bestämma vilken väg den vill gå. Detta betyder att artisten får känna efter 

vilken respons den får av fansen och därefter får artisten ta ställning till huruvida det passar 

den eller ej. Pettersson anser att det är till stor del fansen som styr marknaden. Även om 

artisten alltid har sina låtar kan lanseringen av en viss låt styras av vad fansen tycker och 

tänker.  

 

Jesper Karlsson - Label Manager, Promotion Manager och A&R, Playground 

Music 18/12 - 2013 

 

Jesper Karlsson (2013) arbetar som Label Manager, Promotion Manager och till viss del A&R 

på Playground Music. Han förklarar att man måste anpassa marknadsföringen beroende på 

vilka artister det är som vill nå ut. Karlsson exemplifierar med ett nysignat band och förklarar 

att det skulle vara onödigt att lägga ut ett stort belopp pengar på en annons i tidningen Sonic 

utan istället försöka arbeta mer kreativt. Ett tillvägagångssätt är att göra en session där man 

bjuder in  människor med hög kredibilitet och därefter försöker skapa en hype via sociala 

medier. Eftersom Playground är ett independentbolag med begränsade resurser anser Karlsson 

att de inte kan arbeta som de större bolagen, som också fungerar som deras konkurrenter, utan 

Playground måste vara mer kreativa i sin marknadsföring.  

 

Oftast är det så att man inte försöker ösa pengar på problem utan istället försöker tänka 

kreativt. 

-Jesper Karlsson 2013 

 

Vidare förklarar Karlsson att de absolut tittar på vad konkurrenterna gör och försöker göra det 

lika bra eller bättre. Karlsson berättar att behov är något man alltid skapar eftersom att musik 

är en produkt som inte finns, utan är av immateriell karaktär. 

 

Det finns ju behov av en osthyvel - men en ny låt, det finns ju ingen som  behöver det. 

-Jesper Karlsson 2013 
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Vidare menar han att Playground Music aldrig signar mer än en artist per genre, detta för att 

undvika att konkurrera med sig själva. Karlsson förklara att Playground Music ständigt 

arbetar med målgrupper och att det med Facebook och Spotify har blivit mycket enklare att 

utläsa vilken målgrupp en artist har. Vidare accentuerar Karlsson att de hela tiden strävar efter 

att göra rätt insatser för respektive artist. Målgruppen har en stor betydelse när det kommer till 

att exponera en artist och Karlsson exemplifierar detta genom en jämförelse av en nysignad 

artist som tilltalar en målgrupp mellan 15-25 år och en artist vars målgrupp ligger mellan 40-

50 år. Han menar att sociala medier spelar en viktig roll för den nysignade artisten medan den 

mer etablerade artisten, som riktar sig mot en äldre målgrupp, når sin målgrupp genom att åka 

-ut på turné. 

 

Karlsson förklarar att det gäller ständigt att arbeta med att bredda sin målgrupp, men då är det 

viktigt att inte exkludera någon. Ett sätt att bevara såväl som bredda sin målgrupp är att 

använda sig av breda marknadsföringskanaler så som Spotify annonser, printannonser och 

Google ads. Det gäller att ta hand om de gamla samtidigt som det värvs nya menar Karlsson. 

Vidare berättar Karlsson att detta måste ske inom en resonabel ram eftersom att dessa 

alternativ kan bli kostsamma.  

 

Skulle man sätta in ett helt nytt band som ingen känner till och spendera en halvmiljon på 

DN-annonser i en vecka kanske inte är så smart.  

-Jesper Karlsson 2013 

 

Karlsson förklarar att det inte finns något generellt sätt att skapa relationer till sina fans utan 

att det är något som är beroende av vad målgruppen är van vid. Han framhäver att de som är 

uppvuxna i den sociala medie-revolutionen är vana att ta del av den slags informationen hela 

tiden och då vet även bolaget hur dessa personer ska hittas. Karlsson berättar att enligt honom 

bevaras goda relationer till fans genom att hela tiden producera bra material. Han menar att 

materialet måste kännas trovärdigt och rätt. Karlsson påpekar att det finns band som inte har 

någon relation alls till sina fans och vägrar ställa upp på intervjuer, men som fortfarande har 

hängivna fans. Han menar att det är viktigt för artister att “vara äkta” - eller att anses som 

äkta, om de vill behålla sina fans på bästa sätt.  
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Karlsson menar att image är extremt viktigt för vissa och för andra inte. Han påpekar att om 

ett band går ut och ska framstå som att vara punk i sin kommunikation kan de heller inte ställa 

upp och göra folkliga program som “Så Ska Det Låta”. Karlsson förklarar att image är något 

som bandet själv skapar, då han anser att image består utav integritet. Därmot kan bolagen 

hjälpa till att bygga på imagen. Karlsson menar att bolag inte har möjlighet att bestämma en 

artists image, för då skulle den kunna uppfattas konstlad och fel. Karlsson redogör för att den 

enda faktoren för att skapa en positiv och stark image är att vara konsekvent. Vidare förklarar 

han att det är viktigt att kunna skilja på vem artisten är och hur den är som person. Karlsson 

accentuerar även att en image inom musikbranschen inte alltid måste vara positiv. Han 

påvisar detta genom att exemplifiera med artisten Kleerup, som lätt kan förknippas med olika 

drogskandaler. Detta har bidragit till en image, som ur vissa aspekter kan vara negativ, men 

som fungerar för just Kleerup. 

 

Karlsson förklarar att digitala medier så som Youtube och Spotify har kommit att bli allt 

viktigare i dagens marknadsföring. Han påpekar att bolag inte längre behöver vara rädda för 

att placera artisten i fel butiker. Samma gäller Spotify; En artist tappar inte sin kredibilitet 

bara för att dennes musik finns tillgänglig. Vidare menar Karlsson att det är extremt svårt som 

självständig artist nå ut idag; Det finns inga tydliga direktiv för hur en artist ska göra eller hur 

de generar lyssnare, utan som artist måste denne ha något att säga och folk måste vilja lyssna. 

Karlsson förklarar att de har anställda som varje dag sitter och ringer till olika radiokanaler för 

att försöka få artisters låtar spelade. Han påpekar också att detta är kontakter som gemene 

man inte får ha. Han beskriver att alla de steg som du tar som independent-artist, utan bolag i 

ryggen - är många, tar tid och kräver pengar, vilket ofta saknas. Karlsson påtalar att etablerade 

bolag har ett starkt distributionsnät och att det är därför independent-artister går till dessa. 

Etablerade bolag har även fler fördelar. Playground Music har en anställd som enbart arbetar 

med sociala medier. Denna person hjälper artister att själva skriva inlägg på diverse sociala 

medier. Karlsson accentuerar vikten av att inläggen måste komma från artisterna själva, då det 

inte skulle kännas rätt om någon annan skriver inläggen 

 

Avslutningsvis påpekar Karlsson vikten av “tastemakers” inom musikbranschen. Att som 

artist bli uppmärksammad av en sådan kan fungera som en bonus. Dessa tastemakers utgörs, 

enligt Karlsson, av etablerade journalister.  
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Mushtak Awad - Independent-artist och producent, 21/12 - 2013 

 

Mushtak Awad (2013) är en independent-artist och producent han förklarar att han ofta tittar 

på och blir inspirerad av hur konkurrenterna går tillväga när de marknadsför sig. Awad 

accentuerar att det handlar om att ge och ta - en slags tvåvägskommunikation.  

 

Om jag vill få ut min musik till många, så är det viktigt att jag lyssnar på vad andra släpper, 

delar det andra släpper och följer andra. 

-Mushtak Awad 2013 

 

Awad redogör för att han inte haft någon större plan när det kommer till marknadsföring. Han 

har mest fokuserat på att lägga upp sina låtar på olika sociala medier, där Facebook, Tumblr 

och Soundcloud inte sällan fungerar som utgångspunkt. Vidare berättar Awad att det idag är 

lätt att hitta rätt målgrupp och kanaler - att det finns en scen för allt och därmed en målgrupp 

för allt. Awad berättar att när han skapar musik tänker han inte på om det finns några speciella 

behov, men att han har en tendens att anpassa sin musik efter årstid. Awad accentuerar även 

att det inte behöver vara mörka tunga låtar under vinterperioden utan det kan lika gärna vara 

någonting somrigt, då folk längtar efter en skön sommarkänsla. Awad förklarar att han inte 

gillar att genrebasera sin musik. Han menar att meningen är att musiken ska tilltala alla. 

 

I alla åldrar, färger och kön. 

-Mushtak Awad 2013 

 

Awad berättar att Facebook är bra när det kommer till att exponera sin musik. Han beskriver 

också att vilken tid på dygnet och vilken dag man väljer att exponera på, i syfte att inte 

försvinna i nyhetsflödet. Awad förklarar även att han tror att folk uppskattar om det finns en 

historia bakom släppet. Han accentuerar att samarbeten är väldigt viktiga idag och att det är 

av största vikt att artister samarbetar med rätt personer. 

 

Vidare diskuteras ämnet image med Awad, varpå han menar att den skapas av lyssnaren, då 

musiken tolkas individuellt. Han påtalar att det går att bygga en image, men detta görs via 

låtarna - personligheten ska återspeglas i musiken. Awad accentuerar vikten av att skapa 

relationer till sina fans och att det är värt att investera tid såväl som pengar i dessa relationer. 
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Han berättar att om han stöter på någon som verkar uppskatta hans musik mer än andra, 

skapar Awad en exklusiv relation till dessa genom att exempelvis skicka låtar till dessa några 

dagar innan han väljer att göra musiken tillgänglig för alla. 

 

Ja ibland så, jag har fått kontakt med några i Rumänien, det känns som att dom uppskattar 

musiken mer än andra, då brukar jag ofta ta kontakt med dom och ge dom en länk privat,så 

dom får höra allt innan alla andra, så det blir lite exklusivt, ett annat exempel är en snubbe 

som la upp min musik på hans blogg och som tack för det skickar jag på samma sätt till 

honom,  så att dom får lyssna först det är ett sätt att bygga relationer men också att 

marknadsföra sig. De i Rumäninen till exempel, där funderar jag till och med på att sticka dit 

och träffa dom och göra lite musik med dom, kanske sticka dit och dels spela där och dels 

göra musik, även om man behöver lägga pengar på det själv - så tror jag lätt det är värt, det 

är viktigt att investera och lägga ut cash. 

-Mushtak Awad 2013 

 

Awad framhåller vikten av goda privata relationer och att dessa är i fokus vid marknadsföring. 

Han berättar hur han strategiskt konverserar med folk och lägger stor vikt på att vid dessa 

tillfällen marknadsföra sig själv, sin person, framför musiken i sig.   

 

Gå runt och snacka med folk i dom rätta kanalerna är sjukt bra, förhoppningsvis snackar dom 

med andra i de kanalerna. 

-Mushtak Awad 2013 
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4.1 Empiriska tendenser 

 

Samarbete och inspiration 

Majoriteten av respondenterna verkar gå i linje med varandra, då de anser att konkurrenter är 

av betydelse och fungerar som inspirationskällor vid marknadsföring av en artist. Vidare 

menar intervjuobjekten att konkurrenter inte längre behöver utgöra ett hot - utan snarare 

fungera som samarbetspartners.  

 

Skapa behov 

Merparten av intervjuobjekten menar att behovsidentifikation inte är centralt vid 

marknadsföring av en artist, utan att det snarare handlar om att bolag skapar ett behov av en 

artist. Behovet skapas under konsumtionstillfället alternativt efter. Vidare accentuerar 

majoriteten av respondenterna vikten av att skapa behov genom att börja underifrån, i form av 

att ta kontakt med tastemakers och arbeta exklusivt mot vissa aktörer i musikbranschen som 

besitter hög kredibilitet samt förtroende. 

 

Exponering 

Samtliga av respondenterna är överens om att exponering av en artist är centralt inom 

marknadsföring, då främst genom de digitala medierna där Facebook, Youtube, Spotify och 

Instagram är återkommande namn. Vidare används dessa kanaler ibland som ett verktyg, där 

bolag har möjlighet att utläsa artistens målgrupp.  

 

Relationer 

Respondenterna är samtliga överens om att relationer har en betydande roll inom 

marknadsföring; artisten bör fördelaktigen jobba nära sina fans och låta dessa ta del utav både 

stort och smått. Att få fansen att känna sig delaktiga och betydande verkar vara av stor vikt, 

och många av intervjuobjekten antyder att detta görs genom sociala medier, där artisten för en 

personlig tvåvägskommunikation med sina fans. Vidare anser majoriteten att det är viktigt för 

artisten att arbeta nära sina existerande fans, då de kan dra nytta av varandra och skapa en 

gynnsam relation för bägge parter.  
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Image  

Gällande ämnet image är samtliga överens om hur en artists image bör te sig - den ska vara 

verklighetstrogen och upplevas som äkta. Vidare verkar även alla vara överens om att en 

image ska reflektera personen bakom artisten och en image är således någonting som måste 

skapas av artisten själv. 
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5. Analys  

 

I analyskapitlet kopplar vi ihop empirin med vår teoretiska referensram, i syfte att kunna 

kartlägga huruvida det finns tendenser kring hur ett bolag fördelaktligen kan marknadsföra 

en artist – i syfte att denne ska nå framgång. Vi diskuterar olika stategier bolag kan använda 

sig av vid marknadsföring för att sedan ställa den mot den teoretiska referensramen som 

tidigare presenterats. För att underlätta läsningen och göra den mer dynamisk, kommer 

rubrikerna i analysen utgå ifrån det insamlade empiriska materialet i syfte att låta empirin stå 

i fokus. Avslutningsvis kommer en sammanställning utav de tendeser som varit mest påtagliga 

i detta analyskapitel att presenteras. 

 

5.1 Konkurrens och inspiration 

 

Dahlén och Lange (2009) skriver hur en av de viktigaste omvärldsfaktorerna inom 

marknadsföring består av att generera information om vad konkurrenterna gör, vilket även 

Albertsson och Lundqvist (1997) anser vara en av de mest centrala faktorerna vid 

marknadsföring. Konkurrens är någonting som Mörén, Pettersson, Karlsson och Awad är 

medvetna om att ha i åtanke vid marknadsföring, dock ur olika aspekter. Mörén anser att det 

är viktigt att hålla sig uppdaterad gällande hur deras konkurrenter arbetar med media, då det 

kan leda till inspiration. Detta synsätt på konkurrens tycks även Awad dela, då han låter sig 

inspireras av dessa genom att utläsa hur de arbetar. Till skillnad från Awad och Mörén tycks 

Pettersson inte se kopplingen mellan inspiration och konkurrenter, istället benämner hon 

dessa som indirekta samarbetspartners.Vidare antyder hon att konkurrens inte är ett problem, 

och heller inte centralt inom marknadsföring, utan allt handlar om att motivera sin publik.  

Sammantaget antyder de flesta av respondenterna att konkurrensen inom musikindustrin har 

en betydande roll vid marknadsföring och skulle därmed kunna anses vara en viktig 

omvärldsfaktor. Trots detta benämner respondenterna inte konkurrenter som ett uttalat hot, 

utan flertalet antyder istället att konkurrenter fungerar som inspirationskällor vid 

marknadsföring.  
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Ytterligare en omvärldsfaktor som lyfts fram av Albertsson och Lundqvist (1997), Axelsson 

och Agndal (2005) samt Dahlén och Lange (2009) är vikten av att identifiera ett behov på 

marknaden vid marknadsföring. Mörén likväl som Karlsson påtalar båda att det råder en 

komplexitet kring att utläsa ett behov på den svenska musikmarknaden. Mörén menar att 

behov av musik ständigt är närvarande, men behovet av ny musik uppkommer endast när den 

konsumeras eller efter konsumtion. Karlsson menar att behov av ny musik alltid måste skapas, 

mycket på grund av att musik är av immateriell karaktär och existerar därför inte innan den 

konsumeras.  

 

Det finns ju behov av en osthyvel - men en ny låt, det finns ju ingen som  behöver det. 

-Jesper Karlsson 2013 

 

Detta är en åsikt som även Pettersson tycks dela, då hon personligen aldrig varit med om att 

tillfredsställa ett existerande behov på musikmarknaden - utan endast skapat ett behov. Den 

självständige artisten, Awad, menar att han i skapandeprocessen av musik aldrig reflekterar 

över huruvida det existerar ett behov. 

 

Gemensamt för de ovannämnda intervjuobjekten är att deras syn på behovsidentifikation 

tycks likna varandra, istället för att tillfredsställa ett existerande behov ligger istället fokus på 

att skapa ett behov. Då merparten av respondenterna även påtalar hur ett behov av ny musik 

inte går att utläsa, utan blott skapas, indikerar detta på att omvärldsfaktorn, som lyder att ett 

bolag bör identifiera ett behov på marknaden, inte är central omvärldsfaktor inom 

marknadsföring av musik. Detta kanske beroende på det argument Karlsson framför - att 

behov av ny musik inte är enkelt att utläsa, då den är av immateriell karaktär och behovet 

skapas därmed i samband med konsumtion. 
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5.2 Att hitta lyssnare 

 

Uggla (2006) och Fill (2011) menar att en god marknadsstrategi inkluderar tre variabler; 

Segmentering, målgruppering och positionering. Vidare menar Uggla (2006) och Kotler et. al. 

(2009) att ett segment utgörs av en homogen grupp som agerar på liknande sätt. Segmentering 

av en marknad är, enligt Fill (2011), relevant för att kunna hitta en målgrupp som är 

fördelaktigt passar in på det företaget har att erbjuda. Durmér och Karlsson arbetar båda 

uttalat med att segmentera marknaden på ett homogent vis vid marknadsföring. Durmér 

förklarar att när han marknadsför en ny artist fungerar redan etablerade artister, verksamma 

inom samma eller liknande genre, som utgångspunkt. Således försöker han nå en liknande 

artists existerande målgrupp vid marknadsföring av en ny artist. 

 

Albertsson och Lundqvists (1997) förklarar deras syn på segmentering,  där de påpekar att 

företag genom segmentering bättre kan anpassa sig efter kundernas önskemål. Detta går i linje 

med det arbetssätt Pettersson menar att de har på TEN Music Group - ett arbetssätt som 

innebär att vid lansering av en låt laddas en musikvideo upp på Youtube där låten sedan får 

leva sitt eget liv. Detta i syfte att bolaget sedan ska kunna utläsa vilken respons låten fick och 

därmed huruvida det finns en målgrupp för den typen av artist. Pettersson menar att artisten 

därefter kan anpassa sig efter målgruppens respons. Enligt Kotler et. al. (2009) sker 

segmentering av marknaden innan företaget träder in i ett segment, vilket kan anses gå emot 

Pettersson och TEN Music Groups arbetssätt - då lanseringen av en musikvideo kan tolkas 

som att de träder in på marknaden innan en segmentering är gjord. Att segmentera och utläsa 

en målgrupp innan lansering av musik tycks inte heller Awad fokusera på. Musikproducenten 

menar att det finns en scen för allt och har därför som mål att tilltala alla - i alla åldrar, färger 

och kön.  

 

En stor del av respondenterna anser att segmentering är relevant för att hitta rätt målgrupp vid 

marknadsföring. Det råder dock delade meningar gällande hur segmentering av en marknad 

bör gå tillväga. Det går således inte att utläsa någon gemensam nämnare. Två av 

respondenterna verkar gå helt i linje med att en segmentering görs i syfte att dela upp 

marknaden i homogena grupper och antyder även att detta görs innan lansering, dock står 

detta inte i fokus för samtliga. En respondent indikerar att  bolaget hon arbetar för träder in på 
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marknaden innan en segmentering är gjord, vilket antyder att bolaget anpassar sig efter sin 

målgrupp. Därav råder det det delade meningar om hur segmentering går tillväga - och vilken 

betydelse den har - men merparten verkar anse att den är av relevans. De facto att det råder 

delade meningar kan bero på svårigheten att utläsa behov på marknaden som tidigare nämnts i 

analysen, därav kan tillvägagångssätten för att segmentera tänkas variera.  

 

Den tredje variablen som Uggla (2006) och Fill (2011) anser vara av stor vikt vid uformning 

av en god marknadsföringsstrategi är positionering. Kapferer (2008) samt Echeverri och 

Edvardsson (2002) argumenterar för att positionering innebär att ett varumärke lyfter fram 

vissa karaktäristiska drag, i syfte att åtskilja ett varumärke från sina konkurrenter vilket kan, 

enligt Dahlén och Lange (2009), endast göras med god insikt i vad konkurrenterna gör. Detta 

bekräftas av Karlsson, som påpekar att Playground Music ständigt arbetar med att utläsa hur 

konkurrenter arbetar - i syfte att försöka göra det bättre. Awad och Pettersson menar att de 

inspireras av andra konkurrenter vid utformning av marknadsföring. Detta medan Echeverri 

och Edvardsson (2002) hävdar att positioneringen måste vara unik för att generera ett bra 

utfall.  

 

Endast en av respondenterna påtalar vikten av att bolag analyserar konkurrenterna i syfte att 

göra det bättre . Merparten av intervjupersonerna menar istället att de endast inspireras av 

konkurrenterna vid utformning av marknadsföring, vilket indikerar på att positionera sig 

genom att särskilja sin marknadsföring från konkurrenternas inte är nödvändig i 

musikbranschen. Dock antyder merparten av respondenterna att val av positionering 

underlättas genom att analysera hur konkurrenterna arbetar, vilket bekräftar teorin Dahlén och 

Lange (2009) presenterar. 

 

Uggla (2006) menar att positionering kan ta sig uttryck i olika attribut, som pris, produkt, 

påverkan och plats. Författaren menar att begreppet påverkan är alla de medel en 

marknadsförare använder sig utav i syfte att påverka sina konsumenter. Liksom Uggla (2006) 

benämner även Echeverri och Edvardsson (2002) pris som ett sätt att positionera sig på. 

Egmar antyder att digitala medier har tillgängliggjort musiklyssnandet - att människor genom 

Spotify nu tillåts att provlyssna kostnadsfritt. Vidare menar Durmér att den främsta 

plattformen för marknadsföring är Facebook. Detta styrks även av Egmar och Awad, som 

anser att det är en central plattform för att göra sig tillgänglig. Ytterligare plattformer, som 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

51 
 

enligt Karlsson, Mörén och Pettersson anser vara väsentliga, är Spotify, YouTube och 

Instagram. Trots att mycket visar på att det är dessa plattformer, som kan liknas med Ugglas 

(2006) definition av “plats”, är återkommande inom marknadsföring - menar Karlsson att en 

artist inte tappar sin kredibilitet genom att finnas tillgänglig på digitala medier som Spotify. 

Vidare förklarar Karlsson samt Egmar vikten av att kontinuerligt producera bra låtar till sina 

fans - materialet ska kännas trovärdigt och rätt. Trovärdighet är någonting som Echeverri och 

Edvardsson (2002) anser vara nödvändigt för att positioneringen ska få ett gott utfall och detta 

kan, enligt Uggla (2006), ta sig i uttryck genom produkten.  

 

Samtliga respondenter antyder att de använder sig utav samma plattformer vid 

marknadsföring av musik. Vidare skiljer sig dessa plattformer inte åt i pris, vilket skulle 

kunna tolkas som att positioneringsattributen, som går under benämningen pris samt plats, 

inte är centrala vid positionering inom musikbranschen. Två av respondenterna menar istället 

att det är en välproducerad låt som kan avgöra en artists position på marknaden. En 

välproducerad låt kan gå i linje med det teoretiska positioneringsattributet produkt. Detta 

pekar på att de teoretiska positioneringsattributen är applicerbara - men kan tänkas vara 

begränsade inom ramarna för plats och pris. Att de teroretiska positioneringsattributen pris 

och plats inte accentueras av respondenterna kan tänkas bero på det paradigmskiftet som skett 

inom musikbranschen - som förflyttat den fysiska produkten till konsumtion digitalt. De 

digitala plattformerna är många, men vissa verkar vara av större betydelse, kanske beroende 

på dess höga användaraktivet, vilket kan tänkas resultera i att det är där bolag vill placera sina 

produkter.  
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5.3 Att kommunicera på rätt sätt 

 

God marknadskommunikation är, enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), det 

viktigaste elementet inom marknadsföring. Marknadskommunikation åsyftar till att informera 

kunder om företagets existens, och existensen i sig ska fylla ett tomrum eller ett behov. 

Dahlén och Lange (2009) påpekar att marknadskommunikationen delas upp i tre begrepp; 

exponering, bearbetning och kommunikationseffekter. 

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) och Dahlén och Lange (2009) trycker samtliga på att 

en av de mest grundläggande faktorerna är just exponering. Durmér berättar hur han arbetar 

utifrån tre steg vid marknadskommunikation; Bygga volym samt engagera och avslutningsvis 

få kunderna att konsumera. Bygga volym gör Durmér via digitala medier, som bloggar och 

nischade e-magasin, det är via dessa han exponerar artisten. Han menar dock att kvanitet inte 

är av lika stor betydelse längre - utan istället kvalitet, vilket även Mörén går i linje med. Detta 

bekräftar Nilssons (1993) syn på exponering, då han menar att fokuset har förflyttat sig från 

ett transaktionsinriktat tänk till ett värde - och kvalitetsfokus. Att värde är av betydelse vid 

exponering, visar även Awad på, då han menar att lyssnare uppskattar om det finns en historia 

bakom en lansering. Enligt Pettersson har sociala medier möjliggjort för fansen att komma 

närmre artisten, vilket enligt henne spelar en allt mer betydande roll i dagens musik-Sverige. 

Karlsson accentuerar vikten av att artister ska kännas “äkta” och själva skriva sina personliga 

meddelanden på digitala medier - det är detta som kan skapa värde för fansen, vilket även 

Durmér går i linje med. Egmar utvecklar detta ytterligare och menar att artisten måste vara sig 

själv i allt den gör. 

 

Efter exponering, menar Dahlén och Lange (2009), att bearbetning står i fokus  - alltså att 

målgruppen uppmärksammar marknadskommunikationen. Durmér, Awad, Mörén, Pettersson 

och Karlsson verkar samtliga fokusera på detta. Bearbetningen är vital enligt Dahlén och 

Lange (2009) för att nå det slutgiltiga målet - kommunikationsefftekter. Det slutgiltiga målet 

kan översättas till målgruppsrespons, vilket kan liknas med vad Durmér benämner som det 

sista av de tre stegen inom hans synsätt på marknadskommunikation, alltså konsumtion. 

Mörén går i linje med Durmér och menar att konsumtion ofta är det slutgiltiga målet för en 
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artist - då konsumtion leder till vinst. Enligt Dahlén och Lange (2009) uppstår vinst när 

målgruppen responderar.   

 

Samtliga respondenter antyder att för att åstadkomma goda kommunikationseffekter är det 

nödvändigt att skapa värde för sina konsumenter i samband med exponering. Vidare lyfter 

även respondenterna fram att ett transaktionsfokus inte längre är centralt för att på bästa sätt 

exponera en artist, vilket går i linje med teorin gällande värde och kvalitet vid exponering. 

Många respondenter antyder att värde kan skapas genom att artisten är äkta, och ur vissa 

aspekter endast sig själv, vilket kan tänkas leda till att fansen bearbetar informationen. Således 

pekar mycket på att begreppen exponering och bearbetning är vitala inom marknadsföring, för 

att slutligen åstadkomma goda kommunikationseffekter.  

 

Att kommunikationseffekter är av betydande roll och kan mätas via digitala plattformer 

verkar Durmér, Karlsson och Mörén vara eniga om. Facebook tillåter att mäta antal likes och 

genom Spotify antal lyssningar. Karlsson och Mörén berättar att genom dessa plattformer kan 

de utläsa, inte bara målgrupp, utan även kommunikationseffekten. Mörén indikerar att Spotify 

och YouTube är de främsta redskapen för att faställa vad en viss marknadsföring har gett för 

effekt. Durmér, Karlsson och Mörén bekräftar Dahlén och Langes (2009) teori, som menar på 

att exponering och bearbetning är grundläggande i syfte att åstadkomma en 

målgruppsrespons, och verktygen som används för att mäta kommunikationseffekten verkar 

vara gemensamma för samtligt respondenter.  

  

Marknadskommunikation kan även ta sig uttryck på andra sätt; Fill (2011) presenterar två 

strategier vid namn push-strategi samt pull-strategi. Axelsson och Agndal (2005) skriver att 

push-strategin karaktäriseras av att fokus ligger på att trycka ut information via mellanhänder 

för att i slutändan nå konsumenter. Denna strategi liknar den Karlsson använder sig av när han 

breddar en artists målgrupp. Vid sådana tillfällen ligger breda marknadsföringskanaler i fokus, 

som annonser via Google eller Spotify. I samband med ett låtsläpp berättar Karlsson att 

Playground Music aktivt arbetar med radiokanaler och kontaktar dessa i syfte att få låtar 

spelade. Arbetssättet kan visa på att mellanhänder har betydelse i Playground Musics strategi 

och kan liknas med den push-strategi som Axelsson och Agndal (2005) beskriver. Vidar 

förklarar Karlsson att det är kostsamt att trycka ut marknadsföringen via otaliga traditionella 

kanaler och menar att det därför krävs det att vara selektiv med vilka kanaler man väljer. 
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Även Mörén anser att det är kostsamt att använda sig av en typ av massmarknadsföring och 

ställer sig negativ till en strategi som innebär att bolaget “trycker ut” marknadsföring i otaliga 

medier. Vidare förklarar hon att det inte spelar någon roll hur många som skriver om en viss 

artist om ingen vill lyssna på det.  

 

Pull-strategin, som enligt Fill (2011), innebär att ett företag stimulerar en målgrupp till att 

agera genom att rikta sig direkt till slutkonsument, kan liknas med det arbetssätt Awad 

använder sig av vid marknadsföring. Awad accentuerar betydelsen av personliga möten med 

potentiella konsumenter såväl som samarbetspartners. Vid dessa tillfällen ser producenten till 

att marknadsföra sin personlighet framför musiken i sig, i hopp om att ordet sprids. Awad 

indikerar att det är det personliga mötet som står i fokus, och att finnas tillgänlig på medier är 

sekundärt. Det finns även likheter mellan pull-strategin och den strategi Durmér arbetar med. 

Han menar att i vissa fall bör marknadsföringen vara subtil och börja underifrån, istället för 

att sätta pris och konsumtion i fokus, bör lyssnare istället uppmuntras till att själva upptäcka 

musiken. För att uppfattas subtil på marknaden arbetar Durmér med bloggare och nischade 

tidningar som besitter trovärdighet, enligt marknadsföraren. De aktörer Durmér beskriver går i 

linje med vilka Mörén och Karlsson benämner som taste makers. Taste makers, i sin tur, har 

många likheter med vad Axelsson och Agndal (2005) beskriver som opinionsledare.  Kotler 

et. al. (2009)  menar att det är opinionsledare som driver trender och att det är dessa som har 

möjlighet att influera den stora massan. Mörén, Karlsson och Durmér verkar samtliga dela 

liknande åsikt som Kotler et. al. (2009) gällande opinionsledare och dess betydelse.  

 

Sammantaget pekar mycket på att pull-strategin är den som står i fokus vid marknadsföring 

inom musikbranschen, kanske beroende på att en marknadsföringsstrategi där traditionella 

medier står i fokus, som annonser, kräver mycket pengar - pengar som musikbolag inte alltid 

har. Vidare indikerar de flesta att tillvägagångssättet för att nå den stora massan, är att börja 

underifrån och kontakta bloggare, nischade tidningar och taste makers - då det är dessa som 

har möjlighet att influera samt sprida ordet till den stora massan, vilket bekräftar teorier 

gällande pull-strategin. 

 

Lamb et. al. (1994) argumenterar för att opinionsledare ständigt är närvarande i sociala 

grupper och att det är dessa som influerar de övriga i gruppen. Kapferer (2008) och Lamb et. 

al. (1994) påvisar båda vikten av att hitta dessa aktörer, då det är dessa som kan influera 
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segmenten. Durmér antyder att dessa aktörer är någonting webbyrån Trendmaze aktivt arbetar 

med, då det är dessa som skapar trovärdighet och därmed kan bidra till spridning. Vidare 

menar Kapferer (2008) att det inte räcker att endast hitta dessa aktörer, utan att företag även 

måste lyssna till dessa och anpassa sina produkter därefter. Författaren antyder även att 

företag, genom att använda sig av opinionsledare, kan särskilja sig på marknaden. 

 

Pettersson antyder att opinionsledare inte står i fokus, utan förklarar istället hur fansen styr 

musikmarknaden och menar att respons från fans bidrar till utformandet av en ny artist. Detta 

tyder på att artisten anpassar sig efter de initiala lyssnarna, vilket kan liknas med Kapferers 

(2008) syn på opinionsledare och hur företag bör anpassa sin produkt efter dessa. Mörén 

argumenterar för att arbeta exklusivt gentemot speciella aktörer inom branschen, förslagsvis 

de med många följare på sina playlists och Instagram-konton. Valette-Florence (2004) 

argumenterar för att en opinionsledare har särskilda karaktäristiska drag, de är experter på sitt 

område, karismatiska, vill vara annorlunda och syns ofta i sociala sammanhang. Durmér och 

Mörén anser dock att en opinionsledare kan utgöras av gemene man, så länge den har ett 

förtroende i en social grupp. Karlsson tycks inte se opinionsledare som ett måste, eller 

utgångspunkt, utan snarare som en bonus om de väljer att uppmärksamma en artist. Istället 

fokuserar Playground Music, enligt Karlsson, mer på att knyta kontakter med etablerade 

musikjournalister. 

 

En stor del av respondenterna anser att opinionsledare spelar en betydande roll för en artists 

framgång och vidare menar merparten att opinionsledaren kan vara vem som helst som har 

möjlighet att influera andra i en social grupp, och behöver inte besitta de karaktäristiska 

dragen som Valette-Florence (2004) lyfter fram. 
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5.4 En unik persona  

 

Ett annat tillvägagångssätt för att särskilja sig på marknaden, är enligt Kapferer (2008), att 

aktivt arbeta med sin image. Vidare menar författaren att det är stor vikt att veta vad som ska 

förmedlas och att arbeta noga med identiteten internt är därför vitalt innan marknadsföring. 

Det tycks finnas en gemensam nämnare kring hur en image skapas, Karlsson, Mörén och 

Egmar framhåller samtliga att kärnan av en artists image alltid skapas av artisten själv. Detta 

kan liknas med vad Kapferer (2008) beskriver som den interna identiteten, dock vidhåller 

författaren att uppfattningen av en image är av individuell karaktär och därmed är det 

konsumenterna som bestämmer. Att det är konsumenten som skapar en artists image bekräftas 

av Awad, då producenten indikerar att han själv inte kan styra över hur lyssnare tolkas hans 

musik - detta görs individuellt, vilket kan leda till att han får mer än en image. För att försöka 

bygga en image, menar han, att fokuset ligger på att producera låtar som reflekterar den han 

är. Detta går i linje med Echeverri och Edvardsson (2002) samt Grönroos (2008) synsätt 

gällande hur en god image bör vara verklighetstrogen. 

 

Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) är det optimala utfallet när verklighet och image 

stämmer överens med varandra. Egmar verkar dela denna mening och menar att 

framgångsreceptet lyder - att vara sig själv - och genom detta kan artisten sticka ut på 

marknaden. Även Pettersson betonar  hur framgång kan nås genom att artisten är sitt riktiga 

jag -  starka alter-egon har hon aldrig stött på i sin professionella karriär. Pettersson och 

Egmar verkar båda dela liknande mening om att framgångsreceptet bygger på verkligheten, 

vilket bekräftar Echeverri och Edvardsson (2002) samt Grönroos (2008) synsätt på en 

verklighetstrogen image. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för en god image är att den ska vara verklighetstrogen, vilket 

bekräftas av samtliga respondenter, som menar att ett gap mellan verklighet och image kan 

skada en artist. Vidare anser majoriteten av intervjupersonerna att image endast kan skapas av 

artisten själv, vilket även det stämmer överens med teorin, och går i linje med den 

verklighetstrogna image samtliga respondenter accentuerar vikten av.  

 

Grönroos (2008) förklarar även hur en image kan fungera som ett filter, eller ett slags 
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skyddsnät, som skapas av konsumenters tidigare erfarenheter och förväntingar. Detta filter, 

menar författaren, kan skydda varumärket och dess image mot påfrestningar, men vid större 

eller upprepade fel kan imagen ta skada. Grönroos (2008) synsätt går i linje med Lamb et. al. 

(1994) och Assael (1992), som menar att en image formas av en individs tidigare kunskap och 

upplevelser av varumärket. Vidare accentuerar Axelsson och Agndal (2005) hur det tar lång 

tid att bygga upp en god image och det är därför av stor vikt att kontinuerligt vårda denna. 

Mörén går i linje med denna åsikt och menar att det flera gånger hänt att hon nekat artister att 

spela på specifika ställen, detta eftersom att spela på fel ställe kan skada ens image. Även 

Awad och Karlsson ser hur en image lätt kan ta skada vid en felaktig insats. Vidare 

exemplifierar Karlsson sin ståndpunkt genom att berätta hur det skulle vara olämpligt för ett 

punk-band att delta i det folkliga tv-programmet “Så Ska Det Låta”. Mörén anser att en image 

fördelaktligen ska vara kontinuerlig och den kan ta skada om den tar en drastisk vändning i 

halvlek. Hon exemplifierar en drastisk vändning med att en artist vid ekonomisk framgång 

helt plötsligt bestämmer sig för att donera pengar till en välgörenhetsorganisation - någonting 

artisten inte gjort innan. 

 

Wow, nu är jag rik - nu ska jag skänka bort massa pengar  

-Ami Mörén 2013 

 

Denna drastiska vändning, som enligt Mörén kan skada en artists image, går att relatera till 

det filter Grönroos (2008) beskriver. Författaren menar att imagen kan ta skada om filtret 

utsätts för påfrestningar då imagen inte längre lever upp till kundens förväntningar. 

Många respondenter lyfter fram olika påfrestningar som en image kan utsättas för i 

musikbranschen, de nämner dock aldrig det existerar något sorts “skydd” eller imagefilter 

som lyfts fram i teorin. Detta skulle kunna visa på att ett skydd inte existerar i 

musikbranschen, och istället lägger merparten tyngd på att vårda en image då den tar lång tid 

att bygga upp och kontinuitet är därför viktigt. Vidare är många respondenter överens om att 

en image snabbt kan rasera genom snedsteg, som att en artist spelar på ett ställe som inte 

stämmer överens med dess image. Detta går i linje med teorin  

 

Ytterligare en central utgångspunkt för att en image ska kunna generera ett gott utfall, är 

enligt Kapferer (2008), att den genomsyras av en tydlighet. Detta, menar författaren, är i 

synnerhet viktigt i syfte att sticka ut på en konkurrensbaserad marknad - inte sällan bestående 
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av imiterande aktörer. Awad, Pettersson och Mörén antyder samtliga att konkurrenter 

fungerar som inspirationskällor vid marknadsföring. Detta medan Kapferer (2008) och 

Grönroos (2008) båda accentuerar vikten av en tydlig och utpräglad image för att generera ett 

positivt utfall, och enligt Kapferer (2008) är det på detta vis det går att bryta igenom det oljud 

som råder. Således finns det faktorer som indikerar att Awad, Pettersson och Mörén inte delar 

samma inställning till konkurrenter, som den Kapferer (2008) och Grönroos (2008). 

 

Teoretiker framhäver vikten av en utpräglad och tydlig image för att kunna bryta igenom 

”oljudet” och sticka ut på marknaden. Detta kan uppfattas som paradoxalt då flertalet 

respondenter ser sina konkurrenter som inspirationskällor - detta kan därför tänkas påverka 

imageskapandet negativt och resultera i ett negativt utfall. 

 

5.5 Att ge och ta 

 

Relationer är något Gummesson (2002) anser utgöra grunden i all marknadsföring och menar 

att den viktigaste byggstenen inom relationsmarknadsföring är samarbeten och att vårda 

relationer med alla parter. Wilson et. al (2008), Gummesson (2002) samt Grönroos (2008) är 

samtliga överens om att marknadsföringen idag har ett genomgående relationsfokus istället 

för ett transaktionsfokus. Detta är någonting Durmér, Awad, Karlsson, Pettersson och Mörén 

också lägger stor vikt vid, de anser samtliga att relationer har betydelse - men hur de arbetar 

med relationer skiljer sig åt. Pettersson berättar hur ett internationellt erkänt svenskt pojkband 

fortfarande spelar på gator och torg för att upprätthålla relationen till sina initiala fans. Detta 

kan liknas med vad Wilson et. al. (2008) beskriver som centralt inom relationer, då författarna 

menar att det viktigaste i en relation är att bevara de nuvarande kunderna - inte att attrahera 

nya. 

 

Axelsson och Agndal (2005), Gummesson (2002, 2008), Grönroos (2008) samt Echeverri och 

Edvardsson (2008) verkar samtliga gå i linje med Wilson et. al. (2002), då de menar att det 

viktigaste är att behålla sina nuvarande kunder genom att skapa långvariga relationer med 

dessa. Vidare förklarar Wilson et. al. (2008) vikten av att stärka nuvarande kundrelationer, 

med rätt kunder, då detta kan leda till lojalitet som i sin tur kan generera ökad vinst. Den 
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inställning Wilson et. al. (2008) har gentemot kundrelationer, tycks delas av Durmér, som 

framhäver vikten av att som artist aktivt kommunicera med sina kärnlyssnare. Att 

kommunicera direkt med sina kärnlyssnare och göra dessa involverade kan resultera i att 

artisten får spridning och når framgång, enligt Durmér. Vidare berättar Durmér hur 

kommunikation med fansen ingår i den ekvation han anser vara nödvändig för att bygga 

lojalitet. Ekvationen innebär att artisten personligen tar hand om sina digitala kanaler, arbetar 

nära sina fans samt gör dessa involverade, kommunicerar utan mellanhand och låter fansen ta 

del utav allt - stort som smått. Karlsson går i linje med den personliga kommunikation som 

Durmér nämner och berättar hur Playground Music har en särskild anställd, som exklusivt 

arbetar med att utbilda artister i hur de själva kan kommunicera med sina fans via digitala 

medier. 

 

Det finns tydliga tendenser som visar på att samtliga respondenter har ett relationsfokus, som 

enligt teorin, är vitalt inom marknadsföring. Många av respondenterna lägger även stor vikt 

vid att bevara och stärka specifika och utvalda relationer så som relationen till sina initala fans 

eller kärnlyssnare - detta genom kommunikation med dessa och få dem att känna sig 

involverade. Detta stämmer överens med vad teorin beskriver som att bevara och vårda 

relationer - istället för att ständigt rikta sig till nya. Teorin menar att starka relationer kan öka 

vinsten, vilket även en av respondenterna tydligt påpekar.  

  

Axelsson och Agndal (2005) argumenterar för att det är lättare än någonsin att skapa 

relationer, mycket tack vare de otaliga tekniska hjälpmedel som finns till hands. Durmér 

bekräftar detta genom att berätta hur den digitala utvecklingen har gjort det enklare för artister 

att kommunicera med sina fans på ett intimt sätt. Pettersson accentuerar även hon att sociala 

medier är av stor betydelse vid relationer, då det möjliggör för fansen att komma närmre en 

artist och följa denna i dess vardagsliv. Även Mörén antyder att en artists vardagsliv är av 

intresse och berättar att kontinuitet är av stor betydelse. Mörén förklarar hur artister ständigt 

ska vara aktiva på sina digitala kanaler och inte bara under utvalda perioder som skivsläpp 

eller turnéer. Att som artist endast vara aktiv under en viss tid, antyder Mörén, kan skada 

relationen mellan artist och fans. Merparten av intervjuobjekten framhäver hur digitala medier 

har underlättat för artister att skapa nära och goda relationer till sina fans - att de genom dessa 

medier tillåts att kommunicera på ett mer intimt sätt, vilket går i linje med teorin som hävdar 

att tekniska hjälpmedel har gjort det enklare än någonsin att skapa relationer. 
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Grönroos (2008) samt Echeverri och Edvardsson (2002) går i linje med varandra när samtliga 

författare antyder att relationsmarknadsföring inte nödvändigtvis bör definieras som en typ av 

marknadsföring - utan snarare ett perspektiv. Vidare menar Grönroos (2008) att relationer 

fungerar som en process mellan företag och kund och att det är nödvändigt att föra en 

tvåvägskommunikation. Det finns likheter mellan Grönroos (2008) definition och Petterssons 

beskrivning av relationsbyggande. Pettersson menar att det är av stor vikt för artister att 

kommunicera med sina fans, då de kan dra nytta av varandra och feedback från fansen kan 

gynna artisten. Petterssons inställning till relationer liknar Möréns, då hon understryker hur 

tvåvägskommunikation spelar en central roll, för artister såväl som fans, och att lägga ner 

energi på kommunikation är nödvändigt.  

 

Vikten av att investera i en relation accentureras även av Gummesson (2002) och Wilson et. 

al. (2008), som samtliga indikerar att den ekonomiska vinsten kan öka genom starka 

relationer. Gummesson (2002) menar att kunderna ska stå i fokus, då det är de som fungerar 

som intäktskällor. Gummesson (2008) och Grönroos (2008) argumenterar för att en av de 

viktigaste byggstenarna inom relationsmarknadsföring är samarbete mellan företag och kund 

för att tillsammans skapa en gemensam vinning såväl som förståelse. Wilson et. al. (2008) går 

i linje med detta och menar att kunder inte längre är kunder - utan partners. Gummesson 

(2008), Grönroos (2008) och Wilson et. al. (2008) delar en liknande inställning då samtliga 

antyder att kunders karaktär kommit att ändras och nu fungerar som partners. Denna 

inställning verkar även delas av musikproducenten Awad som nedan exemplifierar hur han 

går tillväga för att skapa och bevara sina relationer. 

 

Ja ibland så, jag har fått kontakt med några i Rumänien, det känns som att dom uppskattar 

musiken mer än andra, då brukar jag ofta ta kontakt med dom och ge dom en länk privat,så 

dom får höra allt innan alla andra, så det blir lite exklusivt, ett annat exempel är en snubbe 

som la upp min musik på hans blogg och som tack för det skickar jag på samma sätt till 

honom,  så att dom får lyssna först det är ett sätt att bygga relationer men också att 

marknadsföra sig. De i Rumänien till exempel, där funderar jag till och med på att sticka dit 

och träffa dom och göra lite musik med dom, kanske sticka dit och dels spela där och dels 

göra musik, även om man behöver lägga pengar på det själv - så tror jag lätt det är värt, det 

är viktigt att investera och lägga ut cash. 
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-Mushtak Awad 2013 

 

Awad menar att lägga tid och investera i sina relationer är nödvändigt, en åsikt som även 

verkar delas av Mörén, Pettersson och Durmér. Karlsson framhäver dock att det finns band 

som inte har några relationer alls till sina fans och antyder att det inte alltid behöver råda en 

kommunikation mellan parterna - de kan fortfarande vara hängivna fans.  

 

Att som artist föra en dialog med sina fans, och därmed skapa en tvåvägskommunikation, är 

någonting som accentueras av två respondenter. Dessa indikerar att en tvåvägskommunikation 

bidrar till att bygga relationer, som kan ta sig uttryck i samarbete och feedback. Vidare kan 

dessa relationer fungera som bollplank och en win-win-situation för båda parter. Majoriteten 

av respondenterna framhäver att relationerna bör investeras i, främst tidsmässigt, men kan 

även ta sig uttryck i exklusivitet, samarbeten och ibland kan även inversteringen vara av 

ekonomisk karaktär. En av respondenterna nämner den ekonomiska vinningen av 

relationsbyggandet - medan de andra verkar fokusera på samarbeten. Sammantaget verkar 

dock alla gå i linje med varandra, och antyder att relationer fungerar som en grundsten inom 

marknadsföring. Den enda empiriska avvikelsen från teorin är att sambandet mellan relationer 

och ekonomisk vinning sällan behandlas av respondenterna - dock accentuerar de andra typer 

av vinster, som information, exklusiva samarbeten och inspiration. 

 

5.6 Tendenser utifrån analys 

 

I denna del kommer en sammanställningen presenteras, vars syfte inte är att generalisera, 

snarare ge läsaren en övergripande bild över de tendenser som framkommit av analysen. 

Dessa tendenser har lyfts fram av flertalet respondenter som de mest centrala och stöds även 

av den teoretiska referensramen.  

 

Delaktighet  

Flertalet av respondenterna har påtalat vikten av att, som artist, aktivt arbeta för att få sin 

målgrupp att känna sig delaktig i allt artisten gör. Kunderna verkar därmed ha gått från att 

vara lyssnare, till att ibland betraktas som samarbetspartners. 
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Tvåvägskommunikation  

Majoriteten av respondenterna antyder att en investering i relationer är det huvudsakliga i 

syfte att åstadkomma goda marknadsföringseffekter. Detta genom att skapa en dialog med 

kunderna och ibland anpassa sig efter deras önskemål och feedback.  

 

Äkthet  

Samtliga intervjuobjekt trycker på begreppet äkthet, när det kommer till en artist, och menar 

att allt den gör ska kännas äkta. Vidare ska artistens image vara verklighetstrogen och ett gap 

mellan image och verklighet kan skada artisten. Många av respondenterna accentuerar även 

vikten av att en image förmedlas enhetligt i alla situationer och kanaler.  

 

Kvalitet före kvantitet  

Någonting som även påtalats av de flesta av respondenterna är förflyttningen från kvantitet till 

kvalitet inom marknadsföring. I syfte att exponeras och spridas till den stora massan, arbetar 

nästan samtliga med att rikta sin marknadsföring mot mindre, ibland exklusiva, grupper. 

Däribland går det att återfinna tastemakers, kärnlyssnare och referensgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johanna Jonsson-Granberg  
Lisa Holmgren   
Christoffer Westergaard  
 

63 
 

 6. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras och presenteras de slutsatser som vi har funnit utifrån vår 

forskningsfråga. Dessa slutsatser har som uppgift att  uppfylla  uppsatsens syfte. Slutsatserna 

presenteras i en mer personlig och friare form, där intressanta aspekter lyfts fram och 

diskuteras vidare. Detta avslutande kapitel åsyftar inte till att presentera några definitiva 

svar - utan fokus ligger istället på att accentuera karaktäristiska drag samt intressanta 

aspekter, som kan vara av betydelse, i syfte att som artist sticka på den svenska 

musikmarknaden.  

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

 

6.1.1 Syfte 

 

Att konkurrensen inom musikindustrin hårdnat de senaste åren stod klart för oss redan innan 

arbetsprocessens start och det var därmed av intresse att studera hur musikbolag förhåller sig 

till den. Ämnet är av intresse, inte bara på grund av den konkurrens som råder, utan även att 

det emellertid tycks råda brist på teoretisk marknadsföring anpassad till musikbranschen. 

Detta resulterade därmed i följande syfte: 

 

 Uppsatsen syftar till att utreda samt analysera hur marknadsföring kan bidra till att 

framgångsrikt positionera en artist på den svenska musikmarknaden, samt huruvida 

det finns aspekter som är av större betydelse - och i sådana fall vilka dessa är. 

 

Utifrån detta syfte formulerades även en övergripande forskningsfråga: 

 

 Hur kan aktörer inom musikindustrin arbeta för att en artist ska bli framgångsrik på 

den svenska musikmarknaden? 

  

Utifrån analysen har det framkommit vissa intressanta aspekter som kommer utgöra svaret på 

vår forkningsfråga. Vi kommer presentera slutsatsen i strukturerad form, där vi behandlar de 
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aspekter som framkommit tydligast och därmed utgör vad som skulle kunna anses som ett 

svar på vår forskningsfråga. 

 

6.1.2 Forskningsfråga: Hur kan aktörer inom musikindustrin arbeta för att en 

artist ska bli framgångsrik på den svenska musikmarknaden? 

 

Att bolag har god insikt i hur konkurrenterna arbetar är avgörande inom marknadsföring i 

musikbranschen. Detta eftersom att aktörerna inspireras av varandra i sin marknadsföring, i 

synnerhet när det kommer till mindre bolag och självständiga artister med liten budget. Att 

inspireras såväl som att samarbeta med sina konkurrenter ter sig vara det naturliga valet i syfte 

att bryta sig igenom mediebruset.  

 

För att en artist ska kunna positionera sig i musikbranschen inom den digitala sfären måste 

detta göras genom produkten - och kan inte göras genom pris och plats. Detta då plats utgörs 

av samma digitala plattformer och prissättningen utgörs av tredje part, och är därmed 

ingenting musikbolag kan kontrollera. Dessa digitala plattformer är i fokus då flest aktiva 

användare återfinns på dessa. Att inte använda sig utav dessa plattformer får ett negativt 

utfall, då den exkluderar ett stort antal musiklyssnare. Fokus ligger istället på att positionera 

produkten, vilket artisten gör genom att kontinuerligt producera bra låtmaterial. Detta har ett 

utfall som lyder att artisten särskiljer sig från sina konkurrenter. 

     

Det är vitalt för marknadsförare inom musikbranschen att ha kommunikationsaspekten och 

dess betydelse i åtanke - då en värdeskapande kommunikation bidrar till en artists framgång. 

God kommunikation har möjlighet att skapa värde för konsumenter, men det är dock inte 

marknadsförare som anses vara mest anpassade till att skapa denna värdebaserade 

kommunikation, utan det ska istället alltid komma från artisten själv. Har artisten i fråga 

problem gällande hur man ska utforma den personliga kommunikationen ska därmed bolag 

hjälpa dessa – allt i syfte att fansen ska känna hur de kommer närmre artisten. Det är den 

personliga kontakten och tvåvägskommunikationen mellan artist och lyssnare som är 

avgörande för att skapa värde, och värdet som skapas med hjälp av en 

tvåvägskommunikation, är alltid ett värde som inte har en vinnande part, istället erhåller 

samtliga ett värde – det skapas en gemensam vinning. 
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Begreppet värde kan ta sig uttryck på många olika vis - men inom musikbranschen handlar 

det om att artisten utstrålar en äkthet, i allt den gör. Äkthet skapas genom trovärdighet, vilket 

görs genom att artisten själv kommunicerar med sina fans på digitala forum. På så vis skapar 

artisten en tvåvägskommunikation med sina fans och gör dessa delaktiga. Således krävs det 

att marknadsförare aktivt arbetar med att få artisten att själv hantera sina digitala kanaler och 

själv utforma sina inlägg. Inläggen måste vara personliga, visa artistens vardagliga liv och 

berätta vem personen bakom musiken är. Värdeskapande kommunikation skapas därmed 

genom att artisten bjuder in sina fans till att lära känna denna som person - och musiken är 

inte alltid, utan personen står i fokus. 

 

Genom kommunikation skapas därav relationer - som idag är ett måste för att en artist ska 

kunna nå framgång i den hårda konkurrens som råder på musikmarknaden. Relationer är 

centralt för att erhålla spridning, kredibilitet och en nöjd kundkrets och utan detta skulle det 

vara omöjligt för artister att nå framgång. Det mest effektiva sättet för artister att bygga 

relationer är att tänka smått och rikta sig till de kärnlyssnare en artist har - detta skapar en 

ringar-på-vatten-effekt och kommer leda till spridning. Att besitta filosofin ”kvalitet före 

kvantitet” är därför centralt för att synas i musikbranschen, och detta görs främst genom att 

exklusivt rikta sig till vissa utvalda.   

 

För att en artist ska nå framgång krävs det även någon konsumerar och uppmärksammar 

musiken och för att bäst göra deta ska bolag använda sig av en pull-strategi, vilket innebär att 

marknadsföringen börjar underifrån och är subtil i sin utformning. Detta gör bolag bäst genom 

att marknadsföra sig direkt till opinionsledare, bloggar och nischade tidningar, eftersom att 

det är dessa som slutligen kommer influera den stora massan. Pull-strategin är även mer 

kostnadseffektiv och därmed mer användbar för bolag. Att marknadsföra sin musik genom att 

ta kontakt med opinionsledare är ett lyckat tillvägagångssätt, då dessa i sin tur kommer 

influera en större grupp, skapa ett behov på marknaden och därmed påverka en artists 

möjligheter till framgång. Detta är framgångsreceptet - då behov av musik endast går att 

skapa, inte utläsa.  

    

En artists framgång beror även mycket på den image som projiceras ut. En god image innebär 

att artisten är sig själv och detta ökar artistens chanser att sticka ut ur mediebruset och därmed 
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chansen till framgång. Utformningen av en image kan te sig olika, men den ska vara 

verklighetsförankrad och realistisk för att generera ett gott utfall. För att en image ska vara 

verklighetsförankrad och realistisk krävs det att artisten själv skapar den. En orealistisk 

image, som projiceras ut annorlunda beroende på situation, är missgynnande och skadar 

artisten, då den inte sänder ut ett enhetligt budskap. Det är därför viktigt att artisten är 

kontinuerlig och att dess image sänds ut enhetligt i samtliga kanaler och situationer för att 

uppfattas fördelaktig.  

6.1.3 Besvarande av syfte 

 

Uppsatsen syftar till att utreda samt analysera hur marknadsföring kan bidra till att 

framgångsrikt positionera en artist på den svenska musikmarknaden, samt huruvida det finns 

aspekter som är av större betydelse - och i sådana fall vilka dessa är.  

 

För att framgångsrikt positionera en artist på den svenska musikmarknaden är marknadsföring 

ett bra redskap. Att som bolag positionera sina artister utifrån pris och plats tycks vara 

omöjligt inom musikindustrin. Detta kan bero på att vissa digitala plattformer prioriteras av 

majoriteten av bolag och artister samt att priset för att använda sig utav dessa också är 

detsamma för konsumenten. Att som artist finnas tillgänlig på exempelvis Spotify, YouTube 

och Facebook verkar vara ett måste – och bidrar därför inte till att artisten blir unik. Därför 

finns andra aspekter som bör tas i beaktning vid positionering av en artist, nämligen 

produkten. Det har framkommit att en bra produkt, i form av en välproducerad låt, kan vara 

det som bidrar till en god positionering. Vidare måste även denna produkt marknadsföras och 

det främsta sättet att göra detta på är att börja smått – det skulle kunna kallas ”att börja 

underifrån”, där marknadsföringen riktas exklusivt mot vissa parter som kan gynna artisten. 

Dessa parter kan utgöras av kärnlyssnare, opinionsledare och referensgrupper, då det är dessa 

som influerar den stora massan, vilket leder till masskonsumtion och därmed framgång. Det är 

även opinionsledare som kan skapa ett behov av en artist eller en låt. Detta är centralt då vår 

studie pekar på att ett behov endast kan skapas – och inte identifieras eller utläsas. 

 

Sammantaget bidrar marknadsföring till en god positionering, men för att detta ska få ett gott 

utfall, måste produkten vara bra och marknadsföringen måste rikta sig mot parter som besitter 

hög kredibilitet. Vi drar därför slutsatsen att bolag inte bör spendera en stor summa pengar på 
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marknadsföring riktat till den stora massan, då detta inte bidrar till en framgångsrik 

positionering. Vad som istället bidrar till en framgångsrik positionering ligger i 

opinionsledarnas händer; de är dessa som avgör en artists positionering samt influerar den 

stora massan. Således är det av stor vikt att som artist såväl som bolag välja rätt 

opinionsledare – då det är dessa som avgör din framgång.  

Utifrån vår studie finns det även aspekter som framkommit som mest centrala vid 

marknadsföring av en artist. Dessa bör tas i beaktning, och görs detta rätt kan det leda till 

framgång för en artist. Som ovan nämts, är opinionsledare, referensgrupper och kärnlyssnare 

centrala och dessa bör bolag och artister arbeta aktivt med. För att skapa goda relationer med 

dessa bör kvalitet stå i fokus – och inte kvantitet. Antalet relationer är alltså inte avgörande, 

utan snarare hur goda relationerna är. Det är viktigt att artisten själv kommunicerar med dessa 

parter, är personlig och ”äkta”. Denna äkthet måste kommuniceras enhetligt i samtliga kanaler 

artisten använder sig utav. Vidare är det även artisten själv som måste bestämma vilka 

relationer den vill investera i och försöka skapa så värdefulla relationer med dessa som 

möjligt. Äktheten ska inte bara genomsyra artistens kommunikation – äktheten ska finnas 

närvarande i allt den gör. Det är äktheten som skapar en god image. Ett stort gap mellan 

image och personen bakom artisten kan vara förödande, detta då en image måste vara 

verklighetstrogen för att få ett gott utfall.  

 

Det skall även råda en äkthet mellan artisten och dess fans, detta skapas genom en personlig 

tvåvägskommunikation. Kommunikationen är grunden till en värdefull relation och därför 

måste artisten investera tid och energi i relationen till sina fans, detta genom att svara på 

inlägg, ge feedback och vara inbjudande. Artisten bör visa sina fans vem den är och hur dess 

vardag ser ut. Utan goda relationer minskar artistens chanser till framgång. Vår studie visar på 

att goda relationer, som grundar sig i personlig kommunikation, är helt avgörande.  

 

För att besvara vårt syfte mer kortfattat kommer här en sammanfattaning över vad vi kan 

utläsa som de mest centrala aspekterna inom marknadsföring av musik:  

 

För att erhålla en framgångsrik position på marknaden måste behov av en artist skapas - detta 

genom att arbeta exklusivt mot vissa parter och lägga fokus på att skapa värdefulla relationer 

med dessa. Dessa relationer kan skapas med kärnlyssnare, opinionsledare och referensgrupper 

då det är dessa som influerar den stora massan. Marknadsföringen bör således rikta sig direkt 
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till dessa viktiga aktörer och budskapet som sänds ut måste vara enhetligt. Artisten måste 

dock se till att ständigt vara sig själv i sitt sätt att kommunicera med dessa viktiga parter och 

se till att leverera en god produkt som överensstämmer med artistens personlighet. Således 

indikerar mycket på att den viktigaste aspekten inom marknadsföring vid positionering av en 

artist är att denna är sig själv samt skapar värdefulla relationer. De värdefulla relationerna 

mäts inte i siffor - utan i kvalitet och kvalitet kommer i sinom tid leda till framgång. 

 

6.2 Egna reflektioner 

 

Marknadsföring är komplex, inte bara på papper, utan även i verkligheten. Det står klart för 

oss att marknadsföringsteorier är svåra att förhålla sig till i en brasch såsom musikbranschen, 

kanske beroende på att det är just musik som marknadsförs - och musik, enligt oss, är svår att 

kategorisera utifrån teoretiska begrepp - för är musik en tjänst eller en produkt? Liksom andra 

branscher finns det oändliga tillvägagångssätt i syfte att sticka ut, men då musik varken är en 

tjänst eller produkt, blir utgångspunkten diffus.  

 

Konkurrensen i musikbranschen är enorm, trots detta inspireras konkurrerande bolag av 

varandra - sällan i syfte att göra det bättre, bara att göra det lika bra. Konkurrenter har 

plötsligt blivit samarbetspartners och benämns sällan som just “konkurrenter”. De verkar inte 

utgöra ett uttalat hot för varandra, vilket kan tänkas leda till att marknadsföringen i 

musikbranschen blir homogeniserad, då alla inspireras av varandra. Dock verkar det finnas en 

lång tradition i musikbranschen att artister hämtar inspiration från andra artister, vilket skulle 

kunna vara en tradition som även reflekteras i hur musikbolagen arbetar; mindre bolag har 

kanske inspirerats av större, och vill därmed gärna dra nytta av dessa.  

 

Den hårda konkurrensen kan även tänkas bidra till en ge-och-ta-relation bolag emellan; med 

god kommunikation bolag emellan, och insikt i hur dessa arbetar, kan bolagen samarbete 

istället för att utgöra ett hot för varandra - två är starkare är en. Detta kan även tänkas 

reflekteras i artisterna, som inte sällan samarbetar med andra (som skulle kunna vara 

konkurrenter), i hopp om att nå ut till fler. Här kan man tänka sig att en ny artist drar nytta av 

en mer etablerad då de associeras med varandra. Musikbranschen sätt att arbeta med 

marknadsföring verkar därmed skilja sig från andra branscher - då synsättet på konkurrensen 
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verkar vara annorlunda, vilket gör marknadsföringsteorier svåra att applicera samt förhålla sig 

till. 

6.3 Avslutande tankar och rekommendationer till fortsatt 

forskning 

 

Huruvida musik är en tjänst eller en produkt är någonting som vi diskuterat mycket under 

uppsatsens gång. En skulle kunna säga att musik, i synnerhet den digitala musiken, är en 

tjänst eftersom att det är någonting av immateriell karaktär, men det finns vissa aspekter som 

talar emot detta. Definitionen av en tjänst lyder att den produceras såväl som konsumeras 

parallellt med varandra, vilket indikerar att konsumenten kan påverka och styra processen och 

dess utforming.  Det går dock inte att påverka musikens innehåll, utan som lyssnare endast 

emotionellt tolka den. Å andra sidan kan lyssnaren styra över hur hög volym, bas och diskant 

under konsumtionstillfället, men lyssnaren kan inte delta i skapandeprocessen samma sätt som 

när den konsumerar en tjänst; exempelvis hårklippning eller massage. Vid dessa tillfällen 

tillåts konsumenten att bestämma och styra över tjänstens innehåll.  

 

Det finns också aspekter som visar på att musik är en produkt, speciellt i de fall musiken 

konsumeras i fysiska format som vinyl, cd och kassett. I dessa format är musiken en fysisk 

vara som konsumenten kan ta på, då den erhålls i ett välpacketerat format. Även på digitala 

medier kommer musiken välpacketerad och utsmyckad med omslagsfoton. Detta skulle kunna 

jämföras med att köpa en bok - och att en bok definieras som en produkt är många överens 

om. En bok,  precis som musik, kommer välpaketerad med omslag. Vidare kan konsumenten 

inte styra över innehållet i en bok, vilket den heller inte kan göra när den lyssnar på en låt - 

musikens innehåll, liksom en boks innehåll, är konstant och går därmed inte att förändra.  

 

Vi anser att produkter som e-böcker, musik och film bör erhålla en egen kategori då dessa 

enligt vår mening inte går att definiera som varken produkt eller tjänst. Vi känner inte till 

några teorier eller vetenskaplig forskning som behandlar någon kategori utöver tjänst eller 

produkt och vill därför föreslå vidare forskning kring denna outforskade kategori, som vi valt 

att benämna; Konstnärligt uttryck.   
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