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SAMMANFATTNING 

Titel: Musikbolags kommunikationsprocess via social media  

Författare: Sabrina Bengtsson, Angelica Wass Granquist och Cecilia Wiklund 

Handledare: Joachim Timlon 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, Music & 

Event Management, Linnéuniversitetet, Hösttermin 2013-2014. 

Forskningsfråga 

Hur kommunicerar svenska musikbolag med sina kunder genom social media? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut via social 

media, analysera hur svenska musikbolag kommunicerar via sociala medier samt ge 

rekommendationer till hur de på bästa sätt kan kommunicera med kunderna via de 

sociala medierna.  

Metod 

I uppsatsen har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med en abduktiv 

forskningsansats. Detta gjorde vi då vårt mål har varit att komma så nära vårt 

problemområde som möjligt och gå på djupet istället för bredden. Den empiriska 

studien bygger på fem intervjuer med personer som har en koppling till kommunikation 

och musikindustrin.  

Slutsatser 

Vi har genom analysen kommit fram till att musikbolagen inte marknadsför sig själva 

utan sina artister. Något av det bästa ett musikbolag kan göra är att anpassa sig efter sin 

målgrupp. Genom att noggrant segmentera marknaden och se till livsstilsfaktorer kan 

musikbolagen utforma sin kommunikation på ett sätt som tilltalar valda segment. Det är 

viktigt att finnas på det ställe som kunderna befinner sig samt att innehållet är relevant 

och passar artistens image. 

Nyckelord: kommunikation, kommunikationsprocess, sociala medier, Facebook, 

Instagram, Twitter, Spotify, Youtube, internet, musikindustrin, musikbolag  

 



	  
	  

ABSTRACT 

Title: Music companies communication’s process in the social media 

Authors: Sabrina Bengtsson, Angelica Wass Granquist, Cecilia Wiklund 

Mentor: Joachim Timlon 

Course: BA Thesis 15 credits, Business Administration specialization Marketing, 

Music & Event Management, Linnaeus University, Autumn 2013-2014. 

Research question 

How does Swedish music companies communicate with their clients through social 

media? 

Purpose  

The purpose of this essay is to describe what the communication process through social 

media looks like, analyze how Swedish music companies communicate through social 

media and give recommendations about how they best can communicate with their 

customers through the social media channels. 

Method 

In the paper, we have chosen to do a qualitative study with an abductive research 

approach. We made this decision since we wanted to go deep into our subject instead of 

wide. The empirical study is based on five interviews with people who have a 

connection to communication and the music industry. 

Conclusions 

Through our analysis we have come to the conclusion that music companies advertise 

their artists instead of themselves as music companies. One of the best things a music 

company can do is to adapt to their target group. By carefully segmenting  their market 

and consider lifestyle factors the music companies can design their communication in a 

way that will attract selected segments. It is important for the music companies to exist 

in places where the customers also spend time and that the content is relevant and suits 

the artist. 

Key words: communication, communication process, social media, Facebook, 

Instagram, Twitter, Spotify, Youtube, internet, music industry, music companies.   
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenterar vi en bakgrund kring ämnet där läsaren ska få en inblick  i 

uppsatsens forskningsområde. Vårt mål är att skapa en förståelse kring området och 

den problematik som behandlas i uppsatsen. Problemet vi har valt att studera redogörs 

i form av en forskningsfråga och vidare presenteras uppsatsens syfte. Slutligen kommer 

vi att lyfta fram avgränsningar för studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Vår uppsats handlar om kommunikationsprocessen på sociala medier. Detta är viktigt 

eftersom det är rätt i tiden. Vi vill undersöka om musikindustrin kan hänga med i 

utvecklingen genom att jobba med sociala medier. I dagens läge har nästan alla tillgång 

till datorer med internetuppkoppling som gör det möjligt att i stort sätt alltid vara 

exponerad för någon slags digital marknadsföring skriver Dann & Dann (2011). 

Författarna påpekar också att digital marknadsföring behöver någon form av interaktiv 

teknologi för att fungera. Safko (2010) förklarar detta på samma sätt och menar att 

digital marknadsföring är användningen av digitala tekniker för att skapa en integrerad, 

riktad och mätbar kommunikation som bidrar till att hitta och behålla kunder. 

Ett argument som Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) framför är att traditionell 

marknadsföring i många år har dominerat marknaden genom kampanjer bland annat på 

TV och radio samt direktreklam till kund. När internet slog igenom stort förändrades 

också sättet att marknadsföra. Den digitala motsvarigheten av den traditionella median, 

som kallas för digital media, är viktiga komponenter för många 

marknadsföringskampanjer. Ett företag kan göra en onlinekampanj och använda sig av 

annonser på social media för att kunna engagera målgruppen. Wind (2002) hävdar att 

kunder idag kan, genom den digitala teknologin, bestämma mer över sitt köp genom att 

sortera ut produkter som passar deras behov: pris, värde, funktion eller en kombination 

av pris och värde. Detta har skapat en grundläggande förändring i sättet att 

marknadsföra. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012)  påpekar också att social media är en 

viktig kategori inom digital marknadsföring eftersom det involverar kundens 

kommunikation med ett företag på dennes egen hemsida eller ha en social närvaro på till 
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exempel Facebook eller Twitter samt på bloggar och andra forum.  Peters et al. (2013) 

menar på att social media är ständigt närvarande och skiljer sig i grunden från 

traditionell eller annan online-media på grund av dess sociala nätverksstruktur och 

enhetliga natur. Författarna fortsätter och påpekar att social media bör hanteras på 

samma sätt som företag hanterar andra former av media för att uppfylla sitt mål. 

Rolland (2013)  påstår att social medias innehåll och tillämpningssätt skapas och ändras 

av användarna på ett aktivt medverkande och samarbetande sätt. Han fortsätter med att 

poängtera att social media skapar ett sätt för företag att kommunicera internt och direkt 

med kunden. Genom social media menar han att företag lättare kan lista ut vad 

kunderna vill ha då det är en plattform för tvåvägskommunikation och på så sätt få hjälp 

av kunderna för att förbättra företaget. Vidare berättar han att om en kund engagerar sig 

i en fråga gällande företag kan företag lättare nå ut till den kundens vänner och familj 

och på så sätt dela innehåll och kunskap även med dem. 

1.2 Problemdiskussion 

Att marknadsföra har ändrats de senaste åren och detta är ett faktum som Weber (2009) 

har konstaterat. Han fortsätter att beskriva att det har gått från att vara baserat på kön, 

ålder eller klass till att vara mer individanpassat, marknadsföringen på internet grundas 

idag på attityder och beteende. Weber (2009) understryker att marknadsföra sig på en 

social webb inte handlar om att få ut företagets historia utan allt handlar om kunderna, 

att företaget är mer transparent, skapar tillit hos kunderna och bygger upp trovärdighet. 

Gummesson (2008) delar den tron då han menar att samhället har gått från 

marknadsföring som primärt erbjudit information, till relationer med kunderna. Internet 

och hemsidor har blivit en marknad där kunder utför transaktioner samt att vara en 

arena för upplevelser och sociala relationer. Idag vill konsumenter kunna göra ett eget 

val och inte få information i en standardförpackning utan de letar efter passande 

information för en given situation vid en specifik tidpunkt förklarar Carlsson (2010). 

Vidare tycker hon att detta påvisar att företag borde ändra sättet de formger sin reklam 

för att på ett bättre sätt nå ut till rätt målgrupp, eller ännu hellre bli nådd av sin 

målgrupp. 

Gummesson (2008) påpekar även att om ett företag inte finns med i ett visst nätverk, till 

exempel social media, är de ute från marknaden. Carlsson (2010) beskriver att det innan 

var så att företagen var i fokus och bestämde men att rollerna nu är ombytta och det är 
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konsumenterna som har makten och detta är något företagen bör rätta sig efter. Hon 

menar också att det inte längre handlar om att rikta sig mot rätt målgrupp utan det 

handlar om att konsumenter ska välja företaget.  

När det gäller musikbolags kunskap inom kommunikation på de sociala medierna, kan 

det finnas ett “gap”. Dubber (2007) poängterar att den digitala åldern är annorlunda från 

allt som varit innan och detta är en chans till att hitta rätt väg till framtiden. Författaren 

menar att företag ska inse den förändring som råder och att utmaningen är att agera när 

det händer. Om företag inte förstår vad som händer omkring dem så blir det svårare att 

anpassa sig och reagera i rättan tid. Carlsson (2010) berättar att en del forskare anser att 

sociala medier är ”en ofrånkomlig del av en västerländsk vardag”. Vidare beskriver hon 

hur internet och sociala medier har gjort så att gränserna mellan vad som är privat och 

offentligt, socialt och digitalt blir allt mer diffusa. Detta skapar både nya möjligheter 

och nya utmaningar för företag och det krävs mer av företagets kommunikation. 

I dagens samhälle exponeras människor för reklam och annonsering varje dag och är 

därför vana vid det. Ett problem som Mathieson (2010) uttrycker är att i 

marknadsföringsbruset kan det vara svårt som musikbolag att kunna sticka ut och nå 

fram till den tänka målgruppen. Han anser att det inte spelar någon roll ifall din 

målgrupp är 18 eller 80 år gamla, i vilket fall som helst så är tv-reklam och omfattande 

reklamkampanjer på internet långt ifrån tillräckligt för att nå ut. Kunderna är snabba att 

förkasta media som inte passar in i deras integrerade digitala livsstil. Många 

marknadsförare idag är desperata att nå ut till dagens konsumenter som är mer kräsna 

och resistenta mot reklam. Författaren fortsätter och menar att tempot ökar och många 

marknadsförare känner att de halkar efter vilket har lett till att många har gjort misstaget 

att jaga ”vad som är coolt” långt efter konsumenterna gått vidare till något annat. 

O’Connor & Galvin (2001) är inne på samma spår och skriver att konsumenter idag är 

mer krävande, mindre lojala och ovilliga att förlåta företag vars produkter och tjänster 

inte möter deras höga krav. Carlsson (2010) skriver att det finns undersökningar som 

visar på att unga idag är mer skeptiska till reklam än vad föregående generationer varit. 

De ser misstänksamt på majoriteten av den reklam som finns och de flesta klickar inte 

över huvudtaget på nätreklam. Det har lett  till att många företag inte tycker att det är 

lönsamt med massmarknadsföring.  
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1.3 Problemformulering  

Enligt internetstatistik.se 1använder 66% av svenska folket Facebook, Twitter kommer 

på en andra plats med 17 % medan 15 % använder Instagram. Användandet av 

Facebook har minskat hos ungdomar, medan användningen av Twitter och Instagram 

ökar. Vidare skrivs det om att hos den äldre målgruppen, 22-55 år, är aktiviteten högre 

på Facebook. Vårt ämne är relevant eftersom ett musikbolag inte har råd att hamna efter 

i den teknologiska utvecklingen när det gäller kommunikation via sociala medier. 

Därför kan det vara viktigt att visa vad digital kommunikation kan göra för de 

musikbolag som är aktiva idag. Vi tror även att hur ett musikbolag kommunicerar 

digitalt blir viktigt för deras framtida kommunikationsstrategier.  

Idag finns det inte mycket forskning om hur musikbolag kan kommunicera digitalt och 

det är något som vi gärna vill gå djupare in på och förstå ytterligare. Därför har denna 

frågeställning formulerats: 

• Hur kommunicerar svenska musikbolag med sina kunder genom social media? 

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut via social 

media, analysera hur svenska musikbolag kommunicerar via sociala medier samt ge 

rekommendationer till hur de på bästa sätt kan kommunicera med kunderna via de 

sociala medierna.  

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen är teoretiskt avgränsad till hur musikbolag anser att kommunikationen 

mellan dem och kunderna ska vara. Alltså har vi inte tagit kundernas perspektiv i 

beaktning utan vi behandlar endast svenska musikbolags kommunikation på de största 

sociala medierna i Sverige vilka är Facebook, Twitter och Instagram 

(internetstatistik.se). Vi har också valt att inkludera Youtube och Spotify i denna 

uppsats då vi anser att de är viktiga kommunikationskanaler för dessa bolag samt att de 

är sammankopplade med de sociala medierna vi tidigare nämnt då en delning till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.internetstatistik.se/nyheter/facebook-popularast-bland-svenskarna-men-twitter-och-
instagram-knappar-in/ hämtad: 15/11-13	  
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Twitter och Facebook bara är ett musklick bort. Vi anser att dessa är de viktigaste och 

mest intressanta plattformarna att vara närvarande på för musikbolagen när de vill 

kommunicera med sina kunder och potentiella kunder. Däremot behandlar vi inte 

traditionell marknadsföring som till exempel radio, tv och tidningar. Vi nämner endast 

kort om diverse digitala kommunikationsmetoder som reklamkampanjer på internet och 

liknande, detta för att vi ska kunna fokusera på andra delar som har större betydelse 

enligt oss då vi främst är intresserade av att se hur musikbolag använder sig av sociala 

medier.  

I denna uppsats avgränsar vi oss till svenska major skivbolag 2 och independent 

skivbolag men vi skriver inte alltid ut dessa ord utan använder oss av begreppet 

musikbolag. Att vi använder oss just av musikbolag är för att dess tvillingord skivbolag 

känns, för oss, förlegat då det inte längre handlar om att sälja skivor, utan sälja musik 

(Dubber 2007). Ett musikbolag har samma arbetsuppgifter som ett skivbolag, det är ett 

företag som hjälper artister att producera och sälja musik (Hutchinson et al. 2010).  

 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  är de största skivbolagen, alltså Sony Music Entertainment, Universal Music Group och Warner Music 
Group. Alla skivbolag som inte är majorbolag kallas för independent bolag (indie).	  
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2. METOD      

I följande kapitel presenterar vi den metodologi som vi har använt oss av i arbetet kring 

vår uppsats. Kapitlet presenterar undersökningsmetoder, forskningsansatser, 

informationsinsamling av primär- och sekundärdata, analysmetod samt en diskussion 

kring uppsatsens validitet och reliabilitet. Till sist redogör vi en presentation av vår 

kunskapsprocess och metodkritik.  

 

2.1 Undersökningsmetoder 
Bryman & Bell (2013) skriver att den mest tydliga skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning är att huvudfokus inom den kvantitativa forskningen ligger på 

siffror och statistik till skillnad från den kvalitativa metoden som inriktar sig till stor del 

på ord och bilder istället. Detta är något som även Patel, Runa & Davidson	   (2003) 

framhåller och säger att den kvalitativa forskningen fokuserar på vad de kallar ”mjuk” 

data som kan vara till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Repstad 

(2007) går på samma linje och anser att den kvalitativa metoden handlar om att 

karaktärisera och hitta egenskaper i fenomen som är framträdande. Vidare fortsätter 

författaren med att påpeka att kvalitativa och kvantitativa metoder ofta sägs vara 

varandras motsats, då precis som Bryman & Bell (2013) förklarar, mätning får en 

mycket mindre betydande roll inom den kvalitativa forskningen. Repstad (2007) menar 

dock att det i stort sätt är omöjligt att inte behandla siffror och mängdangivelser även 

om det gäller en kvalitativ rapport. Detta skyller han på att kvantifiera är en så essentiell 

del av det mänskliga tänkandet att vi inte kan låta bli det under någon längre tid. 

Förenklat förklarar Repstad (2007) att texten är den väsentliga arbetsmetoden i en 

kvalitativ forskning. Denscombe (2009) beskriver kvalitativ forskning som ett 

gruppnamn på flera olika samhällsvetenskapliga metoder inom discipliner som 

sociologi, socialantropologi och socialpsykologi och framhåller att en styrka som den 

kvalitativa forskningen har är att den kan beskriva fenomen på ett rikt och detaljerat 

sätt, något som brukar kallas ”täta” beskrivningar. Med ”täta” menar man i det här 

sammanhanget att de har flera skikt och ger en inblick i många nivåer i flera olika 

ämnen. Detta kan skapa en genomgripande insikt i det som studeras. Denscombe (2009) 

skriver också att forskarens egna ”jag” (identitet, värderingar etc.) är viktigt och inte 

helt kan tas bort ifrån analysprocessen när det kommer till att behandla kvalitativ data. I 

vissa fall ses det till och med som en styrka. 	  
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I den här uppsatsen använder vi oss av ett kvalitativt forskningssätt då vi anser att det är 

bäst lämpat för oss att använda då vi vill få en djupare förståelse för hur musikbolag 

idag kommunicerar via social media. Det är alltså inte vår mening att få generell 

kännedom och statistik om hur de gör utan vi kommer att observera och göra intervjuer 

för att på ett mer djupgående sätt kunna förstå hur det går till och skälen bakom varför 

de gör som de gör.   

2.2 Forskningsansatser 

Patel et al. (2003) förklarar att forskare kan använda sig av olika forskningsansatser för 

att genomföra en studie; deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. De menar att forskare 

som använder sig av deduktiv ansats följer bevisandets väg medan forskare som 

använder sig av induktiv ansats följer upptäckandets väg. Enligt Gummesson (2000) 

handlar deduktiv forskning om att forskare testar redan existerande teorier och antingen 

bevisar den rätt eller fel. Patel et al. (2003) menar att deduktiv ansats karaktäriseras av 

att forskare utgår ifrån redan befintliga teorier och drar slutsatser om enskilda händelser. 

Ur teorin framkommer hypoteser som empiriskt testas i det aktuella fallet och sedan 

relaterar man resultatet med teorin. Detta är något som stärks av Ahrne & Svensson 

(2011) då de understryker att en deduktiv ansats handlar om logik och att man genom 

allmänna lagar och teorier drar slutsatser. 

När det gäller den induktiva ansatsen förklarar Bryman & Bell (2013) att den induktiva 

processen innebär att forskarna drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer. Med detta menar de precis som Gummesson (2000) att induktiv 

forskning främst skapar en ny teori. Patel et al. tydliggör detta och säger att forskaren 

studerar forskningssubjektet/ämnet utan att först ha fäst undersökningen i en tidigare 

allmän teori och utifrån empirin utformar en teori. De fortsätter sedan och förklarar att 

det kan vara en risk med induktiv ansats då man inte vet något om teorins räckvidd, 

eftersom den baserar sig på ett empiriskt material som är typiskt för en speciell 

situation, grupp av människor eller tid. Enligt Bryman & Bell (2013) har både 

deduktion och induktion inslag av varandra. Men det finns också en sammansmältning 

mellan induktiv och deduktiv ansats som kallas abduktiv ansats enligt Gummesson 

(2000).  Patel et al (2003) definierar abduktiv ansats att utifrån ett enskilt fall utforma 

ett hypotetiskt mönster som kan ge ett förslag till en teoretisk djupstruktur, alltså 

förklara fallet.  
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Vi har en abduktiv ansats i vår uppsats då vi först har tittat på vilka teorier det funnits 

och försökt skapa en generell bild av vårt ämne. Vid empiriinsamlingen har vi haft en 

teoretisk bakgrund som vi har stöttat oss mot men inte varit helt fast vid på grund av att 

det fanns en möjlighet att detta kunde ändras vid empiriinsamlingen. Sedan gick vi 

tillbaka till teorierna och kontrollerade om de fungerade eller om en ny teori behövdes. 

Detta för att vi skulle ha en relevant teori. Vi kände att en deduktiv ansats hade gjort att 

vi varit för låsta till teorierna och dessutom skriver Bryman & Bell (2013) att den 

deduktiva ansatsen fungerar bäst vid en kvantitativ undersökning och den induktiva till 

den kvalitativa. Vi kände att ingen av dessa två riktigt passade in på vårt 

tillvägagångssätt då vi varken gick helt efter en teori som man gör i deduktiv eller 

samlade empirin utan några förkunskaper som är tillvägagångssättet i induktiv, därför 

passade en abduktiv ansats oss bäst.   

2.3 Informationsinsamling 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det olika sätt att samla information på inom de 

kvalitativa studierna. För att få in det material som kan vara relevant för uppsatsen går 

det att göra intervjuer, observera verkligheten samt att studera dokument. Gällande våra 

observationer handlar detta om när vi besöker de olika sociala medierna och observerar 

vad de olika musikbolagen har för likes, vad de skriver, när de skriver och så vidare. 

Dokument förklaras som sekundärdata medan intervjuer och observeringar är 

primärdata, i denna uppsats används både primär- och sekundärdata. 

2.3.1 Primärdata 

Merriam (2009) menar att primärdata är material som forskaren själv samlar in genom 

till exempel intervjuer för att få in det material som behövs för att uppsatsens syfte ska 

uppnås. Bryman & Bell (2013) talar om att det finns olika tillvägagångssätt för att 

samla in denna data; deltagande observationer, fokusgrupper och intervjuer. Vi 

använder oss av intervjuer för att få in det material som vi anser vara relevant. Patel et 

al. (2003) beskriver på följande sätt att kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

standardiserade frågor vilket gör att intervjupersonen har större utrymme av att svara 

med egna ord. Det intervjuaren vill är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

uppfattningar som den som intervjuas har. Även Holme et.al (1997) talar om att 

intervjuaren inte ska vara för fast i sin manual utan samtalet skall flyta på och det är 
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viktigt att låta den som intervjuas svara på ett naturligt sätt. Repstad (2007) tar också 

upp detta och skriver att en frustration kan uppstå när inte intervjupersonen får svara på 

det hen vill utan svaren blir fyrkantiga och slarviga. Den öppna strukturen är lättare att 

använda sig av eftersom vi vill ha svar på ämnet i helhet. Detta gör att vi får en bredare 

bild av hur musikbolag kommunicerar idag, det blir även lättare för intervjupersonen att 

vara flexibel i sina svar. För att kunna tolka de svar vi fått på ett korrekt sätt 

rekommenderar Holme et al. (1997) forskare att spela in samtalet samt anteckna.  

2.3.1.1 Urval  

Repstad (2007) förklarar att huvudkriteriet är att den som skall intervjuas ger viktig och 

relevant information som rör ämnet utifrån de frågor som ställs. Enligt Bryman & Bell 

(2011) handlar urval om huruvida uppsatsens empiri har samlats in genom 

undersökningar med oförutbestämda personer eller om det har gjorts ett medvetet val. 

Repstad (2007) menar att om att när det gäller urvalet av intervjupersoner är det 

frågeställningen eller problemformuleringen som avgör vem som skall bli intervjuad till 

uppsatsen. I denna uppsats har fem intervjupersoner medvetet valts för att skapa en 

större validitet då personerna är insatta i musikindustrin och kommunikationen på de 

sociala medierna. En av respondenterna arbetar på ett av de största musikbolagen i 

Sverige, medan två andra jobbar på mindre musikbolag. Vi har även intervjuat 

respondenter från olika serviceföretag som är aktiva inom musikindustrin. Detta gör att 

vi har fått en variation i uppsatsen eftersom olika perspektiv har tagits i beaktning och 

inte bara utifrån ett bolags synvinkel.    

Här kommer en presentation av de fem personerna vi har intervjuat till denna uppsats: 

• Christian Falk-Winland arbetar som marknadsansvarig och digitalt ansvarig på 

Cosmos Music Group, som är det största independentbolaget i Norden. Deras 

kärnverksamhet är att upptäcka, utveckla och marknadsföra musiker. 

• Daniel Johansson arbetar halva sin tid som forskare och undervisar vid 

Linnéuniversitetet och halva sin tid som konsult inom musikbranschen. Han 

startade Trendmaze 3för 4 år sedan och är nu huvudägare av bolaget.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Trendmaze är ett IT-företag som hjälper artister, musikbolag, festivaler, olika aktörer inom 
musikbranschen med marknadsföringskampanjer på nätet, statistiska analyser, systemutveckling, djupare 
teknisk kompetens, fungerar främst som ett konsultbolag inom musikbranschen.	  
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• Cecilia Josefsson arbetar på Warner Music Sweden som digital marketing 

manager.  Warner Music är ett globalt företag som finns i hela världen och är 

stora i Norden och Europa. De har hand om allt från internationella till lokala 

artister. Warner Music är ett av tre majorbolag. 

• Magnus Lundbäck, grundare av Gain Music Entertainment, som tillhör Sony 

Music Entertainment, är i första hand är ett skivbolag och management, de 

arbetar också en del med liveverksamhet och förlag. 

• Peter Åstedt är VD på Musichelp som är ett serviceföretag för skivbolag och 

artister men numera äger de även vanlig skivbolagsverksamhet, 

förlagsverksamhet och exportverksamhet. 

2.3.2 Sekundärdata 

Enligt Bryman & Bell (2013) är sekundärdata information som inte samlats in av 

forskaren själv utan material som hittats på internet eller i böcker. De källor vi använder 

oss av kommer primärt från olika böcker, syftet med dessa böcker är att vi skall hitta 

tänkbara teorier som kan kopplas till vårt ämne, kommunikation. För att vi ska få så 

trovärdig information som möjligt har vi använt oss av böcker vi haft som kurslitteratur 

sedan innan men även böcker från kända teoretiker. Något som Denscombe (2009) talar 

om är även att pålitliga källor oftast har flera upplagor eller är tryckt på ett känt förlag, 

detta är något som vi också har tagit hänsyn till. Vi har även använt oss av e-böcker och 

artiklar som sekundära källor, även här har vi varit noga med att dessa är trovärdiga och 

aktuella för vår uppsats. 

2.4 Analysmetod 

Då vi har en kvalitativ undersökningsmetod utgår vi från att vi har en grundad teori. 

Bryman & Bell (2013) förklarar att resultatet av grundad teori resulterar i: begrepp, 

kategorier, egenskaper samt hypoteser. Begrepp hänvisar till etiketter som appliceras på 

urskiljbara och konkreta företeelser, värdet av begreppen bestäms av dess användbarhet. 

I uppsatsen används begrepp som gör att uppsatsen håller en stadig gång, dessa för att 

förklara och skapa ett sammanhang mellan olika teorier och empiri vilket gör att 

analysen “knyter ihop säcken”. Då det tydligt kan visa likheter och skillnader mellan 

teori och empiri genom begreppen i analysen. Bryman & Bell (2013) förklarar 

kategorier som ett samlingsbegrepp för de existerande begreppen där kärnbegreppet 
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skapar en kategori. I vårt fall har vi utgått från dessa kategorier och begrepp samt de 

egenskaper som finns. Bryman & Bell (2013) beskriver egenskaper som attribut eller 

aspekter av en kategori. Då relationen mellan begreppen redan innan utgör 

föreställningar och tidiga aningar kan detta anses vara hypoteser enligt Bryman & Bell 

(2013). Då vi i ett tidigt skede har kunnat ana relationen mellan de begrepp som vi 

använder var det en självklarhet att använda oss av detta i analysen. Detta gjorde att vi 

fick en sammanhängande uppsats redan från början och avslutades på samma vis. I vår 

analys har vi sammansatt ett kort teoriutdrag gällande en viss kategori och sedan tagit 

respektive kategori i empirin för att sedan se samband eller skillnader i dessa två och 

gjort en tolkning. 

2.5 Vetenskapliga kriterier 

Teorell & Svensson (2007) förklarar att när det kommer till kvalitativ forskning finns 

det två vetenskapliga kriterier; reliabilitet och validitet. Holme et al. (1997) menar att en 

tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet uppnås genom kontinuerlig kritiskt 

granskning och noggrannhet vid bearbetning av materialet. De poängterar att det kan 

finnas flera olika tolkningar som är rätt och ibland bara en tolkning som är rätt. Dock 

kan vissa tolkningar kritiseras och på så sätt stärka den tolkningen eller förklaringen 

som finns kvar vilket skapar validitet i ens påstående. Bryman & Bell (2013) påpekar 

att när det gäller validitet och reliabilitet handlar det först och främst om sådant som rör 

kvaliteten på de mått som används för att ge information om begrepp som vi är 

intresserade av. Teorell & Svensson  (2007) definierar reliabiliteten, precis som 

Gummesson (2000), är som högst när upprepade tillämpningar av en undersökning, 

eller när flera forskare gör samma undersökning samtidigt, leder till samma resultat 

varje gång. 

Men när det gäller en kvalitativ undersökning förklarar Patel et. al (2003) att resultatet 

inte alltid måste vara kontinuerligt för att skapa hög reliabilitet så som begreppet 

hanteras i en kvantitativ studie. Förändringar i resultatet kan bero på att 

intervjupersonerna har ändrat uppfattning, fått nya insikter, eller något annat som 

påverkat resultatet. Bara för att det är såhär betyder det inte att det blir låg reliabilitet 

utan ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. 

Även Bryman & Bell (2013) påpekar att i den kvalitativa undersökningen kan det vara 

svårt att få en hög grad av reliabilitet då det är omöjligt att frysa en social miljö. Vidare 
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förklarar Patel et. al (2003) att reliabilitetsbegreppet kan närma sig validitetsbegreppet i 

kvalitativa undersökningar. De menar att de två begreppen är sammanflätade och att 

reliabilitetsbegreppet sällan används i kvalitativa studier utan validitet får en större 

innebörd och begrepp som autenticitet och förståelse används istället. 

Denscombe (2009) förklarar validitet på ett enkelt sätt och menar på att om datan 

reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de avgörande frågorna uppstår validitet. 

Alltså, validitet är när data och metoder är ”riktiga”. Gummesson (2000) talar också om 

att validitet är när teorier och modeller framhäver verkligheten på ett korrekt sätt.  Han 

påpekar också att validitet ses som en kontinuerlig process som är integrerad med 

teorierna och kräver att forskaren ständigt utvärderar sina antaganden, bearbetar 

resultaten, testar sina teorier och modeller och omvärderar de begränsningarna som har 

fastställts för studien. Patel et. al (2003) menar på samma sätt att validitet är något som 

måste beaktas under forskningsprocessens samtliga delar när det gäller kvalitativa 

studier. De påpekar även att på grund av att det sällan kan avgöra validiteten att relatera 

utfallet till en objektiv yttre position, objekt eller punkt ligger fokus på den interna 

logiken istället.  

I vår uppsats har vi försökt uppnå hög validitet genom att reflektera över empirin och 

hålla våra teorier och modeller så pass nära verkligheten som möjligt. För att 

åstadkomma en tydlighet i empirin var det viktigt för oss, när vi samlade in materialet, 

att förtydliga de frågor som intervjupersonerna tyckte var otydliga, detta för att vi skulle 

få rätt slags svar på de frågorna vi ställde. Även när vi tyckte att intervjupersonerna var 

otydliga bad vi dem att förtydliga så vi tolkade deras svar på ett korrekt sätt. Det var 

också viktigt för oss att förklara begrepp som intervjupersonerna inte kunde och få 

förklarat begrepp som vi inte förstod. För att ytterligare förstärka att uppsatsen har 

validitet har vi försökt hitta olika teoretiska källor som stödjer varandra och på så sätt 

bevisa trovärdigheten. Vi har också motiverat och förklarat de tillvägagångssätt och 

metodval som vi använt. 

2.6 Kunskapsprocessen  
Ämnet vi valt till denna uppsats är något som tilltalar oss alla i gruppen. Till en början 

var det svårt att peka utill exempelakt vad vi ville skriva om, men det vi tillslut 

bestämde oss för att skriva om kommunikationsprocessen och hur den ser ut via sociala 

medier. Vi upplevde att det fanns en saknad av forskning inom detta område, det finns 

teorier om hur ett företag kan kommunicera på social media men endast lite om hur ett 
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musikbolag skall göra det samma. Det slutgiltiga syftet och problemdiskussionen föll 

sig naturligt efter en tids diskussion men har dock ändrats smått under arbetets gång. 

Det har varit relativt lätt att kunna hitta teorier som rör digital kommunikation och 

framförallt kommunikation på social media. 

Valet föll på att göra en kvalitativ undersökning med personliga intervjuer med personer 

som vet vad som händer inom musikbranschen idag. Intervjuerna genomfördes via 

Skype och per telefon. Målet var att vi skulle ha alla intervjuer på Skype för att få en 

personlig karaktär på intervjun samt att känna en personligare kontakt mellan oss och 

respondenterna men vissa omständigheter gjorde detta omöjligt. En i gruppen 

antecknade vad respondenten sade medan resterande skötte intervjun, vi spelade också 

in samtalet för att sedan kunna gå igenom vad som sas för att förhindra eventuella 

feltolkningar.  

2.7 Metodkritik 

Denscombe (2003) har framfört kritik mot den kvalitativa forskningen och menar att 

man måste komma ihåg att en kvalitativ forskning inte behöver vara särskilt 

representativ på en bred front. Detta på grund av att man inom kvalitativ forskning 

oftast bara undersöker ett fåtal enheter och därför vet man inte om resultatet går att 

överföra på andra enheter. Som nämnts tidigare i uppsatsen så är det oundvikligt för en 

forskare att inte påverka insamlingen och analysen av data med sina egna erfarenheter, 

identitet och övertygelser i en kvalitativ forskning. Detta ställer sig också Denscombe 

(2003) delvis kritisk till då han menar att resultaten riskerar att inte bli så tillförlitliga då 

utfallet påverkas av forskaren och hens åsikter och erfarenheter etc. Detta är något som 

Bryman & Bell (2013) också kritiserar och de ser det som problematiskt att forskarna 

vid kvalitativ forskning ofta får nära och personliga relationer till personerna de 

studerar. Kvalitativa undersökningar är ofta ostrukturerade och beror mycket på 

forskaren själv, hur hen beter sig och vad hen uppfattar. Det gör att undersökningarna är 

väldigt svåra att återskapa enligt Bryman & Bell (2013).  Denscombe (2003) anser 

också att det finns en risk att forskaren vid en kvalitativ forskning förenklar för mycket. 

Forskaren vill ofta väldigt gärna hitta teman och identifiera en allmän sanning vilket 

kan göra att forskaren förbiser eller förkastar data som inte ”passar in” med de övriga 

resultaten. Sociala fenomen är ofta tvetydliga och det måste forskaren acceptera utan att 

förenkla frågorna för mycket.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras olika teorier som är relevanta för vår uppsats. Vi har delat 

upp kapitlet i fyra delar; sociala medier, segmentering, positionering och AIDA. Den 

första delen, sociala medier, är till för att läsaren ska förstå vad det är vi talar om i 

nästföljande delar och kapitel. Vidare presenteras teorierna som vi kommer gå på 

djupet med och senare reflektera över. Dessa teorier utgör ett teoretiskt svar som 

presenteras i slutet av kapitlet.   

 

3.1 Sociala medier 

Safko (2009) förklarar att det finns olika sätt att använda sig av social media som 

kommunikation. Han pratar om bilddelning, ljuddelning, mikrobloggar, videodelning 

och sociala nätverk (eng. photo sharing, audio sharing, microblogging, video sharing 

and social networks). När författaren pratar om bilddelning menar han att en bild säger 

mer än tusen ord och att det är kul med bilder. Det är kul att minnas speciella händelser, 

högtider och så vidare, genom bilder och visa detta för världen. Det är ett billigt sätt 

med hög kvalité för företag att nå ut på ett helt annat sätt än bara ord på rätt ställe på 

internet (där företagets kunder finns). Även Thieke (2012) menar på att företag kan 

använda sig av bilddelningstjänster för att bygga förbindelser och framhäva det som gör 

företaget unikt. Hon skriver om Instagram, företag kan använda denna gratisapplikation 

då kunder engagerar sig mer när det gäller bilder. Det som skiljer Instagram från andra 

liknande fotoapplikationer är att användarna kan ”leka” med sina bilder på ett kul sätt, 

lägga till filter, ramar och “suddighet”. Tillfället för företag att vara kreativ är stort och 

skapar möjligheter för storytelling som är ett kraftfullt sätt att nå ut till sina potentiella 

kunder enligt Thieke (2012).   

Safko (2009) talar vidare om ljuddelning (eng. audio sharing) och menar att skapa och 

dela ljud är ett enkelt sätt att skapa en väldigt innehållsrik och ”kul-att-lyssna-på” 

media. Han definierar det som att ljuddelning är när en person kan lyssna på, 

prenumerera, ladda ner mm en ljudinspelning genom att använda en dator eller en 

smartphone. Kunderna kan lyssna på ljudet var de vill, på lunchen, jobbet, gymmet och 

så vidare. Det är på detta sätt som Spotify fungerar då det är en musikstreamingtjänst 
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som erbjuder kunderna att på ett enkelt sätt lyssna på vilken musik de önskar (Spotify4 

2013). Tjänsten är antingen gratis (då har användaren en begränsad tid och begränsade 

låtar att lyssna på) eller unlimited och premium som kostar 49 kr respektive 99 kr i 

månaden. När kunden betalar för Spotify får de vissa privilegier och kan lyssna på all 

tillgänglig musik . Applikationen kan användas i stort sätt överallt, på telefonen, datorn 

eller surfplattan. Det finns miljoner låtar och Spotify själva skriver att det finns musik 

för alla tillfällen. Företag kan använda sig av streamingtjänsten genom att annonsera, 

publicera och bli samarbetspartner med Spotify. De ger också företag en möjlighet att 

skapa egna spellistor som kan delas med kunderna (Spotify 2013).  

Safko (2009) förklarar mikrobloggar (eng. microblogging) som små textmeddelande 

och lite till. Att det inte är speciellt krävande, precis som att skicka iväg ett meddelande 

från din telefon till en grupp vänner. Genom mikrobloggar kan användare skicka allt 

från textmeddelanden till ljud och filer, det uppmuntrar användare att skaffa vänner, få 

råd, utvärdera böcker, restauranger och så vidare. Enligt författaren är Twitter den mest 

populära mikrobloggplattformen. Clapperton (2009) förklarar sedan Twitter som en 

plattform där man kan skriva 140 tecken, så kallade ”tweets”, skapa ett meddelande 

som användaren vill ska gå ut till sina följare (vänner, familj, medarbetare, bekanta, 

främlingar). Detta meddelande kan sedan följarna välja att svara på, ”retweeta” och 

favoritmarkera. Zarrella (2010) berättar att när någon svarar på en tweet så syns det för 

hens följare, konversationen syns också för den andra personens följare. Dock måste det 

påpekas att konversationen inte är gömd för användare som inte följer hen eller den 

andra användaren, de kan lätt hitta denna konversation genom att gå in på någon av de 

inblandades Twittersidor. Författaren fortsätter med att om ett företag ska lyckas på 

Twitter är det viktigt att svara så många av kunderna som möjligt och vara genuint 

intresserad i konversationen.  Att retweeta är att användare i stort sätt kopierar och 

klistrar in en tweet som en annan användare har skapat. Det finns en knapp som gör 

detta automatiskt åt dig och då står det vem tweeten ursprungligen kommer ifrån och att 

du bara har ”kopierat” den tweeten. Rewteeta har gjort att ett budskap kan spridas 

väldigt snabbt och nå flera hundra om inte tusen användare. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.spotify.com  hämtad 2013-12-18 
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Det som är viktigt när ett företag använder sig av Twitter är att inte använda tjänsten 

som en kanal till att prata gott om de produkter eller tjänster företaget säljer menar Scott 

(2010). Att använda sig av sociala nätverk leder till starkare personliga relationer mellan 

användarna eftersom det underlättar att ha personliga möten som inte skulle ha inträffat 

annars påpekar Scott (2010). Det kan handla om att ett företag annonserar ut att de har 

en öppen presskonferens i en specifik stad, på så sätt kan företagets följare som bor i 

den staden möjlighet att dyka upp.  

Videodelning är enligt Sakfo (2009) ett enkelt och snabbt sätt för ett företag att skapa 

sin sociala media portfolio. Det är gratis att ladda upp videos och meddelandena som 

företag vill nå ut med så att de är nåbara för alla potentiella kunder. Författaren 

fortsätter och förklarar att Youtube är en online videodelningssida som tillåter 

användare att ladda upp och dela videoklipp på internet genom olika sociala medier, 

mobila enheter och bloggar. På Youtube finns allt från hemmagjorda videos, 

professionella videos och musik vilket användare kan kommentera eller dela på andra 

medier. Författaren fortsätter sedan med att förklara att Youtube är en 

underhållningssida som lockar ett brett utbud av användare. Detta menar han gör att 

kommunikation av sina produkter, tjänster eller andra underhållande alternativ är något 

som företag ska ta till sig. Att kunna titta och lyssna på någon medan de pratar gör att 

kunderna kan studera ansiktsuttrycken och lyssna på tonläget som hjälper i att bygga 

förtroende och göra det enklare att känna igen när någon inte är allvarlig. Safko (2009) 

menar dock att för kunna göra detta möjligt och minnesvärt för kunderna måste 

företagen ha kreativitet och inte bara kunna de tekniska delarna.   

Den sista som Safko (2009) nämner är sociala nätverk, han menar att Facebook är det 

nuvarande största sociala nätverket. Att ha med sitt företag på ett socialt nätverk är 

något som skapar förtroende och inflytande för kunderna. Författaren definierar 

Facebook som en plattform på internet där användare snabbt kan ansluta sig till vänner, 

familj, medarbetare och bekanta i olika nätverksgrupper. Facebook är utformat på ett 

sådant sätt att det främjar konversationer med olika speciella nätverk via 

anpassningsbara användargränssnitt och en rad överensstämmande applikationer för att 

ytterligare individanpassa upplevelsen. Användare skapar sina egna sidor baserade på 

deras egna preferenser, detta gör de genom att lägga till vänner, foton, event, videos 

eller upplevelser. Safko (2009) fortsätter och menar att Facebook är en perfekt plattform 
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att promota en ny produkt, service eller artist på grund av dess popularitet. Clapperton 

(2009) menar också på att Facebook är det största sociala nätverket och den enda 

plattform som företagets kunder troligtvis redan är medlem i. 

 

Scott (2010) skriver att det viktigaste att tänka på när det gäller kommunikation via 

Facebook är att det inte handlar om att skapa för höga förväntningar. När ett företag 

lägger upp ett inlägg, gärna med länkar till Spotify eller YouTube, på sin Facebooksida 

så de som gillar sidan ser vad som har hänt. När följare klickar ”gilla” på inlägget visas 

det automatiskt på deras egna sida så att det sprids till deras vänner, detta är enligt Scott 

(2010) ett bra sätt att sprida sitt ord. Vidare påpekar han även att grupper på Facebook 

kan användas till att samla intresserade människor på ett och samma ställe. Alla 

användare kan skapa en grupp och det går att välja att ha den stängd för endast 

medlemmar eller öppen för alla. En Facebookgrupp är typisk för diskussion av ett ämne 

som ligger medlemmarna nära hjärtat. Som med all annan social media påpekar Scott 

(2010) att framgång skapas genom att vara en tänkande ledare som ger information som 

människor vill ta till sig. 

 

McStay (2010) menar på att företag borde utforma en Facebooksida för att skapa precis 

den upplevelse de vill att folk ska få, i många avseenden på samma sätt som användarna 

lägger upp videos, bilder och musik. I den här bemärkelsen “brandar” (eng. branding) 

både företag och användare sig själva. Facebookanvändare kan interagera direkt med 

företag på deras Facebooksida genom att skriva recensioner, skriva på företagets ”vägg” 

eller ladda upp bilder. Detta tillåter marknadsförare att skapa inriktade 

varumärkeswebbsidor, köra riktade reklamkampanjer och ha tillgång till intelligens och 

statistik avseende Facebook’s över 50 miljoner användare. 

3.2 Segmentering 

Det är viktigt för företag att veta vilka de ska marknadsföra sig till och när det gäller 

digital kommunikation via social media detta kan tänkas ha en ännu större betydelse 

påpekar Dann & Dann (2011). De fortsätter och förklarar segmentering som en 

uppdelning av en heterogen marknad till mindre, mer homogena grupper där företag 

lägger fokus på specifika budskap varumärkesbyggande och produktanpassning. 

Författarna fortsätter med att förklara att detta är en komplex process som kombinerar 
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affärsstrategi, befintliga positioneringsstrategier och aktuella marknadsundersökningar. 

Att ha en bra och solid segmenterings strategi redan från början av processen minskar 

risken för att investera tid, ansträngning och andra resurser på fel marknader. 

Weber (2009) talar om att den nya generationen marknadsföring (digital 

marknadsföring) har gjort att företag inte längre bara kan segmentera sin marknad 

genom enkla identifierbara demografer, så som ålder, kön, utbildning och inkomst, utan 

måste även ta hänsyn till de livsstilsfaktorer som finns i dagens samhälle, till exempel. 

dieter eller musikstilar. Efter att den sociala webben slog igenom kan företag 

segmentera utifrån hur kunderna mår och gör, det handlar om deras beteende, attityder 

och intressen. Denna sorts segmentering handlar inte om hur gammal en kund är eller 

hur mycket hen har i inkomst, istället delas kunderna in i olika grupper som indikerar 

vad de gör, tänker, gillar och inte gillar. Även McStay (2010) påpekar att targeting 

genom demografi, psykografiska aspekter och andra profileringsmetoder inte är något 

nytt men att segmentera utifrån relationsstatus eller vad någon gillar att se på tv är det. 

Allt innehåll på användarnas profiler kan användas för att rikta marknadsföring mot 

dem. Förutom detta erbjuder till exempel Facebook detaljerad information om vem som 

nås med annonserna som används.  Lathrop (2003) menar på att när musikbolag eller 

artister ska segmentera sin målgrupp gäller det att upptäcka vilka som gillar musiken. 

När marknadsförarna har listat ut detta har de ett kraftfullt verktyg, ju mer information 

musikbolag kan samla om sin målgrupp desto bättre kan de skräddarsy 

marknadsföringen till just den gruppen. Genom att ha listat ut en specifik grupp som 

musikbolag kan kommunicera med, kan de undvika att lägga tid och pengar på folk som 

inte bryr sig om musiken. 

3.2.1 Fem kriterier för lyckad segmentering 

För att få en lyckad segmentering skriver Hutchinson et al. (2010) att det finns fem 

olika kriterier: väsentlighet, mätbarhet, åtkomlighet, mottaglighet och grad av unikhet. 

Gällande det första kriteriet, väsentlighet, måste segmentet vara tillräckligt stort för att 

berättiga kostnaderna för kommunikation till just det segmentet. Det andra kriteriet, 

mätbarhet, handlar om att det måste vara möjligt att analysera segmentet och utveckla 

en förståelse för dess egenskaper. Internet har gjort att informationsinsamling, utvinning 

av beteende hos segmentet, vilka sidor internetanvändarna besöker och vad de köper 

online har blivit enklare. Att samla denna data har gjort att, precis som Lathrop (2003) 
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uttryckte sig, är lättare att kunna skräddarsy sin marknadsföring. Hutchinsons et al. 

(2010) tredje kriterium är åtkomlighet, marknadsförare måste kunna nå sitt segment 

genom existerande kanaler av kommunikation och distribution. Internet har gjort att 

tillgängligheten att nå segmentet är större och sträcker sig så långt som till alla 

internetanvändare. Att alla potentiella kunder kan nås via internet har gjort att de små 

mindre etablerade företagen nu lättare kan konkurrera med de större. Fjärde kriteriet, 

mottaglighet, handlar om att segmentet måste ha potential att svara på 

kommunikationen på ett positivt sätt, genom att köpa produkten. Möjligheten att köpa 

produkter och tjänster över internet med kreditkort har gjort det lättare för användare att 

köpa och där igenom lättare för företag att se var de potentiella kunderna är mottagliga. 

Det sista kriteriet som Hutchinson et al. (2010) nämner när det gäller att lyckas med 

segmentering är grad av unikhet. Att segmentet måste vara tillräckligt unikt för att 

erbjudanden ska vara tillräckligt attraktiva för de potentiella kunderna, oavsett om 

unikheten ligger i produkten eller i kommunikationen. 

3.3 Positionering 
	  

Keegan (2002) definierar positionering som var produkten befinner sig i kundens 

medvetande. Därför är ett av de mäktigaste marknadsföringsverktygen inte något som 

marknadsföraren kan påverka genom att göra något med produkten eller 

marknadsföringsmixen utan positioneringen sker i kundens sinne. Författaren menar att 

vilken plats produkten får i en kunds medvetande dock beror på olika variabler som 

marknadsföraren har kontroll över. När marknaden har segmenterats och ett eller flera 

segment har valts ut så måste man ha en plan för hur man ska nå det/de valda 

segmenten. För att lyckas med det använder sig marknadsförare av positionering. Kotler 

(2011)  skriver att det för vissa företag är lätt att hitta en positioneringsstrategi, om till 

exempel företaget är känt för god kvalitet i vissa segment så kommer de att satsa på att 

få den platsen även inom nya segment ifall efterfrågan på kvalitet är tillräckligt hög. 

Men i många fall är flera företag ute efter samma position. I de fallen måste minst ett av 

företagen hitta ett annat sätt att utmärka sig. Varje företag måste differentiera sig och 

sina erbjudanden genom att sätta ihop olika fördelar för att locka en tillräckligt stor 

grupp inom segmentet. Till exempel, om det ska vara exklusivt, lättillgängligt, billigt 

och så vidare. 
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Vidare skriver Chaffey & Ellis-Chadwick att det finns fyra alternativ för strategiskt 

fokus när det kommer till att positionera företaget på en marknadsplats online. Han 

säger att de bör bygga på existerande styrkor och kan använda möjligheter online till att 

förstärka sin onlinepositionering genom: produkt överlägsenhet, förbättra genom att 

erbjuda produktförbättring online. Pris överlägsenhet, använd möjligheterna internet 

erbjuder till att erbjuda fördelaktiga priser till trogna kunder eller reducera priserna när 

efterfrågan är låg. Transaktions överlägsenhet, erbjud till exempel information om när 

produkterna är tillgängliga för leverans tillsammans med övrig information och priset. 

Sist men inte minst bör företag också ha relations överlägsenhet, utforma personliga 

funktioner för att göra det möjligt för kunderna att se över sin orderhistoria och göra 

upprepade beställningar.  

3.3.1 Push-Pull-Profile 

Kotler (2011) menar på att det finns två grundläggande promotion mix strategier – push 

promotion och pull promotion. En push-strategi innebär att ett företag ”trycker ut” 

produkten genom olika kommunikationskanaler till leverantörer och slutkonsumenter. 

Marknadsföraren riktar sina marknadsföringsaktiviteter mot medlemmar i de olika 

kanaler som de använder sig av för att få dem att kommunicera produkten mot 

slutkonsumenterna. Fill (2006) uttrycker detta som att organisationerna inte konsumerar 

produkterna och/eller tjänsterna de köper utan bidrar till dess värde innan de levererar 

dem vidare i leden. Genom en pull-strategi fokuserar istället marknadsföraren 

marknadsföringsaktiviteterna direkt mot slutkonsumenterna för att få dem att vilja ha 

produkten. Om pull-strategin är effektiv så kommer kunderna att efterfråga produkten 

hos leverantörerna som i sin tur kommer att efterfråga produkten av producenterna. På 

det sättet ”drar” kunderna till sig produkten de vill ha. Fill (2006) fyller i att meningen 

med pull-strategier när de riktas mot slutkonsumenten kan vara att öka medvetandet om 

produkten, ändra eller förstärka attityder, uppmuntra till engagemang och slutligen 

påverka kundernas beteende. Enligt Fill (2006) finns det ytterligare en strategi – 

Profilstrategi och tillsammans med Push- och Pull-strategierna bildar de vad han kallar 

marknadskommunikations strategiernas 3 P (3P’s of marketing communications 

strategy). Profil-strategin menar han syftar på hur företaget presenterar sig i helhet och 

därför anses identiteten vara ”profilerad” till olika målgrupper, det kan röra sig om både 

intressenter, leverantörer och konsumenter. Det handlar om organisationens 

kommunikation när det kommer till att utveckla företagets image, rykte och relationer, 
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oavsett om de är interna, externa eller både och. Fill (2006) förespråkar att man ska 

använda sig av dessa tre strategier tillsammans istället för var och en för sig.  

Carlsson (2010) förespråkar pull-strategi och när det kommer till sociala medier liknar 

hon det vid en tårta som finns tillgänglig för den som vill ha, när och hur hen vill ha 

den, som till exempel ett videoklipp på Youtube. Det är upp till användaren om hen vill 

se klippet eller välja bort det och om användaren vill kan hen också lämna respons i 

form av till exempel en kommentar. Traditionell push-strategi beskriver hon som en 

tårta som kastas på mottagaren, det kan handla om exempelvis en reklamfilm på tv. 

Chansen finns att mottagaren tycker om tårtan, men kunden hade ingen möjlighet att 

själv välja. 

3.4 AIDA (Attention, Interest, Desire & Action) 

Gummesson (2008) påpekar att innehållet är viktigt, bara för att en marknadsförare 

använder sig av digital kommunikation betyder inte det att det är fantastiskt, utan det 

gäller att ha ett intressant och relevant innehåll. Weber (2009) skriver att varumärken i 

den digitala världen baseras idag på den dialog företaget har med sina kunder och hur 

framtidsutsikterna ser ut. Ju starkare dialogen är, ju starkare blir varumärket; ju svagare 

dialogen är, ju svagare blir varumärket. 

Efter att ha definierat den kundresponsen som önskas förklarar Kotler, Armstrong & 

Parment (2011) att den som kommunicerar använder sig av hur ett meddelande kan 

utvecklas effektivt. Meddelandet ska få uppmärksamhet (attention), fånga intresse 

(interest), skapa en önskan (desire) och erhålla handling (action). Kotler et al (2011) 

fortsätter med att poängtera att i praktiken tar några meddelanden kunden hela vägen 

från medvetenhet till köp, men när ett företag går efter AIDA modellen är det den 

attraktiva kvaliteten av ett bra meddelande som spelar roll. När ett företag sätter ihop ett 

meddelande måste marknadsföringsansvarige bestämma vad som skall sägas (innehåll) 

och hur det ska sägas (struktur och format). Enligt Hutchison et al. (2010) måste en 

musikanvändare vara uppmärksammad på vad hen vill ha, intresset kanske faller på att 

hitta ny musik och söker information för att skapa en önskan till att hitta rätt, när hen 

väl hittat något som känns rätt kommer hen troligtvis lyssna (handling).	  
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Kotler et al. (2011) talar om tre olika typer av uppmaningar för att fånga kundernas 

uppmärksamhet och som kommer att producera den önskade responsen: rationell, 

emotionell och moralisk. Den rationella uppmaningen relateras till publikens eget 

intresse. De visar att produkten kommer att producera den begärda fördelen. Det kan till 

exempel vara att meddelandet visar en produkts kvalité, ekonomi, värde eller utförande. 

Emotionell uppmaning försöker att kombinera negativa eller positiva känslor som kan 

motivera till ett köp. Marknadsförare kan använda sig av denna uppmaning genom att 

förmedla kärlek, glädje och humör till rädsla och skuld. Vidare påpekar författarna att 

emotionella meddelande attraherar ofta fler och bildar en större tillit till sponsorer och 

varumärken. Moraliska uppmaningar riktar sig till publikens uppfattning av vad som är 

”rätt” och ”propert”. Det används ofta för att snabbt få folk att stötta ett bättre alternativ 

som finns, till exempel att välja ekologiska produkter. 

Enligt Kotler et al. (2011) måste marknadsförare även bestämma hur intresset och 

problematiken med dessa tre uppmaningar ska hanteras. Den första är frågan om det ska 

dras en slutsats eller om det ska lämnas helt till mottagaren. Forskning visar att i många 

fall är det bättre för sändaren att ställa frågor och låta köparen komma på sina egna 

slutsatser, enligt Kotler et al (2011). Den andra problematiken handlar om det är värt att 

presentera det starkaste argumentet först eller sist. Presenteras det först ger det stark 

uppmärksamhet men kan leda till besvikelse till slut. Den tredje problematiken handlar 

om valet av att presentera ett ensidigt argument (bara nämna produktens styrkor) eller 

ett flersidigt argument (prata om produktens styrkor men även erkänna bristerna). Oftast 

är ett ensidigt argument mer effektivt i säljarperspektiv förutom när publiken är högt 

utbildade eller vill höra motsatta argument, eller när marknadsföraren har en negativ 

association att övervinna, enligt Kotler et al (2011). De förklarar även att det behövs ett 

stark format för meddelandet, för att kunna attrahera och skapa en önskan hos den 

publik de vill ha kan de använda sig av kontraster; iögonfallande bilder och rubriker; 

distinkta format; storlek på meddelandet och position; samt färg, form och rörelse. 

En strategi Dubber (2007) tar upp är att vi människor först hör musik, sedan gillar och 

till sist köper musiken. Det gäller att hitta eller vara den ledare som berättar företagets 

historia med trovärdighet. De meddelanden som publiceras måste vara välkomnande, 

relevanta och användbara för andra, att låta människor välja att ägna sin tid åt ditt 

företag är en effektivare strategi än att spamma. Företag vill ofta att kunder ska komma 
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tillbaka, därför gäller det att marknadsföra något som kunderna inte sett innan. Enligt 

James (2013) finns det tio enkla steg att följa när det gäller kommunikation på social 

media, det första steget är att endast posta relevant information eftersom relevans är den 

enda viktiga faktorn. Om inte följarna gillar det som postas kommer de inte ge någon 

respons på det som skrivs, det gäller att förstå kärnpubliken. Vidare talar han om att ett 

företag skall använda foton, att publicera ett foto gör följarna mer engagerade än att 

publicera en text. Det viktigaste här är att välja relevanta och iögonfallande bilder. Det 

gäller även att hålla uppdateringar korta, James (2013) förklarar att korta poster ger 

högre engagemang från följarna än långa poster, därför är det bäst att undvika att skriva 

för långa texter. Låt en länk eller ett foto berätta historien istället. Något han påpekar är 

att inte dela videos eftersom en video engagerar mindre än en bild, text eller länkar. Om 

en video skall vara värd att publicera måste den vara speciell. Vidare talar han om att 

posta länkar av andras innehåll, göra en “shout out” till potentiella kunder genom att 

dela länkar om deras innehåll lite då och då. Det är uppskattat att bli besvarad. Det 

gäller även att bjuda in till att fritt kommentera, om ett företag ber sina följare att gilla 

något gör de oftast inte det. Dock svarar följare mer om ett företag istället engagerar 

dem genom att de kommenterar. Det går även att ställa en enkel fråga som följarna kan 

integrera med, det kan handla om att ladda upp ett foto eller dela deras kunskap om ett 

specifikt ämne. James (2013) skriver att ett företag inte ska använda hashtags, research 

har visat att hashtags ger lägre engagemang. Han påpekar även att företaget kan fylla i 

de tomma rutorna genom att göra ett miniquiz med ett ord som saknas från en mening 

och låt följarna fylla i ordet. Detta kan vara effektivt när ett event eller en promotion är 

på gång. Det sista steget är att dela citat, James (2013) menar att detta funkar bra 

eftersom det uppmuntrar följarna att känna empati vilket skapar ett känslomässigt band, 

speciellt om det används med en bild.  

Efter att meddelandet är sänt måste marknadsföraren söka efter hur det påverkat 

målgruppen, enligt Kotler et al. (2011). Det gäller att fråga målgruppen om de minns 

meddelandet, hur många gånger de såg det, vilka delar de minns, hur de kände när de 

fick meddelandet och deras tidigare samt nuvarande attityder till produkten och 

företaget. Alltså, hur det togs emot och hur de handlade efteråt.  Efter detta är det även 

viktigt att få veta resultatet av meddelandet – hur många var det som köpte produkten, 

pratade med andra om det eller besökte butiken. Denna feedback kan leda till 

förändringar i programmet eller själva produkten.   
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Larsson (2008) beskriver två vägar att gå när ett företag kommunicerar med sina 

kunder. På traditionell väg är förloppet en enkel väg mellan sändaren och mottagaren, 

Larsson (2008) menar att denna process är en kontakt mellan dessa eller vara ett nätverk 

av kontakter. Han påpekar att dessa två vägar kan vara en envägskommunikation (tala 

till en publik) eller tvåvägskommunikation (tala med en publik). Dessa två sätt att 

kommunicera används vid olika ändamål, ibland används de även parallellt. Safko 

(2009) talar om att digital kommunikation, så som social media, utnyttjar de egenskaper 

som finns för att kunna integrera. Larsson (2008) påpekar att varje användare kan 

identifieras vilket leder till en tvåvägskommunikation där tjänsten som erbjuds kan 

skräddarsys efter kunden. Genom en tvåvägskommunikation kan feedback ges till 

företaget från kunden, enligt Fill (2006) är utvärderingen av feedback naturligtvis 

viktigt om kommunikationen ska utvecklas. Det är endast genom utvärdering som 

framgången för någon kommunikation bedöms, feedback är den delen av responsen 

som är viktig för en framgångsrik kommunikation.  

3.5 Syntesmodell 
I Figur 1 illustreras de tre största teorierna som tas upp i teoriavsnittet; segmentering, 

positionering och AIDA. I figuren framgår det att sändaren hanterar de olika teorierna 

och genom dessa kan de skapa kommunikation med mottagaren som sedan kan ge 

tillbaka feedback. 

 

Den första teorin som tas upp är segmentering och Weber (2009) menar att digital 

marknadsföring, alltså kommunikation via sociala medier, har gjort att företag nu 
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segmenterar inte bara genom enkla identifierbara demografer så som kön, utbildning 

och ålder utan företag bör även ta hänsyn till livsstilsfaktorer. Företag kan nu 

segmentera utifrån vad kunderna gör och hur de mår, deras intressen attityder mm. 

Detta är något som även McStay (2010) och Lathrop (2003) tar upp och menar att 

innehållet på användarnas profiler på de sociala medierna kan användas av företag för 

att rikta sin kommunikation, skräddarsy kommunikationen genom den information 

företag kan samla in om sin målgrupp. Enligt Hutchinson et al. (2010) finns det fem 

kriterier som företag ska ha i åtanke för lyckad segmentering: väsentlighet, mätbarhet, 

åtkomlighet, mottaglighet och grad av unikhet. Dessa handlar om hur stort segmentet 

måste vara, om det är möjligt att analysera segmentet, om det går att nå sitt segment 

genom redan existerande kommunikations- och distributionskanaler, om segmentet kan 

svara på kommunikationen och om själva segmentet är tillräckligt unikt för att lockas av 

de erbjudanden som ett företag erbjuder.  

När det kommer till positionering menar Keegan (2002) att positionering handlar om 

var produkten befinner sig i kundens medvetande och vilken plats produkten får beror 

på olika variabler som marknadsföraren har kontroll över.  Enligt Kotler (2011) måste 

företagen hitta ett sätt att utmärka sig, genom att sätta ihop olika fördelar för att 

attrahera en tillräckligt stor grupp inom segmentet, till exempel om det ska vara 

lättillgängligt, billigtill exempelklusivt och så vidare.  Författaren fortsätter och 

förklarar att det finns två grundläggande promotion mix strategier, push- och pull-

promotion. När företag använder sig av push-strategi trycker de ut produkten mot 

leverantörer och kunder genom kommunikation, kunderna har inte riktigt ett val om de 

vill se marknadsföringen eller inte. Fill (2006) förklarar den andra, pull- strategi, som 

när företag fokuserar marknadsföringsaktiviteterna direkt mot konsumenterna för att 

locka dem till att efterfråga produkten. Fill (2006) påpekar att det finns ytterligare en 

strategi, profilstrategi, som syftar på hur företaget presenterar sig och därför anses 

identiteten vara ”profilerad” till olika målgrupper. Författaren förespråkar att istället för 

att använda dessa strategier var och en för sig så bör företag använda sig av dem 

tillsammans. När ett företag sedan har listat ut sin segmentering och positionering är det 

viktigt att de vet vad som ska skrivas och vad som är passande och skriva och så vidare.  

Kotler (2011) menar att AIDA kan hjälpa företag att utveckla ett effektivt meddelande. 

AIDA förespråkar att meddelandet ska skapa uppmärksamhet, greppa intresse, skapa en 
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önskan och erhålla handling. När företag går efter AIDA är det den attraktiva kvalitén 

av ett bra meddelande som har betydelse.      

Dessa tre steg är bra verktyg för att företag ska vara attraktiva i sin kommunikation med 

slutmottagaren. Oavsett om företag lyckas med dessa tre eller inte kommer de få en 

respons från kunderna, positiv eller negativ, som företag sedan kan behandla för att 

försöka förbättra sin kommunikation. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den empirin vi har samlat in genom våra intervjuer. 

Materialet redogörs i samlad form under rubrikerna segmentering, positionering och 

AIDA (Attention, Interest, Desire & Action) och genom detta presenteras en bild av 

intervjupersonernas åsikter angående deras kommunikation på sociala medier. Här är 

en sammanfattning av de fem respondenter vars ståndpunkter det empiriska kapitlet 

bygger på: 

• Christian Falk-Winland, marknadsansvarig på Cosmos Music Group 

• Daniel Johansson, forskare, konsult och grundare av Trendmaze 

• Cecilia Josefsson, digital marketing manager på Warner Music Sweden 

• Magnus Lundbäck, grundare av Gain Music Entertainment 

• Peter Åstedt, VD på Musichelp 

 

4.1 Segmentering 

Daniel Johansson, grundare av Trendmaze påpekar att företag måste vara där 

målgruppen är . Om man skapar något som det är meningen att andra ska ta del av så 

måste företag finnas där de är. Ett företag måste vara tillgängligt där målgruppen rör sig 

och Johansson säger att det är på sociala medier människor finns idag. Vidare fortsätter 

han med att säga att det är samma skäl till att musikbolag använder sig av Spotify och 

Youtube. Det är där människorna finns och det är dem musikbolagen vill nå. Cecilia 

Josefsson, digital marketing manager på Warner Music Sweden är av samma åsikt och 

anser att social media är ett oerhört viktigt verktyg för artister att använda sig av då det 

är på det sättet de kommunicerar med sina fans. Hon menar att social media även är 

viktigt för Warner som skivbolag då det enligt henne är ett bra sätt för artisterna att visa 

upp sig och sina releaser för de som är intresserade. Också Peter Åstedt, VD på 

Musichelp anser att Facebook är ett bra verktyg att använda sig av. Det är lätt för en 

artist att samla sina fans där och kommunicera med dem. Däremot varnar han för 

misstaget att inte ha en egen hemsida där man kan få in hårddata så som e-mailadresser 

och telefonnummer då man annars förlorar hela sin fanbase ifall Facebook skulle 

krascha. 



28	  
	  

Även Christian Falk-Winland, marknads- och digitalansvarig på Cosmos poängterar 

vikten av att känna sin målgrupp och veta vad den vill ha när det gäller att till exempel 

ha en närvaro på Facebook och Twitter. Om det är något målgruppen efterfrågar anser 

Falk-Winland att det är en bra idé men tycker annars att musikbolag ska ta reda på vart 

målgruppen vill att de finns istället. Han tycker framför allt att det är viktigt att veta 

varför musikbolag använder sig av Twitter och Facebook ifall de ska göra det. Falk-

Winland berättar också att Cosmos egna Facebooksida inte kommuniceras, men den är 

bra att ha ifall folk hör talas om dem och vill följa. När det kommer till frågan om 

målgrupp är dock Magnus Lundbäck av en annan åsikt än de övriga respondenterna och 

beskriver att de på Gain inte lägger någon större vikt vid målgrupper. 

4.1.1 Fem kriterier för lyckad segmentering 

Lundbäck menar att alla inte kan ha samma, speciella och bästa målgrupp utan att 

målgruppen är anpassad och olika för varje företag. Han påpekar också att det är viktigt 

att fokusera på den väsentliga målgruppen. Han förklarar att företag måste tänka på att 

det inte går att marknadsföra sig till exempelvis 15-20 åringar när produkten eller 

tjänsten bäst fungerar till 35-50 åringar. Han säger att det finns mer att hämta i den 

gruppen som passar än att försöka kommunicera till en grupp som egentligen inte 

passar. På samma sätt menar Johansson att företag inte ska fokusera på fel medier när 

målgruppen finns på en annan. Han tycker det är meningslöst att lägga resurser på till 

exempel Instagram om målgruppen bara finns på Twitter. Lundbäck berättar ytterligare 

att det fungerar på samma sätt inom de sociala medierna. Han tar Facebook som 

exempel och förklarar att det går att marknadsföra sig utanför företagets egna 

Facebooksida, men menar att det kan vara svårt att få ut informationen ändå. Det blir 

troligtvis så att informationen bara syns för de som redan följer företagets Facebooksida 

och ingen ny potentiell konsument skulle nås. Han menar att företag kan få bäst respons 

om de kommunicerar inom företagets egen målgrupp och inte utanför den. Josefsson 

menar på att företag alltid går igenom en målgruppsanalys för, i det här fallet, olika 

artister och efter det skräddarsyr hur de ska kommunicera och planera de olika 

artisternas aktiviteter beroende på vad de har för målgrupp. Aktiviteterna ser nästan 

likadana ut bara det att företaget fördelar de olika beroende på budget och resurser. Hon 

menar också att det är viktigt att hela tiden ha i åtanke och ställa sig frågan ”hur nås 

konsumenten som faktiskt lyssnar på musiken”.  Åstedt menar på att kostnaderna för att 

kommunicera på de sociala medierna är låga men samtidigt ger bra resultat.  
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Enligt Åstedt är Facebook ett bra medel för att samla kunder på ett ställe och faktiskt 

kommunicera med dem på ett enkelt och snabbt sätt. Det han anser är nackdelen med 

Facebook är att företag inte “äger” kunderna, utan det är Facebook som har de 

kopplingarna. Om Facebook skulle läggas ner i morgon skulle företag förlora all 

kontakt med potentiella kunder, därför är detill exempeltremt viktigt enligt Åstedt att 

samla in rådata om kunderna. Rådata gör att företag kan få tag i kunder på annat håll än 

Facebook, Instagram, Twitter och som gör att företag kan mäta, analysera och förstå 

målgruppen. Han menar att det ett företag kan göra för att samla in denna data är att 

anordna tävlingar och liknande där hårddata så som e-mailadresser, telefonnummer och 

verkliga adresser går att samla in. Detta för att företag inte bara ska ha ett konto på de 

sociala medierna att förlita sig på för att kunna kommunicera med kunderna.  

Johansson menar att det bästa sättet att kommunicera när man väl har hittat sin 

målgrupp är Google Ad Words då den är mer effektiv än Facebook, han tycker att 

Facebook är svagare som annonsplattform. Men å andra sidan påpekar han även att 

Facebook är bra på så sätt att det är extremt lätt att nischa in målgruppen tydligt och 

arbeta effektivt med det, och han använder sig själv av Facebook till många kampanjer. 

Josefssons syn när det gäller Facebook är att man når generellt en yngre målgrupp, hon 

menar att de även når de yngre genom Spotify. Dock ser hon en förändring gällande 

Spotify då det är något som växer för den äldre målgruppen, som musikbolag vanligtvis 

når bäst genom Google.  

Åstedt förklarar att sociala medier har gjort att företag lättare kan komma åt kunder, att 

åtkomligheten har blivit bättre. Lättillgängligheten har inte bara gjort att företag lättare 

kan kommunicera med kunder utan även att kunder lättare kan kommunicera med 

företag. Men även om företag lättare kan komma åt potentiella kunder påpekar 

Johansson att det inte går att ha alla i världen som målgrupp och att det handlar om att 

övertyga människor om att musikbolagets erbjudanden är bra. Han fortsätter sedan med 

att förklara att beroende på vilken målgrupp ett företag har måste de anpassa sitt arbete. 

Framför allt menar han på att om ett företag är mindre kan de inte vara på alla de sociala 

plattformarna på en och samma gång om resurserna eller kunskapen inte finns där. Han 

förklarar att det första som måste göras är att granska vilken målgrupp företaget vill nå 

ut till. Att ha koll på målgruppen, veta vart de rör sig, vad som triggar dem och vad som 
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engagerar dem, gör att företaget kan anpassa sitt innehåll till dem och på så sätt ge mest 

effekt förklarar Johansson. 

Om det är en artist som har en halv miljon visningar på Youtube men endast några 

hundra likes på Facebook är risken stor att de har manipulerat visningarna på Youtube 

berättar Åstedt. Dock är det inget som ett musikbolag tjänar på eftersom de inte är 

riktiga fans och kommer inte generera mycket pengar och då fungerar inte heller 

kommunikationen (mottagligheten). Åstedt berättar även att om kommentarerna endast 

är positiva så är det också ett varningstecken till att visningarna är manipulerade. Enligt 

Åstedt kommunicerar musikbolag genom sina artister och inte genom bolagets namn. 

De musikbolag som kommunicerar sitt bolagsnamn är de som är nischade för en 

musikgenre, detta på grund av att de som gillar en av deras artister troligtvis gillar fler 

av de som ligger på samma bolag eftersom de är i liknande genre. 

Johansson berättar att det är viktigt att ha en målgrupp på grund av att det finns mycket 

folk ”där ute” och om ingen berättar för potentiella konsumenter vad som finns och var 

det finns så kommer folk inte hitta det. Han påpekar även att det är viktigt att vara unik 

och skilja sig åt från andra. Detta påpekar även Åstedt då han berättar att om ett företag 

inte har en unikhet är det lätt att folk som inte tilltalas av vad företaget står för ”halkar 

in på ett bananskal” och får inte alls vad de vill ha. Då finns risken att den personen 

sprider ett sämre rykte av något slag. Ett företag måste veta vilken målgrupp som skulle 

bli attraherad av ett dess produkter eller tjänster. Åstedt menar att det är viktigt att 

potentiella konsumenter gillar det företaget erbjuder.  

4.2 Positionering 

Falk-Winland, Johansson, och Åstedt framhöll allihop att fans i de flesta fall inte bryr 

sig om vilket musikbolag artisterna tillhör. De anger också detta som anledning till 

varför de inte i någon stor utsträckning kommunicerar musikbolagets varumärke, utan 

istället fokuserar på att ”göra artisterna starka” som Lundbäck uttrycker det. Åstedt tror 

inte heller att musikbolag har någon direkt användning av Facebook ”likes” och att det 

också är en bidragande orsak till att de inte marknadsför bolaget. Däremot nämner han 

att det finns mindre musikbolag som är väldigt nischade som inte ens behöver 

marknadsföra sig då de hittat en så stark position. Deras fans litar på dem att hitta ny 

musik som de vill ha och det räcker för bolaget att maila ut till fansen. Åstedt säger att 
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det funkar för viss sorts musik men att ett stort bolag som Universal Music Group inte 

skulle kunna göra det då de har för bred musik i sin repertoar. 

Johansson tycker att musikbolagen mest är förmedlare av artisterna och att det är 

artisterna som är de verkliga varumärkena. Lundbäck poängterar att det är artisterna 

som bestämmer över sina egna varumärken och att det inte är något som de som 

musikbolag kan göra som de vill med. Respondenterna menar också att artisternas 

kommunikation och närvaro på sociala medier speglas tillbaka på musikbolagets 

varumärke. När bolaget gör en bra kampanj så tänker andra artister och bransch att det 

är häftigt och kan vilja samarbeta med bolaget även om det inte är musikbolaget i sig 

som kommuniceras i reklamen, anser Falk-Wikland. 

Johansson talar mycket om att det är viktigt att all kommunikation hänger samman med 

artistens image och att kommunikationen ska vara professionell. Med undantag för ifall 

artistens image är att vara slarvig, i så fall tycker han att det är rimligt att artisten 

kommunicerar på ett slarvigt sätt. Han säger också att det är viktigt att musikbolaget har 

samma budskap i all sin kommunikation och att det ska fungera ihop med vem artisten 

är. Både Johansson och Falk-Winland understryker att det är viktigt att musikbolag 

skriver på social media och kommunicerar till sina fans har relevans för dem och inte är 

för generellt. Falk-Winland säger att det gäller att hitta sin grej. Johansson tipsar om att 

om en artist inte vet hur de ska kommunicera så kan de testa sig fram och sen ta till sig 

av feedbacken som fås av fansen. 

Johansson berättar att det i mindre musikbolag och liknande är vanligare att de 

positionerar sig och drivs av ideologiska skäl till skillnad från större bolag som ofta inte 

har någon ideologisk grund utan mestill exempelisterar för att växa och dra in pengar. 

Åstedt tycker att det kan vara en bra idé att marknadsföra sin musik mot ett liknande 

bands målgrupp. Om ett band till exempel är starkt influerat av bandet Shout Out Louds 

så är det smart att marknadsföra sig till deras fans då det finns en sannolikhet att de 

även kommer att gilla din musik.  

4.2.1 Push-Pull-Profile 

Josefsson beskriver att Warner kommunicerar både direkt genom sin egen Facebooksida 

men också genom sina artisters Facebooksidor, detta anser hon vara mycket viktigt. 

Genom Warners Facebooksida säger hon att de främst jobbar med att pusha fram 



32	  
	  

artisterna. Lundbäck berättar också att det framför allt är artisterna de marknadsför och 

inte Gain som bolag, de vill istället göra artisterna starka. Han upplever även att det 

många gånger fungerar bättre när de marknadsför artister eller band ”utifrån” och inte 

direkt från artisternas egna sidor. Han säger att de också har egna spellistor på Spotify 

där de marknadsför artister och deras nya låtar genom att addera dem till listan och 

sedan marknadsföra listan. Detta är något som även Josefsson berättar att de håller på 

med på Warner. De använder egna spellistor på Spotify som heter ”Playlistme” för att 

nå ut med nya låtar och artister. Hon nämner att deras största spellista heter “Playlistme 

Deluxe” men det finns också andra spellistor som är mer genrespecifika. Falk-Winland 

säger att bolaget Cosmos inte använder sig av annonser på sociala medier för att 

marknadsföra sig själva men däremot att de använder det ganska mycket för att nå ut till 

en bredare publik med sina artister. Han menar att annonser på sociala medier är en 

garanti för att faktiskt nå ut. Detta är något som även Josefsson och Lundbäck är 

överens om.  

Falk-Winland förklarar att Cosmos använder sig av tre olika Twitterkonton som har 

olika ”inriktningar”, dock används Twitter mest som B2B-kommunikation då 

journalister och bransch befinner sig där. Josefsson beskriver att Warner använder de 

populäraste sociala medierna mest men att användningen av Twitter varierar ganska 

mycket från artist till artist. Vidare talar Josefsson om att det är bra att använda sig av 

många olika kanaler för att synas så mycket som möjligt med en artist/låt. Hon 

beskriver att kommunikationsprocessen mellan artist och fans kan se ganska olika ut. 

Hon säger att det beror på artisten och hur engagerad hen är när det kommer till social 

media och att svara sina fans. Åstedt berättar också att det kan vara stora skillnader 

mellan olika band och hur de använder sig av social media. En del band sköter det 

själva och skriver vad de vill, när de vill medan andra har anlitat mediebyråer för att 

sköta dessa saker åt dem för att uppnå optimal effekt med varje inlägg. Ett vanligt 

problem Åstedt ser mycket av när det kommer till social media är just band som sköter 

sin närvaro på social media själva, de har ofta en tendens att skriva för mycket och 

samma sak flera gånger. Han beskriver att detta inte direkt uppskattas av de flesta fans. 

Johansson säger att många artister har dålig koll på hur de betraktas utifrån och vad de 

har för image men att detta är en viktig del i kommunikationen med fansen. Han betonar 

vikten av att artistens image går ihop med hens kommunikation, allt måste stämma 

överens och hänga samman. 
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Johansson menar att hur aktörer inom musikbranschen ser på tjänster som Spotify och 

Youtube beror på dess storlek, de mindre aktörerna ser det mer som marknadsföring och 

har ofta ideologiska skäl till varför de ger ut den musik de gör. Medan Youtube och 

Spotify är ganska stora inkomstkällor för större aktörer på marknaden där syftet kanske 

är just att bolaget ska växa och ge utdelning till aktieägarna. Lundbäck tycker att det är 

viktigt att artisten förstår hur viktigt det är att synas och berättar att de på Gain har olika 

riktlinjer och manualer de utgår ifrån när det kommer kommunikation på sociala 

medier. Han beskriver vidare att där de tjänar pengar på musiken idag är på bland andra 

Spotify, Wimp och Youtube och att det därför är de kanalerna de uppmuntrar sina 

artister att marknadsföra. 

4.3 AIDA (Attention, Interest, Desire & Action) 

Falk-Winland förklarar att i och med utvecklingen av social media kommer det 

möjligheter men också massor utav utmaningar, dessa möjligheter är enligt honom 

fantastiska men det gäller även att vara smart för att kunna hantera dem. Idag krävs det 

mer för att komma igenom bruset och väcka uppmärksamhet säger Falk-Winland. Han 

förklarar att förr var utrymmet att kommunicera på begränsat medan det idag är 

oändligt, därför krävs det mer. När det gäller annonser berättar Falk-Winland att 

Cosmos använder endast dessa när det gäller projekt med deras artister, eftersom det är 

garanterat att det når ut. Denna annonsering är ett hjälpmedel till att nå ut till en bred 

publik.  

Johansson nämner att det inte finns någon generell regel i vad som skall skrivas utan det 

viktiga är att det finns en koppling till den artist musikbolaget marknadsför. Falk-

Winland instämmer och påpekar att det gäller att ha sunt förnuft när det gäller att 

kommunicera via sociala medier och han tror att om ett företag börjar snöa in sig på vad 

som är generellt så har de förlorat sin relevans, det gäller att hitta sin egen “grej” som 

fungerar bäst. Han nämner även att det viktigaste i kommunikation via sociala medier är 

vilka de vill nå, när musikbolaget ska göra ett inlägg, när de vill nå konsumenter bör ett 

företag förstå sin målgrupps rörelsemönster. Det är bra att ta del av studier som visar 

hur många som är aktiva på social media under olika tidpunkter, dock poängterar han 

att det endast skall användas om syftet är att nå så många som möjligt. Falk-Winland 

säger att det är viktigt att lära känna musikbolagets publik. Att marknadsföra sig utan en 

relevans tycker han är att gå i motvind. Falk-Winland säger att det är omöjligt att säga 
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när det är bäst att skriva ett inlägg generellt, det är bäst att göra ett inlägg när publiken 

finns där och det beror på vilken avsändare som finns och vilken publik musikbolaget 

vill nå. Det går även, om ett företag vill, att följa statistiken bakom sidorna, när 

publiken är närvarande och inte. Han nämner också att det inte finns något sätt som 

fungerar för alla företag.  

Johansson förklarar att om ett musikbolag ska väcka intresse och marknadsföra en tuff 

hiphopare så skall kommunikationen stämma överens med dess image. Han nämner 

även att det kan bli för mycket personliga saker som skrivs och då ser det slarvigt och 

oprofessionellt ut. Om det passar artistens image fungerar det att skriva sådana inlägg 

men det gäller att vara medveten om vad artisten ifråga gör.  Josefsson på Warner 

Music säger att de vill att artisterna på deras bolag är så personliga som möjligt och vill 

få artister till att promota sig själva. Dock är det olika från artist till artist hur personliga 

de är, fortsätter Josefsson, det finns artister musikbolaget jobbar mer med. Josefsson 

nämner att det kan till exempel vara att en artist gillar att ta mer bilder och då fungerar 

Instagram bättre. Falk-Winland berättar att Cosmos använder sig av sociala medier för 

att få upp ett intresse kring de akter de ansvarar för. De vill även visa när det går bra för 

deras artister. Genom att använda sig av digitala annonser får ett musikbolag fler likes 

och fans, enligt Åstedt. Han fortsätter även att berätta att för att nå ut till rätt publik bör 

ett musikbolag anpassa sin annons till de som kan tänkas vilja upptäcka den musik de 

marknadsför. Dock är det, enligt Åstedt, begränsat för hur ett musikbolag kan tänkas 

göra, att skriva ”gå till Spotify och lyssna på oss” är inte tillräckligt, enligt Åstedt. Han 

berättar även att det finns bolag som räknat ut när det är bäst att skriva ett inlägg, därför 

väntar musikbolag med att posta ett viktigt inlägg tills det är rätt tid och flest följare kan 

se det. Åstedt säger att inläggen på Twitter är mer offentliga än vad de är på Facebook. 

Skrivs det ett negativt inlägg på Twitter är det fler som kan se det än vad de kommer att 

synas på Facebook eftersom inlägget endast visas för de som följer sidan. Det är inte 

heller lika vanligt att använda sig av konversationer på Twitter eftersom det finns en 

begränsning på 140 tecken. Om ett musikbolag är aktiva på Instagram får en bild fler 

visningar och likes än vad ett Twitterinlägg får, enligt Åstedt. 

Åstedt fortsätter med att berätta att många bolag idag kopplar ihop Instagram och 

Twitter för att dela samma inlägg på de båda. Han förklarar att det finns de som kopplar 

bort Facebook för att inte ha samma inlägg fler än en gång, då det uppdateras på 
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Facebook först. Att koppla ihop flera olika sidor kan vara till hjälp om det som skrivs 

måste vara politiskt korrekt och det inte ska innehålla privata meddelanden om artisten. 

Åstedt drar paralleller till ett band som heter Like Swimming, de har flera olika 

anställda som uppdaterar åt dem. Detta gör att det är lättare att kunna skriva olika inlägg 

på olika sidor istället för att koppla ihop dem eftersom det går fortare. Josefsson säger 

även att hur inläggen är utformade varierar från artist till artist, de kan fokusera på vad 

som hänt i deras dag eller det kan fokuseras mer när en artist är ute på turné. Josefsson 

berättar även att det finns speciella tidpunkter då det är bäst att skriva ett inlägg. Det 

kan vara på helgen och från lunch till klockan 10 på kvällen. Falk-Winland nämner att 

det inte finns några genvägar till vad som skall skrivas på de sociala medierna, inte 

heller vad som skall skrivas utan det handlar om vad som skall kommuniceras och 

varför. Om inlägget inte är relevant så skapas inte någon önskan om produkten eller 

service hos fansen enligt Falk-Winland. Johansson förklarar att det finns artister som 

har ett budskap och uppdaterar med mycket material och långa texter, detta måste 

stämma överens med hur de framstår som artister. Det gäller att se de här verktygen och 

alla andra verktyg tillsammans med övrig exponering som det budskap musikbolaget 

vill förmedla eller förändra. Det handlar om att underhålla eller ge till andra människor, 

allt hänger samman, påpekar Johansson. 

Falk-Winland nämner även att den viktigaste kommunikationen är när 

samarbetspartners, artister framförallt, träffas eller när de har en nära dialog. Istället för 

att tala med varandra på de sociala medierna träffas de och har möten ihop. En artist kan 

enligt Josefsson skriva inlägg, svara på inlägg om det är ett fan som skriver. Det skapas 

en dialog mellan fansen och artisten i den mån det går, säger Josefsson. De artister som 

är mer engagerade har en annorlunda fanbase än de som är mindre engagerade förklarar 

hon och det är det som är möjligheten med sociala medier, att se engagemanget. Hon 

fortsätter även att tala om Spotify Social (fotnot) där fansen kan följa sin artist och även 

kunna kommunicera med varandra därigenom, handling från kunden är ett viktigt 

verktyg. 

Åstedt berättar att för att få uppmärksamhet bör musikbolag inte spamma vad som 

kommer att hända, han berättar att ett halvintresserat fan kan tappa intresset om ett band 

skriver för många meddelanden per dag. Om ett band skriver att de skall spela in en ny 

låt i studion nästa vecka varje dag blir det inte intressant i längden. Han förklarar att det 
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är en balansgång mellan att vara personlig och för personlig, mystiken bör finnas kvar. 

Åstedt menar att det positiva med social media är att en artist kan samla sina fans och 

snabbt kommunicera med dem. Det som är viktigt här är, enligt Åstedt, att det måste 

finnas en hemsida också då ett företag behöver känna till sin fanbase. För att ta reda på 

när det är mest aktivitet kollar Josefsson på artistens Facebooksida där det går att följa 

processen. Johansson förklarar att det går även att testa sig fram och få feedback från 

fans och lyssna på publiken. Han påstår att det är bra att kommunicera på Instagram 

eftersom det går att vara väldigt kreativ där och möjligheten att kunna involvera fans 

och andra människor finns, men även här gäller det att musikbolaget vet hur det ska 

göras bra. Johansson förklarar även att det gäller att vara självkritisk och de reaktioner 

ett inlägg kan få från vänner kanske inte alltid överensstämmer med den tänkta 

reaktionen. Johansson påpekar att det är viktigt att ta till sig av den feedback bolagen får 

av fans och utvecklas med hjälp av den. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel sammankopplar vi den teoretiska referensramen med det empiriska 

materialet. Vi tolkar sedan de två för att se samband och skillnader mellan hur teorin 

och empirin säger hur ett företag ska segmentera, positionera och skriva innehållet i 

kommunikationen. Dessa samband och skillnader tolkar vi sedan för att få ut vad som, 

enligt empirin och teorin, resulterar i den mest fördelaktiga kommunikationen.  

 

5.1 Segmentering 

Weber (2009) påpekar att digital marknadsföring har gjort att företag nu mer 

segmenterar sin marknad utifrån livsstilsfaktorer och inte bara från traditionella 

marknadssegment (ålder, kön, utbildning och inkomst). Detta är något som även 

McStay (2010) understryker då företag segmenterar mer utifrån relationsstatus eller vad 

man gillar att se på tv. Detta är något som Josefsson bekräftar då hon menar på att de 

som tycker om deras artisters musik är dem som Warner segmenterar sig mot. Däremot 

nämner inte Lundbäck sådan slags segmentering då de är fokuserade på 

ålderssegmentering.  

Det som författarna påpekar är att genom den digitala tekniken och marknadsföringen 

går det att individualisera hur man kommunicerar och det är ett fördelaktigt sätt att 

segmentera när det gäller digital kommunikation. Men det som framgår är att 

musikbolagen gör på olika sätt gällande segmenteringen och därför kan det vara så att 

det inte finns ett bästa sätt. Således kan det tänkas att det som är viktigt är att anpassa 

segmenteringen till vad som fungerar bäst för varje musikbolag och dess artister om det 

nu är traditionell segmentering eller utifrån livsstilsfaktorer. 

5.1.1 Fem kriterier för lyckad segmentering 

Hutchinsons et al. (2010) menar att målgruppen måste vara tillräckligt stor och 

väsentlig för att kostnaderna för kommunikationen ska täckas och vara lönsam i 

längden. Det som både Lundbäck, Johansson och Falk-Winland påpekar är att 

målgruppen ska vara markant och relevant till det som ska kommuniceras och att det är 

viktigt att lägga resurserna på den målgruppen som passar bäst och var de befinner sig. 

Josefsson beskriver att de på Warner alltid gör en målgruppsanalys för att försäkra sig 
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om att kommunikationen är relevant för målgruppen. Åstedt säger att annonser på de 

sociala medierna är ett billigt sätt att kommunicera och ger bra resultat. Eftersom 

respondenternas åsikter överensstämmer med vad Hutchinsons et al. (2010) påstår kan 

det tänkas att detta är en bra grund att stå på i sitt målgruppssökande. Sociala medier 

kan ses som ett enkelt och billigt sätt att marknadsföra sig och att det är viktigt att 

marknadsföra sig till den målgruppen som är relevant. Det är även viktigt att känna sin 

målgrupp och veta vart de befinner sig för att få den bästa responsen.  

Hutchinsons et al. (2010) påpekar att mätbarhet är en viktig komponent för lyckad 

segmentering, han menar att företag måste kunna analysera segmentet och förstå dess 

egenskaper. Författaren fortsätter och menar att internet har gjort att 

informationssamling har blivit lättare att utvinna och även McStay (2010) påpekar attill 

exempelempelvis Facebook erbjuder detaljerad information om vem som nås med 

annonserna som företag använder. Med den data som företag nu lättare kan samla in 

menar Lathrop (2003) att det är lättare att skräddarsy marknadsföringen. Åstedt menar 

på att datainsamling är extremt viktigt men påpekar att musikbolag inte får tag i rådata 

genom Facebook, utan det är då Facebook som “äger” fansen. Han menar att tävlingar 

och liknande är nyckeln till rådata där e-mailadresser, telefonnummer och fysiska 

adresser kan samlas in och med denna information kan musikbolag sedan analysera och 

förstå målgruppen. Detta visar på att de sociala medierna är bra på att ge statistik och 

information om de användare som följer ett företag. Däremot löper musikbolag, som 

endast förlitar sig på till exempel Facebook, en risk att gå miste om alla sina fans ifall 

sidan skulle läggas ner. Det kan därför vara en god idé att få fans att lämna e-

mailadresser och telefonnummer direkt till företaget genom exempelvis tävlingar. 

Eftersom att det nu, genom de sociala medierna, är lättare att samla in information om 

målgruppen är det också lättare att skräddarsy kommunikationen. Detta innebär att 

musikbolag kan anpassa sin marknadsföring efter var den passar bäst.  

Hutchinsons et al. (2010) förklarar att marknadsförare kommer åt segmentet genom 

existerande kanaler av kommunikation och distribution och menar att internet har gjort 

att företag numera kan nå alla internetanvändare.  Åstedt menar att sociala medier (och 

även internet) har gjort att företag lättare kan kommunicera med kunder och vise versa. 

Dock påpekar Johansson att det inte går att ha alla internetanvändare som målgrupp 

utan att de måste precisera sig och övertyga kunderna att musiken som kommuniceras 
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är bra. Att anpassa arbetet efter sin målgrupp och kunna förstå deras rörelsemönster är 

viktigt när det gäller åtkomligheten, ett mindre företag kan även förlora på att vara 

aktiva på alla sociala plattformar eftersom de kan sakna kunskapen om hur det fungerar. 

Utifrån vad både författarna och respondenterna säger kan man se att det är viktigt att 

inte ha en alldeles för stor och bred målgrupp utan att det gäller att begränsa sig. Det 

kan tänkas att om ett musikbolag inte har en smalare segmentering kommer fel personer 

nås och då har inte kommunikationen någon effekt. Hur stor eller liten målgrupp ett 

musikbolag ska ha är inget definitivt utan det handlar åter igen om anpassning, vad som 

passar musikbolaget eller artisterna är det som är viktigt.  

Det segment som musikbolaget kommunicerar med måste kunna svara på företagets 

kommunikation genom att mottaga den produkt eller tjänst som erbjuds enligt 

Hutchinsons et al. (2010). Författaren fortsätter och menar att med dagens teknik har det 

blivit lättare att köpa produkter eller tjänster. Åstedt menar på att om ett musikbolag 

manipulerat visningar på YouTube tjänar de inte på det eftersom fansen inte finns på 

riktigt och därför fungerar inte kommunikationen. Däremot om dessa Youtube visningar 

är äkta har kunderna mottagit musiken och därigenom skapar de en kommunikation 

med artisten eller musikbolaget. På samma sätt fungerar det med Spotify påpekar 

Johansson då musikbolag kan se att någon lyssnar på musiken, alltså konsumerar 

produkten. Således är det viktiga att det ska vara enkelt för målgruppen att mottaga den 

produkt som kommuniceras. Konsumtionsprocessen ska vara enkel men är inte direkt 

påverkad av marknadsföringen utan det handlar om hur företaget kan tillgodose 

målgruppen med detta. Alltså är det inte bara marknadsföringen som behöver vara bra 

utan det är även viktigt att själva mottagandet (konsumtionen) fungerar väl.     

Att företag måste ha en grad av unikhet i sin kommunikation är något Hutchinsons et 

al. (2010) påpekar är viktigt då det måste vara tillräckligt unikt för att erbjudanden ska 

vara tilltalande för de potentiella kunderna. Även Johansson påpekar att det är viktigt att 

vara unik och skilja sig från konkurrenterna. Åstedt menar på att om ett företag inte är 

unikt är det lätt att dem som inte är intresserade av ett företags erbjudande skulle få 

kommunikationen som egentligen passar bättre till någon annan. Han fortsätter med att 

ett företag måste veta vilken målgrupp som skulle gilla företagets produkter eller 

tjänster. Det framgår av både det Hutchinsson, Johansson och Åstedt säger att det är 

viktigt att skilja sig från andra företag. Om företag inte gör det är det lätt att 
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kommunikationen förbises eller hamnar hos de som inte är intresserade. Således skulle 

detta kunna resultera i låg effektivitet och dåligt resultat av själva kommunikationen. 

Alltså, ska kommunikationen vara utmärkande och genom detta kan även ny publik 

attraheras.  

5.2 Positionering 

Enligt Keegan (2002) är positionering var produkten befinner sig i kundens 

medvetande, men vilken plats produkten får i en kunds medvetande beror på olika 

variabler som marknadsföraren har kontroll över. Kotler (2011) fortsätter på ett annat 

spår och menar att företag måste skilja sig och sina erbjudanden genom att sätta ihop 

olika fördelar för att attrahera en tillräckligt stor grupp inom målgruppen. Falk-

Winland, Johansson och Åstedt påpekar att i de flesta fall bryr sig inte fans om vilket 

musikbolag artisterna tillhör och därför kommuniceras artisterna istället för 

musikbolagets varumärke. Åstedt berättar att det finns en del nischade musikbolag som 

inte ens behöver marknadsföra sig utan det räcker att de skickar ut mail till sina fans. 

Däremot påpekar han att musikbolag med varierade artister inte kan använda det sättet 

då deras segment är för brett. Följaktligen, ju starkare position ett musikbolag har, ju 

mindre behöver de marknadsföra. Större musikbolag, med varierade artister, 

kommunicerar mer för att kunna hitta rätt segment till rätt artist. De nischade 

musikbolagen har endast ett större och bredare segment, därför behöver de bara 

kommunicera med just det segmentet.  

5.2.1 Push-Pull-Profile 

Fill (2006) uttrycker push-strategin som att företag “trycker ut” marknadsföring mot 

konsumenterna för att få dem att köpa/konsumera. Carlsson (2010) beskriver 

traditionell push-strategi som en tårta som kastas på mottagaren och att det finns en 

chans att konsumenten tyckte om den men att personen i fråga inte hade någon 

möjlighet att välja om hen ville smaka på tårtan eller ej. Ett sådant sätt att “kasta en 

tårta” är att lägga ut annonser på exempelvis Facebook vilket är något som både 

Josefsson, Lundbäck och Falk-Winland påpekar att de gör. Falk-Winland menar att 

genom att göra såhär når de en bredare publik med sina artister. Eftersom detta är ett 

sätt som i många år har fungerat är det möjligt att det fungerar fortfarande. Dock kan 

kunder till större grad bli missnöjda då konsumenter har blivit vana vid anpassad 
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individualiserad kommunikation, som visat sig ge ett bättre resultat. Återigen handlar 

det om att anpassa sin kommunikation till vad som är relevant för musikbolaget då det 

har poängterats att vissa musikbolag använder sig av Facebookannonser, push-

strategier, för att nå en bredare målgrupp.  

Carlsson (2010) förklarar att pull-strategin utgår från att en användare själva 

bestämmer vad de vill ha, hur och när. Detta är något som även Fill (2006) påpekar då 

kunderna efterfrågar en produkt och företag måste tillhandahålla detta. Josefsson, 

Lundbäck och Falk-Winland beskriver att de alla använder sig av sociala medier och på 

det sättet finns tillgängliga för användare när och hur de vill. Föregående respondenter 

påpekar också att de använder sig av de sociala medier som målgruppen rör sig på. De 

tar reda på vart målgruppen befinner sig så att de inte lägger onödiga resurser på ett 

socialt nätverk som målgruppen inte bryr sig om. Falk-Winland påpekar även att det är 

viktigt känna publiken och dess rörelsemönster. Således genom att vara tillgänglig på 

till exempel Spotify kan kunden själv bestämma vad de vill lyssna på och använda sig 

av musikbolagens playlists. För att kunna kommunicera och förstå vad publiken vill ha 

kan musikbolagen finnas på de medier där målgruppen befinner sig för att sedan 

tillgodose deras behov.  

Fill talar om en tredje typ av strategi, profil-strategi, vilket handlar om hur företaget 

presenterar sig och hur de profilerar sig mot olika målgrupper. Han påstår att 

organisationens kommunikation handlar om att utveckla företagets image, rykte och 

relationer, oavsett om de är interna eller externa. Falk-Winland berättar att Cosmos har 

olika Twitterkonton för olika målgrupper för att nå rätt publik. Johansson säger att 

många artister har dålig koll på hur de betraktas utifrån och vilken image de har och han 

menar att detta är en viktig del i kommunikationen med fansen. Han betonar vikten av 

att artistens image går ihop med kommunikationen, att det ska finnas ett samband. 

Josefsson säger att det skapas en dialog mellan artist och fans i den mån det går och är 

det en artist som är mer engagerad så har hen en annorlunda fanbase. Följaktligen riktas 

användningen av olika sociala medier till olika målgrupper, vissa sociala medier har 

större målgrupper inom vissa segment. Därför är det viktigt för musikbolaget att veta 

vilka de vill nå vid val av sociala medier och hur de ska nås. Sambandet mellan den 

kommunikation som ges och en artists image måste hänga ihop för att de skall få en 

koppling till de fans de vill nå. Ett svar från en artist till ett fan kan skapa något mer än 
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bara en interaktion, det skapar en möjlighet för artisterna att utveckla ett bra rykte och 

relation med sina fans.  

5.3 AIDA (Attention, Interest, Desire & Action) 

Kotler et al. (2011) nämner tre typer av av uppmaningar för att fånga kundernas 

uppmärksamhet som gör att den begärda responsen produceras genom rationella, 

emotionella och moraliska uppmaningar. Dessa uppmaningar handlar om vad en 

marknadsförare kommunicerar, om det är publikens eget intresse, deras positiva 

respektive negativa känslor eller publikens uppfattning av vad som är ”rätt” och 

”propert”. Åstedt menar på att ett musikbolag bör anpassa sin annons, så de når ut till 

rätt publik som skulle kunna tänkas vilja upptäcka den musik de marknadsför. När det 

gäller de moraliska uppmaningarna påpekar Johansson att det inte finns någon generell 

regel mer än att det ska finnas en koppling till den artist som musikbolaget 

marknadsför. Även Falk-Winland påstår att det handlar om att ha sunt förnuft när ett 

företag marknadsför sig via social media. Han fortsätter och menar att det gäller att hitta 

sin egen grej som fungerar bäst. Således handlar det om anpassning. Genom att utgå 

från den målgrupp som ska nås kan ett musikbolag få en större respons än om de inte 

anpassar sig till vad publiken vill se. Det viktiga här är att använda sitt sunda förnuft 

och hitta kopplingen mellan artist och fans. Alltså behöver musikbolagen förstå vilka de 

vill nå och hur de bäst fångar deras uppmärksamhet för att kunna utforma sin 

kommunikation.  Det är således viktigt att musikbolaget inte anpassar sig för mycket 

utan håller fast vid vad de står för.  

Genom teorin har vi funnit två olika sidor vad det gäller att dela videos på sociala 

medier, dels Safko (2009) som tycker att det är bra att dela videos samt James (2013) 

som avråder från att göra det. Vi kan se att båda till viss del stämmer då det kräver mer 

engagemang från fansen att faktiskt trycka play och se videon. Samtidigt kan en video 

ha mycket mer innehåll än en bild eller text och kan därför förmedla mer till fansen. 

Men det är, som tidigare nämnt, om de väljer att titta på den. Eftersom det faktiskt 

kräver mer av fansen att kolla på videon kan det lätt bli att de ignorerar den. Därför 

anser vi  att om musikbolag vill publicera videos bör det vara relevant innehåll som 

tilltalar kunden så att hen trycker på playknappen.   
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Enligt James (2013) ska en marknadsförare gå efter olika steg som kan fånga intresset 

från kunderna, ett steg är att ett företag skall använda foton, eftersom ett foto gör 

följarna mer engagerade än texter. Han påstår även att det är viktigt att endast posta 

relevant information, vilket även Gummesson (2008) påstår. Falk-Winland pratar 

mycket om hur viktigt det är att det som skrivs på social media är relevant och att det är 

att “gå i motvind” om inläggen är orelevanta. Vidare berättar han att Cosmos använder 

sig av sociala medier för att få upp intresset för artisterna, Josefsson säger att Warner 

vill få deras artister att vara så personliga som möjligt på social media för att fånga ett 

intresse. Åstedt påstår att en bild på Instagram får ett större intresse än ett Twitterinlägg. 

Detta visar på att musikbolagen är väldigt medvetna om hur viktigt det är att de är 

sakliga i sin kommunikation och hur lätt det är för fans att tappa intresset ifall de inte är 

det. Genom att ha kunskap om hur intresset kan tappas vet de även hur de kan dra till 

sig uppmärksamhet från fans. Därför använder musikbolag sig av bilder eftersom det 

väcker ett större intresse än en text eftersom “en bild säger mer än tusen ord”. En bild 

kan inte heller ignoreras på samma sätt som en text då en bild alltid syns om den ligger i 

Facebook flödet medan en text måstet väljas att läsas.  

Kotler et al. (2011) menar på att det är viktigt att kunna få sin målgrupp att känna en 

önskan genom det som skrivs i kommunikationen. Författaren anser att iögonfallande 

bilder och rubriker; distinkta format; storlek på meddelandet och position; samt färg, 

form och rörelse tilltalar kunder. James (2013) påpekar även att om kunderna inte gillar 

det som skrivs kommer de inte heller ge någon respons på det. Enligt Falk-Winland 

handlar det om att fansen ska vilja se det som publiceras och att kommunikationen inte 

fungerar om ett företag snöar in sig på vad som är generellt. Johansson förklarar att om 

ett musikbolag har ett budskap som de vill förmedla är det viktigt att det som skrivs i 

kommunikationen med kunderna stämmer överens med hur de framstår som 

musikbolag. Han fortsätter och menar att allt hänger samman och att det handlar om att 

underhålla eller ge något till andra människor. Både författarna och respondenterna är 

överens om att det är viktigt att det som skrivs speglar det musikbolagen står för. Det 

går inte att försöka kommunicera på ett sätt som passar “alla” och vara generell i sin 

kommunikation, utan det som publiceras måste vara mer specifikt. Det gäller för ett 

musikbolag att utforma meddelanden med rätt komponenter i allt från design till 

innehåll för att tillfredsställa målgruppen och locka dem till att ge respons eftersom det 

handlar om att underhålla andra. 
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Enligt Kotler et al. (2011) ska företag fråga målgruppen om hur meddelandet togs emot 

och hur de handlade efteråt. Larsson (2008) pratar om att tala med en publik, 

tvåvägskommunikation, och menar att social media utnyttjar detta sätt då det blir en 

integration mellan företag och mottagare, där mottagaren kan kommunicera med 

företaget och vise versa. Fill (2006) påpekar att genom tvåvägskommunikation kan 

feedback ges till företaget från mottagaren. Falk-Winland menar att kommunikation 

med målgruppen och att kunna ha en dialog är viktigt. Josefsson menar att sociala 

medier har skapat den möjligheten, att skapa en dialog och se engagemanget från 

målgruppen. Johansson påpekar att det är viktigt för företag att ta åt sig den feedback 

som de får, positiv som negativ, för att sedan kunna förbättra sitt arbete. Det är viktigt 

för ett musikbolag att ta till sig den feedback som fås från kunderna. Sociala medier 

öppnar upp för en direkt dialog med kunden där tvåvägskommunikationen får 

musikbolag att få reda på till exempel hur många gånger de såg meddelandet och vad de 

minns mest från det. På så sätt kan musikbolag anpassa och förbättra sina meddelanden 

till de kunder som ska nås. 
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6. SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel presenteras och besvaras de slutsatser som 

framkommit  gällande vår forskningsfråga och hur vi uppfyller uppsatsens syfte. Vi 

kommer ha en personlig diskussion angående det vi, under uppsatsens gång, reflekterat 

över. Slutligen kommer vi ge förslag till fortsatt forskning inom området kommunikation 

på sociala medier och avslutningsvis rekommendera hur musikbolag bör göra i sin 

kommunikation på de sociala medierna.  

 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

Att kommunicera via social media är ett relativt nytt sätt att marknadsföra sig. Något 

som vi  lagt märke till var att musikbolag redan använder sig av sociala medier men vi 

såg att det fanns en stor möjlighet att kunna utveckla detta för att bättre kommunicera 

den bild av musikbolaget som de vill att kunderna ska ha. Därför blev vi nyfikna på att 

undersöka hur de kommunicerar och vad som kanske glöms bort.  

Genom att ha gjort en teoretisk och empirisk studie ska vi nu besvara vår 

forskningsfråga och syfte. För att få ett jämt flöde när vi besvarar forskningsfrågan 

kommer vi att utgå från de olika teorier vi tidigare nämnt för att komma fram till vår 

slutsats. Detta för att ge en tydlig och strukturerad bild av hur 

kommunikationsprocessen ser ut. När det kommer till besvarandet av syftet kommer vi 

lägga fram hur vi har uppfyllt vårt syfte.  

6.1.1 Besvarande av forskningsfrågan 

• Hur kommunicerar svenska musikbolag med sina kunder genom social media? 

Genom detta arbete har vi fått en klar bild av att musikbolag kommunicerar med sina 

kunder genom sina artister via social media. Hur detta går till kan dock skilja sig mellan 

musikbolagen. Lundbäck på Gain berättade för oss att de använder sig av 

ålderssegmentering när det kommer till marknadsföring, något som både teori och 

övriga respondenter ställer sig tveksamma till. Lundbäck anser att ålderssegmentering 

fungerar bra för dem men teorin förespråkar att istället segmentera genom till exempel 

livsstil. Idag går det att rikta sin kommunikation till vad kunden gillar istället för vilken 
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åldersgrupp de tillhör, detta kan göra att målgruppen blir mer exakt och fler kunder 

påverkas. Det går också att samla in information om användarna på sociala medier så att 

kommunikationen kan skräddarsys efter vilka man vill nå. Vi tror att mindre, nischade 

bolag som Gain skulle kunna utöka sin kundkrets genom att göra det och kommunicera 

med de livsstilssegment som passar. Genom vår intervju med Lundbäck, har vi sett att 

det fortfarande kan fungera med ålderssegmentering därför skulle även andra 

musikbolag kunna gynnas av att göra på det sättet. De kan ta inspiration från varandra 

men det är viktigt att komma ihåg att alla sätt inte fungerar lika bra för alla och det 

handlar anpassning. Man bör tänka på att anpassa sig till vad kunderna kan tänkas vilja 

ha utan att anpassa sig för mycket och glömma vad musikbolaget står för, då förlorar de 

sin relevans. Just vikten av att vara relevant är något som både teori och respondenter 

konstaterat, är inläggen inte relevanta tappar publiken lätt intresset. Det gäller för 

musikbolag och deras artister att skilja sig från andra och att en artists image 

kommuniceras på rätt sätt och representerar vilka de är för att behålla kundernas 

intresse. 

Det är även viktigt att veta vart ens målgrupp befinner sig, detta för att musikbolaget 

ska få bästa tänkbara responsen. Att finnas på ett forum kan vara ett slöseri med tid om 

målgruppen inte befinner sig där. Vi har lagt märke till att företagen idag anpassar sig 

till vart kunderna befinner sig då respondenterna beskriver att de har tagit reda på vilka 

sociala medier kunderna använder och efter det bestämmer de vart deras närvaro skall 

vara. Detta kan ses som en omvänd pull-strategi där kunderna lockar till sig företaget 

istället för tvärtom. Det är viktigt att konsumtionsprocessen är enkel för kunderna för att 

de ska kunna mottaga och konsumera lätt. Är processen krånglig finns risk att kunderna 

“faller ut” någonstans och söker sig till enklare lösningar hos ett annat företag.   

För att väcka ett större intresse från kunderna kan bilder användas då de ger större 

uppmärksamhet än en text. Dessa bilder kan framhäva en nostalgisk bild av ett minne, 

till exempel en konsert. Instagram kan användas för att framhäva en artists image och 

det som gör hen unik, det är ett billigt sätt som samtidigt håller hög kvalité. Åstedt 

påpekar att genom att lägga upp bilder kan musikbolag få fler tittningar, mer “likes” och 

mer effekt än bara text detta för att en bild inte kan ignoreras på samma sätt. Om en bild 

ligger i till exempel Facebookflödet så ser användarna den oavsett om de väljer det eller 

inte till skillnad från en text som måste väljas om den ska läsas. Hur man än vänder och 
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vrider på det går det inte att anpassa sig till “alla” utan det gäller att vara specifik och 

veta vem som kan finna inlägget intressant. Utformningen av meddelandet måste 

tillfredsställa den tänkta målgruppen eftersom det handlar om att underhålla de kunder 

musikbolaget vill nå. Social media har öppnat upp ett enklare och mer direkta sätt för 

respons från kunder. Att låta kunder svara på hur de upplevt meddelandet tror vi kan 

öka intresset hos kunderna eftersom att det är roligt att kunna påverka. Detta är även bra 

eftersom responsen från kunderna gör att musikbolag kan förbättra och anpassa sina 

meddelanden som de fått feedback på, därför är tvåvägskommunikationen viktig.  

6.1.2 Besvarande av syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut via social 

media, analysera hur svenska musikbolag kommunicerar via sociala medier samt ge 

rekommendationer till hur de på bästa sätt kan kommunicera med kunderna via de 

sociala medierna.  

I slutsatsen har vi kommit fram till att musikbolag måste anpassa sin kommunikation på 

sociala medier till deras segment. Det som spelar stor roll är att ha ett innehåll som är 

intressant ur kundens perspektiv och som stämmer överens med hur en artists image 

framstår. Vi hävdar att kunden har en stor påverkan på hur kommunikationen ska se ut, 

att företag idag utgår från vilken social media kunden befinner sig. Vilket har gjort att 

kunden har en större makt och kan bestämma vad de vill ha för kommunikation med ett 

musikbolag. Till följd av detta bedömer vi att genom att presentera denna uppsats ökat 

förståelsen för kommunikationsprocessen via sociala medier och hur musikbolag 

kommunicerar via sociala medier, vi anser därmed ha besvarat uppsatsens syfte.  

6.2 Avslutande tankar och reflektioner 

6.2.1 Musikbolag som varumärke 
	  
Det vi tydligast har märkt genom uppsatsens gång är att vi har haft inställningen att ta 

reda på hur musikbolag kommunicerar sitt eget varumärke. Dock har vi insett att det 

idag inte handlar om att få musikbolagens varumärke att synas utan det handlar om hur 

artisterna kommunicerar med deras fans. Falk-Winland är väldigt tydlig med detta och 

menar att det som musikbolag tjänar på är artisterna och inte själva musikbolaget och att 

det är därför man inte marknadsför musikbolaget. Det fungerar visserligen för 

musikbolagen men vi tror att många av dem också skulle tjäna på att marknadsföra även 
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själva bolaget och inte bara artisterna. Vi anser att om ett musikbolag skulle positionera 

sig som till exempel “musikbolaget med den hetaste partymusiken” så skulle de kunna 

nästla sig in i konsumenternas medvetande och vara associerade med något positivt. Om 

ett bolag till exempel ska lansera en ny artist skulle det kunna ha en positiv effekt för 

dem om bolaget är välkänt. Om vi jämför ett musikbolag med exempelvis varumärket 

Apple Inc. där de är både fokuserade på att marknadsföra själva varumärket samtidigt 

som de marknadsför sina “i-produkter”(iPhone, iMac mm). Något som vi har observerat 

är att varje gång Apple släpper en ny produkt skapas en hysteri och människor väntar på 

produkterna i flera månader. Det tror vi att musikbolagen skulle kunna ta lärdom av. 

Det skulle självfallet inte fungera på samma sätt men om bolaget hade ett gott rykte 

hade det avspeglats på artisterna och folk hade blivit förväntansfulla. För små nischade 

musikbolag tror vi att det skulle vara extra gynnsamt att bygga upp bolagets varumärke. 

Detta på grund av att mindre bolag oftast arbetar med artister inom samma eller 

närliggande genrer och därför kan rikta sig till samma eller likartade målgrupper då de 

troligtvis skulle uppskatta liknande musik.   

Dock bör musikbolag vara medvetna om risken som finns när de exponerar sitt 

varumärke på det sättet. Men det är precis som för alla andra varumärken, om ett företag 

associeras med en person som gör något förkastligt påverkar det även företaget. Det 

som kan skada är artister eller anställda på musikbolagen, om de inte gör rätt för sig och 

skapar stora skandaler skadas även varumärket.  

6.2.2 Alla är olika 

Något som vi har reflekterat över under uppsatsens gång är att det handlar mycket om 

anpassning, musikbolag måste anpassa sin kommunikation efter kunderna. Samtidigt 

som detta har blivit allt mer framträdande har vi också insett att musikbolag måste  ta i 

beaktning att människor är olika och att det inte finns någonting som passar alla inom 

en målgrupp. Alltså även om ett musikbolag riktar sig mot ett segment så kommer inte 

alla i det segmentet tilltalas av samma typ av kommunikation.  

6.2.3 Förslag på fortsatt forskning och rekommendationer till musikbolag 

Utifrån de slutsatser vi har kommit fram till gällande musikbolags 

kommunikationsprocess via sociala medier känner vi att det går att utföra fortsatt 

forskning inom samma område. Till sist vill vi även ge rekommendationer till 

musikbolag hur de kan göra för att förbättra sin kommunikation med kunder förutsatt att 
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det vi har kommit fram till i uppsatsen stämmer. Dessa rekommendationer har 

mestadels sin grund i de tolkningar av teori och empiri som vår analys ger.  

Det vi har kommit fram till under uppsatsens gång är att musikbolag måste anpassa sig 

samt att de troligtvis skulle vinna mer på om deras varumärke syntes mer. Fortsatt 

forskning med fokus på själva varumärket i sociala medier skulle ge en klarare bild av 

hur musikbolag kan utnyttja social media för att kommunicera sitt eget varumärke och 

inte bara artisterna. Om djupare forskning på detta skulle framkomma kan musikbolag 

inse att det finns något som kan göras och de kan vinna på det i längden. Musikbolagen 

säger själva att de alltid strävar efter förbättring och om en forskning som rör det ämnet 

uppkommer tror vi att musikbolagen definitivt kan förbättra sig mer i deras 

kommunikation på social media. Något mer som även går att forskas på är hur kunden 

upplever och värdesätter kommunikationen via sociala medier, om de upplever att den 

kan förbättras. Detta är något som vi inte har tagit i beaktning under uppsatsens gång då 

vi har valt att fokusera utifrån företags perspektiv. Därför skulle det vara en möjlighet 

att utforma forskning som rör värdeskapande på sociala medier och framför allt för 

musikbolags räkning. Om musikbolag kan förstå bättre vad det är som skapar värde för 

kunderna kan de förbättra de delar som behövs och utifrån det stärka kommunikationen.  

Med utgångspunkt i att det vi har kommit fram till stämmer så har vi rekommendationer 

till hur musikbolagen kan förstärka sin position. För att nå rätt publik ska musikbolagen 

segmentera sin marknad utifrån livsstil för att kunna nå en publik med lika intresse. 

Men det gäller även att ta hänsyn till att alla är olika, att ta till vara på den feedback som 

tas emot från kunder för att kunna anpassa och förbättra den kommunikation företaget 

har. Att ha ett intressant innehåll är viktigt för att få den uppmärksamhet musikbolagen 

vill ha från kunderna. Relevans är en stor del i vad som skall publiceras, är det något 

som är orelevant kommer det inte att attrahera de potentiella kunderna. Är det ett inlägg 

som inte skapar stort intresse bör musikbolag tänka på vad som fick fel och vad som 

behövs förbättras till nästa inlägg. De ska fråga sig varför musikbolaget och artisterna 

skall finnas på social media och endast använda de medier som är relevanta för dess 

syfte. Att vända sig dit kärnpubliken är och inte bara finnas på alla medier bara för att 

synas. Idag handlar det om att vara där kunden är för att få dess uppmärksamhet, det 

gäller att dra till sig kunden istället för att kunden söker sig till musikbolaget.  
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BILAGA 
Intervjuteman 
 
Vi har valt att använda oss av de 5 w:na och 1:h:t alltså, var, vem, vad, varför, när och 

hur när vi ska ha vår intervjuer. Dessa kommer vi implementera till olika “teman” 

såsom sociala medier, Spotify, Youtube och kommunikationsprocess. Vi har utgått från 

dessa teman för att sedan ha utformat bredare frågor. 

• Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Spotify) 

o Varför använder ni sociala medier? 

o Hur gör ni? 

o Vad är bäst? Innehåll 

o Bästa plattform?  

o Vilka är bäst att marknadsföra sig till, målgrupp? 

o Tidpunkter? När? 
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