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Förord 

 

Att skriva denna uppsats har varit en lärorik process. Vi vill rikta ett stort tack till de 

personer vars bidrag med idéer och kunskap har gjort detta arbete möjligt.  

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som har tagit tid att svara på våra frågor 

och funderingar vilket har bidragit till det empiriska material som ligger till grund för 

undersökningen. Ett stort tack till Revin Baban, Erik Bengtson, Tommy Ericsson, 

Joakim Johansson, Christian Ploog, Nina Thorsell samt vår anonyma respondent.  

Vi vill även tacka vår handledare Kaisa Lund och vår examinator Leif Rytting som har 

visat ett intresse för vårt ämnesområde och bidragit med värdefulla synpunkter.  
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Sammanfattning 

Titel: “Alla känner alla” - En studie om musikbolags relation till media 

Författare: Negin Ayoubi och Amanda Brink 

Handledare: Kaisa Lund 

Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring,  

Music och Event Management - programmet, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2014. 

Nyckelord: Relationer, Nätverk, Varumärken, Musikbranschen, Musikbolag, Media, 

Marknadsföring 

Syfte 

Syftet med vår studie har varit att analysera karaktären på den interaktion som 

förekommer mellan musikbolag och media, samt att undersöka i vilken utsträckning 

artistens varumärke beaktas i denna relation. Dessa delsyften har resulterat i 

forskningsfrågan: 

Vad präglar stora musikbolags relation till media? 

Metod 

I den här uppsatsen har vi valt en kvalitativ forskningsmetod som har antagit en 

abduktiv ansats. Detta metodval kom naturligt då vi ville utforska vårt ämnesområde på 

djupet snarare än på bredden. Det empiriska materialet består av sju intervjuer varav 

fem genomfördes personligen och två stycken via mejl. Våra respondenter representerar 

både stora musikbolag och mediabolag och har således en stark anknytning till det valda 

ämnet.  

Slutsatser 

Vi har genom att analysera vårt empiriska material och den teoretiska referensramen 

identifierat 20 faktorer som präglar stora musikbolags relation till media. Dessa är: 

anpassning, förtroende, informalitet, regelbundenhet, delaktighet, gemensamma 

intressen, kunskap, respekt, vänskaplig distans, professionell närhet, god vilja, nätverk, 

invant beteende, engagemang, passion och utbyte. Vidare har undersökningen av hur 

artistens varumärke beaktas i musikbolags relation till media ingett en förståelse för 

betydelsen av varumärken för att stå ut i mediabruset och hur viktig personalens 

engagemang är för den processen. 
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Abstract 

 

The purpose of our study has been to analyze the character of the interaction between 

music labels and media and to examine to what extent the artist brand is being 

considered in music labels relationship with media. This has resulted in our research 

question: 

● What characterizes the large music labels relationship with media?  

 

For this study we have used a qualitative approach to achieve a deeper understanding of 

our chosen topic. We have conducted seven interviews with representatives from both 

major record labels and media companies with great knowledge about our subject. Five 

of the interviews were conducted face-to-face and two were performed via e-mail.  

In the final chapter we answer our research question and thus present our conclusions. 

By analyzing our empirical data along with theoretical framework we have identified 

twenty factors that characterize major record labels relationship with media. These 

features are: adaptation, trust, informality, regularity, participation, common interests, 

knowledge, respect, friendly distance, professional closeness, good will, networks, 

habitual behaviour, commitment, passion and exchange. Furthermore, the analysis of 

how the artist’s brand is being considered in the relationship between music labels and 

media has brought an understanding of the importance of brands to stand out in a noise 

society and how important the employee engagement is for the process.  

 

 

 

 

 

Key words: Relations, Networks, Branding, Music business, Music Labels, Media, 

Marketing 
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1  Inledning 
I det inledande kapitlet ger vi en introduktion till det valda forskningsområdet.    

Musikbolag, media och noise society framhävs och diskuteras i syfte att försöka ge en 

grundläggande förståelse för ämnet och dess problematik. Vidare presenteras en 

problemformulering och delsyften. Avslutningsvis behandlas avgränsningar och 

definitioner för att ge arbetet en tydlig inriktning.  

 

1.1  Bakgrund 

Media intar en central roll inom musiksektorn. Traditionell media såsom TV, tidningar 

och radio har länge haft en inflytelserik ställning i den moderna kulturen, men i dagens 

samhälle verkar medias fotfäste vara starkare än någonsin. Till följd av utvecklingen av 

Internet i början på 2000-talet genomgick musikbranschen något som Johansson (2012) 

betitlar paradigmskifte, eller mer specifikt en digitalisering av musik.  Lathrop (2003) 

bekräftar genom att förklara att innan digitaliseringen var artister beroende av en 

mellanhand eller kontakt till musikbolag för att få ut sin musik till en bred publik.  Idag 

möjliggör Internet att artister kan skapa en direkt kontakt till konsumenter och 

musiklyssnare, men det blir allt svårare att göra sig hörd. I och med paradigmskiftet, 

Internet och framväxten av sociala medier under 2000-talet skapades möjligheten för 

osignerade artister att få ut sin musik till allmänheten utan hjälp av ett musikbolag. Det 

har skett en betydande utveckling inom media efter Internets utveckling, något som 

Vaast et al. (2013) anser har öppnat nya kanaler för kreativitet. Balaji (2012) lägger 

fram att bloggar, internetforum och sociala medier har bidragit till att media i många fall 

kan anses vara den starkaste gatekeepern när det kommer till populärkultur. Foster et al. 

(2011) förklarar att det är gatekeepers som spelar en kritisk roll i vilka historier som 

skrivs eller vilka låtar som spelas på radio vilket i slutändan når ut till olika målgrupper. 

Vidare ser Balaji (2012) att gatekeepers trots utvecklingar i de kulturella industrierna 

fortfarande har stor influens över artisters trovärdighet, vilket är anledningen till att 

stora musikbolag investerar i resurser för att vinna över dessa nyckelpersoner.  

Hutchison et al. (2010) påvisar att för att musikbolagets investering i artister ska ge 

avkastning spelar marknadsföring en väsentlig roll för att nå fördelaktiga 

försäljningsvolymer. Alla välhanterade marknadsföringskampanjer börjar långt innan 

singeln eller albumets lanseringsdatum. Författaren menar att kampanjer måste anpassas 

till media som recenserar den typen av produkter och i sin tur för musiken vidare ut till 
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konsumenterna. Dewan och Ramaprasad (2014) framhåller att recensioner, både bra och 

dåliga kan öka försäljningsvolym och trovärdighet på produkten, och just nischade och 

kända mediakanaler har stor slagkraft till sina respektive konsumenter. Hutchison et al. 

(2010) säger att om media visar tillräckligt intresse kan musikbolagen nå ut till 

representanter angående artistframträdanden i olika mediekanaler för att generera 

ytterligare drivkraft för försäljning. I en så pass föränderlig bransch ligger det tyngd på 

att hålla sig uppdaterad och vara kreativ på fältet. Detta för att bygga ett varumärke 

kring artisten och skapa ett intresse för produkten redan innan den når ut till 

konsumenterna.  

Scafide (2012) förklarar att musikbolag investerar i lovande artister i form av stora 

förskott och resurser i utbyte mot ägande av rättigheter av de verk som skapas efter 

avtalet, och i vissa fall även innan. Vidare framhäver författaren att på senare år har 

musikbolagens inflytande över branschen blivit hotad då distribution, marknadsföring 

och tillverkning har blivit alltmer digital. Johansson (2012) förklarar att den 

informationsteknologi som musikbolag anser ha lett till nedgång i musikförsäljning i 

detaljhandeln, det vill säga datorer och Internet, är densamme som tillåter osignerade 

artister och band att arbeta med de funktioner som musikbolagen erbjuder. Scafide 

(2012) menar att det inte finns någon tvekan angående att musikbranschen har blivit 

mer digitaliserad och mediastyrd, men en faktor som har varit konstant är att 

musikbolag har kapital och nätverk, något som många nya artister inte har. Drivna 

artister och band behöver fortfarande musikbolagens hjälp med marknadsföring, 

distribution och kunskap för att bli hörda.  

1.2 Problemdiskussion 
Någonstans finns det ett album som antingen väntar på att köpas eller streamas vilket 

skulle kunna leda artisten till topplistorna, men kommer konsumenter att köpa den? 

Lathrop (2003) menar att säljaren måste göra kunderna medvetna om att albumet är 

lanserat och betona värdet av att köpa det. Det är där marknadsföring, som åsyftar till att 

stimulera efterfrågan på en produkt, intar en essentiell roll.  

Idag finns det en uppsjö av mediaplattformer där konsumenter kan läsa om eller lyssna 

på ny musik. Vaast et al. (2013) påtalar att det inte minst har dykt upp en stor mängd ny 

media vilka har tagit plats i en redan etablerad bransch, såsom bloggar och sociala 

medier. Balaji (2012) understyrker dock att traditionell media såsom radio, tidningar 

och TV fortfarande har stor betydelse för en artists framgång. Det slutkonsumenter 
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sällan tänker på är dock att det krävs en stor mängd arbete för att artisterna 

överhuvudtaget ska synas på dessa plattformar. Lathrop (2003) likt Passman (2012) 

framhäver att förberedelser behöver göras i flera steg innan informationen ens kommer 

fram till de gatekeepers som bestämmer om innehållet är relevant för plattformen eller 

inte. Det här gäller både traditionell liksom ny media. Som ensam artist är det ofta svårt 

att på egen hand skapa ett intresse kring sig själv, något som musikbolag länge 

framgångsrikt har gjort med artister. Trots förändringarna inom branschen, antyder 

Passman (2012) samt Balaji (2012) att musikbolagen fortsätter att utöva betydande 

inflytande på marknaden. 

Lathrop (2003) framhåller att musikbranschen alltid har varit en industri full av 

innovatörer; individer som gör sina produkter tillgängliga till lyssnarna genom att 

använda existerande metoder och när det är nödvändigt, skapar nya. Författaren antyder 

att det var sådan innovation vilken ledde bland annat till Internets födelse. Med den nya 

tekniken medfördes således en stark närvaro av vad som har benämnts som "Do-it-

yourself (DIY)-kulturen" inom musikbranschen. Oliver (2010) förklarar att DIY, som 

begreppet antyder, innebär att artister själva skriver, producerar, och distribuerar sin 

egen musik. En följd av populariteten kring DIY är att det är svårare som artist att stå ut 

i bruset som skapas av alla konkurrerande artister.  Lundblad (2008) ser dagens 

samhälle som ett “ noise society” istället för ett informationssamhälle: 

“[...] a society well past the point of information overload, where the economics 

of information are reversed and the value of information at some point drops 

with an increase in the amount offered.”  (Lundblad, 2008, s. 9)  

Vidare betonar Lundblad (2008) att teknologi förändrar samhällen och omfördelar 

makten. En följd av en sådan omfördelning som har blivit tydlig inom musikbranschen, 

där slutkonsumenter i viss mån har återtagit makten, är att marknadsföringen har blivit 

ytterst essentiell. I dagsläget har media ökad makt i den populärkulturella världen, där 

musikbloggar, radiostationer och musiktidningar varje dag blir fler och får större följen. 

Detta blir tydligt då musikläggarna på P3 toppar Redaktionens (2013) lista på 

Nöjesguiden över de 100 mäktigaste inom den Svenska musikbranschen. På listan 

återfinns även kulturjournalister, musikredaktörer samt bokningsansvariga mot 

festivaler och TV. Listan visar att traditionell media, trots Internets framfart, har stor 

slagkraft i musikbranschen. Balaji (2012) påpekar att gatekeepers gör sina val utefter 

viljan att tillfredsställa dess publik samt att uppfylla förväntningarna hos andra 
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gatekeepers, och att det därför är det viktigt att skapa autencitet kring artisten och sälja 

denna som ett varumärke.  

Det finns vad som kan tyckas vara ett aldrig sinande antal aspirerande artister som alla 

vill bli sedda och strävar efter en fulltidskarriär i musikyrket, något som bara händer 

med en bråkdel av de artister som finns. Ett litet antal tar sig ut till lyssnares öron på 

egen hand, men det är med ett musikbolag i ryggen som den större delen artister blir 

kända. Scafide (2012) menar att anledningen till musikbolagens slagkraft kan vara en 

kombination av en mängd faktorer; kunskap och erfarenhet inom området, finansiella 

resurser och förvaltning av dessa, samt relationer och nätverk med betydelsefulla 

aktörer i branschen. I en sådan konkurrenskoncentrerad industri påstår Ford et al. (2009) 

att kontakter kan vara en av de viktigaste resurserna i företaget. Foster et al. (2011) 

fortsätter förklara att sociala nätverk och relationer spelar en viktig roll i att tydliggöra 

kulturella innovationer samt hjälper gatekeepers att bli medvetna om nya artister och 

genrer. Frågan är hur dessa relationer ter sig.  

Hutchison et al. (2010) förklarar att konsumenter i dagens samhälle blir överösta av 

underhållningsprodukter att välja mellan, vilket gör att marknadsföring och 

varumärkesuppbyggande blir alltmer vikigt. Lusensky (2010) jämför situationen med 

1960-talet då människor kom ihåg 34 procent av de annonser de utsattes för. Han 

förklarar att företag på 1960-talet hade förmågan att nå ut till 80 procent av alla 18-49- 

åringar i USA med hjälp av tre stycken sextio sekunders reklaminlägg, idag, hävdar 

Lusensky (2010), att det behövs fler än hundrasjuttio reklaminlägg på bästa 

sändningstid för att nå samma resultat.  Nilsson och Roth (2011) menar att det aldrig har 

varit lika viktigt som det är idag att differentiera sig från sina konkurrenter. Det räcker 

inte med en väldesignad logotyp, en uttänkt produkt, eller ett gynnsamt erbjudande, utan 

det handlar om att bygga upp ett varumärke, veta var det ska exponeras och hur det ska 

utvecklas. Lathrop (2003) understryker att syftet med marknadsföring inom 

musikbranschen är att stimulera försäljningen, vare sig det gäller album, singlar, eller 

turnébiljetter, så att det genererar vinst för musikbolaget. I många fall innebär inte 

marknadsföringsrelationer direkt kontakt till slutkonsumenter utan berör istället 

musikbolagets relation till media som i sin tur förmedlar det till allmänheten. Romaniuk 

(2012) lägger fram att olika mediakanaler attraherar en särskild målgrupp som i många 

fall lockar särskilda typer av varumärken. Detta leder till att nischade aktörer blir 

påverkade av deras begränsade svängrum och därmed agerar på en viss typ av 
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varumärken. Det här leder till frågan om artister som varumärke tas i åtanke hos 

musikbolag i deras kontakt med mediaparter. 

Tidigare forskning som har gjorts vad gäller relationsmarknadsföring har fokuserat på 

exempelvis relationer och nätverk (Wilkinson och Young, 2002), värden i relationer 

(Yaqub, 2013), varumärkesengagemang (Papasolomou och Vrontis, 2006), samt 

mänskliga varumärken (Thomson, 2006). Dessa undersökningar är dock i många fall 

konsumentinriktade och saknar inriktning mot musikbranschen. Därmed finner vi ett 

teoretiskt gap och således anser vi att denna undersökning kan öka förståelsen för en 

dynamisk bransch såsom musikbranschen. 

1.3 Problemformulering  
Då musikbolag agerar inom, vad Lundblad (2008) kallar för “noise society”, visar det 

på marknadsföringens betydelse för artisters framgång. Vi kan se att musikbolag idag 

lägger stor vikt vid marknadsföring av artister genom olika kommunikationskanaler. 

Men innan marknadsföringsmeddelanden når slutkonsument färdas de vanligen via en 

mellanhand. Passman (2012) förklarar att marknadsförare på musikbolag har kontakt 

med kommunikationskanaler, det vill säga media, som reglerar vilka meddelanden som 

ska vidarebefordras till allmänheten. Av den anledningen är det intressant att undersöka 

hur musikbolag arbetar med relationer till media och varumärken för att få artister att stå 

ut i mediebruset. Vad gäller dessa relationer kommer tendenser som finns i 

kommunikationssättet och värdeutbytet att undersökas för att få en tydligare bild av 

förhållandet mellan individerna från de olika motparterna, det vill säga anställda på 

musikbolag och medierepresentanter. Vidare finner vi det intressant att undersöka på 

vilket sätt artisten som varumärke tas i beaktning i relationsmarknadsföringen, det vill 

säga i vilken utsträckning varumärkets identitet styr vilka relationer musikbolaget 

nyttjar för att få ut budskap till allmänheten.  Detta leder fram till följande 

forskningsfråga som vi försöker besvara i det här arbetet. 

 Vad präglar stora musikbolags relation till media?  

1.4 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att analysera karaktären på den interaktion som 

förekommer mellan musikbolag och media samt i vilken utsträckning artistens 

varumärke beaktas i denna relation.  
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1.5 Avgränsning 

För att ha ett behandlingsbart problemområde är inriktningen på marknadsföring inom 

den svenska musikbranschen en avgränsning som kommer naturligt. Som framgår av 

syftet har vi gjort en teoretisk avgränsning då vi har valt att avgränsa undersökningen 

till relationer till media och således kommer inte relationer till konsumenter att beröras. 

Vi har valt att inte ta sociala medier i beaktning då dessa fungerar som en direktlänk till 

konsumenterna och saknar således en motpart. Då media är ett väldigt brett koncept har 

vi valt att fokusera på traditionell media såsom radio, tv och tidningar samt nyare media 

såsom bloggar.  

 Dessutom har vi avgränsat undersökningen av musikbolag till Universal Music, Sony 

Music och Warner Music, som även benämns som majorbolag inom musikbranschen 

(Passman, 2012). Valet av denna inriktning bottnar i att dessa bolag har fler 

marknadsföringsresurser än independentbolag.  

1.5.1 Definitioner 

Skivbolag väljer vi att benämna som musikbolag i det här arbetet då skivbolag idag inte 

huvudsakligen säljer skivor, utan musik i alla dess former. Artist inkluderar inte 

låtskrivare eller kompositör, utan när vi hänvisar till artister i arbetet rör det sig om 

personer som framför musikaliska verk. Independentbolag är alla musikbolag som inte 

tillhör Sony, Warner, och Universal. Vid användning av begreppet Gatekeepers åsyftas 

människor som styr flödet av information, exempelvis journalister, musikläggare och 

bloggare.  
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2 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den metodologi som nyttjas i den här 

uppsatsen. Nedan redogörs metodval, forskningsansats, informationsinsamling av 

primär- och sekundärdata och vidare berörs begreppen validitet och trovärdighet. 

Kapitlet avslutas med att presentera kunskapsprocessen samt en diskussion angående 

metodvalet.  

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2013) konstaterar att det finns två olika forskningsmetoder vid 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning; kvalitativ och kvantitativ. Vid valet av 

en kvantitativ metod medföljer verktyg såsom statistisk bearbetning, mätningar, och 

analys av insamlad data.  Andersen (2012) förklarar att kvantitativ forskningsmetod 

innebär data i form av siffror som vanligen förmedlas i tabeller och diagram. När det 

istället gäller kvalitativ forskningsmetod förklarar Bryman och Bell (2013) att det rör 

sig om mjuka värden och tolkningar. Creswell (2014) anser att kvalitativ forskning är 

ett angreppssätt för att utforska och förstå meningen som individer eller grupper har till 

sociala eller mänskliga problem. Processen involverar framlyftandet av frågor och 

procedurer, med data som vanligtvis samlas in i aktörens omgivning, och forskarens 

tolkning av den insamlade data. Denzin och Lincoln (2011) definierar i sin tur kvalitativ 

metod på följande sätt:  

“Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the 

world” (Denzin och Lincoln, 2011 s. 3)  

I uppsatsen kommer vi att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundar sig i 

syftet där vi vill undersöka relationer och varumärke för att få en djupare förståelse för 

detta. Merriam (2009) förklarar att metoden åsyftar till att undersöka naturen av ett 

fenomen genom förklaringar och beskrivningar. I undersökningen kommer ett antal 

utvalda personer och vår egen tolkning av verkligheten att utgöra den centrala basen för 

uppsatsen. Kvantifiering hade inte gett den detaljerade kunskap som vi vill åt i empirin, 

då arbetet syftar till att undersöka relationer, nätverk och artister som varumärke. 

Denzin och Lincoln (2011) ser att kvalitativ forskningsmetod består av en uppsättning 

tolkande och materiella metoder som gör världen synlig samt understryker att metoder 

såsom, intervjuer, samtal, fotografier och inspelningar förvanskar världen. Vi har en 
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fråga som är öppen för djupa analyser och olika tolkningar, och våra slutsatser kommer 

att appliceras på arbetet. Creswell (2014) förklarar också att kvalitativa 

forskningsmetoder resulterar i en flexibel struktur på rapporten, vilket passar det 

skrivsätt vi tar oss an, och det motiverar komplexa tolkningar vilka kan komma att 

uppstå under forskningens gång. Bryman och Bell (2013) förklarar även de att 

kvalitativa metoder har ett mindre strukturerat angreppssätt och är mer öppna till 

information, samt riktar sig mot djupa analyser. 

2.2 Informationsinsamling 

Den information som bör samlas in fastställs, enligt Holme och Solvang (1997), 

exklusivt för forskningsfrågan. Vid informationsinsamling menar Silverman (2004) att 

det är essentiellt att vara selektiv då information finns i överflöd för att lyckas med sitt 

arbete.  Enligt Merriam (2009) finns det tre sätt att samla in information vid tillämpning 

av kvalitativ forskningsmetod; studera dokument, genomföra observationer, samt 

upprätta intervjuer. De två sistnämnda kategoriseras som primärdata medan hänsyn till 

dokument kategoriseras som sekundärdata. I det här arbetet har både primär- och 

sekundärdata samlats in och granskats.  

2.2.1 Primärdata 

Merriam (2009) framhäver att primärdata är den data som krävs för att besvara 

forskningsfrågan som forskaren på egen hand har samlat in. Bryman och Bell (2013) 

förklarar i sin tur att det i grunden finns tre olika sätt att samla in primärdata; intervjuer, 

fokusgrupper, samt deltagande observation. Att föra intervjuer med personer som 

besitter kunskap kring ämnesområdet är enligt Merriam (2009) det vanligaste 

tillvägagångssättet, och i vissa fall det enda sättet, när det kommer till insamling av 

information.  I det här arbetet har fokusgrupper och deltagande observation uteslutits. 

Anledningen till att fokusgrupper har uteslutits är baserat på det krav att respondenterna 

måste arbeta eller ha arbetat inom de positioner för att ha tillräcklig förståelse för att 

bedömas som en giltig källa. Då vårt arbete berör relationer anser vi att det mest 

fördelaktiga sättet för insamling av primärdata sker med hjälp av intervjuer. Vår 

primärdata består således av semi-strukturerade intervjuer med personer som anses vara 

betydelsefulla för det här arbetet. Nedan följer en kortare presentation av de personer 

som vi har intervjuat:  
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1. Baban, Revin. Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden 

2. Bengtson, Erik. Projektledare för Spinnup på Universal Music Sweden 

3. Ericsson, Tommy. Grundare av webbradion Gimme Indie och liveproducent för 

Musikguiden i P3 

4. Johansson, Joakim. Vice-VD och Marketing director på Universal Music 

Sweden 

5. Ploog, Christian. Redaktör på Devotion Magazine  

6. Respondent A, Musikredaktör och artistbokare för TV-program 

7. Thorsell, Nina. International Promotion Manager på SONY Music Sweden 

 

Dessa personer har noga valts ut med syfte och forskningsfråga i åtanke. Baban, 

Bengtson, Johansson och Thorsell arbetar med marknadsföring av artister i en viss 

utsträckning på majorbolag. Ericsson, Ploog och Respondent A representerar i sin tur 

olika sidor av media; radio, webbtidningar samt TV. Dessutom vill vi tillägga att 

Respondent A har valt att vara anonym i denna uppsats, något som vi respekterat och 

därmed refererar till denne som Respondent A genom hela uppsatsen. Genom att nyttja 

mediarespondenternas kunskap anser vi att vi kan få ett mer holistiskt perspektiv på den 

relation som finns mellan parterna. Dessa respondenter bidrar med intressanta 

synpunkter som lägger en bra grund för analys och för att kunna dra slutsatser. Fem av 

dessa intervjuer har vi kunnat genomföra personligen, medan två dessvärre har 

genomförts via mejl. Anledningen till detta är för att mejl var det enda sättet som dessa 

kunde delta då de ej hade möjlighet att delta på annat sätt. Vi förstår att mejlintervjuer 

inte medför samma djup som personliga intervjuer. Trots det anser vi att vi har fått 

reflekterande svar, vilka vi har kunnat nyttja i nästintill samma utsträckning som 

information som har samlats in via personliga möten.  

2.2.2 Intervjutekniker 

Yin (2013) framhäver att intervjuer huvudsakligen utformas enligt två kategorier; 

strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer.  Som namnet antyder är strukturerade 

intervjuer mer strikta till sin natur. Ett detaljerat manus innan interaktion med 

respondenten förbereds vid den här typen av intervju. Vid strukturerade intervjuer är 

frågorna låsta, medan kvalitativa intervjuer istället håller sig till en form av tankeram 

som tillåter att specificerade frågor varierar i sammanhanget för intervjun.   

Patel och Davidsson (2003) framhåller att det finns en avsaknad av tydlig struktur när 

det kommer till kvalitativa intervjuer, något som även understryks av Bryman och Bell 
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(2013). Patel och Davidsson (2003) förklarar vidare att målet med kvalitativa intervjuer 

är att komma respondenterna nära för att kunna upptäcka och identifiera mönster vad 

gäller ett specificerat fenomen.  Bryman och Bell (2013) bryter ned kvalitativa 

intervjuer till semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju 

tillåter respondenten att tala och associera ledigt. I ett sådant sammanhang är det 

förekommande att respondenten i intervjun enbart berör en fråga.  Valet av att nyttja sig 

av en ostrukturerad intervju grundar sig normalt i, enligt Merriam (2009) att forskaren 

inte besitter tillräcklig kunskap kring fenomenet för att fastställa specifika frågor. 

Ostrukturerade intervjuer verkar för att ge insikt, men kan problematisera för forskaren 

när det kommer till att urskilja distinkta mönster.  

Vid tillämpning av semi-strukturerade intervjuer sammanställer forskaren, enligt 

Bryman och Bell (2005), en intervjuguide som specificerar teman som kommer att 

beröras och på så sätt kan respondenterna få lite friare tyglar vid besvarandet av frågor. 

Holme och Solvang (1997) framhåller att en intervjuguide i somliga fall tillåter parterna 

att föra en intervju som kan liknas vid ett samtal men som i slutändan enbart framhäver 

respondentens associationer. I vårt arbete har vi valt att nyttja semi-strukturerade 

intervjuer för att få en djupare förståelse för uppsatsämnet. Då uppsatsämnet innehåller 

flera olika komponenter och kan te sig som komplext är en öppen struktur något 

fördelaktigt för det här arbetet eftersom det även kan leda till flexibilitet vad gäller 

respondenternas svar. Således har vi istället för att ställa frågor som ter sig som slutna 

utgått från en intervjuguide med fastställda ämnen och teman som strukturerats innan de 

genomförda intervjuerna. Efter genomförandet av personliga intervjuer har det 

transkriberade resultatet skickats till respektive respondent för godkännande, då det kan 

dyka upp missförstånd i översättning från tal till skrift.  

2.2.3 Sekundärdata 

Merriam (2009) definierar sekundärdata som redan publicerad information i ett annat 

syfte. Som tidigare nämnt består sekundärdata av dokument.  Bryman och Bell (2013) 

förklarar att ett sådant dokument kan ta form i böcker, artiklar, och Internetkällor. Inom 

kvalitativ forskning används offentliga publikationer, opublicerade dokument, likväl 

visuella dokument såsom filmer, fotografier, och videor.   I det här arbetet behandlas 

böcker, artiklar och avhandlingar. Vårt syfte med insamlingen har varit att skapa en 

grundläggande förståelse för relationer, nätverk, samt varumärkesuppbyggande när det 

kommer till artister. Vad gäller användningen uppstår inga betydliga förändringar vad 

gäller primär- och sekundärdata då det är viktigt för forskaren i båda fall att vara 



”Alla känner alla” – En studie om musikbolags relation till media 

Negin Ayoubi & Amanda Brink 

 

 

11 

källkritisk samtidigt som det är viktigt att vara mottaglig för ny kännedom. Eftersom 

sekundärdata har producerats av en annan författare blir det, enligt Krishnaswami och 

Satyaprasad (2010) essentiellt att kritiskt granska källans validitet. Av den anledningen 

har vi i största mån varit källkritiska vid informationsinsamlingen till det här arbetet. Vi 

har nyttjat information från legitima källor som bidrar till en vetenskaplig natur och av 

den anledningen har vi i så stor mån som möjligt uteslutit Internet som kan göra 

källkritiken problematisk. Litteratur som har nyttjats är förknippade med 

marknadsföringskurser och funnits på Universitetsbiblioteket i Kalmar eller via 

Linnéuniversitetets databas.  

2.3 Forskningsansats 

Andersen (2012) anser att det går att använda en mängd undersökningsmetoder vid 

studier av organisationer, individer, grupper och fenomen relaterade till dem, vilka man 

kan dra vetenskapliga slutsatser ifrån. Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidsson 

(2011) anser att forskarnas uppgift är att återge en så sanningsenlig bild som möjligt av 

de vetenskapliga studierna och att det finns tre ansatser som kan användas för att göra 

detta. Dessa tre ansatser är deduktion, induktion och abduktion.  

Andersen (2012) förklarar att deduktiva slutsatser är när forskaren drar slutsatser om 

enskilda händelser utifrån generella principer, och att många företagskonsulter utgår 

ifrån detta arbetssätt. De tillämpar sin egna omfattande generella kunskaper på enskilda 

företag. Bryman och Bell (2013) skriver att forskaren vid ett deduktivt tillvägagångssätt 

utgår från tillgängliga teorier och övrig tillgänglig information inom ett visst område. 

Forskaren tar därefter fram hypoteser baserad på tillgänglig information och besvarar 

sedan dessa genom empirisk insamlig. Holme och Solvang (1997) målar upp att den 

deduktiva ansatsen kan ses som en bevisande väg, att en forskare helt enkelt förtar sig 

att bevisa en redan framtagen teori. Patel och Davidson (2011) tar upp att vid deduktiva 

ansatser anses ofta objektiviteten vara bättre, då forskaren innan undersökningen utgår 

från tillgängliga teorier och information, vilket leder till att teorin prövas i verkligheten. 

Induktion förklarar Andersen (2012) är när forskaren sluter sig till en princip eller 

generell lagbundenhet utifrån en enskild händelse, alltså binder forskaren sig till en 

generell kunskap om teorin utifrån empirin. Induktionens grundidé enligt Bryman och 

Bell (2013) är att i det aktuella området efter empiriinsamlingen ta fram ny teori. 

Forskarna har då inte förhandskunskap i ett helt induktivt forskningssätt, vilket praktiskt 

taget är omöjligt att uppnå. Bryman och Bell (2013) påpekar att forskningens 
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arbetsprocess aldrig är helt och hållet induktiv eller deduktiv, utan har inslag av de olika 

arbetssätten. Andersen (2012) bekräftar detta genom att förklara att det ofta är svårt att i 

praktiken skilja mellan induktiva och deduktiva tillvägagångssätt eftersom de ofta vävs 

in i varandra och försiggår simultant genom undersökningsprocessen. Bryman och Bell 

(2013) och Patel och Davidson (2011) förklarar att växlingen mellan de två metoderna 

kallas för iterativt arbetssätt, respektive abduktivt arbetssätt.  

Holme och Solvang (1997) liknar den abduktiva metoden med en gyllene medelväg där 

teorin utvecklas parallellt med empirisk informationsinsamling. Patel och Davidson 

(2011) anser att vid abduktivt arbetssätt skapar forskaren en hypotes på ett enskilt fall, 

och testar denna på nya fall, på det sättet går arbetet från induktivt till deduktivt. Holme 

och Solvang (1997) bekräftar och förklarar att ansatsen alltså möjliggör eventuella 

förändringar av befintliga teorier eller nyproduceringar genom jämförande analyser. 

Backman et al. (2012) menar att abduktion handlar om att med en viss mängd data 

sluter forskaren sig till en teori som förklarar data på bästa sätt. Vidare anser Olsson och 

Sörensen (2011) att abduktion har en induktiv början, så att informationen förstås av 

informanterna, och genom deduktion ökas kunskapen med hjälp av tidigare teoretiska 

förutsättningar.  

Uppsatsen har antagit en abduktiv ansats, då det har skett ett växelspel mellan induktion 

och deduktion. Uppsatsen börjar med ett induktivt utfall, med utgång ur ett enskilt fall 

formulerade vi en teoretisk struktur som kan förklara fallet, och därefter antagit ett 

deduktivt arbetssätt där teorierna omarbetas och utvecklas. Då arbetet har haft en 

flexibel struktur, har detta arbetssätt varit det mest passande för omständigheterna. 

Risken med en abduktiv ansats är dock att forskarna färgas av sina tidigare erfarenheter, 

något vi har tagit i åtanke och har därmed till så stor grad som möjligt förhållit oss 

objektiva till verkligheten. 

2.4 Validitet och trovärdighet 
Inom kvalitativ och kvantitativ forskning finns det två vetenskapliga prövostenar som 

Gummesson (2000) benämner reliabilitet och validitet. Syftet med undersökningar är 

enligt Yin (2013) att kunna validera sina påståenden i den utsträckning som går. Vidare 

menar författaren att för att en studie ska anses vara trovärdig så bör slutsatserna felfritt 

återge verkligheten. Wisker (2009) framhäver att reliabilitet beror på 

forskningsdesignen. Det är inte lika enkelt att uppnå reliabilitet menar Wisker (2009) 

när det kommer till kvalitativ metod som med kvantitativ, då forskaren studerar 
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människor vars erfarenheter och förhållanden varierar och det gör även det sociala 

sammanhang i vilket forskningen bedrivs. Vidare menar hon att det således inte är 

möjligt att replikera resultaten av en sådan forskning exakt. Kvalitativ forskning måste 

därmed strängt kontrollera metoden för datainsamling för att resultaten inte ska 

förvrängas. Andersen (2012) skiljer på kvalitativ och kvantitativ metod som 

analystekniker när det kommer till tidsanvändning och trovärdighet som tillskrivs 

resultaten. Författaren fortsätter att förklara att kvantitativ forskning som analysteknik 

kan uppfattas som mer objektiv och trovärdig än studier som grundar sig på kvalitativ 

data. Kvalitativa undersökningars resultat kan influeras av forskaren på grund av att hen 

måste genomföra tolkningar. 

Det blir således väsentligt att forskare förhåller sig kritiskt till det insamlade materialet 

och tillvägagångssättet. Miles och Huberman (1994) menar vidare att den väsentliga 

svårigheten med användandet av kvalitativa analysmetoden är att de vanligen inte kan 

formuleras exakt och således kan det i somliga fall vara svårt att avgöra om de är 

pålitliga och giltiga. Det här problemet understryks även av Bryman och Bell (2013) 

som menar att forskaren har svårt att säkerställa verklighetens sanning. Denzin och 

Lincoln (2011) menar i sin tur att perspektiv kan problematisera giltighet. Vidare 

förklarar de att lösningen innehåller försök att inkludera fler synpunkter och inkluderar 

att omvärdera hur forskaren ser forskningsämnet.  Enligt Bryman och Bell (2013) har 

forskare som tillämpar kvalitativ forskningsmetod drivit en diskussion kring den 

faktiska relevansen av begrepp såsom validitet och reliabilitet. Forskarna utgår i sitt 

argument från att validitet är grundat i begreppet mätning som de inte anser är något 

som är styrande inom kvalitativ forskning.  

Då både den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden inte kan undgå 

komplikationer av resultat, anser vi att ingen av forskningsmetoderna är bättre än den 

andra i samtliga situationer. Arbetet grundar sig på att undersöka relationen mellan stora 

musikbolag och media och således faller den kvalitativa forskningsmetoden som mest 

passande för undersökningen. Det finns en medvetenhet hos oss kring komplikationerna 

med det här metodvalet som därmed kommer att tas i beaktning vad gäller utformandet 

och genomförandet av arbetet. För att försäkra undersökningens trovärdighet motiveras 

tillvägagångssätt tydligt för att arbetet i viss mån ska kunna rekonstrueras. Alla 

intervjuer som sker i relation till det här arbetet spelas in för att respondenternas åsikter 

ska kunna återges så objektivt som möjligt. Majoriteten av intervjuerna var personliga, 
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för att få så utförliga svar som möjligt och en möjlighet att utveckla egna tankar. Två av 

intervjuerna skedde via mejl då respondenterna varken hade tid för personligt möte eller 

telefonintervju. Innan analysarbetet av empiriinsamlingen började skickades samman-

ställningen av intervjuerna till samtliga respondenter för korrekturläsning och 

godkännande av deras åsikter. Det här för att vi ville ge arbetet  ökad riktighet.   

2.5 Kunskapsprocessen 

Till en början diskuterades det stort och vitt om aktuella och intressanta ämnen, vi var 

överens om att vi skulle skriva om något inom musikbranschen. I det initiala skedet 

ville vi fokusera på promotion, och gjorde research i befintlig litteratur om musikbolag. 

Vid vidare diskussioner visade sig däremot ämnet vara diffust. Därefter utvecklade vi 

tankarna kring ämnet och diskuterade fram att relationer på musikbolag passade sig 

bättre för den informationen vi ville samla in. Vi ville titta på det utbyte som sker 

mellan musikbolag och media, innan information och musik når ut till slutkonsumenter. 

För att göra ämnet mer hanterligt delade vi in arbetet i tre delar: relationer, nätverk och 

varumärken. Under dessa rubriker fann vi litteratur och teorier med en 

företagsekonomisk bas vilka vi ansåg kunde kopplas till musikbranschen.  

Då vi båda ville genomföra intervjuer med aktuella personer i branschen för att få så 

djup och detaljerad kunskap som möjligt föll det sig naturligt att vi skulle anta en 

kvalitativ forskningsmetod. Detta beslut togs också för att frågan genom arbetet har 

styrt ämnet. Det blev naturligt att anta ett abduktivt forskningssätt då vi växlat mellan de 

olika arbetssätten under arbetets gång, och har anpassat oss efter insamlad information. 

Intervjupersonerna kontaktades via mejl, och de fick alla möjlighet att välja hur 

intervjun skulle gå till; via mejl, telefon eller personliga möten. Fem av de sju 

respondenterna mötte vi personligen medan två intervjuer genomfördes via mejl då 

dessa respondenter inte hade möjlighet att delta på ett annat sätt. De personliga 

intervjuerna spelades in via diktafon och transkriberades för att därefter mejlas till 

respondenterna som fick möjlighet att korrekturläsa texten. Detta för att minska riskerna 

för att misstolka den insamlade empirin. Efter att texterna blivit godkända kunde vi 

fortsätta med att analysera den insamlade empirin. Då vi nyttjar en kvalitativ 

forskningsmetod blir det naturligt att vi tillför egna tolkningar och reflektioner i arbetet, 

likväl som respondenterna kan ha ett subjektivt förhållandesätt till deras arbetsområden.  

För att minska upprepningar av det insamlade materialet blev det naturligt att ha ett 

gemensamt kapitel för den insamlade empirin och analys. Vi känner att valet av denna 
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utformning inte påverkar uppsatsen negativt då alla respondenters åsikter lyfts fram 

tydligt samtidigt som kapitlet förhöjs med analytiska reflektioner i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis i uppsatsen förmedlar vi slutsatser där vi 

betonar de utfall vi kan avläsa vad gäller majorbolags relation till media samt hur 

artisten beaktas som varumärke.  

2.6 Metodkritik 

Bryman och Bell (2013) framhåller att en kvalitativ metod kan kritiseras på grund av 

dess subjektiva natur. Kvalitativa forskningsmetoder anses vara subjektiva då resultatet 

av undersökningarna mycket troligen influeras av forskarens egna tolkningar. Vidare 

argumenterar även Holme och Solvang (1997) för den subjektiva naturen av kvalitativ 

metod. De menar att arbetet vanligen är anpassat efter forskarnas personliga situation, 

vilken kan komplicera ett eventuellt återskapande av arbetet. Det här understöds även av 

Wisker (2009) som menar att av den anledningen att det inte är möjligt att replikera 

resultaten av en sådan forskning exakt, då tolkningar ökar risken för missförstånd. 

Bryman och Bell (2013) menar att då forskningen inte alltid kan replikeras är det 

svårare att dra allmänna slutsatser. Det här är något som vi har varit medvetna om under 

arbetets gång. För att minska risken för missförstånd har alla intervjuer spelats in med 

diktafon, samtidigt som anteckningar har förts för att se till att ingen information 

förvrängs. Fortsättningsvis har vi efter transkribering av intervjuer skickat över manuset 

till respondenterna för att få det godkänt, innan sammanställning i ett empiri- och 

analyskapitel. Vidare uppfattar Bryman och Bell (2013) att det kan vara svårt att avgöra 

som läsare varifrån valet av ämne och tema grundar sig på i metoden. Valet av 

respondenter kan även ifrågasättas då de  inte kan representera hela ämnet. Att använda 

sig av intervjuer är enligt Krishaswami och Satyasprad (2010) en risk då otillräckliga 

svar kan ges.  

Vi förstår att kvalitativ metod har subjektiva tendenser, men är ändå det fördelaktigaste 

sättet att kunna komma vårt uppsatsämne närmre. Vi har även förhållit oss till etiska 

frågeställningar när det kommer till intervjuerna. Bryman och Bell (2013) betonar 

väsentligheten i etiska regler kring frivillighet, integritet, förtroende samt anonymitet 

för personer som är involverade i forskningsarbete. Vidare nämner de etiska principer 

såsom informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav, nyttjandekrav, samt falska 

förespeglingar. I vårt arbete har vi varit noga med att informera respondenterna om 

syftet med vårt arbete och skickade även ut intervjufrågor i förväg så att de kan 
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förbereda sig. Vi var noga med att förklara att en inspelning av intervjun sker och att 

nyttjande av informationen enbart kommer att användas för forskningsändamålet. 

Utöver det här är den partiska naturen som kan återfinnas hos intervjupersonerna något 

vi har tagit i beaktning vid studien av resultatet. För att upphäva effekten av 

komplikationen kring respondenter har vi funnit representanter från alla majorbolag, 

samt från media som representerar den andra sidan av relationer för att se till att hänsyn 

tas till båda perspektiv. Under de semi-strukturerade intervjuerna var det respondenterna 

som styrde och inga ledande frågor ställdes. För att göra vårt tillvägagångssätt tydligare 

kan avsnitt 2.5 Kunskapsprocessen studeras och även intervjuguiderna som är  anslutna 

bilagor. Vi har stor förståelse att våra tolkningar kan influera arbetet till viss del men vi 

arbetar kontinuerligt med att motverka personliga tolkningar genom att ha ett kritiskt 

betraktelsesätt. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram. Kapitlet indelas i tre områden; Relationer, Nätverk och Varumärken. Inom 

relationer behandlas definitioner, egenskaper, kriterier, och värde. Inom nätverk 

redogörs för definitioner, sociala nätverk och nätverkande. Inom varumärken 

behandlas definitioner, artister som varumärken, varumärkesidentitet, varumärkes-

engagemang och funktioner. Den teoretiska referensramen lyfter fram de teorier som vi 

anser vara essentiella för att förstå vad som präglar musikbolags relation till media.  

 

3.1 Relationer 
 

3.1.1 Vad är relationer? 

Ritter et al. (2004) framhåller att ett företags relationer är de värdefullaste resurserna ett 

företag besitter. Relationer ger direkta fördelar i form av de många funktioner de har 

samt att de i många fall ger tillgång till marknader och bidrar med vidare kunskap. 

Walter et al. (2001)  håller med Ritter et al. (2004) och belyser att relationer ger 

indirekta fördelar eftersom de ger tillgång till andra relationer, organisationer, resurser 

och kompetenser. Egan (2001) framhåller att sociala relationsaktiviteter i sig endast kan 

ske mellan två individer. Just på företagsmarknader sker dessa relationer mellan 

personal på företagen och erkänns i både köp- och säljarorganisationer samt individer 

inom dessa. Enligt författaren kan dessa bilaterala relationer och nätverksrelationer 

ibland utvecklas till djup vänskap som i vissa fall kan överkomma en individs lojalitet 

till det egna företaget. Vidare anger författaren att det finns två karaktärsdrag i en 

utbytessituation som kan beskrivas som en relation. Det första karaktärsdraget är att 

båda parter ser relationen som verklig och det andra karaktärsdraget är att relationen 

överskrider sporadisk kontakt och uppfattas ha speciell status.  Zineldin (2012) ser 

istället att anledningen till relationer är att skapa utbyten, det vill säga, att båda parter 

ska tjäna på relationen. Han menar att essensen av vilken relation som helst är 

kommunikation och interaktion, vilket länkar människor och organisationer 

tillsammans. 

Ford et al. (2011) klargör att en affärsrelation inte bara består av interaktion mellan 

olika aktörer, utan även företagens resurser och aktiviteter interagerar med varandra och 

påverkar relationen. Flertalet studier har avslöjat att det inte enbart är Ford et al. (2011) 
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som reagerar på konstruktionen av relationer. Gummesson (2008) lyfter fram 

aktivitetslänkar, resursanknytningar och aktörsband som olika kopplingar vilka 

tillsammans skapar en relation mellan köpare och säljare. Ford et al. (2012) utvecklar de 

tre delarna och förklarar att aktiviteter är det som länkar samman aktörerna genom deras 

utbyte av resurser, vilka ses som knutarna i länkarna, och aktörerna är de som styr 

aktiviteterna och sammanställer resurserna, vilket binder samman parterna. Denna åsikt 

stöds av Palmatier et al. (2013) som förklarar att relationer mellan företag utvecklas 

över tid, och är fundamentalt dynamiska. Det är en värdeskapande process där både 

utbytet och relationen ska gynna båda parterna. Då Zineldin (2012) likt tidigare angivna 

författare ser fördelar med relationer argumenterar han för att människor i företag bör 

kunna planera, implementera och hantera aktiviteter och indikationer, för att skapa och 

underhålla så bra relationer som möjligt. Avslutningsvis påminner Morgan och Hunt 

(2004) oss om att relationsmarknadsföringsprocessen består av samtliga aktiviteter vilka 

är riktade mot att etablera, utveckla och underhålla framgångsrika relationsutbyten.  

3.1.2 Relationers egenskaper 

Gummesson (2008) diskuterar egenskaper hos relationer, vilka kan vara användbara i 

relationsmarknadsföring för beslutsfattande och planering. Dessa finns i större eller 

mindre grad i alla relationer och ter sig annorlunda i samtliga. Kang et al. (2013) ser att 

samarbete är en fundamental egenskap i relationer. Vidare tar författarna likt 

Gummesson (2008) upp att engagemang, beroende och vikt av relationen starkt 

påverkar hur förhållandet mellan parterna fungerar. Palmatier (2013) vidhåller att 

engagemang är den mest kritiska faktorn i utvärderingen av ett relationssamarbete, och 

är den viktigaste ingrediensen i ett långvarigt förhållande. Kang et al. (2013) anser att 

tillit, risk och osäkerheter, är egenskaper vilka tydligt påverkar relationer och vilka kan 

tillämpas på både just relationer och varumärken. Gummesson (2008) drar även 

uppmärksamheten till att förekomst, regelbundenhet och intensitet på relationen 

påverkar relationen och varierar i stort och vitt, samt appliceras på både personlig 

kontakt och kommunikation på distans.  Roden och Lawson (2014) anser att även 

anpassning måste ske i alla relationer då parterna naturligt inte passar perfekt med 

varandras aktiviteter, och attraktion i relationer är viktigt för att båda parterna ska finna 

relationen nödvändig.  

Gummesson (2008) demonstrerar även att närhet och avstånd är egenskaper som inte 

bara har att göra med fysisk distans, utan kan vara mental eller emotionell också och 

beröra kulturella och religiösa avstånd, vilket gör att personer som befinner sig i en 
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stark relation söker efter att minska distans. Ahamed och Skallerud (2013) argumenterar 

för mental och kulturell distans, och anser att dessa skillnader i kulturer och mentalitet 

leder till något som författarna kallar för företagsdistanser, vilka strävas efter att 

minskas genom kommunikation parterna emellan. Distanserna skapar barriärer vilka 

företagen bör sträva efter att ta sig över, ett exempel som författarna belyser är 

språkbarriärer, men även olikartade arbetssätt och politiska bakgrunder står som hinder 

för kommunikationen. Ahamed och Skallerud (2013) utvecklar även att styrka i 

relationer ses som relationskvalitet, och detta skapas genom ett gott och hälsosamt 

kommunikationsklimat. Story et al. (2013) har med sin studie kommit fram till att 

relationskvalitet kan uppnås genom tillit, uppskattning och respekt, vilket leder till 

positiva inställningar till relationen.  Till skillnad från detta menar Malholtra (2012) att 

relationshantering i stort påverkar styrkan i relationen, och att det ligger i 

företagsledarnas händer att bygga strategier för att minska distanser. Trots olika 

arbetssätt för att hantera relationer anser författarna liksom Gummesson (2008) att 

företag bör sträva efter att minska distanser i relationer för att sträva efter högre 

relationskvalitet.  

Gonzales et al. (2014) understryker att formalitet och informalitet är egenskaper som 

påtalar formen av relationer. Författaren anser att i företagsrelationer är informalitet en 

nödvändighet för att komplettera formella överenskommelser. Dessa slutsatser kan 

relateras till Gummessons (2008) studie som framhåller att både informalitet och 

formalitet erbjuder nödvändiga fördelar, och olika typer av relationer agerar som olika 

informationskällor och resurser. Formella relationer agerar mer strategiskt, medan 

informella relationer är kritiska för att generera olika typer av nätverkssamordningar, 

vilka tydligt påverkar prestationer. Vidare diskuterar Mainel och Ulkuniemi (2013) att 

rutiner skapar effektivitet och gynnar relationen. Som tidigare nämnda författare har 

hävdat så består relationer av utbyte, både fysiskt och ekonomiskt, men även av 

kunskap och information vilket skapar fungerande allianser. Gonzales et al. (2014) 

förklarar att sociala nätverk genererar socialt kapital, vilket omfattar förmåner som 

information och samarbete, samt källor såsom sociala strukturer och relationer. 

Gummeson (2008) styrker detta och menar att även personliga och sociala egenskaper 

skapar tillit och förtroende, och kan te sig på olika sätt, så som charm och karisma, men 

även ålder, kön, jobb och utbildning.  
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3.1.3 Tillit 

Tillit är vitalt i relationer, men kan vara svårförklarat enligt McKnight och Chervany 

(2001) då forskare har definierat det på en mängd olika sätt. Nationalencyklopedin 

(2014) har definierat tillit på följande sätt: “övertygelse om (någons) trovärdighet eller 

goda avsikter i förhållande till personen i fråga”. Ford et al. (2011) argumenterar för att 

dimensionerna i en företagsrelation inte bara är ekonomiska, då det är en social relation 

och tar plats i den sociala strukturen i företaget. Författaren framhåller att företagen bör 

nyttja dessa sociala relationer för att maximera det utbyte som kan utvinnas. Blois 

(1999) lyfter i sin tur fram att förtroende och tillit endast är något som kan beviljas av 

individer och inte företag som en enskild enhet. Enligt Zineldins (2000) studie har det 

framkommit att den “enkla nyckeln” till välfungerande företagsrelationer mellan 

individer är tillit och engagemang. Theron et. al. (2008) styrker Zineldins (2000) 

slutsats med att förklara att just dessa variabler är de mest frekvent använda i 

relationsmarknadsföring, och att just engagemang speciellt minskar osäkerheter i 

förhållanden och relationer. Vidare förklarar författarna att tillit styrks av engagemang 

vilket i sin tur styrker relationen i sig. Roden och Lawson (2014) förklarar att 

individuell vilja, motivation och strategisk anpassning är ytterligare kriterier för 

framgångsrika relationer. Företagspartners har stor motivation till att ingå i relationer, 

de har något av värde vilket kommer bidra till en lyckad relation.  

Varje part bör enligt Zineldin (2000) ha en tydlig och stadig källa av hållbara 

konkurrenskraftiga fördelar och det bör utvecklas ett ömsesidigt beroende. Parterna bör 

ha gemensamma långsiktiga mål och ha viljan att relationen ska fungera och florera. 

Theron et al. (2008) framhåller även att både gemensamma och egna mål har större 

chans att uppnås om engagemanget i relationen är ömsesidig och välfungerande. 

Zineldin (2000) fortsätter med att förklara att parterna bör ha kompletterande tillgångar 

och kunskaper. De investerar i varandra för att demonstrera deras respektive insatser i 

relationen. De ska alltså vara beroende av varandra.  I Morgan och Hunts (2004) 

omfattande artikel förklarar författarna att företags engagemang visas utåt genom deras 

beteenden och åtaganden, samt att engagemang handlar om att båda parter ser relationen 

som viktig och långsiktig, vilket leder till att båda parterna arbetar för att bevara den. I 

en nyligen utförd studie lyfter Kang et al. (2013) fram att för att uppnå ett engagemang 

mellan parterna måste det finnas ett fokus på kommunikationen då den styrker 

relationen och dess funktion. Likt Kang et al. (2013) argumenterar även Theron et al. 
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(2008) för kommunikationens vikt. Författarna beaktar ett samband mellan 

kommunikation och engagemang som i slutändan styrker tilliten i relationen.  

3.1.4 Värden i relationsmarknadsföring 

Gummesson (2008) som talar om "Total relationship marketing" lägger fram att 

utvecklandet av långsiktiga relationer innebär att parter inom ett nätverk får möjlighet 

att ta del av det värde som genereras. Godson (2009) samt Gummesson (2008) lägger 

fram att det ligger ett värde i det faktum att alla parter kan initiera aktiviteter, vilka 

kringstående parter därmed kan agera efter. Yaqub (2013) påpekar att relationerna 

byggs upp genom investeringar av tid, ansträngning och resurser och leder till 

långsiktiga relationer. Gummesson (2008) argumenterar för att de huvudsakliga målen 

för relationer är samarbeten och skapande av ömsesidiga värden under en längre sikt. 

Marknadsföringsavdelningen ska förvärva kunder, uppehålla kundrelationerna, och 

utöka relationernas varaktighet. Kringliggande parter ses som partners snarare än 

motparter. Anderson och Narus (1999) ser istället värde som en hörnsten i ledningen av 

företagsmarknaden.  I linje med Anderson och Narus (1999) studie diskuterar både Flint 

et al. (1997) och Wilson (1995) att med tanke på den grundläggande karaktären av 

värde på företagsmarknaden är det viktigt att företag förstår medel för värdeskapande. 

Walter et al. (2001)  väljer att förklara värde som en avvägning mellan fördelar och 

uppoffringar. Det förklaras vidare att vissa definierar detta värde i monetära termer 

medan andra använder en bredare definition av värde som även innefattar kompetens, 

marknadsposition och sociala belöningar. Dessa förklaringar av värde stöds av Godson 

(2009) som understryker att målet i relationshantering är att skapa ömsesidigt värde för 

samtliga involverade, även till konkurrenter. Det bör eftersträvas att båda parter tjänar 

på transaktionen, och inte att någon vinner och sätter den andra i stillestånd.  

Yaqub (2013) har identifierat att samarbete parterna emellan leder till gemensamt 

värdeskapande och därmed leder till att parterna båda vinner på situationen. Grönroos 

och Helle (2012) lägger tyngd på att båda parter måste se relationen som fördelaktig för 

att gynna de involverade.  För att parterna ska kunna uppleva relationen som fördelaktig 

tar Kang et al. (2013) i sin tur upp att beroende baseras på den utsträckning de olika 

parterna förlitar sig på varandras resurser, vilket tidigare nämnts kan vara både 

information och produkter, vilket leder till att det ömsesidiga beroendet binder samman 

de olika parterna. Vidare ser de att samarbete definierar hur parterna jobbar tillsammans 

för att nå gemensamma mål, vilket orienterar företagen till en mer långsiktig relation. 

Grönroos och Helle (2012) påvisar att anpassning är en stor del av samarbete och att det 
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är startpunkten i gemensamt värdeskapande. Gummesson (2008) ser istället att 

interaktioner i nätverk bör ske mellan alla involverade, och att utan interaktion är det 

svårt att skapa en relation.  

Relationer skapar som tidigare nämnt band mellan aktörer, dessa band går mellan en 

mängd aktörer och isolerar sig inte till en specifik part, vilket leder till att relationerna 

bildar nätverk. Detta kommer att behandlas följande avsnitt.  

3.2 Nätverk 
 

3.2.1 Vad är ett nätverk? 

Gummesson (2008) framhåller att relationsmarknadsföring är en typ av marknadsföring 

som är baserad på den interaktion som uppstår inom relationsnätverk. Grönroos (2008) 

förtydligar konceptet och förklarar att relationsmarknadsföring grundar sig på all 

interaktion som kan ha en påverkan på komponenter i det så kallade nätverket. Det som 

påverkar ett företags relationer är enligt Ford et al. (2012) dess kopplingar till andra 

företag inom ett ständigt föränderligt nätverk som sträcker sig över affärslandskapet. 

Vidare framhäver de att ett nätverk kan ses som en struktur där ett flertal knutpunkter är 

kopplade till varandra med hjälp av särskilda trådar. I ett företagsnätverk är dessa 

knutpunkter enheter, till exempel producenter, kunder, och leverantörer av ekonomi, 

kunskap och inflytande. Trådarna symboliserar relationerna mellan företagen och både 

trådarna och knutpunkterna står för materiella och immateriella resurser. Scott (1992) 

betonar detta faktum och påtalar att nätverk inte är en värld av enskilda och isolerade 

transaktioner, utan att nätverk är ett resultat av komplexa interaktioner mellan företag.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) liksom Polese och Gummesson (2009) menar att 

nätverksorganisering är en organisationsform som utgörs av flera självständiga enheter 

vilka ger sig in i ett samarbete. Ett sådant samarbete innefattar utväxling av resurser 

mellan organisationerna i nätverket. Vidare förtydligar författarna att två sorters resurser 

urskiljs: utbyte av varor och tjänster och informationsutbyte. Hur dessa resursutbyten 

ser ut genom interaktionen mellan parterna beror på tidigare erfarenheter enligt Ford et 

al. (2012). Det beror också på vad som händer i relationerna mellan var och en av 

parterna och andra företag utanför, och slutligen på vad som händer på andra håll i det 

nätverk av relationer mellan företag som inte är direkt involverade. Ett nätverk av 

relationer har således en direkt påverkan på de företag som agerar inom det. 
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Jacobsen och Thorsvik (2008) framhåller att nätverk som befinner sig i balans 

kännetecknas av att organisationerna är överens om varandras uppgifter, vilka kunder de 

ska vända sig till och vilka metoder organisationen ska anamma. Organisationerna är 

också ideologiskt överens. Det råder således en enighet om uppgiftens karaktär. Polese 

och Gummesson (2009) ser också dessa kännetecken och utvecklar att välfungerande 

nätverk positivt värderar varandras organisationer, bidrar med egna fördelar samt ingår i 

en god arbetssamordning. 

3.2.2 Individers betydelse 

Ritter et al. (2004) ritar upp att ett företag i sig inte är något mer än ett komplext nätverk 

av interna relationer mellan personer, avdelningar och funktionella enheter som ligger 

till grund för företagets förmåga att utveckla och genomföra strategier. Håkansson och 

Snehota (2006) observerar att företagsrelationer ofta verkar i miljöer vilka inkluderar ett 

begränsat antal identifierade enheter, det vill säga aktörer. Dessa aktörer är kontinuerligt 

involverade i utbytesrelationer med organisationen, i vilka fall varje individuell part har 

betydlig influens på organisationen. Företag har sällan fullständig kontroll över dessa 

relationer, utan influeras vanligen av andra inom och utanför relationen. Av den 

anledningen menar Ritter et al. (2004) att företagsnätverk är självorganiserade system. 

Wilkinson och Young (2002) förklarar att i självorganiserade system är ordningen 

vanligen baserad på ett botten-upp system från de lokala interaktioner som sker mellan 

företag i de relationer som de är inblandande i. Ritter et al. (2004) menar därmed att ur 

Wilkinsons och Youngs (2002) synvinkel kan således inte nätverk kontrolleras av ett 

enda företag. Alla företag är samtidigt involverade i den löpande förvaltningen av 

nätverket. Vidare förklarar Ritter et al. (2004) att denna insikt väcker viktiga frågor om i 

vilken utsträckning företagen kan och bör försöka hantera sina relationer och nätverk.  

Kanter (1994) belyser att företag interagerar med andra organisationer genom sitt 

nätverk av interna relationer. Något som även Reinholt et al. (2011) argumenterar för då 

de ser att företag vilka agerar i en dynamisk och föränderlig marknad förlitar sig på 

anställdas egna inter-organisationella nätverk och utomstående resurser i form av 

kunskap och information. Carboni och Ehrlich (2013) argumenterar liksom tidigare 

författare för att individuell insats och personliga relationer kan påverka en 

organisations resultat. Författarna lyfter ytterligare fram att individer kan vara centrala i 

nätverk och att nätverkscentralitet är en strukturell position länkad till ökade 

värdeutbyten i relationen, vilket Reinholt et al. (2011) styrker och förklarar att olika 

personliga länkar skapar olika möjligheter för informationsutbyte. Håkansson och 
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Snehota (2006) observerar i sin tur att när aktörerna som påverkar organisationen är få 

till antalet, är det allt som oftast behandlade som unika motparter, och får en distinkt 

identitet. Vidare anser författarna att dessa relationslänkar generellt är kontinuerliga 

över en viss tid, ofta komplexa och består av ett nät av interaktiva relationer mellan 

individer i samtliga organisationer.  

3.2.3 Nätverkande 

Godson (2009) har sett att det länge har varit erkänt att nätverkande mellan företag ökar 

värdeskapande. Ritter (1999) håller med Godson (2009) och lyfter fram att företagets 

flesta relationer är sammankopplade med varandra. En relation kan påverka de andra 

relationerna både positivt och negativt. I och med sammankoppling menar författaren att 

en relation inte kan isoleras inom ett nätverk. Godson (2009) och Ritter (1999) 

argumenterar för att kontinuerliga interaktioner utvecklas till starka relationer och 

nätverk. Godson (2009) belyser att nätverkande hänvisar till företagsledarens försök att 

ändra och utveckla kontakter och relationer med andra företag. Detta leder naturligt till 

en interaktion mellan parterna. Ford et al. (2011) lägger i sin forskning vikt vid att just 

nätverkande är en interaktiv process samt att alla parter inom ett nätverk har förmågan 

att påverka hela nätverket genom deras handlingar. Alla företag nätverkar när de 

försöker konfrontera frågor i en viss relation, utveckla relationsportföljen, eller ändra 

sin nätverksposition. Vidare anser författarna att ett företags nätverk baseras på en bild 

av sin egen position i nätverket, andras positioner samt deras reaktioner. Håkansson och 

Snehota (1995) förmedlar att affärsrelationer vanligen byggs upp genom en social 

utbytesprocess där de individer som deltar känner engagemang för mer än bara sina 

arbetsuppgifter. De individer som deltar i ett affärsförhållande tendera att väva ett nät av 

personliga relationer. Författarna argumenterar för att detta kan vara en förutsättning för 

utvecklingen av interorganisatoriska band mellan två företag. Polese och Gummesson 

(2009) lyfter i sin tur fram att det inte finns någon storleksgräns för nätverk. Författarna 

belyser att nätverk är ett resultat av slumpmässiga handlingar och kan vara både 

formella och informella. Davidsson och Honig (2003) framhåller att det kan vara 

tidskrävande att utveckla alla de resurser som krävs för att skapa framgångsrika 

affärssatsningar. Författarna menar således att nya affärssatsningar underlättas genom 

externa kontakter som har specialiserade resurser som kan hjälpa att etablera satsningen 

och växa. Teng (2007) påpekar att ett samarbete som Davidsson och Honig (2003) berör 

är det mest fördelaktiga alternativet för förvärv av resurser.  Powell and Grodal (2005)  

har i sin studie kommit fram till att företag med breda nätverk får ett större utbyte av 
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kunskap, kompetens och erfarenheter som med stor sannolikhet leder till nya 

möjligheter. Kim och Aldrich (2005) ser dock att det är viktigt att värna om mångfalden 

i nätverket och inte bara fokusera på att utöka det. Författarna argumenterar för att 

nätverk som består av aktörer med liknande bakgrund och intresse mer troligt präglas av 

en brist på mångfald som inte nödvändigtvis leder till fler möjligheter.  

Ford et al. (2011) understryker att nätverkande handlar om att hantera paradoxer som 

kan uppstå. Nätverk bringar inte bara positiva insatser, utan innehåller ett antal 

paradoxer. Till en början hjälper nätverk företag att växa och utvecklas, men genom 

starka relationer kan personer även bli nedbunden av sitt nätverk i de aktuella 

operationssätten. Ford et al. (2011) identifierar då den första paradoxen; att ett nätverk 

kan vara både frihet och en bur för företaget.  Ritter et al. (2004) framhåller även att ett 

företag som är inbäddat i ett nätverk både kan leda till fler möjligheter men att det även 

finns en risk att företagets prestanda begränsas.  

Håkansson och Ford (2002) förtydligar att den första nätverks paradoxen innebär att 

företag inom ett nätverk inte är fria att handla efter sina egna mål eller omständigheter 

som kan uppstå då företag inom nätverk inte är isolerade från varandra, vilket är något 

som även understryks av Blankenburg et al. (1999). Författarna menar på så sätt att 

företagens överväganden och åtgärder enbart kan förstås fullt ut inom en struktur av 

enskilt betydande motparter och relationer. Den andra paradoxen är att ett företags 

relationer är produkten av dess egna val och handlingar, men företaget i sig är resultatet 

av dessa relationer och vad som har hänt inom dessa. Det går därmed inte avgöra om 

företaget avgör dess relationer eller om relationerna avgör företaget, båda situationer 

existerar simultant och båda premisser är lika giltiga. Ford et als. (2011) tredje paradox 

är att företag försöker styra relationerna och kontrollera nätverket för att uppnå sina 

egna mål. Men ju mer kontrollerat ett nätverk är, desto mindre effektivt och innovativt 

blir nätverket. 

3.2.4 Sociala nätverk 

Brass et al. (1998) definierar ett socialt nätverk som en uppsättning aktörer och 

relationer eller brist på relationer mellan aktörerna. Likaså anser Flaherty et al. (2012) 

att sociala nätverk utmärks av strukturen och anknytningarna av relationerna därinom, 

där strukturen hänvisar till mönster i relationerna och anknytningarna refererar till 

innehållet i relationen. Wolfe Morrison (2002) lyfter fram att tidigare forskning hävdar 

att mycket användbar information kan finnas i sociala nätverk. Vidare hävdar hon att ett 
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antagande bakom nätverksforskning är att strukturerade sociala relationer är mer 

kraftfulla källor för förklaringar än personliga egenskaper hos medlemmarna inom ett 

socialt system. Även Godson (2009) kungör att personliga och sociala relationer är 

väsentliga i många affärsrelationer då vi som människor ofta föredrar att göra affärer 

med människor som vi känner och tycker om och att i många kulturer görs vanligen inte 

affärer med främlingar. Vidare påpekar författaren att personer inte nödvändigtvis måste 

känna dessa människor personligen, men att det finns en vetskap att det går att lita på 

dem. Ansari et al. (2011) tar upp att sociala nätverk ofta är multiplexa, vilket innebär att 

de involverade aktörerna har flera olika roller och olika sätt att interagera. Vidare anser 

de att multiplexa relationer stärker banden mellan aktörerna, och ökar antalet sätt de kan 

återgälda tjänster. Därmed är det relevant att identifiera influensfulla aktörer och 

opinionsledare i nätverket. På så sätt anser Gummesson (2008) att personliga och 

sociala relationer är de mest stabila i affärslivet, och kan göra stor skillnad i 

lågkonjunkturer.  Godson (2009) framhåller att sociala och personliga nätverk lättsamt 

kan klassas som formella, informella eller kulturella. 

Formella nätverk kan vara klubbar, grupper och föreningar, förklarar Godson (2009), i 

vilka behöriga individer kan tillägga stort värde i relationer. I många fall krävs inbjudan 

i dessa föreningar för att få ta del av nätverket, vilket hjälper till att styrka tillit då 

medlemmarna gör affärer med likasinnade. Chen och Krauskopf (2013) accentuerar i 

sin tur att formella nätverk inom organisationer innebär ett utbyte mellan medarbetare 

som grundar sig på hur organisationschemat är strukturerat. Godson (2009) förklarar 

vidare att informella nätverk kan vara sådana som familj eller vänner och kräver inte 

medlemskap, utan formas naturligt inom grupper av människor som befinner sig i nära 

kontakt med varandra. Dessutom tas det upp att det på många sätt är svårare för 

utestående att ta sig in i dessa nätverk snarare än i formella klubbar då sociala och 

personliga relationer influerar involverade parter. Krackhardt och Hanson (1993) 

förklarar att informella nätverk kan återfinnas inom organisationer och accentuerar att 

mycket av det verkliga företagsarbetet sker genom arbetstagarnas egenskapade 

informella nätverk inom en formell organisation, det vill säga utöver ett tydligt 

strukturerat organisationsschema. Författarna framhäver att dessa informella nätverk 

kan skära genom formella rapporteringsförfaranden för att få ett uppdrag genomfört 

snabbare. Krackhardt (1992) betonar i tidigare forskning att en av de uttrycksfulla 

funktioner ett socialt nätverk har är att bygga vänskap mellan parter. På så sätt antar då 

nätverket en informell prägling då den representerar ett mer individuellt val. Författaren 
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framhåller att personer inom ett informellt nätverk har mer handlingsfrihet. Winston et 

al. (2010) tydliggör i sin tur att kulturella nätverk omfattar människor som delar samma 

intresse och idéer, till skillnad från ett vanligt socialt nätverk som består av människor 

som interagerar med varandra. Författarna, förklarar att storleken av ett kulturellt 

nätverk beror på typen av intresse. Avslutningsvis lyfter Godson (2009) fram att 

kulturella nätverk har tydliga gränser, vanligtvis definierade genom födelseplats eller 

religion. Dessa starka gränser skapar tydliga hinder för utomstående. Författaren 

förklarar att kulturella skillnader inte bara finns mellan landsgränser, och att 

marknadsförare således inte enbart måste arbeta för att utveckla rätt 

marknadsföringsmix, utan måste även se till att nyckelpersoner i organisationen rör sig i 

rätt cirklar och tillhör rätt klubbar. 

Framsteg inom forskning av nätverk och relationer har visat att det är väsentligt att ta 

reda på hur relationer mellan olika aktörer inom nätverk ser ut för att förstå på deras 

innebörd. Det kan således vara intressant att studera hur varumärken påverkar dessa 

relationer och av den anledningen kommer nedanstående del att behandla just den 

aspekten.  

3.3 Varumärke  
 

3.3.1 Vad är ett varumärke? 

Då varumärken är ett sådant immateriellt koncept, menar Kotler och Pfoertsch (2001) 

att det vanligen kan missuppfattas som ett verktyg för att skapa illusionen att en produkt 

eller tjänst är bättre än den egentligen är.  Aaker (2002) ser istället ett framgångsrikt 

varumärke som en produkt som är anknuten till positiva associationer. De positiva 

associationerna medför att kunden uppfattar att produkten besitter ett högre värde än 

dess konkurrenter. Vidare förklaras att en sådan situation kan generera kundlojalitet i 

den mån att kunden kan ha överseende vad gäller högre pris, väntetid, samt brister i 

kvalitet. Kapferer (2007)  stödjer även idén om att ett varumärke är något som en kund 

har en uppsättning associationer kring och att det här i sin tur skapar ett mervärde för 

varumärket. Dahlén och Lange (2009)  framhåller att det är just dessa associationer som 

konstruerar varumärket och genererar dess värde. En logga och en välutarbetad slogan 

är inte enbart det som klassificeras som ett varumärke. Istället förehåller Post (2004) att 

ett varumärke utgörs av alla meddelanden ett företag kommunicerar. Författaren 

förklarar vidare att varumärken har förmågan att skapa kundlojalitet och inge förtroende 

hos kunden då ett varumärke kan verka som en emotionell koppling mellan kunden och 
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produkten. Buckingham (2008) tydliggör ett varumärke som en rad uppfattningar i 

huvudet på konsumenten, som både kan vara en kund eller en anställd. Olins (2008) 

beskriver ett varumärke som en organisation, produkt, eller en tjänst med personlighet. 

Olins (2008) menar således att ett varumärke kan omfatta företaget som helhet och dess 

produkter och tjänster.   

3.3.2 Artister är varumärken 

Bennet (2012) menar att det inte var så länge sedan ett så kallat "brand" (varumärke) 

ansågs vara en symbol i syfte att urskilja ägandet av en ko från en annan. Men under 

loppet av 1900-talet, insåg massproducenter att det inte räckte med unikt märka 

produkter, utan att en distinkt personlighet, eller identitet måste genomsyra dem. 

Författaren framhäver att varumärket blev en slags metafor som definierade produkten 

eller tjänsten. Från att nyttja varumärken i massmarknadsföring övergick det helt enkelt, 

enligt Bennet (2012) till personliga varumärken. Vidare framhåller författaren att då 

institutioner spelar mindre roll för näringslivet, sport, journalistik och den akademiska 

värden, särskiljer sig eliten genom deras förmåga att förvandla sig själva till stjärnor 

genom att marknadsföra sig själva som varumärken. Kapferer (2012) påtalar att 

varumärken har en personlighet och genom att regelbundet kommunicera dess budskap 

till målgruppen utvecklas denna. Detta blir tydligt när det handlar om artister som 

varumärken. Keller (1998) likt Kapferer (2012) lyfter fram att på grund av 

varumärkespersonligheten kan en produkt tilldelas mänskliga karaktärsdrag. Författaren 

framhåller att begrepp som normalt används för att beskriva en person kan nyttjas för att 

beskriva ett varumärke. I Chuang och Dings (2013) undersökning definierar de ett 

mänskligt varumärke som en känd person som är föremål för marknads-

kommunikationsinsatser såsom reklam och PR-kampanjer, och TV-inslag. De menar att 

ett mänskligt varumärke har en immateriell tillgång som kombinerar alla relevanta 

funktioner som utgör varumärket. Författarna förklarar att då celebriteter är mänskliga 

varumärken blir varumärkespersonligheten som Keller (1998) och Kapferer (2012) 

argumenterar för, mer tydlig. Att etablera en tilltalande image är således viktigt för att 

bättre hantera varumärkets värde för en enskild människa och ge lukrativa resultat.  

Schroeder (2005) påpekar att framgångsrika artister har anammat varumärkes-

uppbyggande, och ser det inte längre som en motsats till konstnärlig integritet eller 

autenticitet.  

Likt Chuang och Ding (2012) ser även Thompson (2006) mänskliga varumärken som 

välkända personas vilka är föremål för marknadskommunikationsinsatser, exempelvis 
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artister. Thomson (2006) förklarar vidare att organisationer spenderar stora summor 

årligen för att försöka att generera kopplingar mellan konsumenter och mänskliga 

varumärken. Vidare framhåller författaren att termen "varumärke" vanligen nyttjas för 

företag, produkter, och tjänster, men i verkligheten kan även celebriteter anses vara 

varumärken eftersom de vanligen hanteras professionellt och för att de har liknande 

egenskaper som ett varumärke har. Lieb (2012) delar Thompsons (2006) åsikt och 

framhåller i sin bok att artister är varumärken. Författarna påvisar att konsumenter är 

mer benägna att se det mänskliga varumärket som åtkomlig om det sker en regelbunden 

interaktion. Tolson (2001) har i sin studie kommit fram till att om mänskliga 

varumärken uppfattas vara autentiska så kommer en relation enklare att omfamnas. 

Författaren framhäver att autenticitet bäst arbetas fram långsamt, vilket signalerar en 

långsiktig syn och genom att undvika tillvägagångssätt som kan betraktas som 

opportunism då det kan medföra negativa associationer.  

Omfattande forskning har undersökt funktioner i olika typer av relationer som 

människor har med mänskliga varumärken. Till exempel, avgudadyrkan (Houran et al. 

2005), fandoms (Leets et al. 1995) och kändisdyrkan har utforskats. Leets et al. (1995) 

framhåller att en stark relation uppstår när en person fäster sig vid en annan som 

vanligen brukar upplevas mellan barn och föräldrar men utvecklas rutinmässigt till att 

människor fäster sig vid mänskliga varumärken. Thompson (2006) lyfter fram att för att 

någon ska fästa sig till ett mänskligt varumärke måste konsumenten initialt finna en 

sorts attraktion till varumärket. Med andra ord är det osannolikt att kundlojalitet 

utvecklas om relationen präglas av intensiva negativa känslor. Thompson (2006) påstår 

av den anledningen att ett företag måste introducera ett mänskligt varumärke försiktigt 

och positionera det väl.  

3.3.3 Varumärkesidentitet 

Likt det faktum att en persons identitet bidrar till att ge riktning, syfte och mening för 

den personen, menar Aaker (2002) att varumärkesidentitet har samma syfte för själva 

varumärket. Han fortsätter att förklara att det är centralt för varumärkets strategiska 

vision och driver även fram associationer som påstås vara hjärtat och själen i 

varumärket. Doyle (2002) ser istället varumärkesidentitet som något företag arbetar med 

för att förmedla varumärket till målgruppen, till skillnad från varumärkesimage som 

handlar om vilka faktiska associationer som målgruppen upplever i verkligheten. 

Varumärkesidentitet handlar således generellt om hur ett företag vill ses av andra samt 

vilka associationer de vill väcka. Detta kan kopplas till Thompsons (2006) åsikt om att 
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varumärkesidentitet även kan handla om hur mänskliga varumärken, exempelvis artister 

vill ses. När det kommer till mänskliga varumärken väljer Lieb (2012) därmed att kalla 

detta för varumärkespersonlighet då det är riktiga människor som är varumärken. 

Eriksson och Åkerman (1999) argumenterar för att kundernas associationer beror på 

deras tidigare erfarenheter samt hur varumärket möter kundens förväntningar.  

Luskensky (2010) framhåller i linje med Eriksson och Åkerman (1999) att associationer 

förmedlar ett löfte till konsumenter vilket är något varumärken måste hålla för att skapa 

kundlojalitet och bygga långsiktiga relationer. Vidare diskuterar både Aaker (2002) och 

Lusensky (2010) att varumärkesidentiteten är konstruerad utefter tre begrepp. 

Kärnvarumärkesidentiteten som företagets strategier och värderingar grundar sig på. 

Kärnvarumärkesidentiteten hålls konstant genom att företaget tydliggör vad de vill att 

kunden ska associera varumärket med. Det andra begreppet benämns enligt Lusensky 

(2010) som den utvidgade varumärkesidentiteten och berör personlighet och symbolism 

som kan förändras och anpassas. Den tredje beståndsdelen är varumärkeslöftet, som 

namnet antyder, förmedlar varumärkets löfte till konsumenterna. Aaker (2002) 

framhåller att dessa emotionella och funktionella beståndsdelar lägger grunden för en 

relation mellan varumärke och konsument. Det går att dra paralleller med Aakers (2002) 

studie och Leets et als. (1995) forskning som argumenterar för att det är vanligt att vid 

starka relationer fästa sig vid mänskliga varumärken. Medan varumärken talar till 

hjärnan och hjärtat, menar Wheeler (2006) istället att varumärkesidentitet är något 

konkret och tilltalar alla sinnen. Varumärkesidentitet är det visuella och verbala 

uttrycket av ett varumärke som stödjer, uttrycker, kommunicerar och visualiserar 

varumärket. Kopplat till varumärkesidentiteten argumenterar Fill (2011) att varumärken 

representerar resultatet av marknadsföringsaktiviteter över en utsatt tidsperiod och att 

starka varumärken representerar lyckade integrationsprojekt under en viss period. 

Vidare förklarar han att organisationer internt måste vara samordnade så att varumärket 

externt uppfattas som konsekvent och enhetligt, vilket är något som Thompson (2006) 

håller med om när det kommer till mänskliga varumärken.  Även Aaker (2010) delar 

samma åsikt som Fill (2011)  och uppfattar att varumärken sedda som tillgångar kan 

påverka det finansiella välmåendet hos ett företag.  

3.3.4 Varumärkesengagemang 

Buckingham (2008) förklarar att varumärkesengagemang beskriver förhållandet mellan 

det löfte som en organisation har delgivit och i vilken grad det sammanlänkas med de 

behovsstyrda individerna, vare sig de är anställda eller kunder. Vidare betonar 
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författaren att varumärkesengagemang är den drivande kraften bakom beslutsfattande. 

Buckingham (2008) framhäver också att relationer och lojalitet och är de enskilt 

viktigaste aspekterna av varumärkeshantering. Därav anser Schroeder (2005) att 

artisterna själva även är ansvariga för sitt eget varumärke och måste engagera sig i 

utvecklingen, vården och arbetet med uppehållet av dess varumärke. Papasolomou och 

Vrontis (2006) belyser att företagsanställda inte endast verkar för att förmedla ett 

varumärke utåt men också för att bygga det. På så vis menar de liksom Ahmed och 

Rafiq (2003) att anställda som trivs på arbetsplatsen med stor sannolikhet kan producera 

bättre resultat i sitt arbete. Berry och Parasuraman (1991) framhåller i sin tur att om 

personalen inte har kunskap om vad varumärket står för och vilka associationer som 

företaget strävar efter så blir det svårt för personalen att känna sig delaktiga i processen 

och kommunikationen av varumärket blir således bristande.  

Varumärkesengagemang handlar enligt Buckingham (2008) främst om att personalen 

ska:  

 förstå de kärnvärden som organisationen står för 

 förstå behoven hos kunder, anställda, och intressenter 

 kommunicera löften effektivt och tydligt till både interna och externa 

intressenter 

 

Ghose (2009) förklarar att företag måste arbeta för att de anställda ska ha kunskap om 

varumärket så att de även känner sig engagerade i kommunikationen av det. Chernatony 

(2010) betonar i sin tur att fokus egentligen bör ligga på de anställda och inte kunderna 

då det är personalen som har till uppgift att förmedla varumärket. Författaren menar 

således att om personalen inte känner något varumärkesengagemang så kan de inte 

heller kommunicera varumärkeslöftet. Även Backhaus och Tikoo (2004) förmedlar att 

det är essentiellt att personalen visar varumärkesengagemang. Crewson (1997) uttalar 

att engagemang innebär att de anställda strävar efter att producera bra resultat och trivs i 

företaget. Buckingham (2008) framhåller att anställda i företaget är avgörande för 

varumärkets rykte och att de som är chefer över frontlinjen är de viktigaste 

kommunikatörerna på alla företag och därmed essentiella för att skapa 

varumärkesengagemang. Personal i frontlinjen, definierar Gummesson (2008) som 

personer som har direkt kontakt med kunder, försäljare, likt andra personer som 

producerar eller levererar service. Ghose (2009) menar således att företag bör lägga 
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fokus på att träna och motivera personalen. Mitchell (2002) framhåller att träning och 

motivation också är viktigt för personalen ska hålla sig uppdaterade om varumärket och 

därmed kan kommunicera det rätt. 

3.3.5 Varumärkets funktion 

När varumärket effektivt introduceras och upprätthålls kan det enligt Olins (2008) vara 

en viktig resurs för företaget och kan i somliga fall kan vara företagets viktigaste 

finansiella tillgång. Detta faktum bekräftas av Björnheden (2004) som förklarar att det 

spelar en avgörande roll för varumärket  att ta sig in på marknaden. Denna åsikt stöds av 

Bennet (2012) som argumenterar för, som tidigare nämnt, att varumärken fungerar som 

metaforer som definierar antingen en produkt, tjänst, eller människa. El-Tawy och 

Tollington (2008) understryker att varumärkestillgångar inte är mätbara förutom med 

dess funktion i åtanke, därmed deras respektive avkastning, vilket är något som enligt 

Tollington (2002) är svårt att avgöra på en immateriell tillgång. Olins (2008) förklarar 

att liksom finansiering, investeringar, personal, forskning och utveckling, 

marknadsföring, informationsteknologi och andra resurser ett företag må ha, måste ett 

varumärke ha lämpliga egenskaper, tillräcklig finansiering, engagemang och ledning. 

Om ett varumärke sett som en resurs får ett sådant stöd leder det enligt Olins (2008) till 

en effektiv fungerande resurs.  

Då känslor får en mer betydande roll i marknadsföringen, blir varumärken enligt 

Lusensky (2010) allt viktigare. Han menar att köpbeslut fattas redan efter 2,5 sekunder 

och är inte rationella i grunden. Människan fattar sina beslut genom ett samspel med 

den rationella och logiska vänstra hjärnhalvan och den emotionella högra hjärnhalvan. 

Lusensky (2010) förklarar att konsumenter inledningsvis försöker se köpbeslut ur ett 

rationellt perspektiv men i själva verket grundas köpbeslutet vanligen på emotionella 

aspekter.  Denna åsikt stöds av Söderlund (2003) som framhåller att känslor påverkar 

människors energi och kan kategoriseras utefter ett antal nivåer. Författaren hävdar att 

marknadsförare bör fokusera på känslor som bidrar till att människors energinivå ökar. I 

linje med Kellers (1998) tankar om varumärkespersonlighet tilldelas produkten, det vill 

säga artisten, mänskliga karaktärsdrag vilka konsumenter relaterar till. Gobé (2009) 

påtalar att varumärkesuppbyggande som syftar till att stimulera målgruppens känslor 

bidrar till en djupare relation. Av den anledningen menar författaren att emotionella 

aspekter är och kommer att bli ännu viktigare i marknadsföringen och i byggandet av ett 

starkt varumärke. Han betonar att det är den emotionella relationen kunden har till ett 

varumärke som får konsumenten att välja en produkt eller tjänst före en konkurrerande.  
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Word-of-mouth är ett annat viktigt marknadsföringsverktyg enligt Lusensky (2010). 

Tillgången till all den information som distribueras ut till allmänheten via traditionella 

kanaler, såsom tidningar och TV, och via den digitala tekniken har lett till mer 

välinformerade och anslutna människor. Den nya tekniken har gjort människor mer och 

mer till prosumenter; konsumenter och producenter. Salzman (2000) ser att några av 

faktorerna till skiftet från konsument till prosument är kulturella, då människor har ett 

ökat begär av kontroll. Vidare anser författaren att ekonomiska faktorer spelar in i form 

av utvecklandet av självbetjäning vilket leder till svårigheter att införa egna visioner hos 

konsumenterna, då dessa måste ha visionen också. Ytterligare tar författaren upp att den 

gränslösa tillgången till information ger konsumenterna ökad kunskap. Lusensky (2010) 

förklarar att via tjänster som bloggar, Youtube, och sociala nätverk kan människor 

kommunicera på ett annat sätt än tidigare. Ett resultat av det här är en maktförskjutning 

vilket innebär att det människor kommunicerar om varumärken får ett starkare fäste och 

spridning. Nilsson och Roth (2011) framhåller att det varje månad i bara Sverige startas 

5000 nya företag. Konkurrensen blir allt större då fler vill vinna över kunderna, och 

mediebruset fortsätter att växa. Björnheden (2004) anser också att tillväxten av nya 

medier har lett till hårdnad konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet, vilket leder 

till ökade insatser för att ta sig igenom mediabruset.  Vad gäller mänskliga varumärken 

såsom artister påpekar Thompson (2006) att det initialt måste finnas en attraktion till 

varumärket för att det ska kunna stå ut på marknaden. Lusensky (2010) menar att 

varumärken får en allt större funktion då det blir svårare att göra sig hörd i dagens 

samhälle. Människor utsätts dagligen för många marknadsförings-meddelanden men 

förmågan att uppmärksamma dem är begränsad.  
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3.4 Teorins betydelse 

I uppsatsens problemdiskussion påtalas det hur svårt det är för artister inom dagens 

noise society att differentiera sig själva och nå framgång. Av den anledningen har arbete 

med mänskliga varumärken visat sig vara av stor betydelse. På grund av Internets 

framfart växte Do-it-yourself-kulturen vilket i sin tur har resulterat i ett mediabrus. Den 

hårda konkurrensen har medfört att media har en inflytelserik roll inom den 

populärkulturella världen.  Stora musikbolag arbetar hårt med att ge deras artister  

gynnsam exponering och således blir deras relationer med mediaparter essentiella. Av 

den anledningen fann vi det intressant att studera varumärkesteorier för att senare kunna 

undersöka om varumärkeskommunikation präglar relationen mellan just musikbolag 

och media. Relationskapitlet åsyftar i sin tur till att skapa förståelse för hur relationer 

uppstår, vad de innehåller och vad de påverkas av. Nätverksteorierna flyter till stor del 

ihop med relationskapitlet då dessa vanligen går hand i hand och ger ett mer holistiskt 

perspektiv på relationer. De teorier som har presenterats är i de flesta fall inte unika för 

musikbranschen men kan på många sätt relateras till den.  

 

I relationsavsnittet framhåller flera författare att relationer utvecklas över tid och att det 

är en värdeskapande process som ska vara gynnsam för båda parterna i relationen. 

Parterna måste således tjäna på samarbetet för att det ska vara fördelaktigt på lång sikt. 

Dessa teorier tror vi kommer visa sig vara centrala för analysen av det empiriska 

materialet, då investeringar oavsett vilket slag måste ge avkastning i företagsvärlden. En 

annan synpunkt som har blivit tydlig är att relationer besitter många egenskaper som är 

viktiga för beskrivande av relationer. Det kan röra sig om aspekter såsom informalitet 

och formalitet, förekomst, regelbundenhet, intensitet samt närhet och avstånd. Vidare 

poängterar författare att tillit och engagemang är nyckeln till en välfungerande relation. 

De egenskaper som författarna har tagit fram ser vi kan ha stor betydelse för att 

analysera den interaktion som sker mellan musikbolag och media samt vad som präglar 

relationen. Vidare har vi fått en förståelse för hur relationer mellan aktörer på samma 

marknad skapar omfattande nätverk.  

 

Det vi upplever kan vara det mest centrala för vår analys från nätverkskapitlet är att det 

faktum att några författare framhåller att personliga och sociala relationer är väsentliga i 

många affärsrelationer då det antyds att människor har en tendens att göra affärer med 

folk de har en positiv uppfattning om. Då musikbranschen är en liten och dynamisk 
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bransch är det av intresse att undersöka i hur stor utsträckning personliga relationer 

uppstår och hur de nyttjas. Vidare påvisas att sociala nätverk kan vara formella, 

informella och kulturella. Relationerna i dessa influerar involverade parter och således 

framhäver författare att det krävs att det finns en förståelse individer sinsemellan inom 

nätverket. Vi vill med denna del lägga en grund som senare kan användas för att 

analysera och reflektera kring vilken kategori av sociala nätverk som uppstår inom 

musikbranschen och om det ens går att dra en generell slutsats kring detta.  

 

Arbetet som sker i nätverk präglas av interaktionen mellan aktiva parter däremellan och 

en stor del av den interaktionen är kommunikationen av varumärke. Författare förklarar 

att mänskliga varumärken såsom artister verkar för att skapa en emotionell koppling 

till kunder. Då det råder ett så kallat mediabrus i samhället lyfter några författare fram 

vikten av varumärkespersonlighet eller snarare varumärkesidentitet. Det är viktigt att 

jobba med just detta internt för att generera fördelaktiga associationer när dessa 

kommuniceras utåt. Något annat som lyfts fram som essentiellt är personalens 

varumärkesengagemang. Om personalen inte har någon kunskap om varumärket 

och vilka associationer som företaget vill generera är det svårt för de anställda att känna 

engagemang vilket kan leda till att kommunikationen av varumärket blir bristande. Vi 

ser att denna information kommer vara av stor betydelse för undersökningen av hur 

musikbolags varumärkeskommunikation påverkar vilken mediaaktör de tar kontakt 

med och detta medför i sin tur en djupare kunskap om vad som präglar relationen i stort.  

 

Sammantaget kan vi se att varumärkeskommunikation kan influera hur aktörer använder 

sig av sina personliga nätverk och hur de hanterar sina affärsrelationer. Detta kommer 

såldes utgöra essensen av teorierna i vårt analyskapitel. 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
I det här kapitlet lyfter vi fram insamlad empiri och analyserar den tillsammans med 

teorier från vår teoretiska referensram. Vi har valt att strukturera detta kapitel utefter 

de tre huvudrubriker som återfinns i den teoretiska referensramen; relationer, nätverk, 

och varumärken.  Kapitlet påbörjas med en text som beskriver strukturen mer ingående, 

och nedan presenteras de personer vi har intervjuat för den här uppsatsen:  

● Baban, Revin. Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden 

● Bengtson, Erik. Projektledare för Spinnup på Universal Music Sweden 

● Ericsson, Tommy. Grundare av webbradion Gimme Indie och live 

producent för Musikguiden i P3 

● Johansson, Joakim. Vice-VD och Marketing director på Universal 

Music Sweden 

● Ploog, Christian. Redaktör på Devotion Magazine  

● Respondent A, Musikredaktör och artistbokare för TV-program 

● Thorsell, Nina. International promotion manager, på Sony Music 

Sweden 

 

4.1 Struktur av kapitlet 

Vi har gjort ett aktiv val att inte ha ett eget kapitel för empiri i denna uppsats för att 

minska antalet upprepningar. Av den anledningen presenterar vi den insamlade empirin 

utförligt i det här kapitlet samtidigt som vi ställer teorier från referensramen mot den 

informationen. I detta kapitel lyfter vi inte fram våra egna röster som författare, utan 

istället låter vi svaren från respondenterna och den teoretiska referensramen tala. 

Strukturen består av samma tre huvudrubriker vilka användes i teorin; relationer, 

nätverk och varumärken, men underrubrikerna har antagit titlar som är mer relaterade 

till musikbranschen för att förtydliga den insamlade informationens inriktning.  

4.2 Relationer 

I detta avsnitt behandlas insamlad empiri samt teorier från den teoretiska 

referensramen som kan knytas till relationer, dess egenskaper och värden.  

4.2.1 Interaktionen mellan musikbolag och media 

Håkanson och Snehota (2006) framhåller att relationer betecknar samband och 

samverkan mellan aktörer, aktiviteter, resurser och scheman. Kang et al. (2013), 

Ahamed och Skallerud (2013), Gummesson (2008), samt Gonzales et al. (2014) har i 

sin tur lyft fram egenskaper som återfinns i de flesta relationer. Dessa egenskaper kan 

finnas i större eller mindre grad och varierar beroende på varje individuell relation. 
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Egenskaper så som förekomst och regelbundenhet antyder hur ofta interaktion sker 

parterna emellan, och inkluderar både personlig kontakt samt kommunikation på 

distans. Zineldin (2012)  betonar att en konstant interaktion och kommunikation är 

essensen av relationer. Johansson
1
 berättar att promotionanställda på Universal 

interagerar med journalister tre till fyra gånger om dagen, och att bolaget sänder ut 

information på en regelbunden basis, vanligtvis dagligen. Han tillägger lättsamt att det 

ibland upplevs att mer tid spenderas med mediamänniskor än med sin egen familj. Detta 

för att det inte riktigt finns någon kontorstid i branschen, utan den konstanta kontakten 

är lite av en livsstil. Thorsell
2
 anser att upprätthållning av kontakt med mediaparter är 

något som bör prioriteras, men förklarar också att det ibland kan vara svårt att hinna 

med. Det här går i linje med Egans (2001) teori om att det är viktigt att båda parter i 

relationen uppfattar att den har speciell status samt upprätthåller regelbunden kontakt. 

Regelbundenhet med mediapartners är även något som Bengtson
3
 arbetar flitigt med då 

Spinnup är ett sådant relativt nytt projekt. Respondent A
4
 som arbetar med artistbokning 

för TV menar i sin tur att relationen med majorbolag är förhållandevis aktiva. Vidare 

lyfter respondenten fram att kontakt sker ett antal gånger per månad i samband med 

pressutskick, lanseringsveckor samt vid mediabokning av artist. Att aktivt arbeta med 

att bygga dessa relationer genom att ha regelbunden kontakt visar sig enligt Theron et 

al. (2008) leda till effektivitet och gynnar med tid rutiner inom relationen, vilket leder 

till att parterna finner relationen nödvändig.  

Ploog
5
  och Respondent A framhåller att mejl är ett naturligt medel för att hålla kontakt 

med majorbolag. Även Bengtson nyttjar i dagsläget främst mejl initialt när det kommer 

till att bygga upp relationer med media, men framhäver att det i senare stadier är viktigt 

att träffas personligen. Närhet och avstånd är viktiga egenskaper när det kommer till 

relationer. I detta fall talar Bengtson om vikten av en fysisk närhet då han anser att det 

är essentiellt att träffas personligen. Gummeson (2008) liksom Ahamed och Skallerud 

(2013) påpekar att distans och närhet inte bara handlar om det fysiska avståndet utan 

även det mentala och kulturella. Oavsett vilken sorts distans det finns i relationen bör 

parterna enligt författaren att arbeta för att minska denna för att skapa en så bra relation 

som möjligt. Palmatier (2013) påtalar vikten av engagemang i relationen, vilken 

                                                 
1
 Johansson, Joakim. Vice VD och marketing director på Universal Music Sweden. Personlig intervju 

2014-04-28 
2
 Thorsell, Nina. International Promotion Manager på Sony Music Sweden. Personlig intervju 2014-04-29 

3
 Bengtson, Erik. Projektledare för Spinnup på Universal Music Sweden. Personlig intervju 2014-04-28 

4
 Respondent A. Musikredaktör och artistbokare för TV-program. Mejlintervju 2014-05-20 

5
 Ploog, Christian. Redaktör på Devotion Magazine. Mejlintervju 2014-05-04 
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påverkar hur samarbetet och arbetet i relationen tar sig framåt och hur parterna arbetar 

för att komma varandra närmare. Baban
6
 tar upp att det är svårt att hålla sig uppdaterad 

om kontakten inte upprätthålls. Hon förklarar att det i vissa fall kan vara svårt att skapa 

en stark relation, vilket gör att kontakten främst sker via mejl eller telefon. Enligt henne 

är anledningen till detta att det, i vissa fall, existerar fysiska distanser som innebär att 

kontakterna sitter utomlands eller på en annan ort. Hon förklarar att de i många fall 

försöker träffa de viktigaste parterna personligen och skapa en närmre relation med 

dessa. Det går i linje med Ahamed och Skalleruds (2013) argument om att man minskar 

alla sorts distanser med kommunikation, och således ökar relationskvaliteten.  

Davidsson och Honig (2003) belyser att externa kontakter kan bidra till att etablera 

affärssatsningar. I linje med detta, berättar Johansson att promotionanställda på 

Universal i många fall träffar journalister minst en gång i veckan över lunch eller fika, 

och bolaget bjuder in till lyssningar på nytt material för att skapa en personlig relation 

och skapa förutsättningar att hjälpa varandra. Vidare kan detta liknas med Morgan och 

Hunts (2004) relationsmarknadsföringsprocess, vilken pekar på att alla aktiviteter riktas 

mot att etablera, utveckla och underhålla relationella utbyten, vilket är något som 

majorbolagen visar en tendens till att göra med personliga möten och inbjudningar till 

konserter och privata lyssningar. Thorsell framlägger att det i första faserna sällan sker 

personliga möten, utan kontakten sker via mejl då det flödar en stor mängd information 

som lätt blir tillgänglig via den kommunikationskanalen, men att då snabba besked 

krävs sker kontakten vanligen via telefon. Hon tar även upp att det är ett invant beteende 

att mejla, trots att det i många fall skulle vara lättare att ringa, och att den personliga 

kontakten som krävs för att skapa en starkare relation kan glömmas bort ibland. 

”Ibland så skäms jag över hur mycket man mejlar.  Ibland så är det bättre 

att lyfta luren och ringa men mejlbeteendet är så invant så ibland tror jag 

att alla skulle vinna på att våga ringa lite mer.” (Nina Thorsell, personlig 

intervju 2014-04-29)  

Ericsson
7
 finner att det i mejl finns en säkerhet i att ha överenskommelser skrivna 

någonstans så att båda parter vet vad de har lovat varandra.  Baban förklarar att i många 

fall finns en vilja att träffas personligen för att lära känna varandra, men att det är viktigt 

                                                 
6
 Baban, Revin. Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden. Personlig intervju 2014-04-28 

7
 Ericsson, Tommy. Grundare av webbradion Gimme Indie och live producent för Musikguiden i P3. 

Personlig intervju 2014-04-29 
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att tänka realistiskt då för många personliga möten skulle hindra en att genomföra sitt 

arbete eftersom tiden inte räcker till. Det som Baban talar om handlar om en anpassning 

mellan parterna, som Roden och Lawson (2014) betonar är nödvändig för att relationer 

ska fungera väl. 

Malholtra (2012) ser att det ligger i företagsledarnas händer att minska distanser genom 

att utveckla strategier, något som kan antydas då Johanssons tar upp att det är vanligt att 

dela upp media i två delar; traditionell media och ny media. Detta förtydligar han är för 

att relationerna till dessa fungerar på olika sätt. I traditionell media förklarar han att det 

finns ett fåtal gatekeepers runtom i Sverige, såsom bokare till tv, musikläggare till radio 

och nöjesjournalister. Dessa kan enligt Johansson vara svårare att få ur sina invanda 

arbetsmönster, då många av dem har varit med i branschen länge och utvecklat sitt eget 

sätt att arbeta. Vidare berättar Johansson om kulturella distanser då Sony och BMG 

under hans arbete där slogs samman. Liksom Ahamed och Skalleruds (2013) teori om 

mental distans i relationen, vilken berör religiösa och kulturella avstånd påtalar 

Johansson att det i början fanns svårigheter i relationerna då det var två olika 

företagskulturer som krockade. Bolaget strukturerade då om arbetssättet helt och hållet, 

vilket ledde till starkare relationer och framgångsrikare samarbeten. I stil med  

Gummessons (2008)  åsikter kring samarbete skulle det kunna ses att det skapades en 

fungerande allians då utbytet av innehåll och rutinisering i relationen optimerades. 

Gonzales et al. (2014) har även tagit fram graden av formalitet och informalitet som 

egenskaper, vilket formar det utbyte som sker parterna emellan. Vidare anser författaren 

att i relationer företag sinsemellan är informalitet en nödvändighet för att komplettera 

formella överenskommelser. Dock förmedlar Ericsson att initial kontakt ofta sker via 

mejl och ter sig relativt formellt då de förfrågningar som går ut är seriösa och inte bör 

framställas oprofessionellt. Däremot kan det bli mer informellt om kontakt tas via 

telefon eller personligen. Thorsell förklarar i stil med Gonzales et al. (2014) teori om 

väsentligheten i informalitet att kontakten främst är relativt personlig, men att det är 

viktigt att hitta en balans i kommunikationen. Det är viktigt att vara professionell, men 

hon säger också att det går att vinna på att, i musikbranschen, vara lite informell och 

lättsam snarare än alltför formell. Gummesson (2008) lägger fram att formella relationer 

agerar mer strategiskt, och att informella relationer genererar olika typer av 

samordningar inom nätverket. Något som antyds av Thorsell då hon tillägger att det 

också kan bero på vilka som kontakten sker med, exempelvis lyfter hon fram att på 
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tidningar för unga tjejer jobbar just unga tjejer vilket gör det lättare att vara informell, 

men att på TV jobbar lite mer ”gamla rävar” vilket kan kräva en lite mer formell 

relation. 

”[…] man måste ju vara smart och anpassa budskapet och hur man 

uttrycker sig för vem man approachar helt enkelt.” (Nina Thorsell, 

personlig intervju 2014-04-29) 

Thorsells tankar om att sträva efter att forma lättsamma anknytningar snarare än strama 

kan kopplas till Gummessons (2008) teori om att sociala egenskaper kan lägga grunden 

för tillit. Det kan i vissa avseenden vara så att karisma och charm leder till ett förtroende 

mellan parter som tar form på olika sätt.  Respondent A framhåller att när en 

mediarepresentant arbetat längre på en position återfinns långa relationer i ett 

majorbolag långt upp till VD-nivå. Vidare belyser hen att möten med PR- ansvariga och 

marknadschefer på musikbolag har en formell karaktär men lyfter även fram att 

kontakten även kan ske informellt mellan dessa möten i sociala sammanhang. 

Johansson anser även han att det ter sig ganska informellt då han arbetar med dessa 

människor som har blivit ens vänner. Att människor utvecklas från kollegor till vänner 

är något som Egan (2011) framhåller som naturligt då det uppstår en lojalitet mellan 

parterna. Gummesson (2008) och Kang et al. (2013) påpekar att tillit och risker 

påverkar relationer i olika grader. I linje med detta berättar Baban att många i branschen 

är vänner vilket medför att relationen blir relativt informell, men att vid diskussioner 

gällande arbete tenderar samtalet att bli mer formellt. Hon säger att det är viktigt att 

kunna ha en privat relation, som innebär att träffas utanför jobbet, men att det samtidigt 

är viktigt att kunna lägga känslorna åt sidan för att istället ha fokus på företagets intresse 

när det gäller affärsbeslut. 

”Man kan inte vara för formell, då blir du alltid den där osköna för att 

alla andra är så sköna.” (Revin Baban, personlig intervju 2014-04-28) 

Johansson förklarar att det ibland också kan ske konflikter, men att detta i många fall 

inte påverkar relationen på ett dåligt sätt då det finns ett professionellt arbetssätt och en 

förståelse för att alla har olika uppdrag och mål. Liksom Kang et al. (2013) ser 

Johansson att samarbete är en fundamental egenskap när det kommer till relationer. 

Utbyten är enligt Zineldin (2000) anledningen till relationer, vilket innebär att båda 

parter tjänar på relationen, Gummesson (2008) förtydligar att utbytet kan vara både 
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fysiskt och ekonomiskt samt kunskap och information. Johansson förklarar att 

musikbolagens uppdrag är att göra allt för deras artister och se till att ingenting kommer 

emellan, samtidigt som journalistens uppdrag är att alltid få fler läsare och det bästa 

scoopet. Oftast försöker de olika parterna mötas på mitten anser han, vilket bekräftar 

Roden och Lawson (2014) anpassningsegenskap i relationer, samt påvisar att utbytet 

främst är informationsbaserat parterna emellan.  

4.2.2 Det är viktigt att kunna lita på varandra  

Theron et al. (2008) tar upp att tillit och engagemang är de mest frekvent använda 

variablerna i relationer. Engagemang minskar osäkerheterna i relationen, och med 

mindre osäkerheter ökar förtroendet parterna emellan. Thorsell tar upp som exempel att 

hon jobbat mycket med tidningen Frida när hon har verkat för popband såsom One 

Direction, och att de har kommit så pass långt i deras relation att tidningen nu litar på 

hennes omdöme. Detta medför att Thorsell kan arbeta in debutanter i tidningen då de 

känner att de kan lyssna på hennes förslag. Vilket går i linje med Palmatiers (2013) 

tankar om att engagemanget avgör samarbetet och utgör grunden för ett långvarigt 

förhållande. Johansson förklarar även han att relationerna till media bygger mycket på 

tillit och att det är viktigt att det alltid finns respekt till vad artisterna gör, då de är 

människor med åsikter och känslor. Han tar upp ett exempel där en artist satt i intervju 

för att prata om sin musik, när journalisten istället frågar vad dennes favoritglass är, 

något som artisten fann respektlöst och ledde till att tilliten försvann och att situationen 

inte längre upplevdes som professionell. Johansson berättar att respekten för det artisten 

gör är viktig, då det är deras liv och drömmar som visas upp i media. Av just denna 

anledning förklarar samtliga majorbolagsrespondenter att den relation som är viktigast 

för artisten är den med promotion, vilken i sin tur är den som interagerar med media. I 

det nämnda fallet var inte engagemanget ömsesidigt, vilket Theron et al. (2008) 

understrukit som viktigt i en välfungerande relation.  

Morgan och Hunt (2004) har framfört att engagemang handlar om att båda parter ser 

relationen som viktig och långsiktig, och att båda parter därmed vill värna om 

relationen. I intervjun mellan journalist och artist visade journalisten att relationen inte 

var lika viktig som sommarens nya glassorter, vilket ledde till en stötning i relationen 

och en ovilja från artistens sida att upprätthålla relationen. Johansson understryker att 

det ligger extremt mycket tillit i relationen mellan artisten och promotion, vilket gör att 

Universal kan väja att hyra in konsulter vilka redan har en stark relation med artisten i 

fråga. Baban framhåller att artister själva kan vara måna om att behålla 
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promotionmänniskor vilka de jobbat med förut, då de känner sig trygga med dessa. 

Liksom Roden och Lawson (2014) förklarar framgår det att framgångsrika relationer 

kräver individuell vilja, motivation samt strategisk anpassning. Baban anser att Warner i 

så stor utsträckning det går, hanterar promotion inom företaget, men att det sker en 

anpassning efter de olika artisterna och uppdragen, vilket Johansson bekräftar angående 

Universal. Dock lägger de tyngd på att det kreativa sker i företaget. 

Zineldin (2000) framhåller att ett ömsesidigt beroende är väsentligt för att få det bästa 

resultatet ur de båda parterna. Det är således viktigt att parterna har gemensamma mål. 

Morgan och Hunt (2004) menar att engagemang handlar om att båda parter ser 

relationen som viktig och arbetar för att bevara den, men som Thorsell förmedlar så kan 

en säker kontakt byta arbetsplats och börja jobba med något annat och därmed förloras 

den affärsrelationen. Theron et al. (2008) anser att kommunikation har stor påverkan på 

tilliten i relationer. Baban konfirmerar det faktumet då hon menar att om hon svarar på 

mejl eller i telefon och är öppen så skapar det ett förtroende och lägger grunden för en 

god relation. Detsamma gäller när Warner vill initiera ett projekt, då bör det finnas 

människor som litar och lyssnar på varandra för att ta idéerna i åtanke. Liksom Kang et 

al. (2013) lyft fram att god kommunikation styrker relationen och dess funktion anser 

Ploog att dialogen som sker mellan redaktion eller journalist och musikbolag är av stor 

vikt, trots att det i många fall är just mediaparten som har sista ordet när det gäller 

innehåll. Respondent A anför att media vanligtvis har sista ordet när det handlar om 

oetablerade och smalare artister genremässigt. När det istället gäller etablerade artister 

så har artisten tillsammans med musikbolagets PR-chef, manager och bokningsagent 

sista ordet vad gäller samarbete.  

Liksom Godson (2008) har förespråkat ska båda parter tjäna på informations-

transaktionen så att ingen aktör hamnar i stillestånd, utan en gemensam vinst bör ske. 

Zineldin (2000) anför att parterna har definierade ansvarsområden och ett gott system 

där det finns tillgång till problemlösning för att atmosfären eller tilliten inte ska 

påverkas parterna emellan. Ericsson upplyser att han har, gällande Sverige, en 

uppfattning om vilka det är som jobbar med vilka artister, och finns inte en uppfattning 

går det att uppsöka information på Internet för att till slut få tag på rätt kontaktuppgifter. 

Morgan och Hunts (2004) tar upp att beteenden och åtaganden påvisar engagemang och 

leder till att båda parter ser relationen som viktig, något som kan antydas vara bristande 

enligt Ericsson. Han anser att förfrågningar i många fall tar lång tid, då denna 
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förfrågning går genom flera aktörer. Helst skulle Ericsson skicka mejl direkt till 

artistens manager, då förfrågan i slutändan hamnar där, men bolagen vill att 

informationen ska gå via dem för att de ska kunna få en samlad bild av intresset för 

bandet. Ericsson förklarar att han följer den ordning som finns för att behålla en god 

relation, men att det också kan hända att det inte kommer några svar alls. 

Kommunikation styrker som tidigare nämnt relationen samt dess funktion, enligt Kang 

et al. (2013) och båda parter måste engagera sig i utbytet. Just större internationella 

band, förklarar Ericsson, är svårare att få tag på för att dessa i sin tur ibland inte ens 

svarar musikbolaget i Sverige. Så förtroendet på att musikbolagen alltid kan leverera 

kan i vissa fall minska då vissa större artister kan uppvisa problem och 

kommunikationen är långsam. Då Theron et al. (2008) understryker att kommunikation 

är av stor vikt eftersom det påvisar de olika aktörernas engagemang i relationen är detta 

en situation som kan göra att tilliten går förlorad. 

4.2.3 Relationer är värdefulla 

Gummesson (2008) anser att det huvudsakliga målet för relationer är samarbete och 

skapande av ömsesidigt värde under en längre sikt. Han framhåller att företagen ska 

förvärva, uppehålla och underhålla relationerna, samt utöka varaktigheten på dessa. 

Baban tar upp att det i relationer är viktigt att både ge och ta, vilket Yaqub (2013) 

förklarar är investeringar av tid, ansträngning och resurser från båda parter. När det har 

skapats ett förtroende mellan de olika parterna finns en förståelse att inte bara energi 

läggs ned i relationen, utan att ett värde även återfås. Om Baban är öppen och kan 

erbjuda journalisten konsertbiljetter eller intervjuer med artister, så kan de i sin tur bli 

mer måna om att lyssna på henne. Bengtson berättar att Spinnup kan erbjuda 

mediaparter förtur för att skapa ett värde för båda parter. Även Johansson tar upp att 

erbjudanden om exklusivitet och förtur skapar ett större värde i relationen mellan media 

och bolaget. Då vinner båda parterna på samarbetet och möts på mitten utan att någon 

förlorat på kontakten. Detta går i linje med Walter et al. (2001) och deras förklaring att 

värde är en avvägning mellan fördelar och uppoffringar. Värdet i relationen som 

respondenterna tar upp är således kompetens, marknadsposition och sociala belöningar 

snarare än finansiella. Även Respondent A anser att man i relationer måste ge och ta, 

och att tjänster och gentjänster förekommer. Detta eftersom några få av de största 

artisterna är svårast att boka för mediaframträdanden, samtidigt som de nya oetablerade 

artisterna behöver få mediautrymme men inte har publik täckning hos media. Vidare 

förklarar hen att dessa tjänster i vissa fall sker osagt, och i andra fall är med i 
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affärsavtalet. Artisten bidrar med ett värde vid mediala framträdanden, och både 

mediaparterna samt musikbolagen önskar maximalt utbyte, vilket Respondent A 

berättar stärker arbetsrelationen däremellan och gynnar framtida samarbeten. Liksom 

Flint et al. (1997) och Wilson (1995) förstår företagen medlena för värdeskapande. 

Vidare anser Godson (2009) att alla aktörer kan initiera aktiviteter och motparten kan 

agera på dessa. Ericsson berättar att det kommer in pressutskick om allmänna 

spelningar, vilka han kan agera på, och därefter visa intresse för att spela in. Det 

kommer också in direkta förfrågningar om han skulle vilja spela in en viss konsert, 

vilket då ger honom möjlighet att agera på musikbolagets initiativ. Ploog anser att det 

på den redaktionella sidan oftast är musikbolagen som initierar kontakt, där Ploog sedan 

lyfter fram innehåll som han finner intressant. Om det har skett en tidigare dialog anser 

han att det är större chans att kontakten hör av sig vid senare tillfällen. Detta är något 

som kan kopplas till Kang et. al (2013) som tar upp att beroende mellan parterna visar 

sig i den utsträckning de förlitar sig på varandras resurser. Ploog förlitar sig på att det 

kommer information vilken han kan publicera, och musikbolagen förlitar sig på att 

deras innehåll blir publicerat om det är tillräckligt betydelsefullt.  

Respondent A betonar att det utgår från artistens aktualitet, kvalitet, popularitet och 

passande genremässigt för den mediamålgrupp mediet har vid beslutsfattande. Vidare 

lyfter hen fram att det även spelar en stor roll i vilket sammanhang artisten är tänkt att 

medverka. Ericsson berättar att de kan se på information på ett annat sätt på Sveriges 

Radio när det gäller val av innehåll. Ericsson förklarar att just P3 är statligt ägt och kan 

fungera annorlunda än kommersiella radiostationer eller mediaaktörer. Då  deras mål är 

just Public Service, måste de anställda således se till att det som tas in till P3 medför 

något. Godson (2009) tar upp att inom i relationshantering ses kringliggande parter som 

partners snarare än motparter, och tänker på välfärden hos alla parter. Ericsson berättar 

att P3 tittar på vad artisten betyder för kultursverige, och aktuella och relevanta aspekter 

tas i åtanke för att ge ett nyhetsvärde till lyssnarna.   

“Det är sällan vi som skapar nyheterna, utan vi bevakar det som händer 

[…]”(Tommy Ericsson, personligt möte 2014-04-29) 

Ericsson tar upp ett exempel från det aktuella valet och det faktum att partiet 

Feministiskt Initiativ lanserade en valskiva med en mängd olika artister. På grund av det 

stundande valet och det höga intresset i politik ansågs därmed de artisterna som fanns 
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på skivan vara relevanta för kultursverige och P3 uppmärksammade dessa. Återigen kan 

Gummessons (2008) teori om samtligas möjlighet till initiering av aktiviteter ses, i 

aktiviteten hos FI, vilken är aktuell för hela Sverige och därefter får en motreaktion från 

media.  

4.3 Nätverk 
I detta avsnitt behandlas teorier från den teoretiska referensramen samt insamlad 

empiri gällande nätverk, sociala nätverk och nätverkande.  

4.3.1 Alla känner alla 

Nätverkande åsyftar till handlingen att försöka att utveckla en relation med andra parter. 

Godson (2009) understryker att kontinuerliga interaktioner leder till stabila relationer 

och ett gynnsamt nätverk. Grönroos (2008) förtydligar att relationsmarknadsföring 

grundar sig på all interaktion som influerar nätverket.  Thorsell
8
 påstår att hon 

regelbundet interagerar med kontakter i hennes nätverk, men betonar även att det ibland 

kan vara svårt att hinna med det. Liksom Teng (2007) framfört är samarbete och nätverk 

det mest fördelaktiga alternativet för förvärv av resurser, och bör därmed upprätthållas. 

Thorsell inser att det är något som hon bör prioritera då det är viktigt att veta vilken 

person hon ska höra av sig till när det är dags för något stort.  

Håkansson och Snehota (2006) anser att organisationer av koncentrerade slag, likt 

musikbranschen, utgörs av ett set med andra aktiva organisationer. Vilket leder till att 

parterna behandlas som unika individer och relationerna länkar resurser och aktiviteter 

parterna emellan. Relationslänkarna i dessa organisationer består av ett nät av 

interaktiva relationer mellan individer i samtliga organisationer. Dessa individer kan 

enligt Godson (2009) få kontakt genom tredje parter utan att känna varandra, då tilliten 

till de kända parterna styrker att de yttre parterna förtjänar förtroende. Thorsells tanke 

om att det är viktigt att veta vilken individ som hon ska ta kontakt med behöver inte 

nödvändigtvis betyda att just den kontakten kan bidra med kunskapen, utan snarare har 

kontakten till en tredje part vilken kan bidra med nödvändiga resurser. Ploog
9
 som är 

redaktör menar att vissa relationer är mer eller mindre regelbundna, vilket Ritter (1999) 

menar stärker och utvecklar relationer och nätverk. Han framhäver att det vanligen är 

musikbolaget som kontaktar honom, annars förklarar Ploog att musikfestivaler är ett bra 

sätt att träffa branschfolk och nätverka. Nätverkande är som Ford et al. (2012) förklarat 

                                                 
8
 Thorsell, Nina. International online promotion manager på Sony Music Sweden. Personlig intervju 

2014-04-29.  
9
 Ploog, Christian. Redaktör på Devotion magazine. Mejlintervju 2014-05-04.  



”Alla känner alla” – En studie om musikbolags relation till media 

Negin Ayoubi & Amanda Brink 

 

 

46 

interaktivt, och företag gör det för att nysta ut frågor i en relation, utveckla 

relationsportföljen eller ändra den egna nätverkspositionen. Vidare lyfter Ploog fram att 

personliga kontakter kan vara gynnsamma att ha som redaktör. Att använda sig av 

vänner för att få kontakt med en artist är vanligt, men samtidigt menar han att personliga 

kontakter ofta inte har någon större betydelse för resultatet mer än att det är lättare att få 

till en intervju om kontakten sker via personliga kanaler. Såsom Powell och Grodal 

(2005) tar upp ger ett brett nätverk större utbyten av kunskap, kompetens och 

erfarenheter och leder till nya möjligheter, såsom kontakt med en artist genom en 

bekant.  

Liksom Reinholt et al. (2011) har lyft fram kan det ses som att företagen inom en så 

pass dynamisk bransch som musikbranschen förlitar sig på anställdas egna nätverk och 

utomstående resurser, vilket kan tydas hos Thorsell då hon förmedlar att hon nyttjar sitt 

personliga nätverk dagligen. Polese och Gummesson (2009) förtydligar att det inte finns 

en storleksgräns för nätverk utan de kan kontinuerligt utvecklas. Thorsell förklarar att 

det har tagit åtta år att utveckla hennes nuvarande kontaktnät.  

“[...] herregud vad lång tid det tar, det tror man verkligen inte men folk byter ju 

jobb. Så bara för att du har en bra kontakt en dag så kan den kontakten 

försvinna lika lätt och då får man börja om från början.“  (Nina Thorsell. 

Personlig intervju 2014-04-29.) 

Utifrån intervjuerna skapas en uppfattning om att parterna både från media och 

majorbolag båda är överens om varandras uppgifter, det vill säga vem det gäller sig att 

vända sig till för att få ett bra resultat, något som Jacobsen och Thorsvik (2008) menar 

leder till balans inom nätverket.  Respondent A
10

 ser att hen använder personliga 

kontakter när det behövs, men att det sker med en professionell inställning. Detta anser 

hen beror på att musikbranschen är liten och “Alla känner alla.” Ritter et al. (2004) 

lyfter fram att ett företag är ett komplext nätverk av interna relationer mellan personer, 

avdelningar och funktionella enheter. Carboni och Elrich (2013) förklarar att personliga 

relationer kan påverka resultat. Bengtson
11

 betonar att personliga relationer spelar en 

stor roll i hans arbete. Han förklarar att hans position inom den Svenska 

musikbranschen är ett resultat av hans personliga nätverk.   

                                                 
10

 Respondent A. Musikredaktör och artistbokare för TV-program. Mejlintervju 2014-05-20 
11

 Bengtson, Erik. Projektledare för Spinnup på Universal Music Sweden. Personlig intervju 2014-04-28 
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“Inom branschen träffar man folk, det är som en liten sekt och det utvecklas till 

att man väldigt informellt ringer upp folk när man behöver.“ (Erik Bengtson, 

Personlig intervju 2014-04-28).  

Johansson
12

 nyttjar personliga kontakter hela tiden. Han förmedlar att de ibland riktar 

sig till många personer samtidigt men ibland bearbetas individer och att det då är viktigt 

att ha en bra relation med dessa. Detta går i linje med Carboni och Elrichs (2013) teori 

om att individer är centrala i nätverk. Även Reinholt (2011) påvisar att personliga länkar 

leder till ökade värdeutbyten i relationer. Att det är vanligt att parterna använder sig av 

personliga nätverk visar det dessutom på Jacobsen och Thorsvik (2008) teori om att 

nätverksorganisering utgörs av flera självständiga parter som ger sig in i ett samarbete i 

vilket det sker ett utbyte av resurser. 

I stil med övriga respondenter, förklarar Bengtson att det förmodligen är ganska vanligt 

att nyttja personliga kontakter i branschen, att en kontakt kan hjälpa dig nå en annan. 

Håkansson och Snehota (1995) ser att affärsrelationer vanligen byggs upp genom 

sociala utbyten där individerna vilka deltar har engagemang för mer än bara sina 

arbetsuppgifter, och väver ett nät av personliga relationer. Bengtson tar upp att Spinnup 

vinner mycket på att nyttja Universals existerande partnerskap. Men detta är något som 

kan leda till komplikationer. Ford et al. (2012) identifierar olika paradoxer vad gäller 

nätverk. Den första paradoxen handlar om att ett nätverk både kan innebära frihet och 

begränsningar för företaget. Bengtson ger ett exempel på nyttjandet av en konsult som 

inte ledde till ett gynnsamt resultat. När Spinnup hade signat sin första artist blev 

Bengtson rekommenderad en konsult från kollegor på Universal som bolaget har använt 

mycket förut. På grund av de starka rekommendationerna valde Bengtson att arbeta med 

just den konsulten och han ansåg att tilliten som fanns där var viktig. Han ville inte 

förstöra Universals förhållande med konsulten och ingick därmed i ett samarbete. Men 

resultatet blev inte det eftersträvade. Detta samarbete symboliserar den bur som 

Håkansson och Ford (2002) tar upp i första paradoxen. Den här paradoxen handlar 

således om att nätverk kan begränsa friheten att agera utefter de uppsatta målen. Företag 

agerar av den anledningen inte isolerat från andra, vilket är något som även understryks 

av Blankenburg et al. (1999).  

                                                 
12

 Johansson, Joakim. Vice-VD och Marketing director på Universal Music Sweden. Personlig intervju 

2014-04-28 
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Thorsell konstaterar att nätverks byggs upp under en lång tid. Pengar investeras för att 

utveckla, skapa förståelse, och för att kombinera olika, i musikbranschen, mänskliga 

resurser. Ju starkare relationer är mellan parter, desto större investeringsmöjligheter 

uppstår. Ritter et al. (2004) förklarar att företag sällan har full kontroll över dessa 

relationer.  Wilkinson och Young (2002) menar att ett resultat av detta blir då att 

företaget ter sig som ett självorganiserade system som influeras av arbetstagarnas 

personliga nätverk. Men som Ford et als. (2012) teori om den första paradoxen så 

innebär även starka relationer ett mer ömsesidigt beroende som kan införa restriktioner 

på en anställds agerande, vilket blir tydligt i Bengtsons fall med anlitande av en konsult. 

Den tredje paradoxen Ford et al. (2012) tar upp utvecklar att företag försöker kontrollera 

nätverk och relationer för att uppnå sina egna mål, men att ju mer kontrollerat ett 

nätverk är, desto mindre effektivt och innovativt blir det. En parallell kan här dras 

mellan skivbolagens vilja att kontrollera informationsflödet från media, vilket Ericsson 

förklarade kan dra ner på effektiviteten i konversationen och fördröja beslut.  

4.3.2 Sociala nätverk är avgörande i branschen 

Godson (2009) framhäver att personliga relationer är essentiella för många företag, 

något som våra respondenter tycks hålla med om. Wolfe Morrison (2002) liksom Brass 

(1995) lyfter fram att sociala nätverk kan vara gynnsamma källor till att förstå resultat. 

Godson (2009) påpekar att det inte är ovanligt att vilja göra affärer med människor som 

det finns en tillit till.  Sociala nätverk delas in i tre kategorier: formella, informella, samt 

kulturella nätverk. Formella nätverk, är som namnet antyder mer strikta till sin natur och 

kräver vanligtvis ett medlemskap. På sätt och vis kan detta vara fallet med 

musikbranschen då det tar tid att göra ett namn för sig själv. Som tidigare nämnt, 

berättar Thorsell att det är först nu efter åtta år på en och samma position som hon 

känner att hon har ett gynnsamt kontaktnät som innehåller relationer som grundar sig på 

tillit. Chen och Krauskopf (2013) betonar i sin tur att formella nätverk är sådana 

relationer som uppstår i enlighet med ett organisationschema.  Johansson, Thorsell och 

Baban
13

 berättar alla att det är vanligt att nyttja resurserna som de har i bolaget. Hur den 

kontakten tas kan då präglas av de anställdas position på bolaget. Vidare berättar Baban 

att de ibland får påtryckningar från USA om vissa artister och att det då är centralt att 

alla samarbetar för att uppnå gynnsamma reslutat och att då kan kontakten te sig mer 

professionellt, vilket är en attityd som beskrivs som formell.  

                                                 
13

 Baban, Revin. Digital Marketing Manager på Warner Music Sweden. Personlig intervju 2014-04-28 
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Godson (2009) framhåller att kulturella nätverk relaterar normalt till särskilda 

födelseplatser eller religion, men också till tydliga kulturella gränser. Däremot menar 

Winston et al. (2010)  i sin tur att kulturella nätverk omfattar människor som delar 

samma intresse och idéer.  I enlighet med Winston et als. (2010) förklaring kan 

musikbranschen till viss del beskrivas som ett kulturellt nätverk då det gemensamma 

intresset är musik. Kim och Aldrich (2005) påpekar dock att nätverk som består av 

aktörer som delar samma intresse och bakgrund kan begränsa möjligheterna för ett 

nätverk. Nätverk inom den Svenska musikbranschen verkar emellertid grunda sig på 

informella kriterier, liksom Thorsell, Baban och Johansson har framhävt. Ett informellt 

nätverk handlar, enligt Godson (2009), om att betrakta parter som vänner eller familj 

och kräver inte något medlemskap. Denna typ av nätverk konstrueras naturligt inom 

grupper av människor som ofta kommer i kontakt med varandra, vilket kan kopplas till 

Johanssons tankar angående den tid som spenderas med mediaparter. Vidare betonar 

Krackhardt (1992) att det är vanligt att vänskapliga relationer utvecklas i sociala nätverk 

och att de då ter sig mer informellt. Det kan dras paralleller mellan det här och 

musikbranschen. Bengtson förklarar lättsamt att musikbranschen i många fall kan 

betraktas som en sekt då folk arbetar så nära varandra. På grund av den informella 

naturen blir det således svårare för utomstående att arbeta sig in i ett sådant nätverk, 

något som kan knytas till Thorsell som menar att det har tagit åtta år att arbeta fram ett 

bra nätverk. Även Bengtson gör detta tydligt i sin beskrivning om hur viktiga relationer 

är för Spinnup men att det är svårt att bygga sådana.  

“Det är verkligen en utmaning för oss på Spinnup att få folk att lyssna till 

Spinnup, men man får ju alltid säga att man är från Universal så löser det sig.” 

(Erik Bengtson, personlig intervju 2014-04-28) 

Vidare talar Bengtson om för oss att hans bror hjälpte honom in i branschen och att 

Bengtson i vissa fall även kan använda sig av sin brors kontakter. Liksom Godson 

(2009) påpekat krävs det inte att aktörerna behöver känna varandra personligen, utan 

parten litar på den ena parten som litar på den tredje parten. Bengtsons bror var därmed 

mellanhanden och hade både Bengtsons och den tredje partens tillit, vilket förde 

samman de olika parterna. Ericsson
14

 som arbetar på P3 upplever dock att formalitet är 

vanligare än informalitet i nätverket. Han berättar att han mejlar mer än han ringer och 

                                                 
14

 Ericsson, Tommy. Grundare av webbradion Gimme Indie och live producent för Musikguiden i P3. 

Personlig intervju 2014-04-29 



”Alla känner alla” – En studie om musikbolags relation till media 

Negin Ayoubi & Amanda Brink 

 

 

50 

möter andra branschaktörer personligen. Av den anledningen kan formaliteten ha 

utvecklats naturligt då det är svårt att göra sig informell i ett mejl och samtidigt behålla 

professionalism.  

“Det är en seriös förfrågan för oss, jag vill inte göra det skämtsamt eller 

informellt [...].” (Tommy Ericsson, Personlig intervju 2014-04-29) 

Krackhardt (1992) menar att informella nätverk inger mer handlingsfrihet hos aktörerna. 

Ericsson lyfter fram att när det gäller personliga kontakter så ter sig kommunikationen 

vanligen mer lättsamt, men det förekommer inga tjänster och gentjänster på just P3. 

Detta för att det går emot Public Service och trovärdigheten för Sveriges Radio.  

4.4 Varumärken  
I det här avsnittet hanteras teorier och insamlad empiri från anställda på majorbolag 

som relaterar till varumärkets funktion, varumärkesidentitet, och varumärkes-

engagemang.  

4.4.1 Betydelsen av varumärken 

Olins (2008) betonar att varumärken kan vara företagets viktigaste finansiella tillgång 

och det blir väldigt tydligt i musikbranschen där artisterna, enligt 

majorbolagsrepresentanterna, är varumärken som distribueras i produkter, musik och 

säljs på musiktjänster. Lusensky (2010) menar att för att differentiera sitt varumärke på 

dagens marknad är det viktigt att lägga fokus på känslor utöver de traditionella 

faktorerna som är produkt, pris, plats, och promotion. Utöver det framhåller Björnheden 

(2004) att varumärken blir alltmer viktiga för att kunna sticka ut i det så kallade 

mediebruset, eller noise society som Lundblad (2008) hänvisar till.  Johansson
15

 hävdar 

att det inte finns något rakt svar på hur marknadsförare framgångsrikt får artister att stå 

ut i mediebruset. 

“[...] jag tror förutsättningarna för att man ska nå ut genom bruset är för det 

första det får aldrig falla på musiken, det får inte kännas att det inte är 

tillräckligt starkt [...]. För det är musiken som kommer tala hela tiden.” (Joakim 

Johansson, personlig intervju 2014-04-28) 

                                                 
15 Johansson, Joakim. Vice-VD och marketing director på Universal Music Sweden. Personlig 
intervju 2014-04-28.  



”Alla känner alla” – En studie om musikbolags relation till media 

Negin Ayoubi & Amanda Brink 

 

 

51 

Vidare menar Johansson att det är viktigt att formulera en genomtänkt plan gällande 

vilken kommunikation som ska ske. Det är således viktigt att veta vilka personer som 

ska lyssna på musiken först. Han fortsätter med att förklara att det är essentiellt att 

konstruera en plan för de olika målgrupperna. Detta kan återkopplas till Lusensky 

(2010) som framhåller att ett varumärke sticker ut från mängden om de levererar sitt 

varumärkeslöfte när kunden interagerar med produkten eller tjänsten. Leverans av 

varumärkeslöftet ska vara både unikt och konsekvent mot de beröringspunkter som 

driver kunderna. Varumärket blir således synligt genom att läsas och delas med andra 

genom både ny och traditionell media. Johansson lyfter även fram att de har en 

reklambyrå på bolaget som arbetar med övergripande kampanjidéer som är essentiella 

när det kommer till att nå ut genom bruset.  

Lusensky (2010) belyser att människan arbetar med både högra och vänstra hjärnhalvan 

för att fatta köpbeslut, men att i verkligheten så väger den högre hjärnhalvan som 

fokuserar på känslor tyngre.  Aaker (2002), Lusensky (2010) samt Söderlund (2003) 

talar flitigt om konsumenternas känslor och känslomässiga kopplingar.  För att 

stimulera känslomässiga aspekter arbetar framför Baban
16

 att storytelling är en viktig 

aspekt när det kommer till att få artisten att synas. Hon förtydligar att om det är en 

superhit så krävs det inte lika mycket arbete. De presenterar musiken för radio för att få 

den spelad sedan kommer andra aktörer plocka upp den en efter en. Om inte resultatet 

blir gynnsamt så beror det vanligen på musiken betonar Baban.  För en artist som inte 

har uppnått stjärnstatus ännu spelar storytelling en väsentlig roll.  

“Man vet ju att man själv blir tagen av en gripande historia, och om det inte är 

gripande så kanske det bara är att det finns en bakgrund som folk inte har vetat 

om [...] det är sådana vinklar man måste hitta för att få media intresserade.“ 

(Revin Baban, personlig intervju 2014-04-28) 

 

Gobé (2009) menar att stimulans av emotionella aspekter, såsom den storytelling Baban 

arbetar med, skapar ett band mellan varumärke och konsument som får konsumenten att 

välja en produkt eller tjänst före en konkurrerande. Vidare kan den nyttjandet av 

storytelling relateras till Söderlunds (2003) och Lusenskys (2010) idé om att det är 

viktigare att påverka människors känslor och energi för att komma närmre 

konsumenterna. Den lojaliteten som Lusensky (2010) beskriver är densamme som 

                                                 
16 Baban, Revin. Online promotion på Warner Music Sweden.  
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majorbolagsrepresentanterna strävar efter.  Baban framhåller att det är svårare att på 

egen hand, det vill säga att utan hjälp från media, bygga varumärken med storytelling. 

Vidare förklarar Baban att det inte spelar någon roll hur mycket musik Warner lanserar, 

gillar människor inte det så gillar det inte det. Då Warner är ett majorbolag kan de få 

uppdrag från USA om att arbeta extra hårt med en särskild artist, men håller musiken 

inte så blir det svårt att penetrera marknaden och således svårt att tränga igenom bruset. 

En annan aspekt som hon lyfter fram är att det är viktigt att se till att liknande musik 

inte lanseras samtidigt. Så i slutändan är timing, musik, samt storytelling viktiga 

aspekter när det kommer till att tränga igenom mediebruset. Liksom Gobé (2009) 

påtalat är varumärkesuppbyggande till för att stimulera emotionella relationer till 

kunden. Thorsell
17

, styrker i sin tur att relationer spelar en stor roll när det kommer till 

att få artister att synas i mediebruset. Hon förklarar att i samarbete med vissa tidningar, 

såsom Frida, har de nått en sådan nivå som har inneburit att hon fått in många 

debutanter i tidningarna då de vet vilka andra artister hon jobbar med. 

“[...] jag skulle säga att personliga kontakter är A och O i det här jobbet.” 

(Nina Thorsell, personlig intervju, 2014-04-29) 

Thorsell, Johansson, och Baban framhåller olika sätt att bearbeta media för att få sina 

artister att synas. Sammanfattningsvis berättar Baban och Johansson att musiken måste 

kunna stå för sig själv och Johansson fortsätter med att beskriva att hjälp från 

reklambyråer inom företaget är viktiga beståndsdelar när det kommer till att få ut 

artisten genom bruset. Thorsell betonar vikten av relationer medan Baban lyfter fram 

storytelling och timing. Dessa verktyg går i linje med Lusensky (2010) som hävdar att 

det blir viktigare att arbeta med emotionella aspekter och även med Olins (2008) 

förklaring om vikten av varumärkeshantering och att se dessa som en resurs.  

4.4.2 Artisten har en varumärkespersonlighet 

Doyle (2002) anför att varumärkesidentitet handlar om hur företaget arbetar med att 

förmedla varumärket till målgruppen. Aaker (2002) menar att det handlar om att ge 

riktning, syfte och mening för varumärket. Av den anledningen blir det naturligt att det 

handlar om mycket beslutsfattande när det kommer till just varumärken. Likt Lieb 

(2012) och Chuang och Ding (2013) betraktar Johansson artister som varumärken. I 

linje med Aakers (2002) syn på varumärkesidentitet berättar Johansson att det viktigaste 

                                                 
17 Thorsell, Nina. International promotion manager på Sony Music Sweden. Personlig intervju 
2014-04-29.  
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för musikbolag är att se artister som varumärken och hur de kan arbeta för att bygga och 

upprätthålla det så att de väcker de associationer som de vill väcka. Eriksson och 

Åkerman (1999) framhåller att kundernas associationer vanligen beror på hur 

varumärket möter kundens förväntningar. Thorsell förklarar att på Sony Music har de 

anställda artisternas varumärke i åtanke. Aaker (2002) och Lusensky (2010) framhåller 

att komponenterna i varumärket skapas av företaget självt, vilket innebär att 

varumärkesidentitet handlar om hur företag vill att konsumenterna ska uppfatta det och 

inte nödvändigtvis om hur de faktiskt uppfattas. Thorsell förklarar att ibland så väljer 

hon att hålla tillbaka på att beskriva allt i kontakten till media, då hon i vissa fall vill att 

journalisten själv ska upptäcka artisten. Vid andra tillfällen förklarar Thorsell att hon 

förmedlar artisten och dess budskap i en hel paketering.  Baban betonar att de absolut 

har artistens varumärke i åtanke när de bearbetar media.  

“Vi har en helt annan plan för Eldkvarn och Roxette än för For BDK.  For BDK 

är creddiga och smala så de ska absolut inte stå på Fotbollsgalans scen och 

framföra den nya singeln för de kommer varken få det eller vilja det.“ (Revin 

Baban, personlig intervju 2014-04-28) 

Baban berättar att media bearbetas helt olika beroende på artist och att planer således ser 

annorlunda ut. Dock förmedlar hon att en PR- plan är det fundamentala oavsett om de 

arbetar för att få ut artisten på digitala plattformar, traditionell press, eller i TV. Likt 

Aaker (2002) och Lusensky (2010) betonar respondenterna att det är viktigt att arbeta 

med varumärkesidentiteten för att generera rätt sorts associationer som i sin tur kan leda 

till lukrativa resultat, liksom Wheelers (2006) uttalande om att varumärkesidentitet är 

något konkret vilket tilltalar alla sinnen. Lusensky (2010) talar om att klyftan mellan ett 

varumärke och allmänheten har minskat och att kontrollen således har förskjutits till 

allmänheten. Tolson (2001) accentuerar att det blir allt viktigare att varumärken 

uppfattas som autentiska för att skapa relationer med konsumenter. Leets et al. (1995) 

anför att en stark relation uppstår när en person fäster sig vid en annan. Vidare 

förtydligar Thompson (2006) att det är viktigt att konsumenten initialt finner en sorts 

attraktion för att hen ska kunna fästa sig vid ett mänskligt varumärke och således blir 

varumärkeskommunikationen essentiell. Baban förklarar att de på Warner ser till att 

nyttja plattformar som de inte måste köpa sig in på, det vill säga sociala medier och 

plattformar som de själva äger. Alltifrån spellistor på Spotify till artisters och Warners 

egna Facebook, Twitter och Instagram nyttjas för att nå ut till så stor skara som möjligt. 
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Baban förklarar att dessa är essentiella plattformar som de alltid har i åtanke oavsett 

artistens varumärke. 

Johansson framhåller att artisternas varumärken blir ett slags bildligt uttryck för den 

faktiska produkten de säljer, något som Bennet (2012) menar att varumärken gör.  Fill 

(2011) framhäver att hur varumärken uppfattas beror på ett företags 

marknadsföringsaktiviteter. Vidare påpekar Schroeder (2005) att framgångsrika artister 

har omfamnat varumärkesuppbyggande och ser inte längre det som ett hot mot 

konstnärlig integritet. Johansson menar att om de har en kampanj vid ett albumsläpp så 

arbetar de med media i olika faser. För varje fas fastställs olika mål samt vilka 

människor musikbolaget ska kommunicera med förtydligas. Respondent A
18

 som 

representerar TV framhåller att vissa artister är mer attraktiva att intervjua i skriven 

form, medan andra passar bättre TV eller med att framföra musikaliska verk på en scen. 

Vidare lyfter hen fram att artistens varumärke således spelar en betydande roll i medias 

beslutsfattande. Johansson anför att det är viktigt för Universal att kunna berätta rätt 

historia på rätt plats, något som Johansson anser är svårare att göra med traditionell 

media än vad det är med ny media. Han förklarar att många av de gatekeepers som finns 

inom media har arbetat inom branschen väldigt länge, vilket gör att det kan vara svårt 

att få ut dem ur trygga beteendemönster.  När det kommer till bloggar så menar 

Johansson att de är rätt nya när det kommer till att nyttja dessa. De utgår ifrån de 

bloggar som har störst inflytande och begränsar inte arbetet bara till bloggar inom 

Sverige, utan undersöker även vilka bloggar och tidningar som svenskar tenderar att 

läsa i resten av världen. Johansson ger ett exempel på att om de har en artist som är 

viktigt för den svenska marknaden kan de bearbeta en blogg i Nya Zeeland för att de vet 

att den bloggen har ett stort inflytande på just den målgruppen i Sverige. Aktiviteter 

som dessa ökar autencitet, vilket enligt Tolson (2001) bäst arbetas fram långsamt för att 

undvika att betraktas som opportunism. Återigen kan det kopplas till att berätta rätt 

historia på rätt plats, då kärnmålgruppen i många fall vill ha autencitet i varumärket. Av 

den anledningen suddas landsgränserna alltmer ut. Den strategi som Johansson lyfter 

fram kan kopplas till Aakers (2010) teori om att varumärkesidentitet handlar om att 

arbeta med varumärkets hjärta och själ som är associationerna som uppstår i samband 

med varumärket. Enligt Lusensky (2010) kan dessa associationer i sin tur bidra med att 

bygga långsiktiga och gynnsamma relationer.  

                                                 
18

 Respondent A. Musikredaktör och artistbokare för TV-program. Mejlintervju 2014-05-20 
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Till skillnad från Johansson, Thorsell och Baban så arbetar inte Bengtson
19

 i liknande 

utsträckning med artisternas varumärken. Bengtson menar att det har varit olika 

tillvägagångssätt, till en viss del, när de kommer till marknadsföring av de två olika 

artisterna. Det finns en förståelse för skillnaden angående artisterna.  Då en artist är mer 

nischad och en annan tycks ha mer kommersiell potential så har arbetet skiljt sig i 

svårighetsgrad. Att Bengtson vet att artisterna har olika varumärken och försöker arbeta 

olika med dessa kan liknas med den kärnvarumärkesidentitet som Lusensky (2010) 

belyser. Det är just kärnvarumärkesidentiteten som strategier och värderingar baseras 

på. Dock understryker Bengtson att då Spinnup är en relativt ny tjänst som har lett till 

att två artister hittills har signerats så ligger stor fokus på att etablera ett kontaktnät.  

4.4.3 Passion för artisten är nödvändigt 

Varumärkesengagemang från personalens sida är något som Buckingham (2008) och 

Backhaus och Tikoo (2004) anser är den ledande kraften bakom relationer, lojalitet samt 

när det kommer till att fatta beslut. Likt Papasolomou och Vrontis menar Thorsell  att 

varumärkesengagemang är essentiellt då personalen bidrar med varumärkes-

uppbyggande. Ahmed och Rafiq (2003) samt Papsolomou och Vrontis (2006) påpekar 

att om personalen trivs och känner engagemang så blir resultatet bättre. Thorsell lyfter 

fram att då hon känner sig engagerad och brinner för en artist då blir även hennes 

resultat betydligt bättre. Buckingham (2008) framför att varumärkesengagemang 

handlar om att arbetsgivare har en unik möjlighet att skapa omfattande strategier som 

inte bara förbättra rykte och trovärdighet men som också fungerar som kraftfulla 

hävstänger för att behålla och attrahera de bästa talangerna. Crewson (1997) förmedlar 

att engagemang innebär att anställda strävar efter att producera bra resultat. Johansson 

understryker även han att det är väsentligt att personalen på Universal är engagerad i 

artisten.  Chernatony (2010)  accentuerar att det bör finnas ett större fokus på de 

anställda än på kunder då det är personalen som har uppgiften att kommunicera 

varumärket. Likt Buckingham (2008) menar Chernatony (2010) således att om 

personalen inte är passionerade och engagerade så kan de inte kommunicera 

varumärkeslöftet. Johansson förklarar att passionen för arbetet måste finnas där för 

annars är det inte möjligt att övertyga någon annan om att det är bra. Alla vill sälja 

någonting och finns det ingen passion så blir det svårt att ingjuta energi i projektet. Han 

lyfter även fram att det är passionen som har utvecklat karriärer, inte bara för artister 

                                                 
19 Bengtson, Erik. Projektledare för Spinnup på Universal Music Sverige. Personlig intervju 
genomförd 2014-04-28 
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utan även internt på Universal. Vidare berättar Johansson att han förmodligen inte hade 

kommit in i branschen utan sin passion och att målet är att ingjuta det i andra så att de 

kan arbeta effektivare åt artisterna. Det här kan kopplas till att anställda kan ses, enligt 

Buckingham (2008), som en tillgång för företag genom att vara en hävstång för 

företagets tillväxt. 

Buckingshams (2008) teori betonar vikten av att framgångsrika varumärken är ett 

resultat av arbete som sker inuti företaget. Anställda blir då den viktigaste övergripande 

tillgången ett företag kan nyttja för att utvecklas på marknaden och för att etablera lojala 

relationer med sina kunder. Babans åsikt angående varumärkesengagemang ligger i linje 

med Johansson och Thorsell. 

“Det måste finnas några som driver projektet för att de ska kunna motivera 

personal. För det är helt omöjligt att få ett helt bolag att engagera sig för allt vi 

släpper.“ Revin Baban, personlig intervju, 2014-04-28) 

Berry och Parasuraman (1991) förklarar att om personalen inte har kunskap om 

varumärket och vilka associationer som företaget strävar efter blir det svårt för 

personalen att känna sig delaktiga i processen. Av den anledningen menar Baban att, 

exempelvis en produktchef samlar de närmaste berörda och motiverar dem så att de 

känner ett ägandeskap i projektet. Buckingham (2008) framhäver att anställda direkt 

eller indirekt har en påverkan på motparter och att de blir allt mer avgörande för att 

utveckla och upprätthålla ett varumärke. Bengtson anför att det finns mycket kompetent 

personal på Universal och att det således är bra att nyttja den kompetens som finns på 

bolaget för att få ut artister som varumärken. Thorsell, Johansson och Baban framhäver 

även att befintlig personal på företaget är väsentlig. Johansson menar att det är just den 

egna personalen som arbetar fram de kreativa aspekterna när det kommer till artister 

som varumärken.  Ghose (2009) framställer att anställda på företag fungerar ungefär 

som varumärkesambassadörer och om de anställda inte kommunicerar löften effektivt 

kan varumärkesvärdet riskeras. 

 Liksom Buckingham (2008) förmedlar menar Baban att alla måste få känna 

delägandeskap i projektet för att det ska leda till en framgångssaga. Baban berättar även 

att i vissa fall på Warner Music så har särskilda artister prioritet vilket innebär att 

företaget verkar för att engagera alla anställda vilket genererar ett gemensamt ansvar för 

att få lanseringen att fungera. Buckingham (2008) framställer varumärkesengagemang 
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som en sund investering eftersom det verkar för att uppfylla företagets yttersta mål, det 

vill säga att maximera varumärkesvärdet genom att leverera differentierade upplevelser 

till kunderna, vilket i slutändan ökar kundlojalitet, kundens benägenhet att köpa 

varumärket gentemot konkurrenter, och därmed ökar avkastningen och värdet.   Dock 

förklarar Thorsell att det finns en baksida.  

“Man kommer inte att tycka att allt är bra, men det kan vara superviktigt för 

Sony och då gäller det att man kan jobba med det ändå även fast man 

personligen inte gillar det så mycket.” (Nina Thorsell, personlig intervju 2014-

04-29) 

Mitchell (2002) samt Ghose (2009) anser att företag bör arbeta med att lära och 

motivera personalen så att de håller sig uppdaterade om varumärket och på så sätt kan 

kommunicera det korrekt. För att motverka risken som Thorsell belyser när det kommer 

till att det är svårt att visa lika stort engagemang för alla, blir det viktigt, vad gäller 

varumärkesengagemang, att anställda inte bara förstår vad varumärket står för, utan 

även ser till att förkroppsliga varumärket vid varje beröringspunkt de kommer i kontakt 

med, vilket är något som Buckingham (2008) och Gummesson (2008) lyfter fram 

genom att förtydliga personalen i frontlinjens innebörd.  

4.5 Avslutande ord 
Sammantaget har detta kapitel lyft fram en del intressanta aspekter. I somliga fall delar 

respondenterna och författarna samma åsikter och i vissa fall kan vi utläsa att 

respondenterna medför nya och detaljerade synpunkter på ämnet. Ett tydligt exempel 

som respondenterna tar upp men som inte behandlas i den litteratur som vi har bearbetat 

är invanda beteenden i relationerna. I musikbranschen har en typ av mejlkultur 

utvecklats trots att det i många fall skulle vara effektivare att nyttja ett annat 

kommunikationssätt. Ytterligare kan vi se många tydliga tillfällen att jämföra empirin 

med teorin då relationer är universella och uppkommer i alla typer av branscher. Den 

analys som har presenterats lägger grunden för vårt uppfyllande av syfte och besvarande 

av forskningsfråga som kommer att behandlas i följande kapitel.  
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5 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras svar på forskningsfråga för att uppfylla vårt syfte. 

I detta kapitel lyfter vi som författare fram våra röster och därmed kommer den här 

delen av uppsatsen att präglas av en mer personlig utformning. Vi belyser intressanta 

aspekter och reflekterar kring dessa. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet relationsmarknadsföring. 

5.1 Uppfyllande av syfte och besvarande av forskningsfråga 
I detta avsnitt uppfyller vi vårt syfte och besvarar problemformuleringen. Med det 

rådande mediebruset och den hårda konkurrensen efter uppmärksamhet förstod vi att det 

ligger stor tyngd i att få artister att synas i rätt medier och på rätt plattformer. 

Musikbolag har länge utvecklat arbetssätt för att göra detta och det stod tidigt klart för 

oss att kontakter och nätverk är av stor betydelse i processen att nå ut i rätt media. Vår 

forskningsfråga lyder därmed: 

 

Vad präglar stora musikbolags relation till media?  

 

För att besvara vår forskningsfråga på ett övergripande sätt har vi delat upp denna i två 

delsyften: analysera  karaktären av den interaktion som förekommer i musikbolagens 

relation till media, samt analysera i vilken utsträckning artisten som varumärke beaktas 

i denna relation. Utifrån den analys som har gjorts har vi funnit tendenser vilka kommer 

hjälpa oss hantera vårt syfte. Då det finns två delsyften har vi valt att utgå ifrån att 

behandla dem separat för att möjliggöra en tydligare struktur på arbetet för att till slut 

besvara på vår forskningsfråga.  

 

5.2 Tendenser 

Vid författandet och bearbetningen av analys- och empirikapitlet kunde vi klargöra ett 

antal tendenser som grundar sig på vår teoretiska referensram samt respondenternas 

svar.  

 

Personliga kontakter och nätverk är något som kan vara gynnsamt för båda 

parter enligt bland annat Jacobsen och Thorsvik (2008) samt Zineldin (2012) . 

Enligt våra respondenter utgör personliga kontakter grunden för många 

relationer inom musikbranschen. Av den anledningen är det således naturligt att 

kontakten med dessa personer ter sig mer informellt än formellt.  
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Regelbundenhet har visat sig vara en stor del av relationshanteringen på 

musikbolagen. Att underhålla relationerna och visa engagemang är något som 

respondenterna antydigt ter sig naturligt i kontakten. Detta är något som även 

Palmatier (2013) har lyft fram i sin studie om relationer. 

 

Balans mellan professionalitet och informalitet är något som är viktigt enligt 

respondenterna. Samtliga respondenter vidhåller att de vet när det är dags att 

lägga känslor åt sidan för att kunna fatta välinformerade affärsbeslut. Theron et 

al. (2008) förklarar att anpassning är en kriterie för framgångsrika relationer. I 

musikbolagens relation till media har det framgått att det är naturligt att det sker 

en anpassning av attityd beroende på vilken sorts mediekanal de anställda på 

musikbolag bearbetar.  

 

Mejl är det vanligaste medlet när det kommer till initial kontakt mellan 

majorbolag och media enligt våra respondenter. Mejl har för majoriteten av 

respondenterna blivit ett naturligt medel i det tidiga skedet av ett projekt då 

större mängder av information flödar mellan parter.  

 

God vilja är något som diffust diskuteras av några författare, men är något som 

finns mellan medierepresentanterna och de anställda på majorbolagen. Båda 

parterna har en förståelse om att individerna har egna intressen och företagsmål. 

Av den anledningen utvecklas många relationer av respekt och förtroende.  

 

Betydelsen av artistens varumärke är viktigt att förstå för att stå ut i media-

bruset.  Likt Lusensky (2010) och Thompson (2006) anser våra respondenter 

från musikbolagssidan att exponering är essentiellt för artister och framhåller 

olika strategier för att få sina artister att synas i mediebruset. Den gemensamma 

nämnaren mellan dessa bolag är att de tar stor hänsyn till artistens varumärke.  

 

Passion och engagemang till arbetet har respondenterna ansett som 

betydelsefullt. Detta för att alla ska känna sig delaktiga i arbetet med artisten, 

samt för att det utan åtminstone en eldsjäl med passion till musiken i fråga är 

svårt att sprida engagemanget till konsumenterna. 
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5.3 Delsyfte 1: Interaktionen som förekommer mellan musikbolag och 
media 
Interaktion mellan aktiva parter är det som utgör relationen mellan två företag och har 

stor betydelse för det utbyte som sker. Efter undersökningen som har genomförts har det 

skapats en tydligare bild över hur interaktionen mellan just musikbolag och media-

aktörer ter sig och vad som normaliserats i branschen.  

 

En sak som uppmärksammades var att det är en konkurrensfördel att bygga och nyttja 

relationer med varandra, liksom Ritter et al. (2004) vilka anser att relationer är de 

värdefullaste resurserna företag har. I stort sett visar vikten av relationer på att vad ett 

företag gör eller inte gör kan både förstärka och försvaga relationer. Det blir således 

viktigt att ge en struktur som kommer att underlätta pågående kommunikation och 

byggandet av en neutral förståelse i dessa marknadsföringsrelationer, vilket 

överensstämmer med Kang et al. (2013) som säger att kommunikation styrker relationer 

och dess funktion. En tendens som uppkom upprepade gånger i kontakten mellan parter 

var kommunikationssättet. Något som påtalades var att mejl ses som den vanligaste 

kontaktformen, då det möjliggör tid att läsa och svara på meddelanden. Ericsson 

poängterad att mejl ger en sorts säkerhet, eftersom allt som sägs i mejl finns skrivet. 

Dock har det antytts att det är ett invant beteende och att det ibland hade varit lättare 

och gått snabbare om telefonkontakt hade tagits istället. Problematiken med telefon är 

att det är svårt att veta när kontakten i fråga är tillgänglig då det är uppfattat att många 

är väldigt upptagna till naturen. Vi kan också se att just medierepresentanter blir 

kontaktade av en stor mängd aktörer dagligen och deras uppmärksamhet är eftertraktad. 

Liksom Johansson tog upp finns det många aktörer inom traditionell media vilka kan 

vara svårare att skapa en närmare relation med. 

 

Vi identifierade att det i många fall är av vikt att träffas personligen, och inte bara 

upprätthålla kontakt via mejl. Detta är något som skulle kunna bero på en 

grundläggande vilja att ge ett gott och personligt intryck eller för att själv få ett ansikte 

på den andra parten i relationen. Det som framstår som intressant för oss är att den 

personliga kontakten inte nödvändigtvis behöver ske tidigt i relationen, utan kan äga 

rum efter att det har etablerats en grundläggande kontakt via mejl. De personliga mötena 

visade sig främst i inbjudningar till lyssningar på bolagen, konsertbiljetter samt 

lunchmöten. Här kan vi se att musikbolagen ständigt vill engagera media, och visa det 

som erbjuds för att därefter möjliggöra uppmärksamhet för artisten. Detta är något som 
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kan relateras till Morgan och Hunt (2004) som i sin artikel diskuterar vikten av att båda 

parterna engagerar sig och förstår hur viktig relationen är.  

 

Vikten av regelbunden kontakt uppkom frekvent i samtalen vi hade med 

respondenterna. Det kan spekuleras huruvida det är ett sätt att hålla sig i varandras 

synfält så att aktörerna blir ihågkomna av de olika parterna. Johansson förklarade att det 

i musikbranschen inte riktigt finns någon kontorstid, och att det därför sker konstant 

kontakt även utanför arbetet. Återigen kan det reflekteras över kontaktsättet, mejl som 

alltid är aktiv och nåbar, men också att i en kulturell bransch där många förmodligen har 

det gemensamma intresset i musik, och kan träffas på till exempel spelningar eller 

releasefester, trots att det inte är arbetsrelaterat till en början. Detta kan medföra ett 

uppbyggande av en gemensam mötesplats som består av den lokala musikscenen i stort. 

Theron et al. (2008), Zineldin (2000) och Kang et al. (2013) har tagit upp att 

engagemang stärker relationer, och det kan reflekteras över att engagemang hos aktörer 

visar sig i deras passion till arbetet och musiken. 

 

Det framgår att det finns en förståelse för de olika parternas aktiviteter och val, vilket 

Jacobsen och Thorsvik (2008) ser som balans i nätverket. Samtliga parter vet att de har 

olika mål och egna uppdrag. Media har som uppdrag att informera allmänheten. Hur 

innehållet ser ut beror på plattform. Vi kan se att P3 vill skapa kulturvärde för lyssnare, 

medan det går att tänka sig att mer kommersiella kanaler såsom Frida vill få bästa 

scoopet och öka läsarantalet. Enkelt uttryckt är framgångsrika relationer sådana där alla 

parter söker efter lösningar som båda parter vinner på och som leder till en långsiktigt 

och förtroendefull relation, vilket Yaqub (2013) förespråkar och ser som ett gemensamt 

värdeskapande. Vi ser att det är en tyst överenskommelse angående egna mål och att det 

finns en respekt för dessa trots att det ibland kan ske konflikter. Liksom Johansson sade 

är det bolagets jobb att skydda artistens varumärke och få ut detta på rätt sätt, vilket 

media skulle kunna vrida fel på ibland.  

 

Vi har fått intrycket av att musikbranschen har en väldigt avslappnad atmosfär, där 

många känner varandra även utanför bolaget. “Alla känner alla” säger Respondent A, 

vilket talar för den intima kontakten som sker mellan aktörerna. Det här kan bero på det 

faktum att det är en liten bransch som till stor del är koncentrerad till Stockholms-

området. De personliga kontakterna tycks flyta in i det professionella nätverket då 
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branschen är så pass liten. Det poängteras att det är vanligt att hålla en relativt informell 

attityd på grund av att de flesta är så pass nära och jobbar med varandra i stor 

utsträckning och regelbundet. Återigen kan slutsatsen dras att det gemensamma intresset 

skapar närmare band, vilket gör att nära kontakter och vänskaper bildas parterna 

emellan, vilket i sin tur skapar ett ömsesidigt förtroende. Zineldin (2012) styrker detta 

med att hävda att den “enkla nyckeln” till en välfungerande relation är tillit och 

engagemang. Det har dock framkommit att det är viktigt att hålla en god balans mellan 

informalitet och proffesionalism, då det fortfarande krävs att de olika parterna gör 

affärsöverenskommelser även om dessa är vänner sedan tidigare.  

 

Det egna nätverket är något av det viktigaste en person kan ha i musikbranschen, något 

som tydligt framgått under uppsatsens gång. Att veta vem som har resurser vid rätt 

tillfälle kan ha stor betydelse för hur en lansering går. Mycket information går ut från 

musikbolagen, dock bearbetas vissa individer individuellt för att personliga relationer 

ska stärkas. Relationer mellan individer varierar, och det har i vår studie framkommit att 

flera parter inom traditionell media har varit med i branschen under en längre tid och att 

det därmed kan vara svårare att skapa en personlig och nära relation med. Det som 

måste tas i åtanke är att, som Godson (2009) och Ritter et al. (1999) framhåller, 

företagen inte agerar isolerat från varandra och att i en så pass liten bransch måste 

parterna ha välbalanserade samarbeten. Nätverk organiserar och omorganiserar sig 

själva och tycks utöka sin räckvidd via mobiltelefoner, webbplatser och andra tillbehör 

inom den digitala tidsåldern. Eftersom nätverk inom majorbolag och media verkar vara 

så breda och djupa kan de på ett relativt enkelt sätt mobilisera talang och kunskap. Av 

den anledningen blir det viktigare för företagsledare att nyttja kraften i informella 

nätverk då förmågan att skapa värde i allt högre grad tycks vara beroende av de idéer 

och medarbetares immateriella tillgångar såsom kunskap och relationer, vilket Reinholt 

et al. (2011) har observerat sker i större grad i dynamiska marknader. Personliga sociala 

nätverk, både inom och utanför företagen, leder med stor sannolikhet till en värdeökning 

av samarbetet som skulle kunna minska kostnader och tid för sök- och 

samordningsprocesser som annars skulle krävas. Det går däremot att spekulera huruvida 

den här informella attityden i arbetet kan leda till risker. Att sluta avtal med vänner kan 

vara svårt. Omdömet för en vän kan vara så radikalt annorlunda än när det kommer till 

en kontakt som det inte finns någon vänskaplig anknytning till. Det är naturligt att jobb 
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skiljer sig från vänskap och därmed kan det vara viktigt att inte låta sitt omdöme bli 

alltför påverkat.  

 

Sammanfattningsvis karaktäriseras interaktionen mellan musikbolag och media av de 

olika kontakterna som görs. Främst sker kontakt regelbundet och via mejl, för att 

påminna parterna om varandras existens, och styrks därefter av personliga möten. 

Karaktären av den interaktionen ter sig vanligen informellt och avslappnat, men med en 

förståelse för varandras egna uppdrag och ett ömsesidigt förtroende.   

 

5.4 Delsyfte 2: Artisten som varumärke i musikbolagens relation till 
media 

Något som genomgående framkommit i vår studie är att majorbolag ständigt arbetar 

med artistens varumärke i åtanke, eftersom det är försäljningen av deras produkter som 

musikbolaget är beroende av. Som Aaker (2002), Lusensky (2010) samt Fill (2011) 

tillsammans med respondenterna framhåller är det viktigt för varumärkesidentiteten att 

artistens budskap kommer ut i rätt kanaler så att det når målgruppen på ett sådant sätt att 

förhållande mellan artisten och dess fans inte riskeras. De största musikbolagen; 

Universal Music, Sony Music och Warner Music tar således aktivt hänsyn till artisters 

varumärken när det kommer till vilken individ eller kanal de riktar sig mot inom 

medielandskapet.  

 

Då människor utsätts för en stor mängd marknadsföringsmeddelanden dagligen och 

konkurrensen växer blir differentieringen av varumärken allt viktigare, vilket både Olins 

(2008) och Björnheden (2004) argumenterar för. Majorbolag med sina kontaktnät och 

resurser innehar ett fördelaktigt läge i förhållande till independentbolag som med största 

sannolikhet måste arbeta hårdare för att göra ett namn för sig själva. Detta blir tydligt i 

fallet med Spinnup, som visserligen inte är ett independentbolag men som verkar som 

en egen verksamhet under Universal och arbetar hårt för att etablera sig själva på 

marknaden men också i relationer med medierepresentanter.  Bengtson verkar således 

för att utvidga sitt kontaktnät så att signade artister i framtiden har möjlighet att nå ut i 

fler kanaler.  

 

Hur en artist exponeras har visat sig vara viktigt för försäljningen. Då människors 

köpbeteende har förändrats har även majorbolagen anpassat hur de arbetar.  Vi kan 

identifiera majorbolagens vilja att attrahera fans genom uttänkta strategier och att fokus 
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ligger på att bygga, utveckla och upprätthålla viktiga relationer med 

medierepresentanter.  Något annat som har framkommit i vår studie är 

medierepresentanternas hegemonistiska övertag. Media agerar som gatekeepers, de vill 

säga, de agerar som opinionsledare som reglerar vilka meddelanden som ska föras via 

deras kanaler och deras individuella åsikter har en tendens att påverka andra. Det har 

framkommit att artisters varumärken är något de arbetar med för att synas i mediebruset 

eller i det så kallade noise society bolagen agerar inom. Det framstår som intressant för 

oss att anställda på majorbolagen sitter individuellt på personliga och professionella 

mediekontakter som de har utvecklat gynnsamma relationer med. När det är tid för 

lansering av en artists nya låt besitter marknadsförare stor kunskap om vilken person de 

ska rikta sig till för att få ut informationen på rätt sätt och till rätt publik så att det går i 

linje med artistens varumärke. Lieb (2012) benämner att människor som varumärken 

utvecklar en varumärkespersonlighet, vilken är det som projekteras ut till målgrupperna. 

Hur en artist exponeras är således en viktig aspekt när det kommer till försäljningen av 

musik och merchandise. Utifrån vår studie finns det även aspekter som framkommit 

som mest huvudsakliga när det kommer till marknadsföring av en artist såsom 

fundamentala kampanjer oavsett varumärke som Baban lyfte fram. Det framkom även 

att vanliga strategier för att uppnå exponering som passar artisters enskilda varumärken 

var storytelling som används som ett verktyg för att förmedla gripande historier för att 

ge liv åt varumärken, kreativa kampanjer, samt relationer med mediamänniskor.   

 

Vidare har vår studie visat att personalens varumärkesengagemang är viktig för 

majorbolagens dagliga arbete. Passion för artisten kan driva anställda att arbeta hårdare 

och därmed prestera bättre resultat. Varuärkesengagemang är något som bland annat 

Buckingham (2008)  samt Papasolomou och Vrontis (2006) diskuterar. Dock har det 

framhävts att det ibland kan vara svårt att känna likadant engagemang för alla artister. 

Baban menade att en produktchef kan samla de närmaste berörda och motivera dem så 

att de får ett visst ägandeskap i projektet. Med Babans åsikter och stödjande ord från 

Buckingham (2008) som underlag anser vi att det är essentiellt att majorbolag får 

personalen att känna delägandeskap och ansvar då detta kan leda till förbättrad 

prestanda eftersom personalens engagemang stärks, vilket i sin tur kan leda till ökad 

upplevelse av kompetens samt mer kreativitet, innovation och högre arbetsmoral.  

 

Sammantaget, kan vi identifiera att artistens varumärke beaktas i stor utsträckning i 
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relationen med media. Det har uppmärksammats att anställda på musikbolag har 

artistens varumärke i åtanke när det kommer till att planera kampanjer. Utifrån 

varumärket fattas beslut om vilka individer på mediabolag som bör kontaktas för att 

marknadsföringsmeddelanden ska nå målgruppen på ett sätt som går i linje med 

varumärket. Marknadsförarna på majorbolagen har olika sorters strategier för att stå ut i 

mediabruset. Till dessa strategier räknas storytelling för att skapa emotionella band till 

människor och kreativa kampanjer som fångar människors uppmärksamhet. Utifrån vår 

studie har vi fått förståelsen att relationen mellan musikbolag och media är den grund 

som möjliggör att artister ens når ut till allmänheten. Detta visar på den vikt som läggs 

vid att bygga och etablera ett stort nätverk som innehåller en stor variation av kontakter. 

När det är tid för att lansera olika artisters produkter finns det alltid en kunskap 

angående vilken motpart som ska bearbetas och en möjlighet att få tag i den individen. 

 

5.5 Forskningsfråga: Vad präglar stora musikbolags relation till 
media? 
Det har under skrivandets gång uppkommit ett antal aspekter vilka präglar den relation 

som finns mellan musikbolag och media. Genom att ta fram karaktären av interaktionen 

har vi funnit faktorer inom relationerna vilka avgör relationens förutsättningar. Vidare 

har undersökningen av hur artistens varumärke beaktas i relationen mellan musikbolag 

och media ingett en förståelse för betydelsen av varumärken för att stå ut i mediabruset 

och hur viktigt personalens engagemang är för processen. Vid besvarandet av 

forskningsfrågan har vi i nedan betonat våra observationer genom att kursivera dessa i 

den följande texten.  

Grunden för relationen mellan stora musikbolag och media är förtroende och en god 

vilja. Enligt vår tolkning präglas en välfungerande relation inom musikbranschen av 

vänskap, engagemang, ömsesidigt förtroende, respekt och regelbundenhet. Det är en 

tvåvägskommunikation, vilket innebär att båda parter är delaktiga och ansvarar för 

upprätthållandet av relationen. Marknadsförare tycks arbeta aktivt och regelbundet med 

mediarepresentanter för att få ut artistens varumärke i rätt kanaler. Den regelbundna 

kommunikationen mellan marknadsförare på musikbolag och media medför ett 

uppbyggande av en relation mellan dessa parter, det vill säga individerna på bolagen. 

Denna relation uppfattas vara nödvändig för att artister ska kunna nå framgång i det så 

kallade mediabruset. I vår studie poängteras det att relationer med mediarepresentanter 

är essentiellt för att uppnå en gynnsam exponering, och tillfredsställda fans. Denna 
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exponering uppstår genom att musikbolag marknadsför till opinionsledare, vanligen 

inom radio, tv, bloggar och tidningar då det är dessa ledare som besitter förmågan att 

influera människor.  

Musikbranschen i Sverige har uppfattats som relativt liten och till stor del koncentrerad 

inom ett begränsat område där aktörerna rör sig. Aktörerna förs, enligt vår tolkning, 

samman i deras gemensamma intresse för musik, och bildar nära och personliga 

relationer med varandra. Regelbunden interaktion sker via mejl och personliga möten, 

både inom och utanför kontorets väggar för att föra parterna närmre varandra och 

minska distansen. I vissa fall verkar dessa relationer utvecklas till vänskap och utgör en 

bas för en avslappnad interaktion med varandra. Vi ser därmed att interaktionen präglas 

av professionell närhet som gör sig tydlig i sociala sammanhang och en vänskaplig 

distans i mejlkontakten för att behålla balans i relationen. Detta tycks i sin tur leda till 

fler utbyten då människor föredrar att göra affärer med igenkända aktörer. Enligt vår 

tolkning byggs ett ömsesidigt förtroende upp och skapar tillit mellan parterna under 

gemensamt engagemang i projekt. Det har i studien även framkommit att informaliteten 

i utbytet balanseras med en vilja att göra affärer med varandra, och genomföra 

ömsesidigt värdeskapande överrenskommelser.  

Relationen mellan marknadsförare på musikbolag och opinionsledare inom media tycks 

enligt vår tolkning präglas av en förståelse mellan parterna. Båda parterna har 

underförstått att individerna har egna intressen och företagsmål, vilket enligt vår 

uppfattning innebär att graden av sysselsatthet växlar från projekt till projekt. Det har 

antytts att respekt och hänsyn för varandras arbete, samt artisten och dess verk krävs för 

att hålla relationen intakt, brist på respekt innebär i sin tur förlorat förtroende, och kan 

aktivt skada interaktionen mellan parterna. Det är här vi har interpreterat att den 

enskilda partens goda vilja utmärker sig starkast som i sin tur lägger grunden för 

utvecklande av ett förtroende. Studien påvisar att för att vidmakthålla ett rikt nätverk är 

det viktigt att parterna finner tid att upprätthålla relationen. I relationen mellan 

musikbolag och media har det framkommit ett erkänt invant beteende som präglar 

kommunikationssättet. Det har uppstått en slags mejlkultur som nyttjas för att 

upprätthålla relationen mellan parterna. Då de representerar olika verksamheter med 

olika mål uppstår, enligt vår mening, ett naturligt utbyte av både information och 

innehåll. Musikbolaget får ut sin artist och förhoppningsvis innebär det även många 

läsare, lyssnare eller tittare för mediaparten. Om parterna har kunskap om varandras 
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tillgångar och resurser kan det i somliga fall också förenkla nätverkande till nya tredje 

parter vilka nås genom etablerade relationer  

Studien påpekar att för att nå ut till allmänheten är kommunikation av artistens 

varumärke i rätt kanaler essentiellt. Därmed finns en tendens att strukturera strategier 

angående vilket kommunikationssätt som ska tillämpas gällande artistens varumärke, 

vilket i sin tur präglar relationen till media. Marknadsförare på musikbolag gör således 

ett aktivt val av vilken individ inom sitt nätverk som de väljer att kontakta för att 

samarbeta. Vi har således observerat att det sker en anpassning av vilken individ på 

mediabolag som en marknadsförare på musikbolag väljer att rikta sig till då det finns en 

underliggande kunskap om betydelsen av varumärkesidentitet. Det har också 

framkommit att beroende på vilken person musikbolaget kontaktar anpassas även 

attityden i kommunikationen. Som tidigare nämnt är det vanligt att vänskapsband 

mellan parter medför en mer informell interaktion. Det har i studien påvisats att olika 

sorters attityd och tillvägagångssätt nyttjas beroende på vilken typ av mediamänniskor 

som kontaktas, det vill säga om varumärkesstrategin handlar om att ta kontakt med TV 

och radio som är mer formella till sin natur eller relationer till tidningar och bloggar 

som har visat sig präglas av en mer avslappnad interaktion. Oavsett vilken 

mediarepresentant marknadsförare på musikbolag väljer att kontakta finns det vanligen 

en balans mellan informalitet och professionalitet som växlas beroende på sammanhang 

och fas i arbetsskede. Det finns, enligt vår mening, ett grundläggande fokus på 

företagets intresse som speglas i personalens egna engagemang i varje projekt, och drivs 

i många fall av passion till arbetet och musiken. 

I stor utsträckning har teorier om relationers och nätverks egenskaper utvecklade av 

exempelvis Kang et al. (2013), Palmatier (2013), Ahamed och Skallerud (2013), 

Godson (2009), samt Gonzales et al. (2014) tagits i beaktning. Dessutom har vi haft 

varumärkesteorier framtagna av bland annat Buckingham (2008), Papsolomou och 

Vrontis (2006), Lusensky (2010), Thompson (2006) och Aaker (2002) i åtanke för att se 

i vilken utsträckning varumärkeskommunikation präglar relationen. Vi har utifrån 

insamlad data identifierat 20 faktorer vilka specifikt präglar musikbranschen och stora 

musikbolags relation till media. Dessa faktorer är resultatet av vår studie av relationer, 

nätverk och varumärken. Faktorerna nedan karaktäriserar relationen tillsammans och 

inte isolerade från varandra.  
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Anpassning Gemensamma 

Intressen 

Nätverk Respekt 

Delaktighet God Vilja Passion Invant Beteende 

Engagemang Informalitet Professionell 

Närhet 

Utbyte 

Förtroende Kunskap Regelbundenhet Vänskaplig Distans 

Figur 1. Faktorer som präglar musikbolags relation till media. Ayoubi och Brink (2014) 

Dessa resultat är signifikanta ur två huvudaspekter. Dels så medför det här teoretiska 

bidraget en tydligare förståelse för en specifik typ av relation inom musikbranschen som 

är av stor betydelse för artisters framgång. Dels för att den här kunskapen bidrar till ett 

ytterligare djup inom relationsmarknadsföring som forskningsområde. 

 

5.5.1 Uppfyllande av syfte  

I våra slutsatser har vi kommit fram till att musikbolagsanställda ständigt verkar, både 

på arbetsplatsen och utanför, för att bygga rika kontaktnät. Relationen med dessa 

kontakter karaktäriseras bland annat av sin regelbundenhet och informella attityd. 

Musikbolagsrepresentanterna arbetar både direkt och indirekt med att bygga relationer 

för att skapa ett nätverk som innehåller en variation av kontakter. Denna variation visar 

sig vara gynnsam då respondenterna även arbetar med en stor variation av artister som 

alla har olika varumärken och kräver olika sorters strategier. Med artisternas 

varumärken i åtanke kan musikbolagsanställda således vända sig till rätt 

mediarepresentant för varumärket inom nätverk och bearbeta denna så att ett gynnsamt 

budskap förmedlas till artistens målgrupp. Genom att redogöra för de slutsatser som vi 

har kommit fram till angående vår författade forskningsfråga anser vi att vi har skildrat 

vad som präglar relationen mellan stora musikbolag och media. Vi finner därmed att vi 

genom att presentera denna uppsats har klargjort den karaktären av den interaktion som 

sker mellan musikbolag och media och undersökt i vilken utsträckning som artistens 

varumärke tas i beaktning i denna relation. Av den anledningen bedömer vi att vi har 

uppfyllt uppsatsens syfte. 
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5.6 Avslutande reflektioner  

I varje professionell miljö tycks nätverk blomstra spontant. Ömsesidiga intressen verkar 

få människor att dela idéer och arbeta tillsammans även när ingen kräver dem att göra 

det. När personerna delar intressen och kunskaper kan de bygga nätverk som kan variera 

i storlek. Vi ser att individer inom musikbolag är sociala varelser både på och utanför 

arbetsplatsen. Det är intressant att representanterna från majorbolag belyser att 

verksamheten och samordning av arbetsprocesser sker främst genom informella 

relationer snarare än formella. Efter den empiriska insamlingen har det blivit tydligt att 

de anställda på majorbolagen ser många aktörer i branschen som vänner. Det går att 

spekulerar huruvida den dynamiska och snabbföränderliga arbetsmiljön som 

musikbolag agerar inom är den som har brutit ned de barriärer som kan hindra 

kommunikativa flöden. Informella nätverk kan bli essentiella inom en sådan miljö på 

grund av sin flexibilitet och dynamik. Att vara öppen för att ta kontakt och bli kontaktad 

själv ter sig vara av stor vikt för att få fram rätt information till rätt aktör.  

 

Gemensamt värdeskapande verkar ske i alla gynnsamma relationer. Just media är ute 

efter värde för både deras egen del, men också för att skapa värde hos slutkonsumenten. 

Under sådana omständigheter kan det tänkas att det ligger tyngd i vad musikbolagen 

skickar ut i sina pressreleaser och vid vilken tidpunkt. Det skulle kunna spekuleras att 

värdet på information kan ändras beroende på tidpunkt, både till det bättre och det 

sämre. Om en låt lanseras under samma tidpunkt som en aktuell nyhetsvärdig händelse 

kan det ske associationer mellan dessa två intryck för lyssnarna, vilket påverkar 

betydelsen av informationsinnehållet.  

 

Sammanfattningsvis verkar det som att anställda på majorbolag och 

mediarepresentanter kan få många fördelar genom sina relationer med andra aktörer 

men att det även kan medföra kostnader eller möta andra begränsningar med motparter 

som uppstår genom de val de gör inom sitt nätverk av relationer. Överlag, anser vi att de 

faktorer som vi har kommit fram till präglar stora musikbolags relation till media skulle 

kunna studeras djupare. I framtiden rekommenderas därför ytterligare studier som 

beaktar de framtagna variablerna. Uppsatsen har fokuserat på musikbolagen och deras 

relation till media, och därför skulle det kunna undersökas vidare med mer fokus på 

media och dess förhållanden till musikbolagen. Dessutom skulle det vara intressant att 

se om independentbolags relation till media ter sig likadant eller annorlunda. 
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XI 

Bilagor 

Bilaga A  

Intervjuguide till anställda på majorbolag  

Berätta om din roll i företaget. (Position, arbetsuppgifter, hur länge du varit i 

branschen? etc.) 

1. Hur sker kontakten mellan bolag och media? 

a) Vilka är parterna? (huvudaktörer) 

b) Är relationerna regelbundet aktiva? När sker kontakten? 

c) Hur ser kontaktens karaktär ut? (Nära/distans och formell/informell) 

d) Hur ofta använder du ditt personliga nätverk och av vilken anledning har 

det visat sig vara betydelsefullt? 

e) Vilken attityd gäller i samarbetet; Formell eller informell attityd? 

f) Hur mycket förekommer det av tjänster och gentjänster i denna bransch? 

2. Vad är typiskt i relationer till media? (radio, tidningar, tv och bloggar) 

a) Hur fungerar promotion? och vilka är inblandade? (externer och interner) 

b) Sker största marknadsföringsjobbet in-house eller nyttjas konsulter? 

Varför? 

c) Har ni några uttalade strategier vid lansering? 

d) Vilka medier anser du är viktigast för att få ut artisten? 

e) Hur tidigt och när involveras media  i samband med en release av ex. en 

artist, låt, album? (Sker någon uppföljning till media, efterarbete? ) 

3. Hur viktigt är det att se artisten som varumärke? 

a) Sker en anpassning av mediakanaler utefter artisters varumärke? 

b) I så fall på vilket sätt? 

c) Vilka konkurrensfördelar ger detta varumärket? 

d) Hur får ni artister att synas i det så kallade “mediebruset”? 

e) Vilken betydelse har storytelling när det kommer till artistens 

varumärke? 

f) Hur viktigt är artistens varumärke? 

g) Hur viktigt är personalens engagemang i artisten och dess varumärke? 
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XII 

Bilaga B 

 Intervjuguide till mediarepresentanter  

Berätta om din roll i företaget. (Position, arbetsuppgifter, hur länge du varit i 

branschen? etc.)  

4. På vilket sätt sker kontakten mellan er och musikbolag? 

a) Vilka är parterna? Har ni kontakt med en viss avdelning på 

musikbolaget eller är det särskilda individer? 

b) Är relationerna regelbundet aktiva? När sker kontakten? 

c) Hur ser kontaktens karaktär ut? (Nära/distans och formell/informell) 

d) Hur ofta använder du dina personliga kontakter och av vilken 

anledning har det visat sig vara betydelsefullt? 

e) Hur mycket förekommer det av tjänster och gentjänster i denna 

bransch? 

5. Hur ser beslutfattandeprocessen ut? 

a) Vad specifikt utgår ni ifrån? 

b) Vem är det som har sista ordet? 

c) Spelar artisters varumärken in i beslutfattandet?  
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XIII 

Bilaga C  

Presentation av respondenter 

Joakim Johansson. Kommer ifrån livesidan av musikbranschen, men har under de 

senaste tio åren jobbat på musikbolag. Han började sin karriär på Sony Music där han 

jobbade radio till en början, och därefter fick ansvar över den internationella 

marknadsavdelningen. Under åren som följde fick han ytterligare möjligheter att jobba 

utomlands och flyttade till först London, och därefter till New York, innan han blev 

erbjuden en anställning på Universal Music, där han har arbetat som marknadschef och 

general manager Vice VD sedan mars 2013. Han överser alla avdelningar på bolaget, 

samt får rapporteringar från Universals yttre avdelningar Universal Label Group samt 

Svenska Inspelningar. 

Nina Thorsell. Arbetar som promotion manager på Sony Music Sweden och har jobbat 

på företaget i över åtta år. Hennes inriktning är på popakter och musik för unga tjejer 

eller popälskare. Hon har en specialkompetens i att jobba med fansen och hitta projekt 

vilka är fandrivna, allt ifrån tävlingar till fanevent. Något som bottnar i hennes egna 

historia som ett Backstreet Boysfan.  

Erik Bengtson. Är projektledare för Spinnup Sverige sedan oktober 2012, vilken är en 

distributionstjänst för osignade, oetablerade artister som ger dessa möjlighet att sälja 

deras musik i de största digitala butikerna såsom Spotify och iTunes. Han driver hela 

projektet, vilken ägs av Universal, och är marknadsansvarig, budgetansvarig samt har 

hand om scouterna på tjänsten.  

Tommy Ericsson. Är grundare av webbradion Gimme Indie som inriktar sig på att 

spela indiemusik, men jobbar numera som live producent och koordinator på P3. 

Tillsammans med andra liveproducenter spelar Ericsson in konserter och festivaler och 

levererar det till Musikguiden i P3. Som koordinator arbetar även Ericsson med att hålla 

koll på antalet män och kvinnor som de spelar in samt genrefördelningen för att se till 

att det finns en mångfald.  

Christian Ploog. Har en bakgrund som skribent för ett antal internetsidor och magasin, 

bland annat Gaffa,  där han både intervjuar, recenserar och genomför festival-

bevakningar. Idag arbetar han som redaktör och skribent för Devotion Magazine som är 

verkar som ett internetzine.  

Respondent A. Har valt att vara anonym i denna uppsats. Hen arbetar som 

musikredaktör och artistbokare för TV-programi Sverige och har  har varit i musik- och 

mediabranschen i tjugo år.   

 


