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Sammanfattning 

 

Titel: Sense the band, Feel the artist - En studie om differentiering av artister online med hjälp av sensory branding 

Författare: Angeliqa Biro, Maria Pettersson & Sanna Wettergren  

Handledare: Kaisa Lund   Examinator: Richard Owusu 

Kurs: Kandidatuppsats 15hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, 

Music & Event Management, Linnéuniversitetet, Höstterminen 2014. 

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att genom en analys av dagens digitala marknadsföring av artister i Sverige få 

fram olika strategier som kan leda till differentiering online, samt få vidare förståelse om hur artister 

aktivt kan arbeta med strategierna online för att förstärka helhetsupplevelsen av varumärket och hur 

fansen upplever det digitala arbetet.  

 

Metod 

Denna uppsats är genomförd utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod och har en 

abduktiv ansats. Vi har samlat in det empiriska materialet via kvalitativa intervjuer med utvalda 

personer från olika delar av musikbranschen för att få olika synvinklar. Samt gjort en 

enkätundersökning för att få in konsumenternas aspekt, som vi i uppsatsen benämner som fans. 

Dessa tillvägagångssätt har kompletterats med primär- och sekundärkällor inom branding, sensory 

branding och digital marknadsföring.   

 

Slutsatser 

Vi har genom vår analys och slutdiskussion kommit fram till följande: genom att tillämpa de fyra 

strategier som vi har valt att kalla; branding-strategi, sensory branding-strategi, digital 

marknadsförings-strategi och storytelling-strategi, är artisten på god väg att utmärka sig för både fans 

och musikbransch. Fansen anser att man ska ha en bra story kombinerad med en röd tråd och ett 

helhetskoncept. Genom att då arbeta aktivt och hitta sin balans i huruvida personlig eller informativ 

man ska vara i sin kommunikation, men även att vara konsekvent i sin marknadsföring som helhet.  

 

Nyckelord 

sensory branding, branding, digital marknadsföring, do-it-yourself artist, image, artist som 

varumärke, varumärke 
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Abstract 

 

Title: Sense the band, Feel the artist - A study of differentiation of artists online through sensory branding 
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Supervisor: Kaisa Lund  Examiner: Richard Owusu 

Course: Bachelor Thesis 15 credits in Business Administration specializing in Marketing, Music & Event Management, 
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Purpose 

The purpose of this thesis is to make an analysis of today's digital marketing of unsigned artists, in 

Sweden, to develop different strategies that can lead to distinguishing them on the online market, and 

get further understanding on how to actively work with the strategies online to enhance the overall 

experience of the brand and how the fans are experiencing the digital work. 

 

Method 

This thesis is made, based on a combination of qualitative and quantitative methods and has an 

abductive approach. We have collected the empirical material through qualitative interviews with 

selected people from different parts of the music industry to get different perspectives, and 

conducted a survey to get the consumers aspect, which we in the thesis term as fans. These 

approaches have been supplemented by primary and secondary sources in branding, sensory 

branding and digital marketing. 

 

Conclusions 

We have through our analysis and final discussion concluded that by applying the four strategies 

which we have chosen to call; branding strategy, sensory branding strategy, digital marketing 

strategy and storytelling strategy, we think that the artists are well on their way to stand out for both 

fans and music industry. The fans believe that one should have a good story combined with a thread 

and a total concept. We think by actively work with the strategies and find a balance on how 

personal or informative one should be in their communication but also be consistent in its marketing 

as a whole is a big part of the fans experience of the brand.  

 

Keywords: sensory branding, branding, online marketing, do-it-yourself artist, image, artist as 

brands, brands 
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Begreppsförklaring  

Vi använder oss av en del begrepp som förekommer inom musikbranschen, vilka vi kommer att 

förklara nedan:  

 

 

Agent & Bokningsbolag  

En agent arbetar med att sälja spelningar åt sina klienter, vilket kan innebära turnéer, konserter, 

festivalspelningar eller andra typer av event. Det vill säga att arrangörer bokar artister för spelningar 

eller event via agenten. Agenten planerar rutten som klienten ska åka och ansvarar för att ta in gager 

för sina klienters spelningar. Bokningsbolaget är företaget som agenten arbetar på.  

 

Artist 

Utövare av musik, och inte en kompositör eller låtskrivare. Vi är medvetna om att en utövare av 

musik kan vara båda delarna, men vi väljer här att fokusera på den delen av en artist som utövar 

musik. 

 

Do-it-yourself artist (“DIY”), oberoende- eller osignad artist 

En artist som inte har ett avtal med ett skivbolag, utan som antingen har ett eget skivbolag eller som 

sköter om allting såsom marknadsföring och produktion själv. 

 

Fans & Fanbase 

Är den publik som intresserar sig för specifika band eller artister och konsumerar deras musik och 

går på deras konserter. Fanbase, anses vara den grupp, samling av fans som stödjer bandet.  

 

Majorbolag 

Skivbolag, i Sverige, som har störst andel på den svenska marknaden. 

 

Manager & Managementbolag 

Det finns olika typer av managers som arbetar med olika delar av sina klienters karriärer. Som 

exempelvis business manager, day-to-day manager, promotional manager för att nämna några. När 

vi skriver om managers syftar vi på managers som arbetar med marknadsföringen men även day-to-

day managers som arbetar med rådgivning och uppbyggnaden av sina klienters varumärken. 

Managementbolag är företaget som managern arbetar på.  
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Merchandise 

Merchandise är ett engelskt begrepp för exempelvis t-shirts, posters och leksaksfigurer som 

säljs med artistens logga eller namn, ofta i samband med turnéer eller konserter men även via 

artistens webbplats samt andra återförsäljare.   

 

Musikbranschen 

Musikbranschen är dynamisk och omfattar inte enbart skivbolag utan även förgreningar som live, 

förlag och management för att nämna några. Vi kommer att skriva en del om musikbranschen som 

helhet men även benämna de olika förgreningarna. 

 

Oberoende skivbolag  

Skivbolag, i Sverige, som har få andelar på den svenska marknaden. Kan ha en ickekommersiell 

inriktning på sin verksamhet.  

 

Signad artist 

En signad artist är en artist som har ett avtal med ett skivbolag. 

 

Utmärka/differentiera sig som artist 

Artist som gör sig ett namn på marknaden och att bli känd som artist, har en stor fanbase och följare 

över både de digitala plattformarna och i verkligheten.   
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet kommer vi att behandla bakgrunden till vårt arbete, med att ge våra läsare 

insikt i de förändringar som har skett inom musikbranschen och därför har lett oss till den 

diskussion som sedan format vårt syfte och vår problemformulering. Vi kommer under dessa 

rubriker att redogöra för våra läsare vilken inriktning och infallsvinkel vi har valt. 

 

1.1 Bakgrund  

 Då CD-skivan inte längre är den primära produkten inom musikbranschen1 har dagens artister fått 

anpassa sig till ett nytt fokus för sin karriärsutveckling. I ett pressmeddelande som presenterade 

försäljningsstatistik från första halvåret av 2014 visar att den totala försäljningen av CD-skivor har 

minskat med 44 procent från 2013 (IFPI 2014). Detta har inneburit att livedelen av musikbranschen 

har kommit att bli den viktigaste delen i artisters karriär, där en ökning på 14 % av intäkter från 

livedelen har skett mellan 2010 och 2012 (Musiksverige 2012). Wennman & Boysen (2008) menar 

att Internet har tagit över rollen som radion tidigare haft, att intresset för livedelen blir större och att 

människor generellt lyssnar på mer musik än vad som tidigare har gjorts (Wennman & Boysen 

2008). Det har lett till att de metoder som artister och management2 använder sig utav för att nå ut till 

sin publik har förändrats. Det handlar om en upplevelseindustri där artisten arbetar genom olika 

kanaler för att kommunicera med sin publik och detta har skett i samband med den teknologiska 

utvecklingens takt. Dock har den teknologiska utvecklingen skapat en tillgänglighet som alla kan ta 

del av och därför är det svårt att som artist sticka ut i bruset, att göra sig hörd. Då det är svårt att 

synas på grund av stor konkurrens, i allra högsta grad på Internet, är det viktigt att följa med de 

trender som finns på nätet, såsom nya sociala nätverk och nya hemsidor att exempelvis publicera sin 

musik på. 

 

I och med sociala mediers stora framgång har det skapats nya möjligheter att kommunicera med sina 

fans. Därför ser vi idag att det är lika viktigt att förmedla sin image på nätet som i verkligheten, detta 

eftersom artisten på Internet blir mer personifierad beroende på hur personlig artisten väljer att vara 

                                                     

 
1 Begreppsförklaring - Musikbranschen  
2 Begreppsförklaring - Management  
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på Internet. Att få en daglig uppdatering av vad din favoritartist äter till frukost är idag inget 

ovanligt, och vi kan se att många artister använder sig av dessa kanaler.  

Detta har lett till nya sätt att marknadsföra sig på som artist och att det finns många plattformar att 

hålla sig uppdaterad på. I dagens marknadsföring är det minst lika viktigt att uppdatera sin 

Facebook-sida, sitt Instagram-konto och Twitter-konto som att trycka upp affischer och göra 

radiointervjuer. Idag finns det även många artister som har blivit kända via sociala medier och har 

sina största och mest tillgivna fans på nätet, såsom Justin Bieber och svenske Ulrik Munther som 

fick sitt internationella genombrott via YouTube.  

 

Den teknologiska utvecklingen har gjort att barn redan i ung ålder kommer i kontakt med datorer, 

smartphones och surfplattor. Hultén et al. (2011) skriver i sin bok “Sinnesmarknadsföring” att 

“nästan vartannat barn har redan vid fem års ålder kommit i kontakt med Internet för konsumtion” 

(Hultén et al. 2011, sid. 42). Vilket innebär att det kommer bli mer och mer viktigt att kommunicera 

och engagera sina fans över de digitala plattformarna.  

1.2 Problemdiskussion  

Anderson (2008) framhäver att det alltid har varit viktigt för självständiga artister att hantera mycket 

av de administrativa aspekterna av deras musik själv, såsom marknadsföring, reklam och turnéer. 

Detta är bara några exempel på saker man numera själv kan hantera via sociala medier genom “Do It 

Yourself”-sättet, även förkortat DIY. Vilket innebär att en artist eller ett band inte har ett avtal med 

ett skivbolag, utan arbetar själv med eget skivbolag eller som hanterar marknadsföring och 

produktion själv.  

 

Vidare poängterar Anderson (2008) att de digitala plattformarna har både gett kostnadsbesparingar 

och nya sätt att kommunicera med sin publik och med andra artister, vilket har resulterat i en 

oberoende produktion och distribution som leder till en billigare modell för artister att experimentera 

med (Anderson 2008). Övergången till en digitaliserad värld av försäljning av musik har skapat en 

utmaning inte minst i marknadsföringen av det som innan kunde köpas som en produkt som nu har 

gått över till en annorlunda tjänst (Clemens, Mollenkopf & Burn 2000). 

 

Idag köper inte konsumenterna enbart musiken som en fysisk produkt, utan musiken blir en del av en 

helhetsupplevelse av artisten som levererar en tjänst till sin publik. Doyon (2013) menar på att det 
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idag handlar om att veta hur ofta din inspelning spelas upp, och att förstå värdet och kvaliteten i 

samspelet mellan dig och din publik. Morris (2013) menar att med en ökad samordning av nya 

medier inom musik och marknadsföring, kan man välja att se artisten som en entreprenör och fansen 

som arbetare. Med ny teknik finns nya möjligheter, att engagera sina fans som en del av 

marknadsföringen och uppbyggnaden. Musiker av många slag och genrer experimenterar med nya 

kanaler och sociala medier för att få kontakt med befintliga fans och nå nya målgrupper. Även om 

dessa strategier sträcker sig från väletablerade artister, som ligger på så kallade majorbolag, till 

oberoende musiker (DIY) och från uppriktiga ansträngningar för att skapa relationer med fans till 

oinspirerat marknadsförings-spam, vilket gör det svårt att bortse ifrån att de sätt som en artist arbetar 

med idag har förändrats. (Morris 2013) 

 

Å ena sidan öppnar de digitala plattformarna nya möjligheter för marknadsföring, relationer och ett 

sätt att utmärka sig på. Å andra sidan blir det lätt att försvinna in strömmen av all ny musik och 

flödet av artister digitalt, vilket kan skapa problem för osignade artister då det blir svårt att sticka ut 

mängden. Därför blir det allt mer viktigt att jobba aktivt med marknadsföring digitalt och att hela 

tiden utmärka sig, men också att följa med i utvecklingen av var konsumenterna kan nås och var ens 

målgrupp finns bland det hav av plattformar och sociala medier som finns.  

 

Det är allmänt känt att artister alltid har använt sig av marknadsföring, dock är det metoderna som 

har kommit att förändrats med tiden. I boken “Gratis?” (Strömbeck 2009) talar Daniel Johansson om 

ett paradigmskifte, vilket innebär enligt Johansson, ett omfattande byte av arbetsmetoder och 

tankemönster som leder till förändring av ett tidigare förhållningssätt, som sker inom den 

teknologiska utvecklingen av musikbranschen. Även Hultén et al. (2011) talar om en utveckling som 

sker, fast här talar de om ett paradigmskifte inom marknadsföringen, där människans olika sinnen 

har kommit att bli det primära i marknadsföringen. Utifrån detta som utgångspunkt framhäver Hultén 

et al. (2011) att sinnena kommer att stå i centrum för en ny marknadsföringsepok och med hjälp av 

de fem sinnena; hörsel, syn, smak, känsel och lukt, kan ett varumärkes identitet och värderingar 

tydliggöras.  

Vilket ofta innebär ett långsiktigt mål att bygga upp och etablera varumärkets image hos kunder 

(Hultén et al. 2011). Med tanke på detta blir det också intressant att se hur de olika sinnena kan 

påverka helhetsupplevelsen av en artist. 
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De förändringar inom teknologin och marknadsföringen som sker är delar av hur samhället i stort 

förändras. Hultén (2011) talar om “den tredje vågen” där samhället förändras utifrån post-moderna 

värderingar, vilket är något som påverkas direkt av den teknologiska utvecklingen. Den tredje vågen 

kännetecknas genom globalisering, mångfald och pluralism och skapar en hyperkonkurrens i dagens 

marknad där värde och livskvalitet spelar en allt större roll. Det viktigt att belysa den pågående 

värdeförskjutning från en kollektiv syn till en mer individualistisk syn, där livskvalitet är central. 

Hultén framhäver här att de yngre generationerna ser individualisering som livsstil. (Hultén et al. 

2011)  

 

Det blir alltså centralt i vår uppsats att diskutera begreppet sensory branding, där Love (2010) 

definierar det som en strategisk användning av sensorisk stimuli för att bygga, designa och 

marknadsföra ett visst varumärke, produkt eller tjänst med fokus på att kommunicera med kunderna 

på en sensorisk nivå. Lindstrom (2005) hävdar att allt fler företag vänder sig till nya metoder för att 

nå ut till kunder som går utöver de traditionella verktygen för att bygga varumärket. Genom att 

använda de olika sinnena i engagerande kundupplevelser, är marknadsförare beredda på att hitta nya 

sätt att bygga starkare kopplingar mellan deras varumärke och deras kunder. Inom litteraturen om 

branding diskuteras varumärkesidentiteten och definieras som en unik uppsättning av 

varumärkesassociationer som kan skapas eller bevaras (Lindstrom 2005). Med det menar de ett 

värdeförslag som både kan innehålla funktionella, emotionella eller självuttryckande fördelar 

(Hultén et al. 2011). Hultén (2011) hävdar även i sin artikel “Sensory marketing: the multi-sensory 

brand-experience concept” att det inte spelar någon roll om värdeförslaget är materiellt eller 

emotionellt/symboliskt eller en kombination av dessa, men att den känslomässiga kopplingen mellan 

varumärke och konsument har föreslagits som den viktigaste delen i att bygga starka varumärken. 

Det har också bekräftats i forskning att konsumenter söker och köper emotionella upplevelser istället 

för att enbart köpa produkter och tjänster. I den akademiska debatten om sensory branding anser ett 

antal teoretiker att för att bibehålla kundlojalitet till tjänsters varumärke, bör den omvandlas från en 

serviceprodukt till en upplevelseprodukt. (Hultén 2011).  

 

Morris (2013) framhäver i sin artikel “Artists as Entrepreneurs, Fans as Workers” att 

digitaliseringen har påvisat vad som länge varit en central del inom kulturella varor som musik: 
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konsumenter betalar inte bara för objekten, de betalar också för den betydelse som de associerar med 

objekten. Utifrån detta blir hanteringen av sina sociala medier och de digitala plattformarna viktiga 

delar i varumärkets uppbyggnad. (Morris 2013) 

 

Hultén (2011) poängterar att litteraturen som rör branding inte har tagit hänsyn till den sensoriska 

varumärkesupplevelsen och dess inverkan på vad som utgör ett varumärke genom de olika sinnena, 

som en bild i det mänskliga sinnet och vi har inte sett någon tidigare forskning, som visar hur artister 

och band skulle kunna implementera sensory branding i sin digitala marknadsföring. Med detta som 

bakgrund vill vi också göra det möjligt för oberoende artister att se konkreta strategier där vi lyfter 

fram det som vi ser saknas på marknaden, men också att lyfta fram det som andra tidigare har gjort 

bra och som har gett en effekt. På så sätt kan osignade artister hitta konkreta strategier för hur de kan 

arbeta online med sitt varumärke, men också med marknadsföringen på de digitala plattformarna. 

Strategierna blir då grundade på dagens marknadsföring och skapar därför möjligheter, med ett 

realistiskt tillvägagångssätt med en förförståelse för att “do it yourself”-artister inte har den 

ekonomiska uppbackningen av ett skivbolag eller bokningsbolag som en signad och etablerad artist 

har.  

1.3 Problemformulering 

Genom förändringarna i musikbranschens konsumentbeteende och bruset som finns på de digitala 

plattformarna har vi men hjälp av diskussionen ovan kommit fram till att det blir allt svårare för 

osignade artister att sticka ut på den digitala marknaden. Genom den nya marknadsföringsepoken där 

sinnena kommer stå allt mer i centrum och de kunskapgap som vi har funnit om hur man skulle 

kunna implementera sensory branding i artisters digitala utformning, har vi valt att utforma följande 

forskningsfråga som definierar det problem vi har valt att undersöka: 

 

Hur kan man som oberoende artist utmärka sig online med hjälp av sensory branding? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera dagens digitala marknadsföring av artister i Sverige för att 

få fram olika strategier som kan leda till differentiering av artister online. För att få vidare förståelse 

om sinnenas påverkan och hur artister kan arbeta med strategier, har vi också valt att analysera hur 

osignade artister kan arbeta aktivt med strategier online för att förstärka upplevelsen av varumärket 

som helhet. Vi vill även få en större kunskap om hur fansens helhetsupplevelse påverkas av artistens 

marknadsföringsstrategier online.  

1.5 Avgränsningar 

Då musikbranschen är bred och dynamisk har vi valt att avgränsa oss genom att endast analysera 

artisters marknadsföring digitalt. Vi kommer framförallt att analysera den svenska marknaden med 

eventuella exempel från andra delar av världen. Vidare kommer vi inte att inrikta oss på någon 

specifik genre, utan kommer istället att välja ett allmänt fokus. Vi kommer även att avgränsa oss till 

hur artister marknadsförs idag, och kommer inte att lägga någon större tyngd på hur 

marknadsföringen av artister har sett ut tidigare eller någon annan historisk bakgrund. Som vi 

tidigare har nämnt finns det också en större möjlighet, när man är signad och ligger på ett skivbolag, 

att få ekonomisk hjälp med marknadsföringen, därför kommer vi endast att fokusera på “DIY-

artister”. Där de strategier vi kommer fram till ska vara så realistiska som möjligt och presentera en 

teori som är genomförbar utan en större ekonomisk bas. Vi har också valt i uppsatsen att se artister 

som ett varumärke, där det är viktigt att belysa att även om en artist har sitt eget namn som 

artistnamn, ligger fokus på varumärket och dess egenskaper och inte på personen bakom och 

personens identitet. Det kan vara känsligt att benämna artister som varumärken, men vi har valt detta 

synsätt i vår uppsats och vill därför redan framhäva det tydligt i inledningen.  
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de tillvägagångssätt vi har valt att applicera på vår 

kandidatuppsats för att uppnå syftet. Vi kommer att redogöra för de forskningsmetoder vi har valt, 

diskutera val av källor och deras trovärdighet. Vi kommer även att klargöra för den 

kunskapsprocess som vi under vår kandidatuppsats har gått igenom.  

 

2.1 Forskningsansats 

Bryman & Bell (2005) behandlar olika forskningsansatser som finns tillgängliga för forskare att 

applicera på sitt forskningsarbete. Forskningsansatser menas med vilket synsätt forskare kommer att 

applicera på den teori som samlas in och hur den kommer att behandlas i forskningsarbetet. De två 

främsta som Bryman & Bell (2005) skriver om är deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats, 

vilket är det vanligaste synsättet på teori inom forskning, innebär att de tidigare kunskaperna 

forskarna har i kombination med de valda teorierna inom ett visst bestämt område, formar teser som 

ställs mot empirin, vilket forskarna kommer att analysera i sitt arbete (Bryman & Bell 2005). 

Forskarna ska alltså specificera hur empirin ska införskaffas utifrån teorin och den tidigare 

kunskapen som baseras på den bestämda tesen. Den deduktiva processen kan ses som linjär i sitt 

utformande, dock är detta inte alltid realistiskt i forskningsprocessen. Detta för att forskarens syn på 

teorin kan komma att förändras under processen, det kan komma fram nya teoretiska idéer och även 

att relevansen för en teori kan först visa sig efter att datainsamlingen är gjord (Bryman & Bell 2005). 

Patel & Davidsson (2003) benämner den deduktiva ansatsen som en process där forskarna strävar 

mot att bevisa hur teorin fungerar i verkligheten. Deduktiv ansats anses också vara den 

forskningsansats där forskarna intar en mer objektiv syn på det ämnesområde de kommer att forska 

inom, just för att tesen baseras utifrån teorin (Patel & Davidsson 2011). Dock kan utgångspunkten i 

teorin vara begränsande för de forskare som analyserar, detta för att forskningen kan göra att 

forskaren inte upptäcker nya infallsvinklar som hade kunnat vara intressanta för forskningen. 

 

Vidare skriver Bryman & Bell (2005) om den induktiva ansatsen, vilket avser att forskarna arbetar 

på motsatt vis gentemot den deduktiva ansatsen. Detta innebär att forskarna präglas av den empiri 

som har samlats in under forskningsprocessen. Empirin kommer här att bestämma vilken teori som 
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är lämplig att applicera och därefter kommer forskarna att ta fram en eller flera teser och ställa de 

mot empirin. Detta gör att induktiv ansats inte ses som en linjär process som den deduktiva ansatsen. 

Bryman & Bell (2005) menar att den induktiva processen kan anses vara en enklare väg till att finna 

mening med den insamlande empirin. Patel & Davidsson (2011) beskriver induktiv ansats som en 

upptäcktsresa, detta för att forskaren kan studera empirin utan att vara inriktad på teori, som hade 

kunnat begränsa möjligheterna att upptäcka exempelvis en ny infallsvinkel. Dock syftar Patel & 

Davidsson (2003) på att den induktiva processen är situationsanpassad och därför kan teorin, som 

därefter ska appliceras, inte vara tillräcklig för empirin. Alltså att forskaren ska upptäcka empiri som 

kan uttryckas i en teori. Även om den induktiva ansatsen ses som den upptäckande vägen är 

forskaren ändå färgad av sina egna tankar och idéer, vilket i sin tur kommer att i någon utsträckning 

påverka forskaren i processen där utformningen av teorier sker (Patel & Davidsson 2011).         

 

Patel & Davidsson (2011) och Ahrne & Svensson (2011) skriver även om en ytterligare 

forskningsansats, den abduktiva ansatsen, vilket är en kombination av induktiva och deduktiva 

ansatser. Gummesson (2000) skriver att forskningsprocesser överlag går över till ett växelspel 

mellan deduktiva och induktiva metoder, och därför kan kallas abduktiv metod. Det första steget i 

den abduktiva processen är att utifrån empiri formulera en tes och ett förslag till den teoretiska 

ramen, vilket är en induktiv process. I det andra steget prövas denna tes på nya fall och därför går 

forskningsprocessen över i en deduktiv ansats. Genom att arbeta på detta vis kan forskaren utvidga 

den ursprungliga tesen genom att den testas mot andra fall (Patel & Davidsson 2011). Den abduktiva 

ansatsen låser inte fast forskaren i en forskningsprocess utan ger forskaren utrymme att 

vidareutveckla. Dock bör det även tas i beaktning att det inte finns en forskare som inte är färgad 

sedan tidigare av tankar och idéer, vilket kan leda till att forskaren omedvetet inriktar sin forskning 

mot dessa och därför utesluter möjligheten att dra andra slutsatser (Patel & Davidsson 2011).  

 

Den forskningsansats som vi fann lämplig för vår kandidatuppsats är abduktiv ansats. Detta för att vi 

redan hade arbetat med deduktiv ansats, genom att utgå ifrån teorier inom sensory branding och 

applicerat på empirin. Samtidigt som vi också hade haft en induktiv utgångspunkt i hur empirin 

kunde komma att utöka våra infallsvinklar. Vi förlitade oss på teorierna men samtidigt även på den 

insamlade empirin, vilket kom att speglas i resultatet. Därmed har det skett ett växelspel mellan 

deduktiv och induktiv ansats, och därför visade sig den abduktiva ansatsen lämplig att utgå ifrån. 
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Genom att applicera en abduktiv ansats fick vi en stabil teoretisk grund att utgå ifrån i 

empiriinsamlingen inom ett ämne som kan uppfattas som smalt. Och samtidigt gav det oss möjlighet 

att låta empirin inspirera oss och därför bredda den teoretiska utgångspunkten.  

2.2 Forskningsmetoder 

Bryman & Bell (2005) skriver om två olika forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Den 

kvantitativa metoden lägger tyngden på att pröva teorier gentemot verkligheten, vilket är utifrån en 

deduktiv ansats. Kvantitativ metod innehåller en objektiv bild av den sociala verkligheten (Bryman 

& Bell 2005). Forskare inom kvantitativ forskning kan komma att förlita sig på teorin i dess 

insamlande av empiri istället för att utforma en tydlig tes att utgå ifrån. Patel & Davidsson (2003) 

beskriver kvantitativ metod som när forskare mäter insamlad data och använder sig av statistiska 

analyserings- och bearbetningsmetoder. Författarna Olsson & Sörensen (2011) skriver att 

kvantitativa metoder har mer distans till sitt undersökningsobjekt än inom den kvalitativa metoden. 

Detta för att forskarna ska vara neutrala och selektiva i arbetsprocessen och för att nå ett objektivt 

forskningsresultat. Då kvantitativa forskningsarbeten handlar om att validera kvantitet ska denna 

forskning kunna återupprepas med samma metod men med ny insamlingsdata (Olsson & Sörensen 

2011). Som ovan nämnt ämnar den kvantitativa metoden att vara objektiv i sitt synsätt, medan den 

kvalitativa metoden har ett mer subjektivt synsätt där teorier ska genereras utifrån empirin. Detta 

avser en induktiv ansats och därför fokuserar den kvalitativa metoden på själva insamlingen och inte 

hur den ska uttryckas i kvantitet. Bryman & Bell (2005) skriver att inom den kvalitativa metoden ser 

forskaren den sociala verkligheten som föränderlig då de individer som rymmer den har förmågan att 

göra om den. Vilket Holme & Solvang (1997) bekräftar och utvecklar att forskare som har applicerat 

den kvalitativa metoden arbetar med ett mer helhetsperspektiv, detta för att nå en djupare förståelse 

över sammanhanget och de sociala processer som sker där. Dessa undersökningar ger forskaren en 

grund för teorigenerering. Vidare beskriver Olsson & Sörensen (2011) den kvalitativa metoden som 

mer närgående till själva undersökningsproblemet och att det finns en direkt interaktion mellan 

forskare och de intervjurespondenter som finns för kandidatuppsatsen.  

 

Bryman & Bell (2013) skriver att även om kvantitativ och kvalitativ metod är olika i de 

tillvägagångssätt som forskarna använder, ska man som forskare inte tro att dessa forskningsmetoder 

inte går att kombinera. Det vill säga att forskning varken är svart eller vit, det finns alltid flera 

aspekter som forskare bör ha i åtanke. Bryman & Bell (2013) fortsätter att påpeka att utformningen 
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av dessa forskningsmetoder står för olika strategier och teorier, vilket emellertid inte är hugget i sten, 

för som forskare kan man välja en av forskningsmetoderna och ändå ha inslag av den andra (Bryman 

& Bell 2013).  

 

Utifrån vår forskningsfråga och våra delsyften valde vi att använda oss utav både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Detta för att ge oss möjlighet att i vår kandidatuppsats ta in flera 

aspekter av de olika tillvägagångssätten som kvalitativ och kvantitativ metod erbjuder. Genom att 

använda kvantitativ metod kunde vi generera statistik utifrån fansens perspektiv kring artistens 

marknadsföring. Den kvalitativa metoden gav oss utrymme att presentera en djupare analys, där vi 

har haft en analytisk utgångspunkt i den empiri som vi har samlat in. Båda forskningsmetoderna i 

kombination gav oss möjlighet att redogöra för ett trovärdigt och starkt resultat då vi plockade in 

olika dimensioner av de olika forskningsmetoderna. 

2.3 Informationsinsamling 

Holme & Solvang (1997) skriver att problemformuleringen är den som avgör vilken typ av 

information som ska samlas in för kandidatuppsatsen. Forskare ska därför under insamlingen av 

information överväga hur relevant det är för kandidatuppsatsen i helhet. Här kommer vi att redogöra 

för de olika klassifikationer av källor vi har använt oss utav.  

2.3.1 Primärkällor  

Primärdata avser källor i form av ögonvittnesskildringar och förstahandsrapportering (Patel & 

Davidsson 2003). Detta innefattar källor som egna observationer, intervjuer, fokusgrupper, enkäter 

och dokument. Enligt Bell (2006) är en primärkälla något som uppstår under tiden medan 

forskningen fortskrider eller en källa som forskaren får tag i under tiden, detta skulle exempelvis 

kunna vara ett protokoll från ett möte eller sammanträde som äger rum under forskningens gång.  

  

De primärkällor som vi har använt oss av är i främsta fall intervjuer med valda intervjurespondenter 

inom branschen. Utifrån den teoretiska grunden av intervjuer fann vi att detta tillvägagångssätt är det 

lämpligaste för att vi ska kunna presentera ett trovärdigt och intressant resultat för 

kandidatuppsatsen.  
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2.3.2 Intervjutekniker  

Bryman & Bell (2013) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning. Denscombe (2009) framhäver att intervjuer är att föredra när forskaren vill få insikt i 

saker som människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Detta för att arbetsmetoden 

baseras på hur den sociala verkligheten ser ut och därför måste intervjuerna i sig vara nära den. 

Bell (2006) beskriver att en stor fördel med att använda sig utav intervjuer är formatets flexibilitet. 

Vidare framhäver Bell (2006) att i en intervju kan intervjuaren få information som inte skulle framgå 

i skriftliga svar, såsom mimik, tonfall och pauser. Författaren påpekar även att det finns möjlighet till 

att ställa följdfrågor och de svar man får kan både fördjupas och utvecklas.  

 

Bryman & Bell (2013) och Bell (2006) beskriver tre olika sorters intervjuer; strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det som kännetecknar de strukturerade intervjuerna är 

att intervjuaren ställer frågor till intervjurespondenten med ett förberett frågeschema. Bryman & Bell 

(2013) beskriver att målet med detta är att alla intervjuer ska ha samma utgångspunkt och att 

intervjupersonerna ska möta samma förutsättningar. I den ostrukturerade intervjun blir det istället 

lättare att läsa av intervjurespondenterna, där man tar upp ämnen och teman som 

intervjurespondenterna får diskutera fritt kring. Detta ger intervjuaren ett större utrymme att ställa 

följdfrågor och att ställa frågorna på ett mer informellt sätt (Bryman & Bell 2013). Den semi-

strukturerade intervjun bygger på att intervjuaren har ett frågeschema, men där hen kan ställa frågor i 

den ordning som det passar (Bryman 2011). Bryman & Bell (2013) framhäver att semi-strukturerade 

intervjuer bygger på en strukturerad intervju med skillnaden att den istället grundas på specifika 

teman som ska beröras under intervjun, men det lämnar även ett utrymme för att ta upp teman som 

intervjurespondenterna är speciellt intresserade av (Bryman & Bell 2013). Författarna påpekar även 

att semi-strukturerade intervjuer inte är lika specifikt utformade som under den strukturerade 

intervjun, utan har en mer allmän karaktär (Bryman & Bell 2013). 

 

Bryman & Bell (2013) förklarar att transkribering av en intervju kan ge fördelar i form utav att det 

förbättrar vårt minne och att våra intryck kan kontrolleras. Vidare benämner Bryman & Bell (2005) 

att intervjuarna får möjlighet att noggrant gå igenom det som intervjurespondenten har sagt. Även 

Bell (2006) påvisar att det finns fördelar med att spela in en intervju, eftersom intervjuaren då kan 

ägna full uppmärksamhet åt intervjurespondenten och kan i efterhand återge citat ordagrant. Däremot 

påvisar författaren att det inte går att förutsätta att alla respondenter vill bli inspelade och att detta 
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bör respekteras (Bell 2006). Dock poängterar Bryman & Bell (2005) att det är tidskrävande att 

transkribera och att man får räkna med fem-sex timmar arbete för att transkribera en timmes intervju. 

Bell (2006) påpekar att många forskare hävdar att om ingen transkribering har gjorts och som inte 

kan granskas, kan därför intervjuaren påstå vad som helst. Även att om det saknas transkribering av 

intervjuer kan intervjuaren även vinkla materialet från intervjurespondenten till sin egen fördel (Bell 

2006).  

 

Vi valde att spela in alla våra intervjuer med hjälp av en diktafon, där vi innan intervjutillfället via 

mail frågat respondenterna om de vill bli inspelade och återigen vid själva intervjutillfället. 

Vidare har alla intervjuer har transkriberats eftersom vi ordagrant vill kunna återge det som 

intervjurespondenterna sagt, för att utgå ifrån det i vår empiriska analys. Men även för att 

intervjurespondenterna skulle få en chans att få läsa igenom det och få ge sina åsikter om det som de 

har sagt. Intervjurespondenterna har då fått möjlighet att få ta bort citat som de har sagt, förtydliga 

och lägga till och även fått möjlighet att få vara anonyma.  

 

Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuform, detta för att vi ansåg att det skulle ge 

intervjuerna en dynamik istället för en strikt struktur. Detta gav oss utrymme i vår roll som 

intervjuare att följa med i de svar vi fick utav våra respondenter och kunde ställa frågor efterhand. 

Vilket ledde till att vi kunde fokusera på att ställa följdfrågor och följa med i utvecklingen av svaren. 

Hade vi anpassat oss till en strikt struktur hade detta kunnat hämna oss i intervjun och därför också 

intervjurespondenternas svar.  

Vi valde att fokusera på att ställa öppna frågor för att undvika svar som blir “beställda” och därför 

kunna analysera det som tas upp och diskuteras. Detta kunde ha skapat problem, som exempelvis att 

respondenterna hade börjat prata om saker som inte var relevant för ämnet eller om de hade blivit 

obekväma av frågorna och därför inte gett specifika svar. Hade detta inträffat skulle vi fokuserat på 

att ringa in ämnet i resonemanget som gavs av intervjurespondenten, och hänvisa till frågorna som vi 

ställt för att påminna, dock uppstod ingen sådan situation.  

2.3.3 Intervjurespondenter  

Inför valet av intervjurespondenter fokuserade vi på att kunna presentera ett brett empiriskt material. 

Vi ville ha med representanter från olika håll som tillsammans kunde ge oss ett underlag som skulle 

bidra till ett starkt och trovärdigt underlag för vår empiriska analys. Därför har vi ett stort urval av 



”Sense the band, Feel the artist” | Angeliqa Biro, Maria Pettersson, Sanna Wettergren 

 

13 

 

individer som arbetar inom musikindustrin med marknadsföring, musiker i osignade och signade 

band och även individer från den akademiska världen.  

 

Vi har i främsta fall prioriterat att hålla intervjuer av personlig karaktär som vid personliga möten 

eller via Skype. Dock har en intervju skett via mail, vilken har betraktats i första hand som referens 

och källa för att bekräfta de övriga intervjuerna. Två av de intervjuer som har gjorts har genomförts 

med fler än en intervjurespondent.  

 

● Bergman, My. Agent på bokningsbolaget Blixten. Skypeintervju. 

● Borgström, Johan. Medlem i bandet Negative Nancy. Personlig intervju.  

● Durmér, Håkan. Kommunikatör på PLAYipp och konsult på Trendmaze med inriktning på 

marknadsföring och kommunikation. Skypeintervju.  

● Eggeling, Björn. Medlem i bandet Negative Nancy. Personlig intervju.  

● Henningson, Sophie. Projektledare, Marknads- och gruppchef på bokningsbolaget Blixten. 

Skypeintervju.  

● Hultén, Bertil. Professor i Sinnesmarknadsföring vid Linnéuniversitetet. Personlig intervju.  

● Sivervik, Kaj. Head of Production på det oberoende skivbolaget Gaphals. Skypeintervju.  

● Strandberg, Timmie. Medlem i bandet Kastrup. Personlig intervju.  

● Tenfält, Anna. Manager på Summit Management. Personlig intervju.  

● Viberg, Rasmus. Medlem i bandet Hurricane Love. Mailintervju.  

 

Intervjuerna som har genomförts via personliga möten och via Skype har spelats in via diktafon. 

Sedan har ljudfilerna transkriberats och skickats till respektive intervjurespondent för godkännande. 

Detta för att intervjurespondenterna skulle ha möjlighet att se över det inspelade materialet och 

kunna välja att utveckla stycken eller be oss att utelämna detaljer. Genom att ge 

intervjurespondenterna denna möjlighet fick vi som intervjuare en trovärdig roll, och när 

intervjurespondenterna hade godkänt materialet kunde vi därför presentera en pålitlig analys.  

2.3.4  Etik och integritet  

I “Samhällsvetenskaplig forskning” beskriver May (2011) att etik är ett sätt att utmärka sin forskning 

samtidigt som man tar hänsyn och skyddar deltagarnas och undersökningens integritet.  
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All information som vi har fått av intervjupersoner har endast använts i vår kandidatuppsats och 

inspelningar skedde enbart enligt samtycke. Vi har förvarat alla inspelningar och anteckningar säkert 

och dessa inspelningar kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. Om någon 

intervjurespondent hade framfört en önskan att vara anonym, hade detta respekterats. Dock var det 

ingen som önskade detta.  

2.3.5 Enkätundersökning 

Patel & Davidsson (2011) beskriver att enkäter liksom intervjuer bygger på att samla in information 

som bygger på frågor. Vidare påpekar författarna att eftersom intervjuarna inte kan ställa 

kompletterande frågor eller få kompletterande svar i efterhand så är det viktigt att konstruera frågor 

som täcker in alla delområden i frågeställningen (Patel & Davidsson 2011). Författarna hänvisar 

vidare att det är viktigt att tänka på vilket sorts språk som används i enkäterna, och hänvisar att man 

bör använda sig av ett “vanligt” språk, att vara tydlig och att försöka undvika att använda sig av 

fackuttryck (Patel & Davidsson 2011).  

 

För att besvara vårt syfte där vi uttrycker att vi vill få större kunskap om fansens helhetsupplevelse 

av artistens marknadsföringsstrategier, och samtidigt få flera dimensioner i analysen valde vi att 

utforma en enkät för fans för att kunna besvara detta. Detta för att få in fansens perspektiv på 

helhetsupplevelsen av artisters marknadsföring. Vi delade enkäten på nätet, främst via sociala medier 

där vi kunde nå många människor. Vi valde att ha med frågor som utgick från vårt syfte och vår 

forskningsfråga, och använde oss därför utav operationalisering för att utforma frågorna. Svaren till 

frågorna i enkäten var blandade med envals- och flervalsalternativ.  

 

Vi valde att utforma enkäten i Google Forms där Google sammanställer diagram och statistik 

automatiskt som vi sedan kunde utläsa och analysera. Enkätprogrammet i Google hjälpte även oss 

med att begränsa enkäten till ett fåtal variabler, vilket underlättade för oss i analysen. De variabler vi 

valde att begränsa enkäten med var ålder och kön, vilket gav oss insikt i hur helhetsaspekten av 

enkäten påverkades.  

2.3.6 Sekundärkällor  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver sekundärkällor som källor med information som redan har 

behandlats av tidigare forskare, vetenskapliga artiklar, registerdata och böcker. Bell (2006) beskriver 

att en sekundär källa baseras på sådant som har ägt rum och som är baserat på en primärkälla. Vidare 
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påpekar Bell (2006) att det är lättare att se det som är det centrala i projektet genom att utgå ifrån 

sina frågeställningar när man letar efter sekundärkällor. Bryman (2011) utvecklar med att det inte 

handlar om att upprepa eller återskapa åsikter och teorier som tidigare forskare har fått fram, utan 

författaren syftar på att man ska kunna analysera det som skrivits, vara kritisk till det som tidigare 

har publicerats och att använda det som stöd för ens egna tankar och åsikter. Ejvegård (2009) 

framhäver att en av de frågor som bör besvaras i forskningsuppsatser är att läsaren kan se att 

forskaren har följt med i tiden, vad gäller val av litteratur, och inte bara valt att använda sig av 

förlegade och äldre arbeten.  

 

Vi utgick utifrån våra frågeställningar när vi letade efter sekundärkällor och vi har använt oss av 

både vetenskapliga artiklar, böcker och registerdata. Dessa källor har rört ämnen som 

marknadsföring, musikbranschen, sinnesmarknadsföring och sensory branding. Vi har försökt att 

vara selektiva när det gäller hur gamla källor har varit, och har det funnits nyare upplagor har vi valt 

dessa i första hand. Detta för att använda sig av de nyaste rönen inom de ämnen som är relevanta för 

vår kandidatuppsats. Vi har främst funnit litteratur på Universitetsbiblioteket i Kalmar och en del 

litteratur inom ämnet musikbranschen har vi haft sedan tidigare som kurslitteratur. Vi har även 

använt oss utav registerdata i form av statistik kring försäljning av CD-skivor och även statistik kring 

hur livedelen har vuxit i Sverige. Dessa källor från IFPI och Musiksverige är trovärdiga då det är 

väletablerade organisationer i branschen vars statistik används flitigt.  

 

De artiklar som vi valde att använda oss utav, har vi funnit genom att använda sökverktyget One 

Search. Vi har främst fokuserat på artiklar som är så kallade “peer-reviewed”, alltså vetenskapligt 

validerade. Vilket ökar trovärdigheten eftersom det är kända forskare som både har skrivit och 

recenserat dem. Dock har vi även använt oss utav artiklar som inte är “peer-reviewed”, detta för att 

vi inte fann tillräckligt med material som berörde vårt ämne. Vi har även tagit i beaktning vad gäller 

åldern på artiklarna och försökt använda oss utav de artiklar som var senast publicerade. Genom att 

ha sökt på DiVA, en databas för studentuppsatser och forskningspublikationer från både 

Linnéuniversitetet och andra universitet i Sverige. Genom att använda våra sökord och söka på 

uppsatser från programmet Music & Event Management har vi hämtat inspiration och idéer till vår 

egen forskning.  
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2.4 Reliabilitet & Validitet  

Bryman & Bell (2005) skriver om reliabilitet och validitet som två faktorer som avser 

trovärdighetsbedömning av kvalitativ och kvantitativ forskning. Begreppet reliabilitet handlar om 

huruvida resultatet för ett forskningsarbete skulle ge samma utfall om forskningen skulle upprepas 

vid ett senare tillfälle. Om själva forskningsarbetet som har genomförts har baserats på tillfälliga 

förutsättningar. Holme & Solvang (1997) utvecklar begreppet reliabilitet ytterligare, att det även 

handlar om hur noggranna forskare har varit, vid ett forskningsarbete, när de har utfört mätningar 

och hur de har hanterat den insamlande informationen. Under en forskningsprocess kan det hända att 

det blir fel av insamling och informationshanteringen. Detta ska forskarna som utför 

forskningsprocessen sträva efter att reducera dessa i största möjligaste mån, för att nå en högre grad 

av reliabilitet av forskningsarbetet i helhet (Holme & Solvang 1997). 

 

Patel & Davidsson (2003) poängterar att validitet och reliabilitet hör samman, i den formen att 

forskare inte kan välja att fokusera på en av dem utan att ta den andra i beaktning. Detta för att 

validitet och reliabilitet påverkar varandra, som att låg reliabilitet ger låg validitet men också att 

fullkomlig reliabilitet är en förutsättning för fullkomlig validitet. Dock är det inte självklart att hög 

reliabilitet ger hög validitet, för att forskare kan välja att mäta själva resultatet men inte innehållet 

som leder fram till det (Patel & Davidsson 2003). Även Holme & Solvang (1997) påpekar hur 

reliabilitet och validitet hör samman, i att reliabilitet är en faktor som behövs i forskningsarbeten 

men det är inte tillräckligt. För att kunna presentera en forskning som har reliabilitet förutsätter det 

att forskningen även har en definitionsmässig validitet (Holme & Solvang 1997).  

 

Denscombe (2009) förklarar att validitet hänvisar till den noggrannhet och lämplighet i den data som 

kommer att användas i forskningsarbetet. Forskare bör därför granska sin data för att se ifall den är 

relevant för forskningsämnet och hur den har hanterats i arbetets gång. Det vill säga hur den data 

som har samlats in speglar sanningen och hur den kan besvara frågorna i forskningsarbetet 

(Denscombe 2009). Även att forskaren mäter de korrekta indikationerna av forskningen och om 

resultatet blir det exakta utifrån det. Alltså handlar validitet om hur forskningsdata och de valda 

metoderna för att samla in data är riktiga och träffsäkra (Denscombe 2009). Bryman & Bell (2005) 

förklara att validitet avser bedömning av huruvida slutsatser är sammanhängande eller inte. Om ett 
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forskningsarbete anses ha validitet visar det att den insamlade empirin överensstämmer med den 

analys som forskarna har gjort utav den (Olsson & Sörensen 2011).  

2.5 Kunskapsprocesser  

Vi som har skrivit denna kandidatuppsats har sedan tidigare erfarenhet av musikbranschen, 

mestadels som arrangörer av olika event och inom marknadsföring av konserter och festivaler. Vi 

har även arbete bakom scenen såsom ljud- och ljustekniker och scenarbete. 

Tack vare våra tidigare erfarenheter har vi ett intresse för marknadsföring, och ville därför lära oss 

mer om begreppet sensory branding och hur den går att applicera på den digitala marknadsföringen 

av artister och band. Redan från början av processen var vi alla överens om att vi ville skriva om 

någon aspekt av musikbranschen. Efter en del efterforskningar av vad vi tidigare har lärt oss inom 

ramen av vår utbildning, men även utifrån våra tidigare erfarenheter, insåg vi att ämnet 

sinnesmarknadsföring var något som vi alla var intresserade av och ville gärna kombinera dessa två i 

vår kandidatuppsats, där vi närmare ville fokusera på hur man skulle kunna använda 

sinnesmarknadsföring i marknadsföring av artister.  

 

Vid närmare efterforskning i litteratur och även vid handledningsmöten förstod vi att detta skulle bli 

ett för brett ämne och började fundera på hur vi skulle begränsa oss. Eftersom vi är insatta i 

musikbranschen och tydligt har sett det paradigmskifte som pågår i musikbranschen, där det digitala 

tar en allt större plats i marknadsföringen, började vi titta på litteratur där den digitala 

marknadsföringen behandlades. Vi kom att gå ifrån begreppet sinnesmarknadsföring och kom istället 

in på begreppet sensory branding. Detta för att sensory branding handlar om att bygga associationer 

till ett varumärke och vi fann att vi ville kombinera detta till den digitala marknadsföringen. Utifrån 

den kombinationen valde vi en inriktning på hur osignade artister och band kunde använda sig utav 

sensory branding för att differentiera sig. Med utgångspunkt i denna inriktning fann vi relevanta 

källor, både primära och sekundära i sitt slag, som kom att ge för stöd och talade för vår tes.  

2.6 Operationalisering  

Patel & Davidsson (2011) skriver om operationalisering som en översättning av teoretiska begrepp 

till enkät- och intervjufrågor. Det vill säga att när det teoretiska underlaget har samlats in, kommer 

frågor till intervjuer och enkäter att utformas utifrån det. Beroende på vilken forskningsmetod som 

forskarna har valt att använda sig av, blir utfallet av operationaliseringen olika. Det vill säga vad 

forskarna ämnar att generera för information och hur den ska tolkas. (Patel & Davidsson 2011). 
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Vidare skriver författarna att inom kvantitativ metod fokuserar forskarna på att analysera kvantitet 

och därför kommer den data som operationaliseras att presenteras i numerisk form. Detta för att den 

kvantitativa metoden ämnar att presentera statistiskt material där resultatet ska kunna jämföras med 

ett nytt resultat, då undersökningen ska kunna genomföras igen. (Patel & Davidsson 2011). 

Medan kvalitativ metod inte avser att analysera kvantitet utan istället ämnar att analysera karaktär 

blir operationaliseringen av insamlad data annorlunda. Patel & Davidsson (2003) skriver att om 

forskarna ämnar att analysera karaktären eller arten av insamlad data, snarare än att analysera 

kvantiteten, blir operationaliseringen ett sätt för forskaren att utifrån teorin utforma enkät- och 

intervjufrågor till en kvalitativ analys. Vi valde att genomföra en operationalisering för att utforma 

våra intervjuguider. Detta för att tydligt översätta teorin för att skapa ett underlag för intervjufrågor. 

Vi utformade en tabell utifrån operationaliseringen, som summerar frågorna för våra respondenter av 

intervju och enkät. Tabellen följer nedan.  

 

Ämne Intervjufrågor Teoretiska källor 

Sensory Branding 
 

● Sinnesmarknadsföring 

● Multi-sensorisk upplevelse 

● Sensoriella strategier 

● De 5 sinnena 

Bilaga 1 

Frågor: 1-4a och 6-8 

  

Bilaga 2 

Frågor: 2, 14-16 och 18-19 

  

Bilaga 3 

Frågor: 3, 8 och 10-16 

  

Bilaga 4 

Frågor: 16-18 

  

  

Hultén et al. (2011) 

Lindstrom (2005) 

Gustafsson et al. (2014) 

Hultén (2011) 

 

 

  

Branding 
 

● Artister som varumärken 

● Att bygga ett varumärke 

● Image och identitet 

● Personlighet och personligt 

Bilaga 2 

Frågor: 12-13 och 17 

 

Bilaga 3 

Frågor: 7 och 9 

 

Bilaga 4 

Frågor: 1-4, 9, 11-13 och 18 

  

 

Kapferer (2008) 

Carlsson (2011) 

Chaffey & Smith (2013)  

 

Keller et al. (2012) 

Allen (2014) 

Mossberg (2003) 

Grönroos (2008) 
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Digital Marknadsföring 
 

● Digital Marknadsföring 

● Digitala plattformar 

● Storytelling 

 

Bilaga 1 

Frågor: 5, 7a+b och 9-10 

  

Bilaga 2 

Frågor 1-9 

  

Bilaga 3 

Frågor: 1-6 

  

Bilaga 4 

Frågor: 5- 10, 14-15, 

  

  

Keller et al. (2012) 

Fog et al. (2010) 

Tuten & Solomon (2013) 

 

Sashi (2012) 

Sipiot et al. 2014 

Deinoff 2012 

Lusensky (2010) 

Tabell 1: Operationalisering för intervjufrågor.  

2.7 Metodkritik 

Vi har fokuserat på att hålla ett kritiskt öga till alla metoder och källor som vi har valt att använda 

under uppsatsprocessen för att höja trovärdigheten i vår uppsats. Enligt Esaiasson et al. (2012) 

handlar källkritik om ett sätt att värdera och bedöma trovärdigheten i de källor som används. Patel & 

Davidsson (2011) håller med och framhäver att man måste se var och när källan har skrivits, men 

också vilket syfte källan har. 

 

Vi valde att använda oss av de senaste upplagorna av litteratur och basera uppsatsen på 

vetenskapliga (”peer-reviewed”) tidskrifter för att få den nyaste forskningen inom de olika ämnena. 

Olsson & Sörensen (2011) förklarar att ”peer-reviewed” avser tidskrifter med en god vetenskaplig 

standard och har en redaktion med ett antal granskare som har erkänt författaren och valt ut artiklar 

som ska publiceras. Dock fanns det inte allt för mycket vetenskapligt publicerat inom 

musikbranschen och därmed fick vi även använda oss av icke vetenskapliga artiklar och nyheter, 

blogginlägg och intervjuer som berör ämnet musikbransch. Patel & Davidsson (2011) och 

Denscombe (2009) anser båda att man måste vara noga att ta ställning till upphovsmannen själv och 

granska författarens syfte och bakgrund för att se legitimitet i det som påstås. Det är också viktigt att 

analysera om dokumentet är ett original eller en förfalskning och tänka på att det kan vara skrivet 

utefter en analys som kan vara vinklat efter författaren och dennes upplevelse (Patel & Davidsson 

2011).  

 

Som nämnt under tidigare rubriker har vi applicerat både kvalitativ och kvantitativ metod på vår 

kandidatuppsats. Enligt Bryman & Bell (2013) har kvalitativa forskningar blivit kritiserat av forskare 
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bland annat för att de är alltför impressionistiska och subjektiva. Vilket avser att kvalitativ forskning 

kan byggas på osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell 

2013). Författarna anser också att det kan uppstå svårigheter att replikera en kvalitativ undersökning 

på grund av att den kan vara ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen initiativförmåga. Då 

det även blir svårt att generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman & Bell 2013).   

Vi var medvetna om denna kritik i skrivandet av uppsatsen och visste att uppsatsen kunde influeras 

av både våra egna tolkningar av intervjuer, källor och analyser av musikbranschen. Dock påpekar 

Booth et al. (2004) att man kan jämföra och väga primära och sekundära källor mot varandra för att 

undvika en alltför subjektiv synvinkel. Vi försökte därför att blanda material och vara noga med att 

välja ut material som inte enbart stödjer vår egna idéer. Vilket kommer att bidra till en intressantare 

diskussion och minskar risken att skapa en falsk bild (Patel & Davidsson 2011). Bryman & Bell 

(2005) skriver även om de kritiserade delarna av kvantitativ forskning, där man benämner att 

kvantitativa forskare inte skiljer mellan människor och sociala situationer med den naturliga 

ordningen. Det vill säga att kvantitativa forskare inte visar hänsyn i sin forskning till att människor 

också tolkar världen de lever i. Utan den kvantitativa metoden hänför till ett mer objektivt synsätt 

(Bryman & Bell 2005). Utan den kvantitativa metoden syftar till att generera kvantitet, vilket skapar 

en distans till sitt undersökningsobjekt (Patel & Davidsson 2003 och Olsson & Sörensen 2011). När 

vi även valde att använda oss av en enkät, visste vi att den ämnade att generera kvantitet som kunde 

stötta oss i analysen. På ett par frågor i enkäten fick vi svar som vi hade önskat att följa upp, vilket 

inte fanns möjlighet till, dels på grund av tidsaspekten men även att själva formatet inte gav utrymme 

till detta. Där bland annat kunde vi känna av konflikten mellan kvantitativ och kvalitativ metod, att 

den kvantitativa är objektiv och den kvalitativa är subjektiv.  

 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram de nackdelar som finns med enkäter, jämfört med om forskarna 

hade genomfört intervjuer med respondenterna, som att det inte finns möjlighet för en respondent att 

få hjälp med funderingar kring frågorna som ställs. Att det inte heller finns utrymme för 

uppföljningsfrågor eller att antalet frågor och relevansen på dessa i en enkät kan vara tröttsamt för 

respondenten (Bryman & Bell 2005). Den ansvarige för enkäten kan heller inte veta vem som svarar 

på enkäten, exempelvis att respondenter kan sitta och gör enkäten ihop och kan därför påverka 

varandra i svaren. Också att respondenten i sig inte vill besvara alla frågorna i enkäten och bidrar 

därför inte med tillräcklig information för forskarna (Bryman & Bell 2005). När vi utformade 
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enkäten tog vi dessa nackdelar i beaktning och under formuleringen av frågorna prioriterade vi att de 

skulle vara enkla, och inte använda fackspråk. Detta för att undvika förvirring hos respondenterna. I 

den inledande texten till enkäten har vi varit noga med att förklara att vi ville att respondenterna 

skulle besvara samtliga frågor. Dock var det svårt att hålla oss till ett fåtal frågor, då fansens 

perspektiv på marknadsföringen av artister och band lätt blir ett brett ämne. Vi riktade in oss på att 

fokusera på syftet med kandidatuppsatsen och utforma frågor utifrån den. Tyvärr såg vi att det fanns 

ett par frågor i enkäten där vi hade önskat följdfrågor på de svar vi fick. Dock fanns det inte tid att 

genomföra enkäten en gång till, och svaren hade kunnat bli annorlunda då det kunde bli nya 

respondenter som besvarade frågorna. Det framgår inte heller hur våra respondenter har svarat på 

frågorna, och därför kan vi inte avgöra huruvida influerade respondenterna heller är. Därför blev vi 

helt enkelt tvungna att lita på det material vi har fått in och försöka använda det på bästa sätt.  

 

Vi strävade efter att ha en jämn fördelning mellan könen hos våra intervjurespondenter. Dock blev 

fallet inte så och män är överrepresenterade bland våra intervjurespondenter. Däremot har vi ett brett 

spektra av kunskaper och erfarenheter som respondenterna har, vilka är relevanta för vår 

kandidatuppsats.  

 

En intervju genomfördes via mail, detta för att respondenten inte hade tid att medverka på en 

personlig intervju. Att genomföra en intervju på mail kan ha inslag av de nackdelar som en enkät 

har, som exempelvis att när respondenten svarar på mailet vet vi inte om hen blir påverkad i de svar 

som hen ger. Intervju via mail ger dock intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, dock kan det gå 

tid mellan svaren, eller att intervjurespondenten inte har tid att svara utförligt och därför kan svaren 

bli undermåliga. Därför har vi varit medvetna om att en mailintervju kan uppfattas som mindre 

trovärdig i jämförelse med en personlig intervju, och haft det i åtanke när vi har redovisat resultatet 

för den mailintervju som vi genomfört. Utifrån detta har vi valt att endast använda mailintervjun som 

en referens för att styrka eller säga emot andra intervjurespondenters påståenden.  

Vi är också kritiska mot vår förförståelse av ämnet, som är grundad i tidigare erfarenheter och 

utbildning, vilket vi inte vill ska färga oss för mycket och genomsyra den empiriska analysen. Vi 

försöker att diskutera förutfattade meningar, förståelse och strävar efter att ha en objektiv syn som 

möjligt men kommer även att försöka se uppsatsen från en synvinkel där den blir förståelig för läsare 

utan någon tidigare kunskap om ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet belyser vi teorin runt problemet. Vi har valt att dela in det i tre grupper av 

branding, sensory branding och digital marknadsföring. Vilka vi anser vara de centrala delarna i 

vår uppsats.  

 

 

3.1 Branding 

Branding var från början ett sätt för företag att försäkra sig om att produkten var den som särskilde 

sig, men detta kom att förändras och varumärket blev starkare än den faktiska produkten (Lindstrom 

2005). Kapferer (2008) beskriver begreppet branding som mycket mer än just att namnge en produkt 

och kommunikationen utåt. Utan branding ämnar att bygga och främja emotionella band mellan 

produkten och konsumenterna (Lindstrom 2005).  

3.1.1 Vad är ett varumärke? 

Definitionen av ett varumärke går isär hos experter, och Kapferer (2008) förklarar att varje expert 

har sin egen definition av vad ett varumärke är. Dock definierar Kapferer (2008) ett varumärke 

utifrån hur kunders relation till det och vilka associationer kunder får av varumärket. Carlsson (2011) 

instämmer med Kapferers (2008) definition och utvecklar med att varumärken idag är ett resultat av 

kundens förväntningar, om dessa besannas eller inte. Middleton (2010) benämner varumärken som 

en aspekt för företag eller produkter att introducera sig själva till befintliga och potentiella kunder. 

Varumärken är också en del av köpprocessen hos kunder och kan avgöra vad kunden väljer att köpa, 

det vill säga om varumärket är välkänt för kunden (Middleton 2010). 

 

Carlsson (2011) utvecklar begreppet och menar att själva varumärket är ett löfte till kunderna från 

företaget som kommuniceras ut. För att upprätthålla löftet som företaget ger till sin tilltänka 

målgrupp måste detta löfte genomsyra hela organisationen, där varje del är med och skapar 

produkten och förmedlar löftet internt och externt. Därför blir varumärken ett resultat av den 

processen, där varumärket visar att företaget uppfyller det som har lovats till kunderna (Carlsson 

2011). Kapferer (2008) anser därför att ett varumärke är en tillgång för företag, en värdefull tillgång 

som ämnar att verka under lång tid och förse företaget med fördelar.  
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3.1.2 Artister som varumärke 

Keller et al. (2012) beskriver att en produkt är någonting som erbjuds marknaden för antingen 

uppmärksamhet, anskaffning, användande eller konsumtion och som tillfredsställer ett behov eller en 

önskan. Enligt Keller et al. (2012) kan en person ses som en produkt och att en sådan person skulle 

kunna vara en politiker, en elitidrottare eller en underhållare. Ett varumärke är en produkt men som 

lägger till en till dimension som differentierar det på något sätt från andra produkter som uppfyller 

samma behov (Keller et al 2012). 

 

Allen (2014) förklarar att ett varumärke till största del känns igen genom sitt namn, och att artister på 

det sättet kan bygga ett namn som gör att fans känner igen det och får positiva associationer till 

någon som de beundrar. Vidare utvecklar Allen (2014) att artistens namn kan vara ett välkänt 

varumärke och att det likt andra varumärken blir en sammanfattning av alla de känslor och intryck 

som ett fan får av artisten. Att artister som presenterar sig själva som ett varumärke, inkluderat den 

tillhörande bilden av dem, utmärker sig i relation till andra artister, eftersom deras framträdanden 

och musik tydligt är deras egna. (Allen 2014). Dock uttrycker Kentsdottir & Andersson (2010) att 

det många gånger kan vara känsligt att tala om artister som kommersiella vinstdrivande företag, då 

musik ses som en konstform och har stor emotionell koppling till människor.  

 

Pastorek (2012) ger ett exempel på en artist som ser sig själv som ett varumärke, nämligen musikern 

Cee Lo Green, känd från gruppen Gnarls Barkley som år 2006 hade en stor hit med låten ”Crazy”.  

Musikern Green förklarar att han förstod att han inte bara var tvungen att göra musik, utan att han 

även var tvungen att synas överallt med sin musik och sitt varumärke (Pastorek 2012). Green menar 

att även om varumärket exponeras på ett sådant vis där många kan ta del utav det, kan inte han och 

bandet ta alla spelningar som erbjuds, utan de välja att fokuserar på vilka som kan ge en bra bild av 

varumärket. Green framhäver också att om det fanns ett lättare sätt att bygga ett varumärke på skulle 

han göra det i första hand. Vidare fortsätter Green med att berätta att strategin för varumärket är 

massiv exponering men med kärnan i relevanta framträdanden (Pastorek 2012).  

 

Som Keller et al. (2012) benämner tidigare i detta avsnitt kan en person definieras som ett 

varumärke. Vilket Uggla (2013) menar att ett varumärke i stort sett har minst ett av följande fem 

personlighetsdrag: spännande, kompetent, ärligt, tufft och sofistikerat/uppriktigt; och att det är 

personligheten som skapar grunden för relationen mellan varumärket och kunden. 
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Thomasson (2009b) skriver i ett blogginlägg att ens fans behöver tilltalas på ett personligt sätt. Detta 

eftersom att fansen känner att du betyder något för dem, därför vill de också betyda något för dig. 

Vilket Thomasson (2009c) utvecklar i ett annat blogginlägg och visar på att fansen läser det som 

berättar mer om artisterna och som känns personligt. I ett blogginlägg som berör Twitter beskriver 

Thomasson (2009a) att artister aldrig ska använda sig av tjänster som automatiskt svarar eller skapar 

tweets. Han menar att fansen följer dig som artist och person och förväntar sig därför inte en robot. 

Han påvisar även att risken finns att snabbt bli avslöjad om man nu använder sig av en ovanstående 

tjänst, och menar vidare att artisten troligtvis upplevs som opersonlig och även i värsta fall kan bli 

klassad som oärlig. 

Dutta (2010) bekräftar och utvecklar ämnet om sociala medier och visar på att man bör kunna 

besvara tre uppsättningar av frågor för att formulera sin strategi för artisten ska exponera sig själv via 

sociala medier: 

 

1. Vad har du för mål med din strategi? Är de professionella, personliga eller både och? Om det finns 

en konflikt mellan hur du vill framställa dig inom dessa två områden måste du bestämma dig för 

vilken som är mest viktig. Du bör även fundera över dina mål med branding, engagemang och 

lärande. Det är även viktigt att din profil på Internet inte motsäger det som du gör i den ”riktiga 

världen” och att allt du gör känns äkta. 

2. Var finns din publik? Är det vänner, kollegor och familj? Eller är det mer publikt, för exempelvis din 

bransch eller kanske rent utav för resten av världen? Att vara mer aktiv på sociala medier gör inte 

bara att du når ut till en större grupp människor, utan gör även att du blir sökbar på olika sökmotorer, 

som exempelvis Google. Dock behöver du klargöra för dig själv hur många du vill nå ut till. 

3. Vad har du för tillgångar och hur mycket tid kan du lägga på att skapa din strategi? Kärnan ligger i 

att det ska kännas äkta i det du kommunicerar ut och därför är outsourcing inget alternativ, eftersom 

det enbart är du som kan förmedla det.  

3.1.3 Varumärkets identitet, image och upplevelse 

Hultén et al. (2011) framhäver att ett varumärke som bara satsar på produktegenskaper och fördelar 

inte har en själ, till skillnad från ett varumärke som satsar på njutning, känslor och värderingar. 

Vidare utvecklar Hultén et al. (2011) att det uppstår en så kallad samklang när ett varumärke har 

såväl produktegenskaper och fördelar, som ett varumärke som har känslor och värderingar, vilket gör 

att individen tillfreds på ett djupare plan. Hultén et al. (2011) hävdar också att varumärkets själ utgår 
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ifrån den identitet, känslor och värderingar som företaget står för, men även utifrån den bild och 

image som individen har av varumärket.   

Hultén et al. (2011) påvisar att när företag lyckas nå kundernas hjärna och hjärta och personifierar 

varumärket för kunden genom att skapa en mix av känslor, identitet och värderingar, skapas det en 

ultimat sinnesupplevelse.  

 

Allen (2014) beskriver att image är en viktig del av ett varumärke, och att en så kallad brand image 

är vad fans har för upplevelse och bild av produkten. Vidare påpekar författaren att imagen bör 

spegla artistens personliga värderingar, men bör även spegla värderingarna hos de som köper 

musiken, det vill säga fansen (Allen 2014). Mossberg (2003) i sin tur hävdar att image spelar en 

viktig roll vad gäller varför konsumenter väljer specifika platser, en restaurang eller en konsert. Att 

image kortfattat visar den övergripande bild som en konsument har av exempelvis en produkt eller 

en plats (Mossberg 2003). Grönroos (2008) i sin tur menar att en positiv image förstärker bilden av 

ett tjänsteerbjudande medan en dålig kan förstöra den.  

Grönroos (2008) framhäver vidare att image har fyra roller:  

1. Kommunicera förväntningar 

Att skapa förväntningar görs tillsammans med externa marknadsföringskampanjer som till exempel 

annonser och direktreklam.   

2. Användas som ett filter som påverkar kundernas uppfattningar  

Grönroos (2008) framhäver att imagen används som ett filter, och om den är god kan den ses som ett 

slags skydd. Det kan även ses som en negativ effekt, då det kan ge upphov till missnöje.  

3. En funktion emellan erfarenheter och förväntningar   

Kunderna har förväntningar på företaget och har sedan tidigare erfarenhet från dem, och kan inte 

företaget leva upp till det kan det bli problem.  

4. Vilken påverkan image har 

Image har en påverkan både externt på kunder, men även internt på anställda Grönroos (2008) 

poängterar därför att image bör vara konstant och hålla samma bild utåt men även inåt i företaget. 

3.1.4. Att bygga ett varumärke  

Kapferer (2008) presenterar två olika sätt att bygga ett varumärke på, där det ena sättet fokuserar på 

produktfördelar som omvandlas till immateriellt värde. Medan det andra sättet fokuserar på att 

omvandla immateriellt värde till en produkt. Carlsson (2011) förklarar att uppbyggnaden av 
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varumärken innebär en process som sker inne i en verksamhet, där imagen formuleras och hur 

varumärket ska uppfattas. Även att strategier utformas och ambitioner specificeras för varumärket 

inom verksamheten. Men det är först när varumärket exponeras för omvärlden som det finns 

(Carlsson 2011). Chaffey & Smith (2013) beskriver varumärken som viktiga för företag då 

varumärken bygger förtroende, igenkännande och relationer mellan kund och företag. Vidare 

poängterar Chaffey & Smith (2013) att varumärkets image kan vara det enda som differentierar 

varumärket från andra. 

Reiss (2011) går igenom hur man utifrån tre olika steg bygger ett varumärke: 

 

1. Image. 

I första steget handlar det om att bygga en image för varumärket, där man kan börja med att 

bestämma sig för ett passande namn för varumärket. Namnet kan vara vad som helst men se till att 

namnet skapar en emotionell koppling för kunden. Loggan för varumärket är lika viktig som själva 

namnet, och det är loggan som kommer att bli den första bilden kunden får av företaget. Därför bör 

loggan vara iögonfallande och kunna exploateras på ett snyggt sätt i olika former av medier och 

kanaler. 

2. Bli känd för allmänheten. 

Brandingen sker hos kunder och det är först när kunderna kommer i kontakt med varumärket som 

detta kan ske. Därför gäller det att som marknadsförare att kommunicera ut varumärket genom 

antingen traditionella eller digitala kanaler, eller både och. När det är bestämt vilka kanaler som ska 

användas gäller det att bygga strategier för hur man ska kommunicera ut sitt varumärke.  

3. Ta reda på vad kunderna vill ha.  

För att etablera varumärket på marknaden behöver några punkter klargöras. Nämligen hur är 

mottagandet av varumärket och hur kan man göra det starkare? Hur tillfredsställer konkurrerande 

varumärken kunderna? Kommer detta varumärke att kunna skapa emotionella kopplingar till kunder 

som inte ingår i kund segmentet? Vilken del av marknaden kommer att överväga att byta till den 

produkt som lanseras? Hur mycket uppmärksamhet kring varumärket kan du skapa? 

3.2 Sensory Branding  

3.2.1 Vad är sensory branding? 

Sensory branding är en relativt ny företeelse inom marknadsföring och en del inom 

sinnesmarknadsföring (Hultén et al 2011). Grunderna till sensory branding ligger i skapandet av ett 
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starkt varumärke. Nilson (2000) förklarar att det finns fyra viktiga kriterier för att skapa ett starkt 

varumärke; att det har tydliga värden, kan differentiera sig, att det ses som ett attraktivt varumärke 

och har en klar identitet. Ett varumärke definieras och byggs upp av flera komponenter, sådana som 

värdeförslag med funktionella, emotionella eller självuttryckande fördelar, som exempelvis status. 

Det spelar ingen roll om föreningarna är materiella eller emotionella/symboliska eller både och 

(Hultén 2011). Dahlén & Lange (2009) anser att det är avgörande att veta vad konsumenterna vill ha 

och vad konkurrenterna erbjuder för att kunna ge styrka till ett varumärke. I takt med att det blir 

alltfler varumärken på marknaden, behöver därför de olika varumärkena differentiera sig för att 

tränga igenom bruset som finns (Hultén et al. 2011 & Gobé 2009). Lindstrom (2005) menar att ett 

varumärke måste leverera en distinkt fördel för att sticka ut, vilket betyder att de måste leverera en 

fullständig sensorisk och känslomässig upplevelse. Där fokus ska ligga på att bygga upp ett 

varumärke runt sin personlighet, nämligen genom att ge den ett värde och en känsla för att utmärka 

sig (Lindstrom 2005). Detta leder till en sensorisk branding eller sensoriska varumärkesupplevelser. 

  

Lindstrom (2005) förklarar att syftet med en sensorisk branding är att skapa ett emotionellt 

engagemang, att optimera en matchning mellan uppfattning och verkligheten. Även att skapa en 

plattform för varumärket och skapandet av ett ”trademark”, vilket är ett kännetecken eller en 

association till varumärket (Lindstrom 2005). Hultén et al. (2011) framhåller att man ska arbeta med 

sinnena för att möta kunderna på ett mer individuellt och personligt sätt. Där kombinationen av 

visuella och auditiva stimuli levererar en 2 + 2 = 5 effekt, där det lönar sig att utlösa andra sensoriska 

kanaler, för att öka den totala effekten (Lindstrom 2005). 

 

Forskning inom konsumentpsykologi har visat att sensoriska stimuli utvärderas och styrs av våra 

uppfattningar som är kopplade till tidigare erfarenheter. Genom sinnesorganen samlar konsumenten 

in information som en aktiv process och koordineras för att bilda ett mönster som är lagrat i minnet 

(Rodrigues et al. 2011). Sinnesmarknadsföring handlar mer om psykologi och sociologi än den 

traditionella marknadsföringsteorin med sin utgångspunkt i de 4 P:na (Hultén 2011).  

Där kunderna och deras upplevelser står i centrum för varumärket (Love 2010). Hultén (2011) 

framhäver att ett varumärke måste integreras i människornas vardagsliv och därför bör det betraktas 

som demokratiskt, jämställt och likvärdigt där målet är att nå både hjärta och hjärna hos kunden. 
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Sinnesmarknadsföring ämnar att skapa ett framgångsrikt kundbemötande, där det finns en symbios 

mellan varumärken och individen, och som i vårt fall artisten och fansen (Hultén et al. 2011). 

  

Lindstrom (2005) framhäver att man måste skapa det ultimata bandet mellan konsumenten och ett 

varumärke genom en kundupplevelse. Schmitt (2003) föreslår att agera, känna, röra, smaka och 

tänka som en kundupplevelse. Vilket då enligt Hultén et al. (2011) innebär att man berör de fem 

olika sinnena; hörsel, känsel, smak, lukt och syn. Ju fler sensoriska beröringspunkter som berörs vid 

skapandet, desto högre är antalet sensoriska minnen som skapas. Forskningen kring de mänskliga 

sinnena har visat att olika sinnesintryck påverkar konsumenternas beteende och uppfattning av varor 

och tjänster. De flesta av dessa empiriska studier uppger att sinnena är kopplade till minnen och 

känslor (Rodrigues et al. 2011). Lindstrom (2005) poängterar att med ett högre antal sensoriska 

minnen förstärks bandet mellan ett varumärke och en konsument. Hultén et al. (2011) beskriver att 

sensory branding används när man vill skapa en identitet, känslor och värderingar till varumärket i 

frågor som rör till exempel ekonomi, etik, hälsa och socialt ansvar. 

   

För att bygga ett sensoriskt varumärke redogör Lindstrom (2005) för att man ska följa 12 olika steg, 

vilka beskrivs på följande sida. Författaren framhäver att även med förbundna ögon ska du känna 

igen varumärket Coca-Cola, enbart genom att känna på flaskan. Lindstrom (2005) menar att även om 

flaskan ligger på marken och är krossad, skulle någon annan kunna berätta vid första anblicken vad 

det var. Författaren beskriver i sin litteratur filosofin; ”crush your brand” som leder till en 

övervägning av alla tänkbara konsumentberöringspunkter i syfte av att bygga eller upprätthålla 

bilden av ett varumärke. Vilket innebär att man ska krossa sitt varumärke i olika stora bitar, för att se 

till att alla av bitarna kan stå för varumärket oberoende av varandra (Lindstrom 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Sense the band, Feel the artist” | Angeliqa Biro, Maria Pettersson, Sanna Wettergren 

 

29 

 

1. Bild 

Designen och bilden ska stå för ditt egna 

uttryck. 

 

2. Färg 

Färger skapar fler föreningar, se till att välja 

en som kommer att gynna ditt varumärke och 

göra det klart. 

 

3. Form 

Former kan bli en synonym till ditt 

varumärke, exempelvis att Apple använder 

sig av ett äpple. 

 

4. Namn 

Tänk på att vara enhetlig med allt du gör till 

exempel McDonalds - McFlurry, Big Mac, 

McChicken. 

 

5. Språk 

Tänk på ditt språk och använd det för att 

skapa en röst för ditt varumärke så att det 

klarar “crush your brand”-testet.  

 

6. Symbol 

Ikoner är ett växande problem, de måste ha 

en inbyggd flexibilitet för att kunna korsa 

kanalerna och vara grafiskt sofistikerade, så 

att oavsett var de exponeras, som på en skylt, 

dator eller en mobiltelefon, kan de bli 

förstådda.   

 

7. Ljud 

Gör ditt eget uttalande och framhäv 

varumärke igenom ljud. 

 

8. Navigation 

Var konsekvent i allt du gör. Det är det enda 

sättet att skära igenom allt varumärkesbrus. 

 

9. Beteende 

Tänk på att ditt beteende påverka hur 

människor uppfattar ditt varumärke, försök 

fastställa värden genom allt du gör. 

 

10. Tjänsten 

Försök att få en unik service och strävar efter 

att erkännas på marknaden.  

 

11. Tradition 

Fraser, citat eller andra traditioner som gör 

att ditt varumärke sticker ut. 

 

12. Ritualer 

De flesta ritualer genereras av konsumenter, 

stöd ritualer för de kan leda till samhörighet 

hos kunder av varumärket och andra 

konsumenter. 

  

3.2.2 De fem sinnena 

Både Hultén et al. (2011), Gustafsson et al. (2014) och Lindstrom (2005) beskriver de fem sinnena 

som en del av marknadsföring och vi kommer nedan att gå in på vad de olika sinnena innebär:  

 

Varumärket som doftupplevelse 

Gustafsson et al. (2014) beskriver att doften är ett sinne som kan få oss människor att associera till 

tidigare händelser eller minnen som har ett emotionellt innehåll. Författarna fortsätter och påpekar att 

dofter triggar den delen av hjärnan som tar hand om känslorna och även där vi fattar beslut. Även 

Hultén et al. (2011) bekräftar att dofter är viktiga i marknadsföringen eftersom de bidrar till 
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människans välbefinnande och även för att de rymmer minnen. Hultén et al. (2011) hänvisar även till 

en global undersökning gjord av Lindstrom (2005), som visar att 90 % av kvinnorna och 80 % av 

männen kopplar en specifik doft till ett specifikt minne. Lindstrom (2005) berättar att doftsinnet är 

ett sinne som vi människor inte kan stänga av. Gustafsson et al. (2014) berättar att många företag 

försöker skapa en doft som kan användas som en signaturdoft, det vill säga en doft som kunder kan 

associera med varumärket. Hultén et al. (2011) framhäver att det anses bland amerikanska 

doftexperter att de bästa sinnesupplevelserna skapas genom dofter.  

 

Varumärket som känselupplevelse 

Hultén et al. (2011) beskriver att känselsinnet aktiveras när en konsument får fysisk kontakt med en 

produkt, eftersom känselsinnet till största delen aktiveras av huden. Vidare beskriver de att 

känselsinnet även bidrar till att konsumenter bygger upp ett så kallat formsinne, det vill säga ett 

minne om former, som att en kniv är vass och att bomull är mjukt. Hultén et al. (2011) syftar på att 

människan minns och återupplever en känsla genom att enbart tänka eller se ett föremål. Författarna 

framhäver att företag kan dra nytta av detta genom att skapa en känsla, som ligger till grund för 

imageskapande som uppstår av konsumenternas upplevelser och erfarenheter (Hultén et al. 2011).  

Gustafsson et al. (2014) benämner känselsinnet som det haptiska sinnet. Vilket är det sinne som 

förklarar effekterna av beröring, som att du exempelvis kan känna när din mobil vibrerar ljudlöst i 

fickan. De nämner även att det taktila sinnet är det man känner med huden och att det kinestetiska 

sinnet är det som avgör känseln med hjälp av leder och muskler.  

 

Hultén et al. (2011) benämner känselsinnet inom marknadsföring som taktil marknadsföring, det vill 

säga den delen av marknadsföring som berör människans fysiska känsel. Vidare benämner 

författarna att den taktila marknadsföringen ökar den fysiska och psykiska interaktionen mellan 

företaget och konsumenterna eftersom varumärket och produkter görs tillgängliga på två sätt, både 

virtuellt och verklighet (Hultén et al. 2011). 

 

Varumärket som smak 

Hultén et al. (2011) menar att smaksinnet är det mest tydliga känslosinnet som människokroppen 

har, författarna framhåller ett exempel där människor ofta använder uttryck i vår vardag som visar 

detta, som att “det är en smaksak”. Vidare kallar Hultén et al. (2011) vårt smaksinne för “det intima 

sinnet”, vilket beror på att vår smak är såpass individuell att ingen annan person har samma smak.  
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Författarna visar även på att smaksinnet är ett socialt sinne som kommer i sin fulla rätt tillsammans 

med andra människor (Hultén et al. 2011).  

 

Varumärket som ljudupplevelse 

Hultén et al. (2011) påvisar att ljud påverkar människors humör och sinnesstämning men varnar även 

för fara och kan skapa lugn och ro. Likt fenomenet med doftsinnet minns människor väldigt tydligt 

ljud från tidigare delar av sitt liv. Även att ljudsinnet är ett av de sinnen vi människor inte kan stänga 

av (Hultén et al. 2011). Gustafsson et al. (2014) framhåller att ljud och musik har ett samband med 

identitet och känslor och utgör en bra grund för marknadsföring. 

 

Varumärket som synupplevelse 

Hultén et al. (2011) beskriver att synsinnet är det mest framträdande av alla människans sinnen och 

de flesta av oss människor litar fullständigt på vår syn och att den direkt uppfattar skillnader i 

exempelvis ljus, kontrast och storlek. Hultén et al. (2011) menar att detta utgör en bra grund till 

marknadsföring, som att vi människor uppfattar förändringar, som exempelvis att en produkt bytt 

design.  

3.2.3. Den multi-sensoriska upplevelsen 

Hultén et al. (2011) definierar en multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse på följande vis; “Det avser hur ett 

företag kan stödja individuellt värdeskapande och avser hur 

individer reagerar när ett företag interagerar och stödjer 

deras köp och konsumtionsprocesser genom att engagera de 

fem mänskliga sinnena för att skapa kundvärde,  

upplevelse och varumärkes image”(Hultén et al. 2011, sid 

186). En viktig del av teorin runt sensorisk branding är att den 

multi-sensoriska varumärkesupplevelsen, som är 

slutresultatet av den värdeskapande processen mellan en 

leverantör, i vårt fall artisten, och fansen eller konsumenten 

av musiken.  

Lindstrom (2005) menar att det bör skapas en symbios mellan sinnena, en perfekt mix, och ju fler 

sensoriska beröringspunkter som används, desto fler sinnesminnen skapas, vilket leder till ett 

Modell 1: Människans fem sinnen och 

sinnesupplevelser (sid 30, Hultén et al 2011) 
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starkare band till varumärket. Hultén et al. (2011) poängterar att det som skiljer en upplevelse ifrån 

en sinnesupplevelse är marknadsföringens förmåga att tränga djupare in i kundens innersta, och alla 

som bygger varumärket ska sträva efter att skapa en ultimat sinnesupplevelse, en multi-sensorisk 

upplevelse, där alla fem sinnena integreras till en helhet.  

3.2.4 Sensoriella strategier 

Sinnesstrategier avser hur ett företag på olika sätt kan 

tydliggöra sin identitet och sina värderingar i relation till de 

fem sinnena. Hultén et al. (2011) framhäver att i varje sinne 

finns det möjlighet för ett företag att differentiera sig och 

utveckla sin egen identitet och unika sida för att skapa en 

image av en produkt eller ett varumärke.  

 

I boken ”Sinnesmarknadsföring” av Hultén et al. (2011) 

presenteras SM-modellen. Till att börja med bör sensory 

branding relateras till en marknadsföringsstrategisk 

utgångspunkt, där företagets identitet, känslor och 

värderingar ska belysas. Hultén (2011) framhäver också att 

de sensoriska strategierna bygger mer på emotionella/psykologiska element och funktionella attribut 

för att klargöra varumärket. Sensory branding syftar till att försöka sträva efter en helhetsupplevelse i 

form av en multi-sensorisk varumärkesupplevelse.  

SM-modellen uttrycks genom sensorer, sensationer och sinnesuttryck som leder till sensoriska 

strategier som ligger till grund för ett kundbemötande. Strategierna ska också leda till ett utmärkande 

av varumärket och uttrycka en tjänst eller ett företags identitet i förhållande till de mänskliga 

sinnena.  

Modell 2: Sinnesmarknadsföring som modell 

 (sid 176, Hultén et al. 2011) 
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Hultén (2011) hävdar att det viktigaste inom 

modellen är att den visar betydelsen av multi-

sensorisk varumärkesdifferentiering genom att 

positionera ett varumärke i det mänskliga sinnet 

som en bild. Lukt, ljud, syn, smak eller beröring 

kan förstärka en positiv känsla som associeras 

tillbaka till en tidigare positiv händelse, att det 

genererar ett visst värde för individen och i 

synnerhet skapar en varumärkesprofil. Hittills 

har mycket marknadsföring varit mer eller 

mindre begränsad till att fokusera på synsinnet i 

utformning av reklam, men i en multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse spelar även de övriga 

sinnena lukt, ljud, smak och känsel in (Hultén 

2011). 

Hultén et al. (2011) förklarar att sensorerna avser hur du som företag/artist kan använda dig av olika 

anordningar eller hjälpmedel, för att ge ifrån sig eller leverera signaler/stimuli och för att skapa en 

reaktion hos kundens olika sinnen. Med sensationer menas att man utmärker sig genom att skicka 

signaler/stimuli genom olika sinnes utryck på både ett medvetet och omedvetet sätt till 

konsumenterna/fansen, där det viktigaste är att skapa en sinnesupplevelse hos konsumenterna/fansen. 

Sinnesuttryck avses hur ett företag med hjälp av de olika sinnena använder sig av olika uttryck för att 

tydliggöra varumärkets identitet, känslor och värderingar (Hultén et al. 2011) 

Antagandet i denna kandidatuppsats är att vi ska kunna implementera sensorisk branding och 

sensoriska strategier på artister som varumärke inom musikbranschen. Då musik idag är en tjänst 

påpekar Pullman & Gross (2004) att för att kunna bibehålla kunders lojalitet till ett tjänstevarumärke, 

bör det transformeras från en tjänsteprodukt till en upplevelseprodukt. Även Hultén (2011) anser att 

tjänsteföretagen bör ses som en värde facilitator, som ger olika typer av resurser till förbruknings- 

och värdeskapande processer (Hultén 2011). Grönroos (2008) anser att ett företag bör stödja 

kunderna i deras dagliga aktiviteter och genom att tillhandahålla bra tjänster och information så 

länge som detta genererar värde till konsumenterna.  

Modell 3: Sensorer, Sensationer och Sinnesuttrycks-modell  

(sid 178, Hultén et al. 2011) 
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Hultén et al. (2011) benämner att en sensorisk manual bör skapas vid uppbyggandet av ett 

varumärke. Den bör omfatta de fem mänskliga sinnena, där sensoriska strategier som uttrycks genom 

sensorer, sensationer och sensoriska uttryck som medel, kan identifieras i att ge ett helt personligt 

avtryck till kunderna. Det kan då vägleda artister i att bygga och etablera framgångsrika-, multi-

sensoriska-, varumärkesupplevelse-relationer, i motsats till mer konventionella och begränsade 

varumärkesrelationer (Hultén et al. 2011). 

3.3 Digital Marknadsföring  

Marknadsföring online har kommit att bli den snabbast växande formen av marknadsföring (Kotler 

et al. 2013). Internet har kommit att bli en plats där företag behöver synas för tilltänkta kunder och 

bygga starkare relationer med befintliga. Kotler et al. (2013) skriver hur den digitala utvecklingens 

frammarsch har gjort ett märkbart avtryck i hur marknadsföringen har förändrats. Genom att 

förgrena sig i flera olika led, allt från sociala medier, appar, hemsidor till bloggar, har teknologin gett 

företag ett nytt sätt att sälja och ett nytt sätt för konsumenter att köpa (Kotler et al. (2013). 

Idag ger tillgängligheten konsumenterna möjlighet att bära med sig marknadsföringen och 

varumärkena i sitt vardagliga liv och dela detta med sina nära och kära. Kotler et al. (2013) påpekar 

att detta har skapat en situation där företag inte längre kan kontrollera hur deras varumärke uppfattas 

av deras kundsegment. Därför skapas det ett behov hos företag att bygga relationer till sina kunder 

och ha strategier för hur detta ska implementeras i den marknadsföring de kommunicerar ut (Kotler 

et al. 2013). Internet har kommit att bli en betydande plattform för hur företag kan nå och interagera 

med sina kunder. Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) skriver att sedan den första hemsidan lanserades 

1991 och har utvecklingen gått i rasande fart.  

 

Kotler et al. (2013) skriver också att Internet har genomgått olika utvecklingsfaser där den 

introducerande fasen, nämnd som Web 1.0, förenade människor med information. Dubber (2007) 

beskriver Web 2.0 som en plattform där folk kan samlas och kommunicera med varandra. Med Web 

2.0 kom även en ny modell över hur plattformarna skulle utformas och det utifrån individers eget 

användande (Dubber 2007). Vilket Tuten & Solomon (2013) bekräftar och menar att Web 2.0 ger 

användarna en frihet och kontroll i sitt Internetanvändande. Kurilovas et al. (2013) skriver om Web 

3.0, eller den semantiska webben, som den även kallas, som en utveckling av Web 2.0. Där webben 

inte är en separat webb utan är en förlängning av den befintliga. Poore (2013) beskriver Web 3.0 

som ett nytt steg där webben får en artificiell intelligens och utifrån information designar sig själv.  
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3.3.1 Digitala plattformar 

Greenwood (2013) skriver att sociala medier ger möjlighet till Internetanvändare att interagera och 

kommunicera mellan sig. Vilket Tuten & Solomon (2013) utvecklar i att sociala medier är kanaler 

som är byggda kring olika typer av nätverkande, där det finns aktiva användare. Carlsson (2011) 

skriver om att det finns många olika sociala medier för Internetanvändare att tillgå. Medier som till 

exempel Facebook, Twitter, YouTube, Vines, Instagram, Google+ och Soundcloud för att nämna ett 

fåtal. Och bara idag är det 1.31 miljarder användare på Facebook och 645 miljoner på Twitter som 

interagerar och kommunicerar sinsemellan (Sipior et al. 2014). Och användarna ökar och fler företag 

världen över inser vikten i att kommunicera ut varumärket på sociala medier, för exponering av 

varumärket och bygga lojalitet och kommunicera med befintliga och potentiella kunder (Sipiot et al. 

2014).  

Dock är det inte bara företag som gynnas av att vara en del utav de sociala mediernas värld. Passman 

(2013) framhäver om hur viktigt det är för artister att använda sig av sociala medier som verktyg för 

att bygga en fanbase. Sashi (2012) beskriver om vikten av att ha strategier för hur marknadsföringen 

gentemot fansen ska utföras både on- och offline. Det är essentiellt för artister att bygga upp 

relationer med sina fans och framförallt att underhålla dessa. För det är i interaktionen och 

tillfredsställandet av kunder som kunderna blir till fans (Sashi 2012). Sashi (2012) menar att för 

marknadsförare är fans de kunder som är mest lojala och nöjda. Sashi (2012) fortsätter med att 

påpeka att det är via sociala medier som marknadsförare får möjlighet att skapa band mellan 

befintliga och potentiella kunder, och få möjlighet att ha en värdefull dialog med dem. Där finns det 

möjlighet att aktivera sina fans i exempelvis tävlingar och även skapa exklusivitet för fansen, i form 

utav möjlighet att förhandslyssna till musik eller få tillgång till annat material innan alla andra 

(Passman 2013). 

Chaffey & Smith (2013) beskriver att hemsidor har utvecklats från envägskommunikation till att bli 

en social plattform. Idag har hemsidor blivit mer utvecklade genom att man integrerar relevanta 

sociala medier för företaget på hemsidan, detta för att uppmuntra användarna att dela innehållet med 

sina vänner (Chaffey & Smith 2013). Hultén et al. (2011) menar att en hemsida för ett företag kan nå 

sina användare på både ett emotionellt och rationellt plan. Där den rationella delen står för 

faktabaserad information, medan det emotionella planet består av att hemsidan förmedlar 

varumärkets identitet och värderingar. För att få sin hemsida mer synlig i bruset av alla andra 
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hemsidor kan man använda sig utav sökoptimering. Killoran (2013) påvisar att med sökoptimering 

kan webbdesigners rikta Internetanvändares uppmärksamhet till hemsidorna. Det handlar helt enkelt 

om att genom olika metoder kunna placera en hemsida så högt upp som möjligt i olika sökmotorer 

(Killoran (2013). 

3.3.2 Streamingtjänster 

Lusensky (2010) framhäver om hur musik engagerar människor till att kommunicera med varandra 

och när då musiken också har flyttat ut på nätet i form av olika streamingtjänster sker därför 

lyssnandet där. Lusensky (2010) påvisar att de populära plattformarna som har etablerats på 

marknaden är just streamingtjänster för musik. Sådana som Spotify, iTunes, Wimp, Soundcloud och 

Deezer för att nämna några. Deinoff (2012) i sin tur menar att det som skapar värde för lyssnaren av 

streamingtjänsterna är möjligheten att dela med sig av sin musik till sina vänner. Deinoff (2012) 

beskriver att före streamingtjänsterna köpte musikkonsumenterna skivorna och kopierade 

sinsemellan, vilket var varken lagligt eller praktiskt. Därför är streamingtjänsterna en lösning på hur 

man som musikkonsument vill dela med sig och ändå bidra ekonomiskt till musikskaparen (Deinoff 

2012).  

3.3.3 Storytelling 

Konceptet storytelling är något som idag blir mer och mer vanligt inom musikbranschen för att skapa 

värde och ett emotionellt värde för konsumenter. Det finns en massa framgångsberättelser om bland 

annat Sandi Thom, The Artic Monkeys and Lily Allen som slog igenom via MySpace (Dubber 

2007). Heijbel (2011) anser att människor knyts samman genom att berätta för varandra och de 

skapar sammanhang och tillhörighet som människor. Fog et al. (2010) menar att vi aktivt söker 

berättelser och upplevelser i vår strävan för ett meningsfullt liv. Det är därför vi måste kommunicera 

ut saker som bygger på värderingar, och som tydligt illustrerar att de gör en skillnad.  

 

I en kandidatuppsats om storytelling inom musikindustrin påstår författarna att musikindustrin lättare 

kan utnyttja storytelling utan att det ses som strategiska kommunikationsdrag (Kentsdottir et al. 

2010). Dock påpekar Simmon (2006) att berättande och historiebyggande kan belysa 

marknadsföringsstrategier och genom det skapa tillit, så att folk förstår varumärkets både 

känslomässiga-, såväl som det intellektuella värdet. Fog et al. (2010) hävdar att ett varumärke är det 

upplevda mervärdet som ett företag eller en produkt representerar. Varumärket skapar lojalitet 

gentemot företaget, i vårt fall artister, och dess produkt, musiken eller biprodukterna. Författarna 
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menar att konsumenter rationaliserar och legitimerar sina köp med sina hjärnor, men de köper med 

sina hjärtan (Fog et al. 2010). Författarna framhäver vidare att det som skiljer ditt varumärke från 

andra ligger i berättelsen runt varumärket. Förenklat så utgår berättandet och varumärkesbyggandet 

från samma utgångspunkt; känslor och värde (Fog et al. 2010).  

 

Dubber (2007) skriver att Sandi Thom, Artic Monkeys och Lily Allen inte blev superberömda, rika 

och framgångsrika på grund av sina framgångar på MySpace, utan att det endast är myter och 

historier som har skapats i försäljningssyfte och marknadsföringssyfte (Dubber 2007). Kentsdottir et 

al. (2010) beskriver olika fenomen som Idol och andra talangprogram som har en syn på artister som 

helhetskoncept, där målet är att bygga en bakgrundshistoria som skapar känslor för publiken, gärna 

med ett överraskningsmoment. Begreppet storytelling är inte lika etablerat inom musikbranschen 

som på andra marknader och författarna framhäver att ur ett emotionellt perspektiv kan det leda till 

ett förhöjt värde av artisterna, som ett varumärke, med en tilltalande och fungerande “storytelling” 

(Kentsdottir et al. 2010). Heijbel (2011) anser dock att storyn måste vara på något sätt trovärdig och 

ha en förankring i sanningen då vi inte litar på människor som hittar på.  

 

Simmon (2006) anser att äkta “Storytelling” är uppbyggt kring karaktärer, platser, avgörande 

ögonblick i berättelser och är något som finns i vår vardag och som alltid har funnits. Det spelar 

ingen roll om ditt mål är att bli upptäckt digitalt eller att skapa en dialog med konsumenter, så 

kommer inget att vara effektivt utan en övertygande berättelse (Pulizzi 2012). Fog et al. (2010) 

framhäver de fyra olika dimensionerna av en berättelse; meddelandet, konflikten som är drivkraften 

av en berättelse, karaktärerna och handlingen. Qiongli (2006) menar att det är enkelt att skapa en 

digital storytelling själv, allt du behöver är basutrustning som en dator med en mikrofon och en 

digital videokamera. Därifrån är det bara att välja plattform, publik och börja din berättelse. 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I detta kapitel har vi använt oss utav tre huvudrubriker, nämligen branding, sensory branding och 

digital marknadsföring. Dessa har sedan delats in i underrubriker för att underlätta strukturen och 

därför skapa ett bra flyt i texten för läsarna. Strukturen för kapitlet syftar även till att ge läsarna ett 

brett spektra av teorier som sedan trattas ned till valda delar av teorin som kommer att behandlas 

vidare i empirikapitlet. 
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Under den första rubriken, branding, behandlas teorin om vad ett varumärke är, för att sedan 

utmynna i teorier om hur artister kan ses som varumärken. Vidare behandlas teorier om varumärkets 

identitet, image och upplevelse och hur man bygger en stark image. Sist i kapitlet nämns teorier om 

hur artister kan bygga ett varumärke. Då varumärken är ett centralt begrepp och en av våra 

utgångspunkter som vi kommer behandla vidare i empirikapitlet. 

Därefter presenteras rubriken sensory branding, där detta ämne behandlas och som mynnar ut i 

teorier om de fem sinnena och sensoriella strategier. Här förklaras begreppet sensory branding och 

hur ett varumärke med hjälp av associationer, värder och olika stimuli spelar en stor roll i hur 

varumärket kan differentiera sig. Avslutningsvis poängteras vikten av sensoriska 

varumärkesupplevelser och strategier i påverkandet helhetsupplevelsen av varumärket.  

I kapitlet digital marknadsföring behandlas den grundläggande teorin bakom digital marknadsföring, 

för att utmynna i en redogörelse om de digitala plattformar och de streamingtjänster som idag finns 

på Internet. Kapitlet avslutas med teorier om hur artister kan använda sig av storytelling i sin 

marknadsföring.  

 

Teorin som redogörs i kapitlet är relevant att behandla i kapitlet för att besvara vårt syfte och vår 

forskningsfråga. Detta genom att då presentera hur varumärkens roll och uppbyggnad utspelar sig 

online och även hur helhetsupplevelsen kan påverkas av olika faktorer förtydligas detta. Teorin 

syftar därför till att ge läsaren en grundläggande bild av det som kommer behandlas vidare i empirin 

och mynnar ut i slutdiskussionen. 
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4. Empirisk & Teoretisk Analys 

 

I detta avsnitt kommer teorin och det empiriska resultatet att analyseras och diskuteras. Strukturen i 

detta kapitel följer föregående kapitel och är därför indelat i tre rubriker: branding, sensory 

branding och digital marknadsföring.  

 

4.1 Branding 

Kapferer (2008) framhäver att ett varumärke definieras utifrån kunders relation till varumärket och 

vilka associationer som ges. Carlsson (2011) skriver om hur ett varumärke är ett resultat av det löfte 

som företaget lovar sina kunder. Vidare påpekar Kapferer (2008) att ett varumärke är en värdefull 

tillgång, som ämnar att verka under en lång tid och förse företaget med fördelar. Allen (2014) 

förklarar att det är viktigt att artister är medvetna om vilken image de visar för sina fans, och att detta 

hänger ihop med att se sig själva som ett varumärke, för att på det sättet särskilja sig från andra 

artister som inte ser sig som ett varumärke. Vidare påpekar författaren att det är viktigt att artistens 

personliga värderingar lyser igenom, men även att spegla värderingarna hos de som köper musiken 

(Allen 2014).  

 

Vi anser att det blir allt mer viktigt att idag se artister som ett varumärke, de osignade artister som vi 

har pratat med ser alla sig själv som ett varumärke. Dock framhäver Sivervik3 på att det är tråkigt att 

se artister som varumärken, men det är ändå vad de är. Han förklarar att det kan vara känsligt att 

benämna artister som varumärken och att det beror helt på vilka forum som man arbetar inom. Även 

att se artister och musiken som produkter är något som kan vara känsligt och han menar på att många 

artister och band inte vill vara en produkt, då varumärken associeras med en produkt är något som ett 

majorbolag har skapat. Vilket Kentsdottir et al. (2010) kan bekräfta, att det kan vara känsligt att kalla 

artister för varumärken och för företag, eftersom musik ses som en konstform och har stora 

emotionella kopplingar.Tenfält4 framhäver att det är klart att bilden av artister och band som har ett 

band- och artistnamn eller sitt eget namn kan ses olika av fansen. Det är viktigt att tydliggöra var 

artistens personlighet och image slutar och var privatpersonens börjar, det vill säga att det är viktigt 

                                                     

 
3 Sivervik, Kaj; Head of Production på det oberoende skivbolaget Gaphals. Skypeintervju. 2014-12-03. 

 
4 Tenfält, Anna; Manager på Summit Management. Personlig intervju. 2014-12-09. 
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att skilja på en person och ett personligt varumärke. Hultén5 poängterar att man måste se artister som 

ett varumärke och inte se personen Kalle P, utan varumärket Kalle P. Enligt Hultén kan det vara just 

det steget från att vara personen till att vara varumärket som väldigt få lyckas ta och menar på att de 

som lyckas nog blir väldigt framgångsrika. 

 

Enligt enkätundersökningen6, som visar fansens syn på artister som varumärken, säger hela 72 % av 

respondenterna att de anser att artister/band är ett varumärke. Dock är det 39 % av 

enkätrespondenterna som inte skulle kunna tänka sig att köpa någon form av merch som bandets 

varumärke är tryckt på. Durmér7 menar på att man kanske kan sitta och lyssna på en artist på Spotify, 

som man tycker är bra, men att det blir en helt annan grej att gå runt med en tygpåse med en artist 

som kanske inte definierar det vi står för. Därför blir också värderingarna och imagen runt 

varumärket viktigt när vi säljer sidoprodukter som merch där artisterna blir som ett varumärke inom 

mode och klädesbranschen. Varumärket ska ge en identitet och ett värde till personen som bär upp 

det. Sivervik menar på att de idag inte säljer artister utan de säljer ett koncept. Vidare framhäver 

Sivervik att artisten inte alltid förstår sin roll, nämligen att artister tror att “spela live” handlar om att 

få spela inför publik. Men när det egentligen handlar om att underhålla sin publik, och få sin publik 

att känna att artisterna är där för dem avslutar Sivervik.  

  

Det är viktigt att upprätthålla sin image och tänka på vad artisten kommunicerar ut hela tiden och 

därför är det betydande att skilja på det privata och på sitt varumärke. Allting runt artister och 

personen måste vara på rätt plats och kommunicera ut rätt image. Sivervik förklarar att det inte 

passar sig med en semesterbild på en heavy metal-artist i en rosa skjorta på deras sociala medier. 

Thomasson (2009a) i sin tur menar att det som kommuniceras ut måste kännas personligt. Detta 

eftersom fansen förväntar sig en person bakom det som kommuniceras ut. 

 

                                                     

 
5 Hultén, Bertil; Professor i Sinnesmarknadsföring vid Linnéuniversitetet. Personlig intervju. 2014-12-02. 

 
6 Enkätundersökning, 250 respondenter, avslutad 2014-12-29. (se bilaga 4)  

 
7 Durmér, Håkan; Kommunikatör på PLAYipp och konsult på Trendmaze med inriktning på marknadsföring och 

kommunikation. Skypeintervju. 2014-12-11. 
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Vi har tidigare i diskussionen nuddat vid ämnet om personlighet versus varumärke och idag är det 

svårt att veta hur personlig ska man vara i sin marknadsföring av sitt varumärke. Enligt vår 

enkätundersökning anser respondenterna att artister på en skala 1-10, där 1 avser helt informativ och 

10 innebär att man är väldigt personlig med bilder och uppdateringar som vilken vän som helst på 

Facebook, borde artister ligga mellan 3-5 i personlighetsgrad över de sociala medierna. Tenfält säger 

att när hon jobbar med sociala medier (åt artister) försöker hon vara så personlig som möjligt för att 

“Jag vill inte att det ska kännas oäkta och säljigt”. Hon förklarar att det ligger till grund för hur 

management jobbar med att bevara ett varumärke. Durmér framhäver att fansen räknar med en viss 

direktkontakt idag. Han framhäver att förr räckte det med att kommunicera via medier som 

tidningar/intervjuer och från en scen men att idag ställs det mycket högre krav på artisterna. 

Thomasson (2009b) visar på att fans behöver tilltalas på ett personligt sätt, detta eftersom du som 

artist betyder något för fansen, och att de vill känna att de betyder något för dig. Sivervik menar på 

att personlighetsgraden beror på vad för typ av artist eller band man är. Att inom vissa genrer är det 

viktigt att visa på att artisten har hjärta för att leverera kvalitet och originalitet.  

 

Durmér tror att identiteten och den formen av uttryck är ungefär lika viktigt som musiken. Han 

tycker att det ibland kan det vara lättare att sälja ett utseende och en identitet än att sälja bra musik. 

Strandberg8 framhäver att det är viktigt för Kastrup att skapa sin image utifrån deras personligheter 

och att förstärka dem. Men det är också viktigt att få deras image att genomsyra i allting som de gör 

och vara som en röd tråd. För Negative Nancy är det viktigt för deras image att de är tillmötesgående 

och ödmjuka anser Borgström9 och det är en del av deras image att vara glada, spralliga och lekfulla. 

 

Enligt Allen (2014) är imagen en viktig del av ett varumärke, och speglar en stor del av vad fansen 

har för upplevelse av artisten. Mossberg (2003) bekräftar att image visar den övergripande bild som 

konsumenter har av ett varumärke. Vidare påvisar författaren att image spelar en stor roll till varför 

konsumenter, i det här fallet fans, väljer att exempelvis gå på konserter.   

 

                                                     

 
8 Strandberg, Timmie; Medlem i bandet Kastrup. Personlig intervju. 2014-12-10.  

 
9 Borgström, Johan; Medlem i bandet Negative Nancy. Personlig intervju 2014-12-08. 
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Enligt enkätundersökningen är artistens musik och att de är bra live som är den viktigaste 

egenskapen hos artister och endast 37 % av fansen som svarat på enkäten anser att bakgrunden, 

värderingarna och identiteten är den viktigaste egenskapen. Chaffey & Smith (2013) förklarar att det 

är genom varumärken som företag bygger upp förtroende, igenkännande och en relation mellan kund 

och företag. Carlsson (2011) hänvisar till att uppbyggnaden av ett varumärke är en process som sker 

internt där image formuleras och hur varumärket ska uppfattas. Det är även den interna processen 

som bygger upp strategier för varumärket, och när det först exponeras för omvärlden så finns 

varumärket (Carlsson 2011). Chaffey & Smith (2013) poängterar till sist att varumärkets image är 

essentiellt för företaget, då det kan vara det enda som differentierar varumärket från andra.  

 

Tenfält framhäver att det är bra om osignade band har ett koncept och att det är bra att vänta så länge 

som möjligt med management och hon menar på att man söker sig till management för att få den 

kunskap som de besitter och den hjälpen de kan ge. Vi anser att om man satsar på att vara ett DIY-

band, är viktigt att man kan sköta de olika delarna själv och kan vara sitt eget management, och då 

även har ett klart koncept och varumärke för sitt band. Genom att använda sig utav Reiss (2011) tre 

steg i hur man bygger ett varumärke, blir det då också lättare att börja bygga upp det. Att redan ha 

byggt ett varumärke är viktigt innan man söker sig till olika aktörer inom musikbranschen som 

exempelvis management, bokningsbolag, förlag eller skivbolag. Sivervik berättar att nästan alla band 

som startar idag söker ett skivbolag, men att de saknar kunskap om vad skivbolagets roll är. De 

osignade banden tror att de söker ett skivbolag för att få ge ut en skiva. Men Sivervik poängterar att 

när man söker ett skivbolag, är det för att hitta en medlem till sitt team. Han menar att artister har fått 

skivbolagets uppgift lite om bakfoten, precis som studenter som är med i en studentkår för att de tror 

att de ska få dricka öl, istället för lära sig en massa saker, vilket som egentligen är meningen. Bandet 

tror att de ska få ge ut en skiva direkt, men istället ingår bandet ett samarbete med skivbolaget. Där 

samarbetet går ut på att lära bandet saker så att bandet går upp i nivå rent kunskapsmässigt för att 

sedan kunna bygga långsiktiga mål med sin musikaliska karriär. Det är också kunskap som vi kan se 

saknas idag bland de osignade artisterna. Kunskapen runt de olika delarna i ett team som ett band 

behöver och var de har för uppgift. Om vi ser till de band som vi har intervjuat ser vi att de inte har 

någon helt klar image och identitet genomtänkt. De har tänkt på det och har en ungefärlig bild om 

hur de vill den ska vara men inte några konkreta strategier om hur den ska förmedlas. Sivervik menar 

på att man ska bygga på ett trovärdigt koncept där personligheten och hjärtat lyser igenom.  
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4.2 Sensory Branding  

Nästan alla som vi har intervjuat för den här uppsatsen hade aldrig tidigare hört begreppet sensory 

branding, men efter en förklaring kring ämnet, anser de flesta sig redan jobba med det på något sätt 

utan att ha definierat det som sensory branding. Hultén förklarar att sensoriska upplevelser har varit 

ett ganska obearbetat fält och inte har diskuterats i marknadsföringsteorier de sista 40-50 åren. Han 

framhäver att när man använder de dominerade teorierna som Kotlers modeller och grundteorier 

inom marknadsföring och sedan lägger till de sensoriska dimensionerna, får man en annan bild om 

hur varor och tjänster kan säljas.  

 

Hultén framhäver att sensory branding mer specifikt handlar om vad man gör av ett varumärke och 

hur man bygger ett varumärke, där målet är att finnas i konsumentens medvetande och kunna 

associera sina drömmar och fantasier till varumärket som antingen då är en vara eller tjänst eller 

kombination av både. Hultén framhäver att det finns tre stycken dimensioner av sensory branding - 

affektioner, kognitioner och beteende. Vilka påverkar en människas känslor, tänkande och det 

faktiska beteendet hos konsumenten. Dock är det utvecklingen av det och anpassning av att skapa en 

multi-sensorisk upplevelse som visar sig vara det som är svårast för våra respondenter. Svårast är det 

att skapa den via Internet och där menar Hultén att det nästan är omöjligt att skapa en multi-

sensorisk upplevelse med alla fem sinnena. Emellertid blir det en multi-sensorisk upplevelse vid två 

sinnen eller fler och vi anser att genom till exempel live, går det att skapa en multisensorisk 

upplevelse som sedan kan marknadsföras genom varumärket och associationer via de digitala 

medierna. Sivervik förklara att nästan alla artister ser sig som musiker i första hand, och att Sivervik 

och kollegorna på Gaphals arbetar med att få artisterna att förstå att “det inte bara är att skriva låten, 

utan man måste öppna upp så många sinnen som möjligt för den som lyssnar”. 

 

Henningson10 berättar att de arbetar med film i sin marknadsföring för att skapa känslor. Att de som 

ser filmen upplever känslan av att vilja vara på plats eller känna att de är på plats på konserten. 

Vidare påpekar Henningson att de arbetar ingående med ljussättningen på konserterna och vill 

förmedla att det hela är genomtänkt.  

 

                                                     

 
10 Henningson, Sophie; Projektledare. Marknads- och gruppchef på bokningsbolaget Blixten. Skypeintervju. 2014-12-10. 
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Durmér tycker att musiken som produkt har flera aspekter av sensorer, då den innehåller både 

audiella, visuella och sen det fysiska i själva liveframträdandet. Vilket är ju är en enorm styrka då det 

finns artister som har skivor som man inte brydde sig om förrän de hamnar i en live-situation och det 

var först då som skivan blev det bästa man visste. Anledningarna till det var ju för att man 

associerade skivan till just den konserten och det kanske inte var konserten i sig som gjorde det, det 

kanske var söta killen eller tjejen som man träffade där eller att man var där med sina bästa vänner 

och hade en grymt kul utekväll och det gjorde att man fick ett nytt favoritband. Enligt vår enkät har 

de flesta personliga händelser som associeras till en låt eller artist, men det kan man försöka påverka 

de associationerna genom att bygga upp varumärket. Durmérs tankar runt sensory branding bekräftas 

i teorin då Rodrigues et al. (2011) menar att forskningen om konsumentpsykologin visar att 

sensoriska stimuli styrs av våra uppfattningar som är kopplade till tidigare erfarenheter. 

 

Strandberg anser att det alltid har funnits bara att man inte har satt namn på det och påvisar att det är 

det som är kommunikation - ” Ett varumärken blir väl inte varumärken förrän du relaterar till det”. 

Han menar att det är klart om man ser till olika band att de jobbar med associationer men det är band 

på en högre nivå. Strandberg poängterar att det finns ingen som inte associerar Håkan Hellström till 

Göteborg och att det säkert inte är någon slump. Durmér menar på att det säkert finns vägar in 

genom associationer till olika grejer man gör, humör, tidpunkter, situationer så tror han att man kan 

hitta vägar in och positionera sig i form av till exempel gym-musik, köra-bilen-musik osv.  

 

Hultén et al. (2011) hävdar att ljud får människor att väcka associationer till tidigare minnen och att 

det inte går att stänga av eftersom det ständigt är aktivt. Gustafsson et al. (2014) håller med och 

menar att ljud och musik utgör en bra grund för marknadsföring, eftersom det har ett samband med 

identitet och känslor. Hultén et al (2011) menar att synsinnet är det mest framträdande sinnet och 

väldigt känsligt för förändringar, vilket även det utgör en bra grund för marknadsföring. Hultén 

menar att det har diskuteras mycket i forskningen om huruvida det går att använda sig av alla sinnen 

online, och menar att det egentligen bara är känselaspekten som inte går att använda online, på grund 

av att känsel bara går att tillämpa på varor men inte på tjänster. Hultén menar även att smak och lukt 

är svårt att använda sig av på nätet, men att det inte är omöjligt.  
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Strandberg anser att de inte aktivt jobbar med de fem sinnena, men blir intresserad när vi ger 

exempel på hur man kan jobba med de fem sinnena och berättar på skämt att de har haft tankar på att 

släppa en egen glögg, och även hur de skulle kunna skapa andra produkter som kan kopplas till 

bandet Kastrup. Strandberg är dock noga med att poängtera att man heller inte vara för hippa, 

eftersom det inte passar ihop med deras image. Tenfält anser att de jobbar med de fem sinnena, men 

att hon aldrig hört ordet sensory branding innan. Hon nämner ett exempel med en klient som till 

deras spelningar byggde upp en skog där de sålde merch, för att få temat på skivan att passa in. De 

anpassade även merchandisen till att passa in i skivans skogstema med exempelvis vantar och snaps.  

 

Då Hultén et al. (2011) framhäver att det i varje sinne finns möjlighet för ett företag att differentiera 

sig och utveckla sin egen identitet och exklusivitet för att skapa en image av en produkt eller ett 

varumärke. Vi tror att det är unikt att som ett osignat band se dessa strategier som en möjlighet att 

både differentiera sig men också öppna upp för kreativa och unika idéer för artisterna. Det är viktigt 

idag att artister syns och att de gör det på ett professionellt sätt för att kunna arbeta sig uppåt, om det 

är målet. Sinnesstrategier avser hur en artist på olika sätt kan tydliggöra sin identitet och sina 

värderingar i relation till de fem sinnena och med en sådan genomtänkt strategi anser vi att banden 

som tar upp det och arbetar med detta tidigt har en fördel på marknaden i jämförelse med andra 

oetablerade band som i många fall saknar kunskap. Vid intervjuerna av de osignade banden skapades 

det livliga diskussioner om hur man skulle kunna implementera dessa sinnesstrategier på deras egna 

band och bandmedlemmarna fick då också tänka igenom sina värden, image och även hur det skulle 

kunna förmedla detta igenom en sinnesupplevelse, vilket vi tror var väldigt givande för banden som 

vi pratade med. Durmér anser att kommer man på det “smarta sättet” att få in sinnestrategier och 

paketerar det väl in i helhetskonceptet så tror han att det kan hjälpa artister att bygga upp en 

originalitet. Han menar dock att det kan låta lite science fiction med smak, doft och lukt när man 

pratar om artister och musik men poängterar att det inte var länge sedan som 3D-printern var science 

fiction, och han menar att man ska hålla ögonen öppna på den digitala marknaden för snart kommer 

det öppnas upp nya vägar att kommunicera med fansen och då kanske det är lättare att komma på 

sätten att utnyttja dessa associationer. Dock fastnade många av banden runt den ekonomiska frågan 

och som osignade band poängterade de att den ekonomiska aspekten av att framställa dessa 

komponenter som kan skapa en sinnesupplevelse kan vara för dyrt men att det är en intressant aspekt 

att arbete med i framtiden. Dock är branding och byggandet av varumärkesassociationer och sättet 
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att skapa känslor något som kan vara enklare och billigare. Tenfält menar att det finns alla 

möjligheter att arbeta med sensory branding även för osignade band och speciellt över det digitala. 

Hon menar på att om man är tillräckligt smart och kommer på en tillräckligt originell idé, finns det 

alla möjligheter och man behöver oftast inte så mycket pengar. Det man behöver är tid, idérikedom, 

energi och kreativitet.  

4.3 Digital marknadsföring  

Kotler et al. (2013) skriver hur den digitala utvecklingens frammarsch har gjort ett märkbart avtryck 

i hur marknadsföringen har förändrats. Dubber (2007) och Tuten & Solomon (2013) beskriver att 

webben har gått från att vara en envägskommunikation till att utveckla flera olika digitala 

plattformar där Internetanvändare kan nätverka sinsemellan. Där Passman (2013) påpekar att det är 

essentiellt för artister att bygga en fanbase och kan göra detta via sociala medier idag. Sashi (2012) 

menar att det är via sociala medier som företag kan nå befintliga och potentiella kunder. Det är dock 

inte enbart sociala medier som kan dela innehåll, utan Deinoff (2012) beskriver även om hur 

streamingtjänsterna för musik ger sina användare möjlighet att enkelt och lagligt dela sin musik till 

sina vänner. Chaffey & Smith (2013) förklarar hur hemsidor har kommit att bli en social plattform 

där sociala medier integreras i hemsidans struktur, vilket underlättar för Internetanvändare att dela 

innehållet. Dock för att hemsidan ska kunna sticka ut i bruset menar Killoran (2013) att 

sökoptimering är ett viktigt steg för att placera sin hemsida högt på resultatlistan i olika sökmotorer.  

 

Sivervik menar att marknadsföringen inte kan gå de traditionella vägarna idag, då det inte ger den 

önskade effekten och att det är kostsamt. Vidare påtalar Sivervik att genom den digitala 

marknadsföringen kan man se tydliga resultat av den och därför är det möjligt att konstatera 

snabbare vilka kampanjer som är mest effektiva och fokusera på dessa. Därför slipper man att chansa 

och kan undvika att lägga ut onödiga pengar på en kampanj som inte genererar det som önskas, 

avslutar Sivervik. Durmér framhäver att fördelarna med digital marknadsföring är att om du har 

engagemang och tid, behöver det inte kosta dig något. Dock poängterar Durmér att det negativa med 

den digitala marknadsföringen är tillgängligheten för alla. Därför skapas också en konkurrens och 

Durmér menar att det är svårt att komma ut och nå fler än i sin befintliga krets. 

 

Strandberg håller med om att det är svårt att nå ut digitalt, men menar att han inte anser att det är den 

rätta vägen att gå. Strandberg är mer inriktad på traditionella kanaler genom PR-bearbetning, 
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tidningar och radio. Därför att han menar att bruset på nätet inkluderar allt och därför är det svårt att 

urskilja saker ifrån varandra i bruset. Som Strandberg uttrycker det: 

”Så det är inte bara dom andra banden man tävlar mot, man tävlar också mot cykelaffären på 

hörnet”. Eggeling11 bekräftar att det är svårt att nå ut digitalt, och påpekar att exempelvis på 

Youtube kan band och artister konkurrera mot en video med en 12-åring som gör något kul och får 

50 000 likes på det. Därför anser Strandberg att genom att använda sig utav traditionell 

marknadsföring blir ett sätt att urskilja sig från det inkluderande bruset.  

 

Tenfält menar att Summit Management har en diskussion med sina klienter om vilka forum som de 

känner sig bekväma med att bli marknadsförda på, men nämner att de vanligaste sociala medierna 

som de använder sig av är Facebook, Soundcloud, Twitter och Instagram för alla sina klienter.  

Som framgår i enkätsvaren kan vi se att 67 % av de svarande följer artister på flera olika plattformar. 

Vi kan även se att Facebook är den vanligaste plattformen med 84 %, följt av streamingtjänster och 

Youtube på 54 %, och Instagram på 50 %. Utifrån våra intervjuer med musikerna kan vi se att deras 

band använder sig av Facebook i första hand och har det som sin främsta marknadsföringskanal, men 

att de flesta har Instagram, Twitter och Soundcloud, även om aktiviteten varierar. Båda banden 

Kastrup och Hurricane Love12 använder sig av statistik för att se hur stor spridning deras inlägg på 

Facebook har, och Strandberg i Kastrup säger att han kollar på tidigare inlägg med många likes för 

att se vad de gjorde bra. Bergman13 på Blixten menar att Hurricane Love är duktiga på sina 

marknadsföring på Facebook och har byggt upp mycket själva, och skapat djupa relationer med sina 

fans, vilket de själva bekräftar i den intervju vi haft med dem, att de är aktiva på Facebook och ger 

ett exempel på en privat Facebook-grupp där de som är intresserade kan få extra information. De har 

även nyhetsbrev och kollar ofta på sin statistik för att se hur de når sina följare.  

 

Strandberg i bandet Kastrup menar att de inte har någon speciell strategi med hur de vill använda 

sociala medier utan tar en i taget och behärskar den innan de går vidare till nästa kanal. Strandberg 

                                                     

 
11 Eggeling, Björn; Medlem i bandet Negative Nancy. Personlig intervju. 2014-12-08. 

 
12 Viberg, Rasmus; Medlem i bandet Hurricane Love. Mailintervju. 2014-12-18. 

 
13 Bergman, My; Agent på bokningsbolaget Blixten. Skypeintervju 2014-12-10. 
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säger att de har en Facebook-sida som de postar på inlägg på ungefär 3-4 gånger i veckan och som 

har blandad struktur på innehållet, det vill säga ibland är det film, ibland är det text och ibland en 

länk, för att få variation på det. Vilket vi anser vara en bra mix och tillräckligt aktivt utan att vara 

spam. Dock står det i kontrast till enkätsvaren om fansen bryr sig om hur aktiva artister ska vara på 

internet, där 40 % säger att de inte bryr sig om hur aktiva artister är på nätet. Bandet Negative Nancy 

menar att de inte har något problem med att betala för en annons på Facebook, men märker att det 

inte når så många som de hoppats på. Istället har de valt att använda sig av en “Internet-kille”, som 

har många följare på sin YouTube-kanal och som postade en kommentar på deras första video, vilket 

genererade i många visningar under en kort period. Durmér menar att Facebook är så dominerande i 

dagens digitala marknadsföring att folk idag blir förvånade om en artist eller ett band inte har en 

Facebook-sida, till skillnad för några år sedan när hemsidor var mer dominerande.  

 

Streamingtjänsterna har blivit en del i vardagen för musikkonsumenter, därför har det också blivit 

viktigt för artister och band att finnas tillgängliga där idag. Sivervik berättar hur vi i Sverige har 

kommit långt i användandet av streamingtjänster, och blir förvånade när folk fortfarande köper 

skivor. Av vår enkät till fansen fick vi följande information att 61 % av intervjurespondenterna 

uppger att de får tag i ny musik via streamingtjänster, och att 54 % använder sig mest utav 

streamingtjänster bland tillgängliga digitala plattformar. Vi fick även veta att 74 % av 

respondenterna av vår enkät anser att det krävs att det finns musik på Spotify för att de ska börja 

följa en artist online. Durmér menar att antalet streams en artist eller band har på streamingtjänster är 

viktigt. Durmér förklarar att man inte kanske litar på sin egen smak utan snarare på antalet streams 

låten har, att siffrorna blir en slags legitimitet för hur bra musiken är. Tenfält bekräftar att idag ligger 

vikten på att få hits på Spotify och stor reach på sociala medier. Sivervik berättar att 80 % av 

inkomster från inspelad musik kommer ifrån Spotify. Att det finns ekonomi i streams, och trenden 

går mot att man länkar till saker på nätet som genererar streams påpekar Sivervik. Vidare benämner 

Durmér att det finns dem som vill lyssna på något som ingen annan hört och ta det vidare. Men 

Durmér menar att överlag behöver det synas att det är flera som lyssnat för att det ska attrahera nya 

lyssnare. Vi anser att ha musiken tillgänglig på streamingtjänster idag är grundläggande för osignade 

artister och band. Att samla likes är lika viktigt som att samla streams. Dels för att streams kan 

indikera på att ett band eller en artist är populär men även att det genererar en inkomst för artister 

och band.  
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Hultén menar att storytelling är en viktig del i byggandet av ett varumärke, och skulle själv använda 

sig av det i byggandet av ett artistvarumärke, detta för att storytelling kan berätta så mycket mer om 

en person och hens liv än en vara, vilket också Heijbel (2011) anser. Författaren poängterar att 

människor knyts samman genom att berätta för varandra och de skapar sammanhang och tillhörighet 

som människor, vilket vi anser vara essentiellt då artister måste definierar sig på ett tydligt sätt för 

konsumenterna och fansen så det skapar en relation med artisten som ett varumärke. Hultén 

benämner exemplet Ica-Stig och poängterar att det är ett framgångsrikt koncept, vilket vi kan säga att 

varumärket Ica är personifierat. Hultén tar även upp Zlatan som exempel på hur marknadsförare 

bakom honom har använt sig av storytelling genom att ge ut en bok, vilket är en del i uppbyggnaden 

av Zlatans varumärke. Vidare menar Hultén att om en artist använder sig utav storytelling skulle det 

kunna vara mer effektivt i byggandet av ett varumärke, men det beror också på hur mycket en artist 

vill lämna ut sig också. 

 

Utifrån enkätundersökningen som vi genomförde fick vi ut att 51 % av respondenterna blir mer 

intresserade av en artist om det finns en intressant story runt artisten. Dock blir det viktigt att belysa 

valet av hur storyn byggs upp och vikten på att skapa en professionell story måste vara på något sätt 

trovärdig och ha en förankring i sanningen (Heijbel 2011). Det gäller att inte heller lämna ut något 

som kan skada varumärket, vilket Hultén beskriver det som: ”(…) vi har ju rätt att ha skräp i 

garderoben, men allt skräp behöver man inte lämna ut”. Durmér nämner ordet anti-storytelling, och 

menar att det innebär när en artist eller ett band utesluter och tar bort detaljer kring dem själva. Som 

att om en artist är extremt privat och då kan det skapas en mystik kring artisten istället. Vidare 

framhäver Durmér att idag finns det många kanaler och därför enklare att bygga upp storytelling 

med hjälp av dem, dock ligger svårigheten i att göra det på ett bra sätt. Durmér berättar att förr i 

tiden fanns det bara rykten som cirkulerade och allteftersom kunde miljontals människor bygga upp 

en story som saknade någon sanningsenlig grund, vilket resulterade i en myt. Dock var den ändå bra, 

då den baserades på massa detaljer som tillsammans byggde upp storyn. Durmér menar att idag är 

det mer en kändissåpa, det vill säga att storytelling kan regisseras och ibland är det fansen som helt 

enkelt hittar på det. Med det anser vi också att det är något som kan vara väldigt användbart för 

artister för att skapa engagemang och intresse hos nya konsumenter. Vi tolkar teorin av storytelling 

som en effektiv marknadsföringsstrategi, speciellt över internet, då vi ser möjligheter att strategiskt 
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bygga upp en story genom de 4 dimensionerna och med det skapa både en image för bandet men 

också skapa samhörighet och även kultur runt bandet. Vi anser detta vara ett bra sätt att på lång sikt 

hålla intresset uppe hos fansen och för att skapa en dialog både med artisterna men också mellan 

fansen i sig och därför sprida sitt varumärke genom sin story via Internet. Hur man väljer att bygga 

upp karaktärerna i bandet, handlingen och meddelande och konflikten ska baseras på imagen av 

bandet. Strandberg menar att det är viktigt för dem när de bygger sin image att få ut deras historier, 

hur konstiga historier det än kan vara för att utmärka dem som band.  
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5. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera analysen av vårt empiriska och teoretiska material för att 

komma fram till en slutsats. 

 

Efter att ha analyserat dagens digitala marknadsföring av osignade band, utifrån både deras, 

konsumenters och musikbranschens perspektiv. Vi har funnit både styrkor och svagheter kring detta 

men även möjligheter till förbättring, vilket kan leda till differentiering av de osignade banden idag 

genom sensory branding. Nedan följer en tabell där vi kortfattat går igenom ämnet och sedan 

utvecklar i text efter tabellen.  

 

Rubriker Styrkor Svagheter Förbättringsförslag 

Branding Finns kunskap att få 

online 

 

Ökad medvetenhet 

kring det 

Inte genomförbart/inte 

applicerbart 

 

Kunskapsgap 

Skapa medvetna 

strategier och val för ett 

koncept 

Artister som ett 

varumärke 

Skildrar en tydlig 

gräns mellan 

personlighet och 

personligt varumärke 

För personligt och 

opassande 

 

Känsligt att definiera 

sig som ett 

varumärke/produkt 

Våga arbeta med 

utformning av sitt 

varumärke och utgå ifrån 

ett businesstänk 

Identitet, image 

och upplevelse 

Kan särskilja sig från 

övriga 

 

Skapar möjligheter 

och röd tråd. 

Kunskapsgap 

 

Ingen genomgående 

image/profil 

Skapa en tydlig röd tråd 

och låt den genomsyra 

alla delar av 

verksamheten 

Att bygga ett 

varumärke 

Klara strategier och 

utmärkande 

 

Skapa långsiktiga mål 

för verksamheten 

Okunskap kring 

uppbyggnaden 

 

Lätt att missa 

väsentliga bitar av 

uppbyggnaden 

Skapa tydliga strategier 

och både kortsiktiga och 

långsiktiga mål. 

  



”Sense the band, Feel the artist” | Angeliqa Biro, Maria Pettersson, Sanna Wettergren 

 

52 

 

 Sensory Branding Nytt, kreativt och 

utmärkande 

 

Skapa möjligheter 

 

Kommunicera ut 

varumärket på ett 

tydligt sätt 

Ekonomisk 

begränsning 

 

Okunskap 

 

Rädsla och lathet 

Skapa sensory branding 

strategier 

 

Ha en genomtänkt bild av 

varumärket 

 

Skapa sinnesupplevelser 

och associationer för att 

stärka varumärket 

De fem sinnena Skapa associationer 

 

Nytänkande                 

  

Svårt att genomföra 

digitalt 

 

Ekonomisk 

begränsning 

Gå igenom alla sinnen 

och se vad det finns för 

möjligheter 

 

Våga prova sig fram 

Den 

multisensoriska 

upplevelsen 

Skapa lojala fans 

 

Återskapa 

associationer av 

tidigare upplevelser i 

marknadsföringssyfte 

Svårt att skapa digitalt 

 

Ointresse 

  

Ekonomisk 

begränsning 

Utforma strategier och 

marknadsföringsplan 

 

Skapa upplevelser både 

digitalt och fysiskt 

Sensoriella 

strategier 

Skapar kreativitet 

 

Skapar mål 

 

Man får koll och 

kontroll 

Forskningsgap inom 

musikbranschen  

 

Okunskap 

Utforma strategier 

specifikt för varumärket 

Digital 

marknadsföring 

Utmärka sig 

 

Billigt och effektivt 

 

Snabbare resultat 

 

Mätbart 

Tar efter andra och 

missar sin egen 

originalitet 

 

Vems röst 

kommuniceras ut? 

Klargör strategier kring 

vad som kommunicera ut 

 

Hitta en ansvarig för de 

olika plattformarna 

Digitala 

plattformar 

Tids- och 

kostnadseffektivt 

 

Når ut till många 

För många plattformar 

att administrera 

 

Svårt att utmärka sig i 

bruset 

 

Ekonomisk 

begränsning 

Välj passande plattformar 

för varumärket 

 

Sökoptimering 

 

Ekonomisk planering till 

marknadsföringen via 

digitala plattformar 
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Streamingtjänster Få en liten inkomst 

 

Följa & dela musiken 

 

Få ut statistik 

 

Skapa tillgänglighet 

Okunskap om hur 

man kan gå tillväga 

 

Förväntas att finnas 

där 

Sök kunskap kring 

tillvägagångssätt 

Storytelling Skapa engagemang & 

mystik 

 

Förmedla ut rätt bild 

och värderingar 

 

Utmärka sig och 

legitimera sig för 

genren 

·     Kan bli fel och kan 

misstolkas 

 

·     Kan skapas myter 

(viskleken) 

Genomtänk story 

 

Utgå ifrån de fyra 

dimensionerna i storyn 

Vilket mål finns för 

storyn? 

Tabell 2: Styrkor, svagheter och förbättringsförslags tabell 

 

När vi ser till varumärkesbyggandet av osignade band idag, kan vi se att det finns ett kunskapsgap 

gällande både definitioner och tillvägagångssätt. Vi ser att osignade band har svårt att veta hur de ska 

gå tillväga när de skapar sitt varumärke och hur de kan använda sitt varumärke och marknadsföra 

det. Med otillräcklig kunskap om detta, kan band missa väsentliga bitar i själva uppbyggnaden av 

varumärket. Dock kan vi se att det finns mycket information på Internet om hur man bygger ett 

varumärke, och finns det bara intresse och tid hos banden att lära sig och att arbeta med det. Och på 

så vis tror vi att det kan leda till ett genomtänkt koncept vilket vi anser vara viktigt på marknaden 

idag. Enligt intervjurespondenten Sivervik kan det vara problematiskt för vissa band att se sig själva 

som ett varumärke eller en produkt, för att det kan anses vara något negativt i olika genrer. Å andra 

sidan hävdar banden vi intervjuat att de ser sig själva som varumärken och Sivervik framhäver 

vikten av att se sig själv som ett varumärke.  

 

Att se artister och band som varumärken hjälper till att klargöra gränserna om vad som är personligt 

och vad som är ett varumärke, specifikt i fall där artister använder sitt egna namn som artistnamn. En 

tydlig varumärkesimage och ett genomtänkt koncept kan leda till en tydlig röd tråd och därför blir 

det lättare att kommunicera ut sitt varumärke, vilket Allen (2014) och Reiss (2011) bekräftar. Och 

det viktigaste av allt är att kunna särskilja sig från andra varumärken, då det på dagens marknad inte 

bara är musiken som måste vara ny, utan hela konceptet och helhetsupplevelsen spelar in. Vi anser 

att det är essentiellt för band och artister att skapa medvetna strategier och val för ett koncept att 
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arbeta utifrån i verksamheten. Därför bör osignade band och artister redan från början ha ett 

businesstänk kring utformningen av sitt varumärke med tydliga mål och ekonomisk planering.  

 

Eftersom sensory branding är ett relativt nytt koncept, där det inte finns mycket forskning kring 

appliceringen inom musikbranschen, kan det finnas en viss rädsla och okunskap hur man kan 

använda sig utav det. Bandrespondenterna var alla väldigt intresserade av appliceringen av sensory 

branding i marknadsföringssyfte, dock ansåg de sig se svårigheter i att skapa sinnesuttryck. 

Svårigheterna som framkom var både ekonomiska aspekter men också i utförandet online. 

Emellertid finns det stora möjligheter att lyckas göra ett koncept som är unikt och utmärkande 

eftersom det inte förekommer i marknadsföringen i så stor utsträckning. Från branschens synvinkel 

används redan sensory branding i viss mån, dock märkte vi av en viss skepsis och ointresse från 

vissa delar i branschen. Utifrån det tolkar vi det som att de vill “göra som man alltid ha gjort”. Vi 

kan se att det är viktigt för de osignade artisterna och banden att ha genomtänkta strategier och att ha 

en plan för att använda sig av sensory branding. Genom att använda sig utav strategier kan man 

också få koll och kontroll över allt från bandens image till marknadsföring. Vi anser det också vara 

viktigt med “think-outside-the-box” och att våga vara kreativ i sin planering och att gå igenom de 

olika sinnena för att se hur man kan skapa en multisensorisk helhetsupplevelse som i slutändan kan 

leda till lojalare fans.   

 

När vi sedan diskuterar den digitala marknadsföringen, som idag ger möjlighet för artister och band 

att utmärka sig med hjälp av olika digitala plattformar, anser vi att det är både ett tids-och 

kostnadseffektivt medel att använda sig utav, vilket även Durmér har kunnat bekräfta. Genom att 

använda sig av de digitala plattformarna och de verktyg som finns kan artister och band se direkta 

resultat och statistik av den digitala marknadsföringen, vilket Sivervik framhäver. Å andra sidan 

finns det för många plattformar idag att administrera och att ständigt hålla uppdaterade, som 

Strandberg kan intyga om. Det kan även vara svårt att välja vilka plattformar som man ska vara aktiv 

på, då man behöver ha i åtanke vilken plattform som är mest lämplig för att kunna nå sin målgrupp 

på bästa sätt. Det är även viktigt att bestämma vem som ska administrera de digitala plattformarna 

och vems röst det är de kommunicerar ut. Risken är att det antingen blir för lite information, för att 

man förlitar sig på att någon annan sköter det. Eller blir det för mycket information, då alla i banden 

eller personerna kring bandet svarar och lägger ut meddelanden på de olika plattformarna. Vi har 
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också sett att osignade band tar efter andra liknande bands sätt att kommunicera med sina fans, dock 

finns risken att man mister sin egen originalitet och sin egen röst.  

 

Idag är det också viktigt för artister och band att finnas tillgängliga på musikrelaterade 

streamingtjänster, detta för att kunna sprida sin musik på ett enkelt sätt och att det även förväntas av 

dem att finnas där, både ur fansens och musikbranschens perspektiv. Genom att ha sin musik 

åtkomlig för fans på exempelvis Spotify får artister och band en viss inkomst för sin publicerade 

musik och ger även fansen möjlighet att dela den med nära och kära. Här kan också artisterna och 

banden få ut statistik kring hur deras musik spelas och hur ofta det sker, vilket i sin tur är viktigt för 

osignade artister och band när det kommer till att utforma sin marknadsföring. Trots vetskapen om 

vilka fördelar streamingtjänster ger med sig, verkar det finnas en okunskap kring hur man går 

tillväga för att få ut sin musik på streamingtjänster. Emellertid går det att bryta den trenden, då det 

finns information tillgängligt på nätet som beskriver hur osignade artister och band kan få ut sin 

musik.  

 

Storytelling är något vi också har sett vara användbart i fall där du vill sprida din story, image och 

värderingar eller skapa engagemang hos fans och konsumenter. Genom en bra story kan du utmärka dig 

som artist, skapa känslor men också legitimera dig inom visa genrer som till exempel hip hop.  

Vi anser att de historier man väljer att publicera måste vara genomtänkta och professionella. Där 

effekten och målen med dem är genomtänkta, då det finns risk för att historier och berättelser kan 

misstolkas och efter att de har berättats om och om igen, blir det inte samma budskap. Om man sätter 

sig ner och ordentligt tänker igenom sin story utifrån de fyra olika dimensionerna, tror vi att det är ett 

effektivt marknadsföringsredskap, speciellt om sensory branding används och där målet är att skapa 

associationer och känslor.  
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6.  Slutsats  

 

Utifrån diskussionen ovan, där vi har klargjort de olika aspekterna kring utmärkandet av osignade 

artister ska vi i det här kapitlet besvara vårt syfte och vår problemformulering.  

 

6.1 Besvarande av syfte 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera dagens digitala marknadsföring av artister i Sverige, 

för att få fram olika strategier som kan leda till differentiering av artister online. För att få vidare 

förståelse om sinnenas påverkan och hur man kan arbeta med strategierna, har vi också valt att 

analysera hur osignade artister kan arbeta aktivt med strategier online för att förstärka upplevelsen av 

varumärket som helhet. Samt att få större kunskap om fansens helhetsupplevelse av artistens 

marknadsföringsstrategier online.  

 

Under uppsatsprocessen har vi funnit ett flertal “strategier vilka osignade artister och band kan 

använda sig utav för att börja differentiering sig själv på marknaden”. Det främsta är att ha en plan 

för vad man som artist eller band vill göra, och jobba utefter detta i allt man gör. Till och börja med 

anser vi att man ska arbeta fram en branding-strategi och med hjälp av den bygga sitt koncept. 

Strategin går ut på att arbeta efter de tre stegen; skapa en genomtänkt image, bli känd för 

allmänheten och ta reda på vad kunden vill ha. Genom att specificera punkterna anser vi att de 

osignade banden måste se sitt band som ett företag och våga se sig själva som ett varumärke för att 

kunna nå framgång. Genom att ha ett businesstänk, ett varumärke och en specificerad målgrupp blir 

det lättare att sedan jobba med marknadsföringsstrategier och sensory branding-strategier.  

 

Nästa steg blir att skapa en sensory branding-strategi som går ut på att specificera hur man kan 

bygga, designa och marknadsföra sitt varumärke genom sinnesupplevelser och sinnesstimuli.  

Där anser vi att det är viktigt att gå igenom SM-modellen men även “crush your brand”-teorin för att 

komma fram till vilka associationer man vill skapa, men även använda emotionella och rationella 

värden. Genom en sensory branding-strategi skapas en tydligare bild kring bandet/artistens 

varumärke ur ett kundperspektiv samt hur andra upplever ditt varumärke och vad du som artist kan 

göra för att skapa dessa upplevelser.  
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Även att skapa en digital marknadsföringsstrategi där det är viktigt att ha en plan för vad man som 

band vill posta på Internet och var man vill posta det, det vill säga att man har en röd tråd genom allt 

man lägger upp på nätet. Vi anser att det är viktigt att ha en röst som klart och tydligt är bandets röst 

och att alla är medvetna om att upprätthålla den, om man är flera i bandet. Det är även viktigt att den 

image man har också speglar det man postar online. Vi anser att det dessutom är viktigt att försöka ta 

reda på var ens målgrupp finns, vad de är intresserade av och hur man når ut till dem. Detta innebär 

att man bör vara medveten om vilka plattformar som finns och att vara tillgänglig på dessa, det 

inkluderar då även de olika streamingtjänsterna.   

 

Vi anser också att det är bra att använda sig av storytelling som verktyg för att utmärka sig. En 

Storytelling-strategi kan läggas in i tidigare strategier både inom branding, sensory branding och 

digital marknadsföring. Där handlar det mest om att utnyttja de fyra dimensionerna av storytelling 

för att bygga en historia, berättelse, hype eller myt om bandet där man förmedlar ett meddelande, 

värde och en image ut till fansen. Vilket band/artister sedan kan använda i sina strategier som ett sätt 

att informera och marknadsföra vissa event eller musik via sina sociala plattformar. Det viktigaste vi 

anser här är att ha konkreta mål med storytelling och att den är genomtänkt.  

 

Vi anser att om man använder sig av dessa fyra strategier är man på god väg att kunna utmärka sig 

som band/artist. Idag finns det inget färdigt recept på hur man lyckats sticka ut på marknaden, och 

om det funnits hade det i sin tur varit vanligt förekommande och därför inte unikt i sitt slag. Som 

osignat band är det först och främst viktigast att sätta upp mål för vad man vill uppnå. Är målet att 

bli signad av skivbolag och bokningsbolag blir det viktigt att ha en specifik image och idé för att de 

ska lägga märke till dig. Det gäller att visa professionalitet, engagemang och en stark vilja, för ingen 

kommer tro på dig om du själv inte gör det. Genom att specificera ditt koncept och kommunicera ut 

det till dina fans, engagera dem och ha klara mål med vad du vill åstadkomma, tror vi att sensory 

branding kan vara en strategi som får dig att tänka utanför lådan och komma fram till kreativa idéer 

om hur du kan göra ditt varumärke unikt och till en sensation. Genom att använda sig av SM-

modellen och tänka igenom hur man hade kunnat utnyttja varje sinne i sig men också för att skapa en 

multi-sensorisk upplevelse, kan man med det göra sin liveshow och online marknadsföring mer 

intressant för fansen. Storytelling inom musikbranschen anser både vi och fansen höjer intresset till 
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artisten och banden, på så vis är det viktigt för ett osignat band då det ger det möjlighet att 

kommunicera sin image, bakgrund, värderingar men även skapa en hype runt sitt varumärke.  

 

För att besvara “hur osignade artister kan arbeta aktivt med strategier online för att förstärka 

upplevelsen av varumärket som helhet”, anser vi att man ska använda sig av tidigare sensoriska- och 

multisensoriska upplevelser och dess associationer i utformningen av marknadsföringen online.  

Vilket innebär att man använder de olika komponenterna från de sinnesuttrycken utifrån SM-

modellen, image och de associationer man har skapat till sitt varumärke och nyttjar de i till exempel 

videos, bloggar, design, text och visuella inlägg online. Utifrån storytelling kan dessa komponenter 

kommuniceras ut, dock vill vi återigen poängtera, att det är viktigt att hålla en röd tråd i allt arbete 

och därmed varit konsekvent i sitt sätt att kommunicera på sina sociala medier. 

 

Vi kan också se att utifrån vår analys av “fansens helhetsupplevelse av artistens 

marknadsföringsstrategier online”, att osignade artister och band behöver ha en inställning till att 

arbeta utifrån ett helhetskoncept. Det vill säga att osignade artister och band ska våga ha ett 

businesstänk och bygga ett varumärke kring sin verksamhet för att få en tydligare bild av de mål de 

vill uppnå och därför kan leverera en helhetsupplevelse till sina fans. Då när ett varumärke definieras 

skapas en klarhet över flera olika delar i verksamheten, en röd tråd, och utifrån detta ges en 

möjlighet att bygga strategier. För är det inte är tydligt definierat vad det osignade bandet eller 

artisten vill uppnå, kommunicera ut, eller vilken typ av struktur som används, kan det leda till 

förvirring och därmed även riskera att förlora trovärdigheten hos fansen. 

 

Utifrån den insikt som vi har fått gällande fansens perspektiv, kan vi konstatera att fansen vill ha en 

helhetsupplevelse av bandet eller artisten. Detta innehållande tillägg där fansen uttrycker att det som 

kommuniceras ut inte ska ha en alltför personlig karaktär och det osignade bandet eller artisten inte 

ska spamma sina följare med alltför många inlägg, samt att fansen även uppskattar en bra story kring 

band och artister. 

 

Det har även framkommit att fansen inte köper merch och sidoprodukter i så stor utsträckning, vilket 

kan bero på många olika anledningar. Genom att göra roligare merch baserat på de associationer och 

sinnesupplevelser som det osignade bandet eller artisten vill förmedla, tror vi genom att försöka 
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skapa en helhetsupplevelse och sensoriska upplevelser genom merch kan det genera mer i inkomst. 

Om man sedan också blandar in fans i utformningen av merchen kan det leda till större engagemang 

och samhörighet som sedan kan resultera i skapandet av en kultur kring bandet. Dessa aspekter kan 

sammanställas till olika variabler, vilket osignade artister och band kan ha i åtanke vid utformningen 

av helhetsupplevelsen av marknadsföringen.  

6.2 Besvarande av Problemformulering 

Hur kan man som oberoende artist utmärka sig online med hjälp av sensory branding? 

Det finns inget klart utvecklat recept på ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att utmärka sig online. 

Det beror helt enkelt på att artisters och bands koncept, målgrupp och image skiljer sig ifrån 

varandra; därför är det svårt att generalisera alla band utifrån samma mall. Eftersom alla artister och 

band är olika, måste de utgå ifrån sig själva och analysera vad de vill åstadkomma och hur det ska 

göra det igenom de fyra strategierna som vi har nämnt tidigare. Det som vi däremot ser är att alla 

artister och band, oavsett genre, kan skapa en helhetsupplevelse, som inkluderar musik och 

upplevelser. Med hjälp av att tydliggöra själva konceptet genom de fyra strategierna, tror vi att 

osignade band och artister kan göra sig mer intressanta på marknaden och därför utmärka sig för 

både fans och musikbransch.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Intressanta aspekter till vidareforskning hade varit att genomföra ett case där man analyserar en 

specifik artist eller ett bands varumärke och marknadsföring utifrån sensory branding och genom det 

komma fram till strategier utformat efter den artisten eller bandet. För att sedan testa dessa strategier 

i praktiken och mäta resultatet av dem och se om de verkligen kan utmärka sig.  

Ett annat intressant case hade även varit om man hade analyserat själva live-upplevelsen för ett 

specifikt band eller artist. Och då mäta resultatet av upplevelsen från en konsert med multi-

sensoriska inslag och en utan från samma band, för att se hur responsen bland fansen och publiken 

är. Dessa case och aspekter är något som vi under uppsatsens gång har tyckt varit intressanta men ej 

varit genomförbara på grund av tidsramen för vår uppsats. För att se ett tydligt och relevant resultat 

hade det krävts att forskningen och casen hade få pågå under en längre period än tre månader.  
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8. Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Intervjuguide; Expert inom Sensory Branding 

 

Öppningsfrågor: 

● Vad heter du? 

● Vad jobbar du med? 

● Vad har du för titel?  

● Vad har du för tidigare utbildning? 

● Tidigare forskning?  

● Kan du berätta lite om dig själv och varför du valde att forska inom Sensory marketing? 

 

Sensory Branding:  

1. Vad är sinnesmarknadsföring? 

2. Hur skulle du definiera sensory branding? 

3. Vad anser du är skillnaden mellan sensory branding och sinnesmarknadsföring? 

4. Vad är det viktigaste aspekterna med sensory branding enligt dig? 

5. Hur kan man använda sensory branding online? 

6. Vi uppfattar det som att tjänstesektorn inte har fått upp ögonen för sensory 

branding/sinnesmarknadsföring på samma sätt som produktsektorn, vad anser du om det? 

7. Tror du att sensory branding går att applicera på artister som varumärke?  

a. På vilket sätt? 

b. Tror du att musikbranschen arbetar med det redan omedvetet?  

8. Vad tror du artister kan göra inom musikbranschen för att få en sinnesupplevelse 

9. Hur viktig anser du att storytelling är? 

10. Går det att klara sig utan storytelling?   
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Bilaga 2. Intervjuguide; Musikbranschen 

 

Öppningsfrågor: 

● Vad heter du? 

● Vad jobbar du med? 

● Vad har du för titel och på vilket företag jobbar du?  

○ Berätta lite om …. 

● Hur länge har du arbetat där? 

● Har du någon tidigare utbildning? 

● Kan du berätta lite om dig själv?  

 

Ämne 1 - Digital marknadsföring/ Marknadsföring idag? 

1. Hur jobbar ni med marknadsföring/digital marknadsföring? Inom vilka delar inom? 

2. Arbetar ni efter några strategier vid marknadsföring av ett band? 

3. Hur tänker ni att den digitala marknadsföringen ska kunna spegla den övriga verksamheten av 

marknadsföringen? Att MF är en del av en helhet. 

4. Vilken är den viktigaste delen av marknadsföring idag anser du?  

4.1. Ser du några trender i marknadsföring? 

5. Vad tycker du att det finns för fördelar och nackdelar med digital marknadsföring i jämförelse med 

traditionell marknadsföring?  

6. Hur upplever ni den digitala marknadsföringen av artister idag överlag?  

6.1. Varför?  

6.2. Hur anser du att de kan göra det bättre?  

6.3. Vad gör de bra? 

7. Vad anser ni vara viktigt inom online marknadsföring?  

8. Ha en stor fanbase? 

9. Spelar kvantitet någon roll? 

10. Hur många likes bör man ha? 

11. Vilken nivå på professionalitet? 

12. Engagerade fans i första hand oavsett volymen av dem? 

13. Vilka plattformar arbetar ni med?( ex. Sociala medier, hemsidor, bloggar, appar) 

14. Hur tycker du att osignade artister kan utmärka sig online? 

15. Vad kan de göra själva? 

16. Vad får dig att fastna för ett osignat band? Spelar deras tidigare marknadsföring roll?  

17. Hur mycket måste artisten ha arbetat med sin egen marknadsföring för att ni ska signa? (Push and 

pull).  

18. Hur personlig anser du att bandet/artisten ska vara gentemot sina fans? Att man plockar bort idolen 

och gör den mänsklig. Kan detta skapa större lojalitet mellan artisten och fansen? 

19. Vad anser ni kring image, och kan den skadas respektive stärkas beroende på hur personlig artisten 

blir i sin marknadsföring?  
 

Ämne 2 - Sensory branding: 
 

20. Vad vet du om sensory branding/sinnesmarknadsföring? Om du känner till det, jobbar du aktivt med 

det?  
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Vi förklarar! 

 

21. Hur tror du man skulle kunna arbeta med sensory branding av artister? 

22. Vad tror du man kan göra inom musikbranschen för att få en sinnesupplevelse? 

23. Är det viktigt för artister att jobba som ett varumärke och tänka utifrån identitet, image och värde? 

24. På vilket sätt? 

25. Hade det varit intressant om ett band arbetar med sinnena i sin marknadsföring?  

26. Tror ni/du att musikbranschen har jobbat/jobbar med det omedvetet?  
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Bilaga 3. Intervjuguide; Osignade band 

 

Öppningsfrågor: 

● Vad heter ni/du? 

●  Vad spelar ni/du för band?  

● Vad har ni/du för uppgift inom bandet? 

● Har ni/du någon utbildning inom marknadsföring? 

● Har ni alla lika stor del av den digitala marknadsföringen? 

 

Digital Marknadsföring? 

1. Hur arbetar ni med digital marknadsföring av ert band? 

2. Hur kom ni på att ni skulle arbeta på detta sätt? 

3. Är ni medvetna om några marknadsförings strategier som ni använder er av? 

4. På vilka plattformar, hemsidor, medier är ni aktiva? 

5. Vad vill ni få ut av er marknadsföring? (ex. relationer med fans, uppdates av event, likes, låtsläpp) 

5.1. Är det svårt? I så fall vad är svårt?  

5.2. Vad är lätt med den typen av arbete? 

6. Hur aktivt jobbar ni med den typen av marknadsföring? 

6.1. Vad vill ni få ut av det? 

7. Hur differentierar/utmärker ni er på den digitala marknaden? 

8. Hur tror ni helhetsupplevelsen av ert band är? 

9. Ser ni er själva som ett varumärke?   

9.1. I så fall, hur arbetar ni med att strategier runt varumärket? 

9.2. Är det viktigt för artister att jobba som ett varumärke och tänka utifrån identitet, image och värde?  

9.3. På vilket sätt? 

 

 

Ämne 2 - Sensory branding: 
 

10. Vad vet du om sensory branding/sinnesmarknadsföring? Om du känner till det, jobbar du/ni aktivt 

med det?  
 

Vi förklarar! 

 

11. Hade det varit intressant om ett band arbetar med sinnena i sin marknadsföring?  

12. Tror ni/du att musikbranschen har jobbat/jobbar med det omedvetet?  

13. Hade det varit intressant att arbeta efter sådana strategier? 

14. Vad kan det finnas för nackdel med att jobba så? 

15. Tror ni att det blir för tidskrävande? 

16. På vilka sätt tror ni att ert band skulle kunna skapa en sinnesupplevelse? 
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Bilaga 4. Enkätsvar 

 
Vi hade 250 enkät svaranden 

 

Kön? 

 

Kvinna 207 83 % 

Man 43 17 % 

 

Ålder? 

under 18 år 3 1 % 

18 - 24 år 62 25 % 

25 - 30 år 106 42 % 

30 - 40 år 64 26 % 

över 40 år 15 6 % 

 

Anser du dig vara ett musik fan? 

 

Ja 150 60 % 

Nej 72 29 % 

Vet inte 28 11 % 

 

 

 

 

Hur definierar du ett fan? 

Om en person entusiastiskt ägnas sitt liv åt ett band/artist 62 25 % 

Om man interagerar med artistens digitala marknadsföring 6 2 % 

Om man följer artisten på sociala medier (Ex gillar en artist på Facebook) 15 6 % 

Om man lyssnar på artistens musik ofta 130 52 % 

Om man anser sig tillhöra en subkultur 8 3 % 

Om man äger minst 2 skivor av artisten 3 1 % 

Annat 26 10 % 
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Anser du att artister/band är ett varumärke? 

 

Ja 179 72 % 

Nej 41 16 % 

Vet inte 30 12 % 

 

Vilken är den viktigaste egenskapen som en artist har? 

 

Rösten  146  58 % 

Musiken  213  85 % 

Bra live  108  43 % 

Bakgrund, värderingar och identitet  

(att jag kan känna igen mig med artisten, att den har cool stil) 
 93  37 % 

Att den spelas på radio och topplistor - populär  19  8 % 

Att det är något nytt  13  5 % 

Varumärket  20  8 % 

Annat  16  6 % 

 

Hur får du tag i ny musik? 

 

Sociala medier 139 56 % 

Hemsidor/bloggar 42 17 % 

Appar 28 11 % 

Kompisar 133 53 % 

Streamingtjänster 153 61 % 

Annat 66 26 % 
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Följer du några artister och band på flera olika plattformar? 

 

Ja 167 67 % 

Nej 83 33 % 

 

 

Vad anser du ska finnas online för att du ska välja att följa en artist? 

 

Videos (live, musikvideo, videobloggar osv.) 95 38 % 

Musik på Spotify 184 74 % 

Hemsida 40 16 % 

Bandsida på Facebook 72 29 % 

Att det finns på andra sociala medier 33 13 % 

Att de har många likes/följare sedan innan 5 2 % 

Annat 49 20 % 

 

Vilka plattformar & sociala medier använder du dig mest av? 

 

Facebook 209 84 % 

Twitter 19 8 % 

Instagram 126 50 % 

Tumblr 5 2 % 

Streamingtjänster (Spotify/Wimp/Pandora/Deezer/Soundcloud) 135 54 % 

Hemsidor & musikbloggar 16 6 % 

Bandsintown 3 1 % 

Youtube 134 54 % 

Annat 11 4 % 
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När du följer en artist, vad är det du vill veta/se från dom? 

 

Vad de har på sig 19 8 % 

Vad de äter 4 2 % 

När & var nästa spelning är 122 49 % 

Deras nya musik och videos 229 92 % 

Deras värderingar och diskussioner 100 40 % 

Annat 31 12 % 

 

Är det viktigt att artisten är aktiv online? 
 

Ja 74 30 % 

Nej 76 30 % 

ryr mig inte 100 40 % 

 

Kan en artist förlora trovärdighet? 

 

Ja 206 82 % 

Nej 11 4 % 

Bryr mig inte 33 13 % 

 

 

När anser du att en artist har förlorat trovärdigheten? 

 

När det blir för personliga 5 2 % 

När de gör något som inte passar in på deras image 68 27 % 

När det blir en Sellout 62 25 % 

Annat 115 46 % 
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Hur personlig anser du en artist ska vara online? 

 

1 13 5 % 

2 39 16 % 

3 58 23 % 

4 22 9 % 

5 43 17 % 

6 23 9 % 

7 34 14 % 

8 9 4 % 

9 5 2 % 

10 4 2 % 

 

Blir du mer intresserad av en artist om det finns en intressant story runt artisten? 

 

Ja 127 51 % 

Nej 74 30 % 

Vet inte 49 20 % 

 

Hur konsumerar (köper) du musik? 

 

Spotify 195 78 % 

Itunes 16 6 % 

Fysiskt - CD skivor, LP & kassettband 88 35 % 

Live 92 37 % 

Endast i form av merch 7 3 % 

Annat 53 21 % 

   

Har du en låt som du relaterar till en eller flera händelser i ditt liv? 

 

Ja 230 92 % 

Nej 14 6 % 

Vet inte 6 2 % 
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Har du en artist som du relaterar till en eller flera händelser i ditt liv? 

 

Ja 180 72 % 

Nej 48 19 % 

Vet inte 22 9 % 

 

 

 

 

Vad köper du för merchandise? (Välj max 5 alternativ) 

 

Kläder/väskor/skor/smycken 80 32 % 

Parfym & andra hygienartiklar 29 12 % 

Öl/mat/dryck/godis 23 9 % 

Leksaker 9 4 % 

Plektrum/ Musiktillbehör 7 3 % 

Sportartiklar 3 1 % 

Tredjehandsmerch (H & M, Dressman osv) 18 7 % 

Böcker självbiografier 68 27 % 

CD/LP/kassettband 81 32 % 

Affischer & Tavlor 41 16 % 

Samlarkort 0 0 % 

Köper ingen merch 97 39 % 

Möbler eller hemdekoration 5 2 % 

Annan merch 13 5 % 

 


