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Sammanfattning  
Digitaliseringen har revolutionerat musikindustrin, alla delar av marknaden har utvecklats, 

marknadsföring är ett av dem. Sociala medier har blivit centrum för marknadsföringen och 

konsumenten begär mer relaterbara varumärken och image som ett krav för att konsumera 

produkter. 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur dagens artist utvecklar och hanterar sitt 

varumärke och image genom sociala medier. Vi ville sondera hur detta påverkar artistens karriär. 

Studien syftar till att tillhandahålla kunskap om hur artister och personer som verkar inom 

musikbranschen definierar varumärke och image i dagens musikbransch samt hur digitaliseringen 

har påverkat marknadsföringen av artister. Dessutom ville vi undersöka vilken effekt sociala 

medier kan ha på byggandet av en artists varumärke. 

 

Studien genomsyras av en hermeneutisk forskningsfilosofi som påverkade valet att tillämpa en 

kvalitativ forskningsmetod och därmed en semistrukturerad intervjumetodologi. Intervjuerna 

genomfördes med både artister och personer som arbetar med artister och marknadsföring i 

musikbranschen för att ge synlighet och djup i flera perspektiv. 

 

Studien resulterade i en slutsats som visar hur artister saknar engagemang och kunskap kring 

utvecklingen av deras varumärke. Den genomgående röda tråden studien syftar till att det idag 

finns ett mediebrus som gör det svårt för artister att nå ut med sin musik till konsumenter. För att 

lyckas med detta krävs det att artister jobbar aktivt med att skapa ett starkt varumärke och image, 

något som denna studie visar inte går att åstadkomma genom endast sina sociala medier. Däremot 

påvisas det att sociala medier är ett av de mest inflytelserika verktygen inom marknadsföring för 

en lyckad artistkarriär.  
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Abstract 
The music industry has been revolutionized through digitalisation, almost every corner of the 

industry has been relocated, marketing is one them. The focal point has moved to social media 

and the consumer requests more relatable brands and images as a demand to consume products.   

 

The purpose of our study has been to investigate how today's artist develops and manage his/hers 

brand and image through social media. We wanted to explore how this affects the artist's career. 

The study aims to provide knowledge for how artists’ and industry people define brand and 

image in today’s music industry and how the digitalisation have affected the marketing of artists. 

Furthermore, what effect social media can have on an artist’s brand.  

 

The study is permeated with a hermeneutic research philosophy which influenced the choice to 

apply a qualitative research method and accordingly a semi-structured interview guide 

methodology. The interviews were conducted with both artists and music industry people 

working with artists and marketing to provide visibility and depth in both perspectives.  

 

The result of the study shows a lacking engagement from artists in their practical effort to 

develop, maintain and present a brand and image through social media. The constant red thread 

through the study aims to present a media noise that makes it difficult for artists to reach the 

consumer with their music. To succeed in this, it is required that artists work actively to create a 

strong brand and image. All though the artists do mention practical factors that imply that they 

subconsciously labor their brand and image through social media it is not enough to be successful 

in the theories of brand and image. However, it is proven that social media is one of the most 

influential tools in marketing for a successful artist career. 
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1.  Inledning 
Inledningskapitlet ger läsaren en introduktion till den digitala utvecklingen inom musikbranschen 

och dess påverkan på marknadsföringen samt fenomenet sociala medier. Därefter presenteras 

arbetets problemdiskussion. Vidare presenteras studiens syfte som besvaras med hjälp av 

frågeställningar och slutligen presenteras avgränsningar i arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 

Arvidsson (2007) skriver i sin avhandling om en teknologisk förändring som skedde i 

musikbranschen under slutet av 90-talet, då digital distribuering av musik blev möjlig. Vidare in 

på 2000-talet, när digitaliseringen i musikbranschen tog fart, blev fildelning allt vanligare, 

försäljningen av CD-skivor sjönk kraftigt och omsättningen minskade rejält. Vidare förklarar 

Arvidsson om hur den digitala utvecklingen gick framåt och hur musiker och artister idag enkelt 

kan producera och distribuera sin musik själva. Förutom att digitaliseringen möjliggjorde 

nedladdning av musik så blev det även enklare att marknadsföra sin musik och på så sätt även 

lättare för konsumenten att fritt välja vilken musik hen vill lyssna på. Detta är något som även 

Ellen Kvarby, A&R på Sony Music, beskriver i podcasten Musikbranschpodden då Kvarby 

menar att det idag har blivit viktigt att hänga med i utvecklingen genom att se hur andra 

branscher jobbar med till exempel kommunikation och teknik (DMG 2016). Som en följd av 

detta har marknadsföring fått en allt viktigare roll inom musikbranschen och många har tagit efter 

hur en PR-byrå jobbar då Kvarby menar att arbetet kring en artistkarriär idag också handlar om 

just PR.   

 

Fenomenet sociala medier introduceras också i början av 2000-talet och har successivt växt och 

utvecklats så pass under de senaste åren att apparna idag är en självklar del av vår vardag (Safko 

& Brake 2009). Enligt Safko & Brake är sociala medier ett samlingsbegrepp för internetbaserade 

tjänster med syftet att simplifiera interaktionen mellan individer samt skapa relationer. Lidman 

(2016) beskriver sociala medier som en social plattform och miljö som gör möjlig direkt och 

kraftfull kommunikation mellan olika grupper. Idag beskrivs Instagram som en av de största 

apparna av König (2012) som också förklarar hur plattformen fungerar som ett virtuellt socialt 

nätverk där kommunikation sker till följare genom bilder och videor. Vidare är författaren inne på 
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hur det idag diskuteras mycket kring hur användandet av sociala medier påverkar oss människor. 

Fortsättningsvis förklarar König att en av de positiva effekterna av användandet är hur enkelt 

varje person själv kan göra reklam för sitt varumärke via sociala medier. Kvarby menar att 

marknadsföring inom musikbranschen idag har blivit en central del av verksamheten för många 

aktörer (DMG 2016). Även förändringar som satsning på databaserad kunskap, rekrytering av 

analytiker och experter på sociala medier är något som Kvarby menar blivit en följd av den 

digitala utvecklingen som skett i musikbranschen (DMG 2016).  

 

Digitaliseringen har påverkat många olika branscher men även skapat nya. I dagens 

konsumtionsmarknad vill konsumenten allt mer identifiera sig och relatera till det varumärke som 

man väljer att konsumera (Hultén, Broweus & Van Dijk 2008). Det talar för vikten av att 

företagen idag måste vara medveten över det varumärke som man kommunicerar ut. 

Utvecklingen av varumärkets identitet och personlighet blir då viktigt att framhäva på så sätt att 

det når konsumenten och skapar den relaterbarhet som hen söker och kräver. Även Kapferer 

(2012) menar att ett varumärke har samma egenskaper som en människa: karaktär, image, 

personlighet och identitet. Detta menar författaren gör att konsumenten kan skapa en relation till 

ett varumärket i större utsträckning än till produkter. Varumärket som relaterbart och med 

mänskliga egenskaper återfinns även i musikbranschen. I en artikel på Dagens Media beskriver 

Joakim Johansson som arbetar som general manager på Universal Music att artistens största 

utmaning idag är att lyckas berätta en historia kring artistens och dennes musik (Frick 2018). 

Vidare menar Johansson att detta måste göras på ett trovärdigt och organiskt sätt för att bli en del 

i människors dagliga dialog. Johansson beskriver även hur artisten idag prioriterar att skapa en 

relation till sina fans för att på så sätt nå ut med musiken till dem (Frick 2018). Hela 40.000 låtar 

släpps varje dag på Spotify, som endast är en av flera streamingtjänster (Ingham 2019). Det 

beskriver hur svårt det är att nå igenom bruset med sin musik och framhäva historien runt artisten 

vilket även Johansson poängterar. Han menar att det inte räcker med att bara släppa en låt utan att 

den måste ha en känslomässig koppling till lyssnaren, det är därför viktigt att artisten vet hur och 

vad denne ska och vill förmedla. 
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1.2 Problemdiskussion 

Musikbranschen har genomgått många tekniska förändringar genom åren och har upplevt en 

digital revolution sedan 2000-talet (Arvidsson 2016; Johansson & Larsson 2009). Musikindustrin 

har genomgått ett paradigmskifte från produkt till konsumtion, där streaming baseras på själva 

lyssnandet, konsumtionen av musik istället för köpet av en produkt, som ett album eller en singel 

(Johansson 2013). Att den ekonomiska modellen för musik har helt förändrats har påverkat och 

resulterat i nya strategier inom bland annat distribution, produktionscykler och 

marknadsföringsaktiviteter, branschen har blivit allt mer inriktad direkt mot kunden istället för 

mot företag (ibid.). Arvidsson (2016) menar att det inte har varit de dominerande aktörerna i 

musikbranschen som har kommit med kreativa lösningar på nya tekniska “problem” utan att det 

var andra aktörer som tog sig in i branschen och skapade betydande roller till sig själva. Detta 

gjorde dessa aktörer genom lösningar som tog sig an den tekniska utvecklingen och som idag är 

starkt etablerade och har gjort en stor inverkan på branschen (Arvidsson 2016; Johansson 2013).  

 

Digitaliseringen av musikbranschen har utöver det ekonomiska paradigmskiftet också 

demokratiserats (Arvidsson 2007; Johansson 2013; Johansson & Larsson 2009). Vidare förklarar 

Arvidsson (2016) att idag kan vem som helst göra musik hemma och lägga ut det på 

streamingtjänster som Spotify. I och med detta nya klimat inom musikbranschen måste artisterna 

enligt Ellen Kvarby slå sig igenom ”bruset” för att nå ut till sin publik (DMG 2016). Kvarby 

menar att artister genom olika digitala verktyg kan kartlägga sina fans som lyssnar på musiken 

och på så sätt ta reda på vilka hen ska rikta sig till i samband med marknadsföring. Även 

Johansson (2013) menar att dagens möjlighet att analysera olika sociala medierplattformar har 

blivit användbara verktyg i strävan efter att förstå marknaden. Kvarby menar att det är i dagens 

digitala samhälle allt viktigare för en artist att särskilja sig på musikscenen. Vidare är Kvarby 

inne på att artisterna och deras musik på så sätt blir en produkt som kräver marknadsföring för att 

nå ut. Artisten måste lyfta fram det som gör just dem som artist unik och säljer då sin musik 

genom sig själva, där varumärket blir vem artisten är och vad dennes löfte är. Detta handlar i sin 

tur om att bygga relationer och trovärdighet till mottagaren genom interaktion med fansen i olika 

sociala kanaler (DMG 2016).  

 

 



            

  
 

 
 

 
 

 
5 

Digitaliseringen och dess påverkan på musikbranschen har blivit ämnet till tidigare forskning. I 

kandidatuppsatsen Vad hände med musikbranschen? av Gabrielsson och Ney (2017) analyseras 

den digitala förändringen som skett i samhället, förvaltning och omvandling av kapital samt dess 

påverkan på de olika aktörerna inom musikbranschen. Studien påvisar många faktorer som 

Kvarby framhåller till exempel att publiken idag har mer inflytande på en artists karriär och 

därför är det viktigare för artisten att inte enbart arbeta med musiken utan även faktorer som 

image och varumärke.  

 

Siffror från musikbrasnchroganisationen IFPI visar att det totalt såldes musik för nästan 1,5 

miljarder kronor i Sverige år 2018 vilket är en ökning med fyra procent från året innan (IFPI 

2019). Vidare visar årsstatistiken att digitala musiktjänster ökade med åtta procent vilket gjorde 

att de då stod för 90 procent av den totala musikförsäljningen. IFPIs statistik visar hur 

konsumenten flyttar allt mer till digitala plattformar och musikaktörer måste följa efter 

konsumenten. Musikindustrin är en ekonomisk jätte och stor marknad i Sverige. Det är därför 

viktigt att söka en förståelse för hur digitaliseringen har påverkat marknadsföringen inom 

musikbranschen. Vi ser ett tomrum i kunskap vilket vi vill hjälpa till att fylla. Vi ser att branschen 

upplever ett problem med att nå igenom bruset trots de många digitala verktyg som finns 

tillgängliga. Olika begrepp inom ämnet marknadsföring, så som varumärke och image blir allt 

mer återkommande men hur dessa i praktiken appliceras på musikbranschen saknas i 

forskningen. Därför vill vi undersöka vilken inverkan och utvecklingspotential varumärke och 

image har för en artists karriär i det nu etablerade digitala och tekniska klimatet i 

musikbranschen. 
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1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur dagens artist utvecklar och arbetar med sitt varumärke 

och sin image genom sociala medier. Vi vill undersöka vilken inverkan detta har på artistens 

karriärer.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor  
Utifrån syftet och problemformuleringen kommer vi besvara följande frågeställningar: 

  

Hur definieras varumärke och image i musikbranschen?  

 

Vilken påverkan har den digitala utvecklingen i musikbranschen haft på marknadsföring av 

artister?  

 

Vilken betydelse har sociala medier för en artists varumärke? 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till Instagram när vi skriver om sociala medier. Vi avgränsar oss 

också till avsändarens perspektiv, alltså artisten och personer som arbetar med framställandet av 

en artists varumärke samt till den Svenska musikmarknaden.   
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2. Metod 
I kommande kapitel kommer det redogöras vilka tillvägagångssätt som använts under 

uppsatsens gång. Vi kommer argumentera för våra val av metod samt benämna riskerna kring 

dem. Vidare kommer även respondenter presenteras och hur deras kunskap bidragit till studien. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

I vetenskaplig forskning finns olika förhållningssätt vilka kan ha stora skillnader i uppfattningen 

om vad som betraktas som kunskap. Det kan ses som olika filosofiska synsätt vilka Patel och 

Davidson (2019) menar är viktiga att ha en god överblick på för att kunna bedriva framgångsrik 

forskning. Vidare menar författarna att när forskaren har en informerad översikt kan den 

producerade kunskapen kritiseras i förhållande till valet av det vetenskapliga förhållningssättet. 

Eriksson & Wiedersheim (2014) beskriver positivism och hermeneutiken som de övergripande 

vetenskaperna men två skilda synsätt på världen. Positivism beskrivs som ett objektivt synsätt där 

verkligenheten kan bekräftas av våra sinnen vilket gör att den vetenskapliga ansatsen blir 

deduktiv med en sådan filosofisk hållning. Patel och Davidson (2019) beskriver vidare 

positivismen som byggd på iakttagelser som är logiskt prövbara där man till en början försökte 

man att separera på teori och empiri, vilket idag är en kasserad tanke. Författarna beskriver även 

hur positivismen till en början enbart användes inom naturvetenskaplig forskning men när 

samhällsvetenskapen började utföra kvantitativa studier så tillämpades det positivistiska 

synsättet. Hermeneutiken beskrivs som motsatsen, den ser verkligheten som subjektiv vilket 

skapas i samspelet mellan människor (Eriksson & Wiedersheim 2014). Därav används en 

induktiv ansats och datainsamlingen blir kvalitativ.  Patel och Davidson (2019) beskriver även 

hermeneutiken som tolkningslära där man söker förståelse för grundbetingelser i den mänskliga 

existensen. Vidare beskrivs hermeneutiken som vanlig inom human- kultur och 

samhällsvetenskap dock är det vanligt att den inspirerar grundläggande tankegångar mer än att 

påverka appliceringen av en viss metod eller teori. Patel och Davidson skiljer även dom på 

positivismens naturvetenskapliga popularitet med deduktiv ansats och kvantitativa metodologi 

med hermeneutikens utbredd i samhällsvetenskapen med dess subjektivitet och induktiva ansats 

med kvalitativa metoder.  
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Vår forskning har utgångspunkt i företagsekonomi och därav i samhällsvetenskapen vilket har 

gjort att vi använder oss av en hermeneutisk forskningsfilosofi. Vi hade kunnat använda en 

positivistisk om vi ville söka sanningar genom en kvantitativ metod men eftersom vi är 

intresserade av att studera, tolka och försöka förstå hur dagens artist utvecklar sitt varumärke 

genom sociala medier passar den hermeneutiska filosofin bättre i relation till syftet.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats  

Sambandet mellan teori och empiri kan ses genom olika perspektiv kallat forskningsansats. Det 

finns två olika som står i motsats till varandra: induktiv eller deduktiv (Blomqvist, Hallin & 

Lindell 2008; Yin & Retzlaff 2013). De båda vetenskapliga ansatserna beskriver olika 

tillvägagångssätt att arbeta med empiri och teori. Den vetenskapliga ansatsen färgas av ett antal 

olika vetenskapliga synsätt såsom vårt val av en hermeneutisk forskningsfilosofi (Patel & 

Davidson 2019).  

 

2.2.1 Induktiv ansats 

Blomqvist m.fl (2008) menar att den induktiva ansatsen utgår ifrån att forskaren utifrån det 

identifierade problemet genomför en empirisk studie och därefter använder sig av teorier för att 

utveckla och förstå resultaten. Detta instämmer med Alvesson och Sköldberg (2017) som menar 

att den induktiva ansatsen grundas på empiri bestående av enskilda observerade fall som leder till 

en slutsats som sedan förklaras. Även Hyde (2000) påpekar hur forskaren drar slutsatser om det 

undersökta fenomenet från resultatet av empirin. Vi har således använt en induktiv ansats i vår 

forskning genom att genomföra enskilda intervjuer samt även vid sammanställningen av empirin 

eftersom vi då har kompletterat med teori som vi finner nödvändig för att förklara och möjliggöra 

förståelse för resultatet. 

 

 

2.2.2 Deduktiv ansats 

Blomqvist m.fl. förklarar att den deduktiva ansatsen utgår ifrån teorier och idéer hämtade från 

litteratur vilka testas genom empiriska studier. Forskaren formar hypoteser utifrån teorierna och 

utformar studien i syfte att verifiera eller falsifiera hypotesen. Bryman och Bell (2017) menar 
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även dom att den deduktiva ansatsen utgår ifrån den kunskap och teori som finns i det aktuella 

ämnet. Därav kan befintlig teori testas eller förkastas vid en deduktiv forskningsansats (Hyde 

2000). Den deduktiva ansatsen skapar olika förutsättningar, Patel och Davidson (2019) påpekar 

hur utgångspunkten i befintliga teorier påverkar forskningsarbetet och empiriinsamlingen. 

Alvesson och Sköldberg (2017) motiverar däremot för hur det kan skapa ett intresse för studien. 

Vår studie består delvis av vissa deduktiva inslag där vi innan den empiriska insamlingen hade 

teorier i åtanke när vi utvecklade problemformuleringen. Detta framför allt i ämnen som rör den 

digitala utvecklingen då vi studerat ämnet tidigare.  

 

2.2.3 Abduktiv ansats 

Induktiv och deduktiv beskrivs som de vanligaste ansatserna men det finns även en tredje ansats 

som förklarar förhållandet mellan teori och empiri: abduktiv. Blomqvist m.fl. (2008) menar att 

detta är ett samspel mellan den induktiva ansatsen och den deduktiva där förståelsen för teori 

utvecklas i takt med förståelsen för empiri och vice versa. Teorier i litteratur och det empiriska 

materialet studeras och utvecklas av varandra växelvis. Detta ger forskaren en större lyhördhet 

för det empiriska materialet men däremot tar analysarbetet mer tid, enligt författarna. Alvesson 

och Sköldberg (2017) åsyftar att den abduktiva ansatsen ej besitter bestämda riktlinjer i 

uppdelningen mellan induktiv och deduktiv ansats. Därav vill vi motivera för att denna 

forskningsstudie har således grundats på en abduktiv ansats då vi har använt oss av både 

induktiva och deduktiva arbetssätt. Detta tror vi har fördjupat vår förståelse och möjlighet till att 

tolka den insamlade empirin. 

 

 

2.3 Forskningsstrategi 

 

2.3.1 Kvalitativ studie 

I ett forskningsarbete väljer forskaren att utgå ifrån en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 

vilka är två skilda sätt att samla empiri på. Åtskillnaden mellan dessa är omdebatterad samt hur 

stor distinktionen mellan dem är (Bryman & Bell 2017). Bryman och Bell menar vidare att valet 

av metod kan även ha en större inverkan på kunskapsteoretiska grundvalen och kan därför 

beskrivas som en forskningsstrategi. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) strävar den 
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kvalitativa metoden efter att beskriva fenomen i sin kontext för att sedan prestera en tolkning av 

detta som ämnar att resultera i en ökad förståelse för fenomenet. Vidare menar Alvehus (2013) att 

den kvalitativa metoden fokuserar på innebörden mer än statistiska samband till skillnad från den 

kvantitativa metoden. Patel och Davidson (2019) beskriver den kvalitativa metoden som tolkning 

och förståelse av människors upplevelser och den hjälper oss att förstå sociala sammanhang. Vi 

vill redogöra en tolkning av ämnet med en kvalitativt insamlad empiri vilket är påverkat av vårt 

hermeneutiska synsätt. Vi anser att detta ger oss en ökad förståelse för varumärkets utveckling 

och betydelse genom sociala medier. Detta styrks av Backmans (2016) beskrivning av den 

kvalitativa metoden som ett hjälpmedel för forskaren att skapa en djupare förståelse för ämnet i 

fråga. Även Hartman (2004) bekräftar argumentet och förklarar att kvalitativa studier inriktar sig 

på meningen och betydelsen av den insamlade empirin vilket skapar en möjlighet för tydligare 

tolkning i studien. Till skillnad från den kvantitativa så mäter inte den kvalitativa studien mängd 

eller andra statistiska sammanhang utan inriktar sig på en bredare kunskap med syftet att kunna 

tolkas vidare, något som författaren anser kan ge djupare kunskap samt diskuteras över olika 

informationskällor. Efter noga utvärdering har vi valt att enbart använda en kvalitativ metod då vi 

redan från början var överens om att vi ville skapa en djup förståelse kring det undersökta ämnet. 

Risken med en kvantitativ studie ansåg vi, i vårt fall, inte skulle kunna ge oss en lika bred och 

djup förståelse för ämnet. Genom den kvalitativa metoden kan vi avgränsa arbetet, vilket vi 

menar ger oss en bättre förutsättning att samla kvalitativ och djupgående empiri.  

 

2.3.2 Fenomendrivet arbetssätt  

Den företagsekonomiska forskningen ingår i de samhällsvetenskapliga teorierna vilka inte söker 

en sanning utan snarare förståelse för ett fenomen (Blomkvist, Hallin & Lindell 2008). Vidare 

förklarar Blomkvist m.fl. att man i den företagsekonomiska forskningen kan man välja mellan ett 

fenomendrivet arbetssätt eller ett teoridrivet. Den förstnämnda söker man en eller flera teorier för 

att förklara ett fenomen som har studerats och beskrivit där utgångspunkten är en kunskapslucka i 

befintlig litteratur. Det teoridrivna arbetet grundas istället på en problematisering hämtad från en 

teori där ett tomrum i kunskap har identifierats som man försöker att utveckla eller komplettera. 

Teoridrivet arbete syftar främst till att utveckla teori medan fenomendrivet vill förklara ett 

fenomen (Blomkvist, Hallin & Lindell 2008). Vårt forskningsarbete är fenomendrivet då det står i 

korrelation till vår kvalitativa forskningsstrategin vilken strävar efter att förklara fenomen och 

redogöra en tolkning av ämnet, vilket vi beskrivit ovan (Justesen & Mik-Meyer 2011). 
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2.4 Datainsamling 

 

2.4.1 Primärdata  

Bryman och Bell (2017) beskriver primärdata som empiri insamlad för den specifika studien. 

Enligt Yin (2014) är insamlingen av data grunden för en forskningsstudie, något som Olsson & 

Sörensen (2011) menar kan ske på flertalet olika sätt. Metoderna för datainsamlingen skiljer sig 

åt beroende på om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Som tidigare nämnt, har vi i denna studie 

valt att använda oss av en kvalitativ metod.   

 

Det finns olika tillvägagångssätt att samla in primärdata när man gör en kvalitativ studie. Data 

kan samlas in genom exempelvis observationer, fokusgrupper eller intervjuer (Olsson & 

Sörensen 2011; Jacobsen 2002). Vi kommer i denna studie använda oss utav det sistnämnda, 

intervjuer. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är intervjuer den vanligaste metoden i 

genomförandet av en kvalitativ studie och används i syften där intervjuaren vill få information 

kring ett specifikt ämne samt som ett verktyg för att samla kunskap kring olika intressen och 

sociala förhållanden. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som andra forskare samlat in vid ett tidigare tillfälle i annat syfte 

och som därav redan finns tillgängligt (Jacobsen 2002). Detta kan tillexempel vara vetenskapliga 

artiklar (Olsson & Sörensen 2011). Krishnaswami & Satyaprasad (2010) menar att fokus i en 

studie bör ligga på primärkällorna och att sekundärkällor fungerar som ett komplement till dessa. 

Däremot bidrar de sekundära källorna med viktig och relevant information kring ett ämne och 

kan vara till stor hjälp för forskarna. Bryman & Bell (2017) poängterar dock att forskaren bör 

vara kritisk i sitt användande av sekundärdata då det inte finns några garantier för att 

informationen överensstämmer med verkligheten. Jacobsen menar även att forskaren måste tolka 

sekundärdatan för att sedan kunna applicera den i sin egen studie. Vi har främst använt oss av 

sekundärkällor i form av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet. Vi har noga 

undersökt om källorna kan anses som tillförlitliga genom att, precis som Bryman & Bell (2017) 

påpekar, vara kritiska i vår användning av dessa källor. I vår forskning består sekundärkällor av 
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tidningsartiklar, podcasts samt statistik från Spotify och Instagram. Majoriteten av sekundärdatan 

är medvetet hämtad från populära och respekterade musikbranschrelaterade forum. 

 

2.4.3 Intervjumetod 

Vi har i vår studie genomfört kvalitativa intervjuer med personer som har tydlig koppling till det 

valda forskningsämnet. En kvalitativ forskningsintervju äger rum mellan minst två personer där 

samtalet kretsar kring ett ämne som de involverade har intresse av eller kunskap inom (Yin 

2014). Som följd av valet av en kvalitativ forskningsstrategi har vi valt denna intervjumetod då 

den ger djupgående svar inom forskningsområdet snarare än statistik på vad den generella 

allmänheten har för syn på ämnet. Den kvalitativa intervjumetoden ger data vars innehåll är 

subjektivt till skillnad från en kvantitativ metod där data är mer objektivt (Olsson & Sörensen 

2011). Vi menar att den kvalitativa metoden gav oss mer personliga svar än vad en intervju 

baserat på svarsalternativ hade gjort. De utförda intervjuerna fokuserar på specifika teman med 

syftet att skapa en förståelse för ämnet. Målet med intervjuerna var att få alla respondenter att 

reflektera över samma frågor trots att de är personligt anpassade.  

 

Intervjupersonerna tillfrågades genom olika tillvägagångssätt på grund av bristen på likadana 

kontaktvägar till personerna. Därav skedde det genom e-port, privata meddelanden på sociala 

medier, i möte och genom sms. Intervjupersonerna informerades om syftet i olika form, både 

kortfattat och i sin helhet beroende på vad intervjupersonen själv begärde. Tiden mellan 

intervjuförfrågan och genomförandet av det varierade då vi strävade till att skapa bästa möjlighet 

och bekvämlighet för intervjupersonen som själva bestämde intervjutillfället. Vi framhävde viljan 

om att göra intervjuerna i ett personligt möte men då flera intervjupersoner inte är lokaliserade till 

Stockholm eller Kalmar tvingades vi till att genomföra flertalet intervjuer genom telefon. Vid 

majoriteten av intervjuerna deltog båda forskarna där den ena genomförde intervjun och den 

andra observerade och antecknade. Efter de första genomförda intervjuerna skapades en 

bekvämlighet och säkerhet i intervjuguiden hos forskaren och då bestämde vi att en själv kunde 

genomföra och anteckna intervjuer vilket blev nödvändigt på grund av praktikaliteter som gjorde 

det omöjligt för båda forskarna att infinna sig vid alla intervjuer. 
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2.4.4 Semistrukturerade intervjuer 

För att skapa en så djup förståelse som möjligt i vår studie så följer våra intervjuer en 

semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att vi formulerar huvudfrågor men lämnar utrymme 

för intressanta ämnen som uppkommer under intervjun (Justesen & Mek-Meyer 2011). Vi ställer 

samma huvudfrågor till alla intervjupersoner för att åkomma reflektioner och delfrågor, om detta 

krävs för att utveckla och fördjupa svaren. Svensson och Starrin (1996) påtalar vikten i att man i 

en kvalitativ intervju inte på förhand kan veta vilka frågor som är relevanta för studien och därför 

krävs det att intervjuaren anpassar, utvecklar och följer upp frågorna under intervjuns gång. Med 

detta menar författarna att intervjuaren på så vis kan leda intervjun till den information som 

efterfrågas. Även Merriam och Tisdell (2016) klargör att en intervjuguide bör innehålla frågor 

med både kortare svar och frågor som är mer öppna för diskussion för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun. Därför har vi, som tidigare nämnt, under intervjuns gång ställt följdfrågor 

till respondenterna och även ställt frågorna i den ordningen som ter sig bäst efter hur 

respondenten svarat.  

 

Vi har uteslutande använt oss av formella intervjuer, vilket enligt Ely (1993) är bokade möten 

med experter inom det berörda ämnet. Motsatsen är informella intervjuer som är slumpmässigt 

utvalda, oftast med privatpersoner. De formella intervjuerna är enligt författaren bättre än 

informella för att få ett djup kring förståelsen av studiens ämne, vilket är vad vi eftersökt från 

början. Med detta i åtanke har vi noggrant valt vilka vi vill intervjua och haft en bokad tid och 

plats med dessa, vilket har gett oss kunskap som i sin tur utvecklat djupet i studien.  

 

Patel och Davidsson (2019) förklarar att syftet med en kvalitativ intervju är att finna och betrakta 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen. Författarna menar att detta gör att 

forskaren inte kan formulera svarsalternativ i förhand eftersom det är den intervjuade som ger det 

sanna svaret. Därför har vår intervjuguide haft en anpassningsbar struktur med syftet att få flyt, 

djup och bredd i konversationerna. En semistrukturerad intervju ger forskaren möjligheten att 

under intervjuns gång anpassa ordningen på frågorna (Alvehus 2013). Detta har varit viktigt för 

intervjun just för att kunna skapa ett naturligt samtal.  

 



            

  
 

 
 

 
 

 
14 

2.4.5 Urval 

Urvalet är enligt Bryman och Bell (2017) den grupp som undersöks. I vårt fall är denna grupp 

studiens intervjurespondenter. Författarna menar att urvalet kan ske slumpmässigt eller 

standardiserat. Till skillnad från det slumpmässiga urvalet innebär det standardiserade urvalet att 

forskaren själv väljer respondenterna, vilket vi anser vara lämpligast för denna studie. De utvalda 

respondenterna bör vara insatta i det undersökta ämnet för att uppnå ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt (Patton 2015). 

 

Enligt Yin (2014) finns det olika sorters urval, bland dessa finns avsiktliga urval, 

bekvämlighetsurval och snöbollsurvalet. Det avsiktliga urvalet innebär att forskaren försöker hitta 

respondenter som kan ge information som är lämpligast passad för studien. Denna urvalsmetod är 

också enligt Gray (2014) en strategi för att hitta relevanta respondenter, detta görs genom att 

forskaren själv avgör vilka personer som anses bäst lämpade till undersökningen. Även Engel och 

Kuzel (1992) menar att ett medvetet och genomtänkt val av respondenter är av stor vikt och att 

forskaren bör välja de personerna som besitter de bredaste kunskaperna inom det undersökta 

området. Bekvämlighetsurvalet innebär att forskarna väljer respondenter efter lättillgänglighet, 

något som oftast inte är det bästa för studiens resultat. Det är därför relevant för studien att välja 

respondenter som kan ge varierande svar. Snöbollsurvalet är en process där respondenterna ger 

tips om andra respondenter med relevanta kunskaper inom forskningsområdet, snöbollen sätts då 

i rullning (Yin 2014). 

 

Vi har med ett avsiktligt urval valt att intervjua artister samt personer som verkar i 

musikbranschen och specialiserar sig på digital marknadsföring och varumärkesutveckling. Detta 

för att dels få en uppfattning kring ämnet genom intervjuer med personer som har relevant 

kompetens inom ämnet men också för att se artistens perspektiv på ämnet i fråga och hur de 

ställer sig till arbetet kring sitt varumärke på sociala medier. Vi såg ett intressant perspektiv i att 

dela upp våra respondenter i två grupper: artister och personer som aktivt verkar i 

musikbranschen med marknadsföring som sitt främsta fokus. Urvalet av artister grundades på 

både ett avsiktligt och bekvämlighetsurval. Då en av forskarna i denna studie arbetar på 

artistbyrån Jubel och därmed besitter goda kontakter där, sammanställde vi ett antal av de artister 

som företaget samarbetar med där vi jämförde deras antal streams i månaden med följare på 

Instagram. Vi jämförde även antalet följare på Instagram med genomsnittet likes på artistens 
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senaste fem inlägg. Vi strävade sedan efter att intervjua både artister som hade höga procentsatser 

och lägre för att på så sätt fånga in olika perspektiv och artister med olika förutsättningar samt 

eventuellt finna en korrelation.  

 

Tabell 1: Statistik (Källa: Instagram 2019, Spotify 2019) 

 

Intervjupersoner som ingår i gruppen med branschperspektiv valdes efter samma kriterier: 

avsiktlighet och bekvämlighet. Vi vill därav förtydliga att vår främsta urvalsmetod är avsiktlighet 

eftersom vi främst och medvetet valt intervjupersonerna eftersom de besitter djup och 

långtgående kunskap och erfarenheter inom musikbranschen och marknadsföring. 

 

Intervjupersonerna är uppdelade i två kategorier för att få två perspektiv på studiens syfte. 

Artister är ena kategorin där vi fokuserat på hur de använder sina sociala medier och om de 

medvetet jobbar med sitt varumärke och image. Andra kategorin är personer som verkar inom 

musikbranschen och jobbar med PR och marknadsföring inom området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artist Följare på 

Instagram 

Genomsnitt 

antal likes 

Lyssnare/månad 

på Spotify 

Antal 

följare som 

gillar bilder  

Spotifylyssnare i 

förhållande till 

Instagramföljare 

Jakob 6325 370 262.187 6% 2% 

Albin 15.200 152 436.435 1% 3% 

Thuna 3296 366 93.548 11% 4% 

lennixx 13.400 1449 14.401 11% 93% 
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Tabell 2: Intervjupersoner (Källa: Egen) 

 

Henrik Thunander (Thuna) 

Henrik Thunander går under artistnamnet Thuna, han släppte sin första singel 2017 och har sedan 

dess släppt sex album, fått kontrakt med artistbyrån Jubel och är en artist som fått stor 

uppmärksamhet i den svenska musikbranschen. Han gör all sin musik i sitt studentrum i Lund 

och har idag över 90.000 spelningar i månaden på Spotify.  

 

Albin Johnsén  

Albin Johnsén startade sin solokarriär som artist år 2011 och var då signad på skivbolaget Sony 

Music. Tre år senare släppte han låten “Din Soldat” som blev en av de mest spelade låtarna 2014. 

Sedan dess har han släppt tre album och varit på turné runt om i Sverige. Albin Johnsén är, som 

tidigare nämnt artist, men har under 2019 startat ett litet skivbolag under artistbyrån Jubels 

Respondent Roll Intervjutyp Datum och 

ort 
Längd 

Erik Ohlsson VD och grundare av artistbyrån 

Jubel AB 
Personlig 

intervju 
2019-11-26, 

Stockholm 
56 minuter 

Petter 

Seander 
VD och grundare av Birds Will 

Sing for You 
Personlig 

intervju 
2019-11-27, 

Stockholm 
53 minuter 

Albin 

Johnsén 
Artist 
Lable manager på Realistic 

Recording 

Personlig 

intervju 
2019-12-17, 

Stockholm 
41 minuter 

Naomi Wood A&R på Sony Music  Personlig 

intervju 
2020-01-03, 

Stockholm 
47 minuter 

Hanna 

Larsson 
Artist i duon Lennixx Telefonintervju 2019-11-26 38 minuter 

Henrik 

Thunander 
Artist Telefonintervju 2019-11-25 36 minuter 

Jakob 

Karlberg  
Artist  Telefonintervju 2020-01-03 41 minuter 
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paraply. Där jobbar han med artister som Kristin Amparo, Jens Hult och Jakob Karlberg och 

fokus ligger på att släppa bra musik och nå ut med den till människor.  

 

Hanna Larsson (lennixx) 

Vännerna Hanna Larsson och Andrea Kallström utgör duon lennixx som de startade år 2016. Just 

nu spelar tjejerna runt om i Sverige samtidigt som de pendlar till London där de skriver massa ny 

musik. Förutom det har de bland annat varit support till Zara Larsson i Manchester och London 

samt spelat på Native Festival i Sevenoaks. 

 

Jakob Karlberg 

Jakob Karlberg har alltid jobbat med musik i olika konstellationer och har sedan 2015 jobbat som 

soloartist. Det året släppte han sin första singel “Fan vad bra” genom skivbolaget Sony Music där 

han hade kontrakt och som till dags dato har över 40 miljoner spelningar på Spotify. . Idag är 

signerad hos Realistic Label, ett skivbolag under artistbyrån Jubel samt ska tävla i 

melodifestivalen. 

 

Erik Ohlsson 

Erik Ohlsson började efter sin studier på Handels att jobba på skivbolaget Universal Music där 

han ansvarade för varumärkessamarbeten. 2015 började han se en förändring som skedde i 

musikbranschen och valde att starta artistbyrån Jubel. Jubel fungerar som en PR-byrå för artister 

som fokuserar på att utveckla artisters varumärke genom att släppa deras musik, boka deras 

spelningar och hitta samarbeten.  

 

Petter Seander 

Petter Seander har drivit Bird Will Sing For You i 8 år, ett bolag där dom jobbar med public 

relations, press och rådgivning inom kultur- och nöjessfären. Han har även jobbat som musiker i 

10 år. Seanders marknadsföringserfarnheter kommer från ett självlärt musikerperpsktiv. Han har 

studerat projektledning.  
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Naomi B Wood 

Naomi Wood har en företagsekonomisk kandidat med inriktning marknadsföring och musik. 

Tidigare jobbade Wood på en indie label vid namn Pizzaslize, där hon arbetade med management 

samt PR. Nu jobbar Wood som A&R på artistsidan på musikbolaget Sony, vilket hon har gjort i 

1,5 år. I hennes jobb inkluderar det att vara delaktig i flera delar av artistens karriär. 

 

2.5 Forskningsetik 

 

Forskaren förväntas följa en viss etik genomgående i utförandet av studien (Denscombe 2018; 

Bryman & Bell 2017). Dessa etiska krav kan sammanställas som fyra stycken: samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och avslutningsvis konfidentialitets- och anonymitetskravet 

(Bryman & Bell 2017; Patel & Davidsson 2019). Deltagandet i intervjuerna och studien ska vara 

frivilligt och deltagaren ska vara medveten om detta och hens möjlighet att avbryta intervjun 

(Denscombe 2018; Bryman & Bell 2017). Vi har ständigt varit tillmötesgående och transparenta 

mot våra intervjurespondenter för att skapa trygghet och tydliggöra deras bestämmanderätt 

genomgående i studien. Informationskravet kräver att forskaren tillgängliggör studiens syfte till 

respondenten så hen är fullt medveten om vilken studie hen ingår i (Patel & Davidson 2019). Vi 

har vid förfrågan om intervju med respondenten klargjort vårt syfte men även presenterat oss 

själva, vår kurs och program samt vilket universitet forskningen bedrivs vid för att tillgängliggöra 

trovärdig och fullständig information till respondenten. Det tredje kravet, nyttjandekravet, 

skyddar uppgifter och empiri som samlas in från att användas i andra syften än för det aktuella 

forskningsändamålet (Bryman & Bell 2017). Som forskare har vi varit införstådda med att ej 

använda uppgifter givna till oss för studiesyfte i egen vinning. All information som sagts i 

forskningsämnets sammanhang har enbarts använt till studien. Slutligen har vi konfidentialitets- 

och anonymitetskravet som syftar till att skydda personuppgifter samt att dessa behandlas med 

största konfidentialitet så att obehöriga ej får åtkomst till uppgifterna (Patel & Davidsson 2019; 

Bryman & Bell 2017). Vi har informerat alla våra intervjurespondenter om hur vi hanterar deras 

personuppgifter och inspelningen. Detta efter att de har godkänt att förbli offentliga vid namn och 

titel i studien samt att intervjun spelas in och sparas som en inspelning.  
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2.6 Vetenskapliga kvalitetskriterier 

En forskningsstudie bedöms för dess trovärdighet och tillförlitlighet då det är en viktig faktor 

inom vetenskaplig forskning (Patel & Davidsson 2019; Bryman & Bell 2017). Detta värderas 

genom studiens validitet och reliabilitet vilka är två kvalitetskriterier för trovärdigheten och 

tillförlitligheten (Bryman & Bell 2017). Författarna förklarar att validitet mäter hur väl studien 

undersöker det den ämnar att undersöka. Denscombe (2018) menar att validitet beskriver att 

författare måste påvisa hur forskningen och studiens resultat är trovärdigt. Definitionen av 

reliabilitet kan variera men Bryman och Bell menar att dess grundläggande definition är 

likvärdighet och mätningens kvalitet. Eftersom detta är en kvalitativ studie syftar den inte till att 

mäta ämnet vilket gör att fokus ligger på studiens likvärdighet (Bryman & Bell 2017). 

Likvärdigheten beskriver hur väl studien kan uppnå samma resultat vid ett likadant arbetssätt om 

studien upprepas. 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver reliabilitet som graden av hur väl definierad metoderna 

för undersökningen är på så sätt att studien kan upprepas och nå samma resultat. Vi har beskrivit 

vårt tillvägagångssätt genom teorier och hur vi har arbetat i praktiken samt kompletterat detta 

med metodkritik för att skapa en så tydlig och detaljerad beskrivning som möjligt. Det talar för en 

hög reliabilitet. Dock så har forskningens resultat en låg reliabilitet ju längre tiden går eftersom 

intervjupersonerna beskriver och förklarar sina perspektiv och åsikter som de var vid tidpunkten 

av intervjun och dessa kommer med stor sannolikhet att förändras. Även musikbranschen och 

digitaliseringen är i ständig förändring genom olika faktorer som de själva inte alltid påverkar, 

vilka vi har redogjort för i bakgrunden och problemdiskussionen. Detta bidrar till en låg 

reliabilitet. Däremot är inte vårt syfte att finna en universell sanning eller utveckla en ny teori 

eftersom vi har ett fenomendrivet arbetssätt. Vi söker en eller flera teorier för att förklara det 

beskrivna och studerade fenomenet som det var vid studiens tillfälle, grundat på den insamlade 

empirin.  

 

2.6.2 Validitet 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver hur validitetsbegreppet först utvecklades inom 

naturvetenskaplig forskningen eftersom den oftast har en kvantitativ metod. Vidare utvecklar 
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författarna att begreppet används också inom kvalitativ forskning men där kan begreppets 

betydelse variera och påverkas av undersöknings synsätt. Detta menar även Patel och Davidson 

(2019) när de beskriver validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning. Den traditionella 

definitionen på validitet handlar om hur väl undersökningens resultat faktiskt belyser 

forskningsfrågan (Justesen & Mik-Meyer 2011). Men oftast är validiteten beskrivande för den 

kvalitativt framtagna analysen som grundas på de material som samlats in. I en sådan kontext blir 

validiteten en fråga om hur väl bergeppsdefinitionen av de analyserade fenomenen återger det 

som beskrivs. Patel och Davidson (2019) förklarar även dem att definitionen av validitet skiljer 

sig mellan kvalitativa och kvantitativa studier. I de kvalitativa studierna präglar validiteten inte 

enbart datainsamlingen utan alla delar av forskningsprocessen. Men när det gäller validitet i 

datainsamlingen för kvalitativa studier menar författarna att det bedöms efter hur väl forskaren 

skaffar underlag för att förstå intervjupersonens livsvärld. Då vi valde en semistrukturerad 

intervjuform gav det oss möjligheten att ställa följdfrågor vilket fungerar som ett verktyg för oss 

att förtydliga och förstå intervjupersonens mening. Det talar för en hög validitet då vi skapar 

förutsättningar för att säkra en god begreppsdefinition av den insamlade empirin. Utöver det gav 

vi alla intervjupersoner möjligheten att läsa igenom den sammanställda empirin för att skapa ett 

tillfälle för dem att godkänna samt justera om dem känner sig misstolkade. Detta är ytterligare en 

metod som talar för en hög validitet i datainsamlingen. Patel och Davidson (2019) förklarar 

vidare att forskarnas förmåga att författa en tillgänglig och god läsbar text mäter validiteten. Vi 

har till bästa förmåga författat en lättläst och förståelig text genom att välja formuleringar väl 

samt inkludera en begreppslista. Vi har även fått texten utvärderad av handledare samt 

opponenter vid flertalet gånger. Detta bidrar till en fortsatt hög validitet. 

 

2.7 Metodkritik 

Vårt val av metod har på många sätt kunnat stärka vår studies innehåll, däremot har vi märkt att 

man måste vara kritisk till sitt sätt att arbeta då det är lätt att basera studiens innehåll på egna 

åsikter. Bryman och Bell (2017) uppmärksammar att en kvalitativ studie kan ses som subjektiv 

eftersom forskarna styr studien utifrån vad de anser är relevant och hur de tolkar informationen 

och på så sätt påverka studiens resultat. Med detta i åtanke har vi, till den grad det gått, försökt att 

ha en så objektiv syn som möjligt genom hela studien och varit medvetna om de hinder som finns 

med den kvalitativa metoden.  
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Enligt Alvesson (2011) kan precis som den kvalitativa metoden, även ett medvetet urval medföra 

att forskarna får ett vinklat resultat vilket i sin tur kan ha inverkan på studiens tillförlitlighet. 

Urvalet av artister i vår studie har baserats på en uträkning av antalet följare på forumet 

Instagram mot artistens streams per månad samt deras genomsnitt i likes på de senaste fem 

inläggen. Korrelationen mellan streams och antalet följare på Instagram går inte att stärka och 

kan vara helt oberoende av varandra. Siffrorna på de olika medierna kan även förändras och vara 

missvisande: en artist kanske nyss har släppt en singel eller album och har därav fler streams för 

tillfället än de andra eller har en sämre period på sociala medier än vanligt. Inläggen på Instagram 

varierar i tid och kontinuitet mellan samtliga artister vilket också är en faktor som inte bör 

förbises. Trots denna kritik ansåg vi att detta var det bästa sättet att kunna motivera vårt val av 

intervjupersoner. Utifrån dessa siffror hoppades vi finna artister med olika förutsättningar vilket 

kan bredda perspektiven i vår insamlade empiri. Som innan nämnt strävade vi efter skilda siffror 

hos de intervjuade artisterna dock var detta svårare genomfört än förväntat. Detta eftersom det är 

upp till artisten själv att medverka i studien. Dock fann vi att siffrorna trots detta gav intressanta 

diskussioner i analysen i korrelation till teorier. Vi valde även denna grunden till urval då vi tror 

att artister och musikbransch jämför samma siffror som vi i sitt arbete med att utveckla artisten. 

Många ser det som en möjlighet och de har en vilja att förvandla enstaka streams till dedikerade 

följare. Detta fick vi bekräftat under empiriinsamlingen då flera respondenter själva valde att gå 

in på ämnet utan någon form av påverkan från oss som intervjuare. Vi påstår även att det finns 

viktig information i en jämförelse mellan likes på de senaste inläggen och antalet följare. Detta 

ger ett aktuellt perspektiv då senaste antalet följare och inlägg ger aktuella siffror.  

 

En annan kritisk synvinkel angående urvalet är att många intervjupersoner jobbar med eller i 

samarbete med artistbyrån Jubel, vilket kan inskränka perspektivens bredd och därför antagligen 

har samma syn på arbetssätt. Vi var dock medvetna om detta genom hela forskningens gång och 

anser att detta är motiverat då bolaget har rönt mycket framgångar sedan starten och varje 

intervjuperson besitter stor kunskap och insikt i studiens ämne. Vi är även medvetna om risken 

med att intervjua dessa personer som har koppling till Jubel då svaren kan vara subjektiva. 

Intervjupersonerna på Jubel valdes i första hand efter kompetens men även lättillgänglighet. Dock 

vill vi påstå att detta inte påverkar studiens resultat i den grad att pålitligheten blir bristfällig. 

Detta då intervjuerna fokuserade på hur artister jobbar och bör jobba med sitt varumärke på 

sociala medier, snarare än att få en bild av företaget i fråga.   
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Enligt Bryman och Bell (2017) är risken med semistrukturerade intervjuer att den insamlade 

informationen inte alltid är relevant för studien och därmed krävs ett större antal intervjuer då 

bortfall bör has i åtanke. Med denna vetskap valde vi att höra av oss till ett stort antal artister och 

personer inom musikbranschen för att istället kunna sålla bort de som ansågs icke relevanta för 

vårt arbete. Däremot resulterade det i sju stycken intervjuer uppdelade med tre representanter för 

ett branschperspektivet och fyra stycken med ett artistperspektiv. Med detta i åtanke kan det 

diskuteras om vi borde ha samlat in flera intervjuer då enbart tre brasnchrespondenter kan ses 

som otillräckligt för att få en branschrepresenterad överblick och detsamma gäller 

artistperspektivet. Dock har syftet med studien varit att skapa oss en bättre förståelse kring hur 

artister jobbar och bör jobba med sitt varumärke på sina sociala medier och inte att uppnå ett 

renodlat resultat. Vidare förklarar Bryman och Bell (2017) om risken med kvalitativa 

intervjumetoder där studiens resultat baseras på forskarnas egna uppfattningar om vad som är 

relevant och utformningen av intervjun, baseras då på ett subjektivt omdöme kring vilket innehåll 

som är viktigt. Vi har varit väl medvetna om denna risk men har också, precis som en kvalitativ 

intervjumetod innebär enligt Bryman och Bell, anpassat vår intervjuguide efter vad vi funnit är 

relevant för vår studie. Vår intervjuguide bestod av både kortare mer avgränsade frågor samt 

öppna frågor som respondenten fick tolka fritt, något som Eriksson och Hultman (2014) är 

kritiska till då de menar att respondenternas egna värderingar inte får ligga till grund för frågorna. 

Vi såg dock inte detta som ett problem då många av de vi intervjuade har stor kunskap inom 

ämnet och dessa grundar sig i deras egna värderingar. 

 

En mindre brist med vår empiriska insamling är att några av våra intervjuer genomfördes över 

telefon. Yin (2014) förklarar att detta kan leda till vissa brister i intervjun då den personliga 

kontakten med repsondententen uteblir. Yin beskriver även nackdelen med intervjuer över telefon 

som avsaknaden av kroppsspråk och visuella intryck. Detta påverkar både intervjupersonen och 

oss som intervjuar i vår tolkning av frågor och svar vilket är en viktigt del enligt Bryman och Bell 

(2017). Vi upplevde dock inte detta som ett stort problem då våra telefonintervjuer höll en 

avslappnad men professionell nivå. Däremot upplevde vi att de fysiska intervjuerna höll en något 

högre nivå och var mer avslappnad då vi lättare kunde läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck.    
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3. Teoretisk referensram  
I kommande kapitel presenteras och förklaras de teorier och begrepp som ligger till grund för 

studiens analys. Kapitlet belyser befintliga teoretiska modeller samt tidigare forskning utan 

diskussion kring dessa från studiens författare, detta sker slutligen när konceptuell referensram 

presenteras.  

 

3.1 Skillnad på kommersiell och kulturell marknadsföring  

Enligt Härnqvist (1991) har marknadsföring inom kultur tidigare inte förknippats med begrepp 

som produkt, marknad, köpare och säljare då de som är verksamma på den kulturella marknaden 

inte vill kalla sina konstverk för produkter eller se sitt arbete som ett utbyte mellan säljare och 

köpare. Författaren menar vidare att marknadsföring ofta associeras med en negativ klang och 

förknippas med reklam fast marknadsföring egentligen handlar om distribution, service, marknad 

och personlig försäljning. Dock poängterar Härnqvist att marknadsföring kring kultur har andra 

dimensioner än vad kommersiella verksamheter har men att dessa traditionella 

marknadsföringsmetoder utan problem kan tillämpas i kultursammanhang också. Dock är det 

utmärkande för kulturella verksamheter att en betydande marknadsosäkerhet existerar då alla 

konsumenter skapar sin egen uppfattning om produkten. 

 

Björkegren (1992) förklarar att marknadsföring av kultur kan ske genom en kulturell eller 

kommersiell affärsstrategi. Den kulturella strategin går ut på värdeskapande där konst skapas på 

konstnärens villkor och leder till ekonomisk vinning på lång sikt. Den kommersiella strategin 

handlar mer om marknadens villkor där konsumentens efterfrågan är grunden till det kreativa 

skapandet. Även Stenström (2000) styrker detta genom att skilja på dessa två strategier och 

hävdar att konsten är produktorienterad med inriktning på mänsklig och estetisk utveckling där 

artistens behov att uttrycka sig styr. Inom kommersiella verksamheter är det snarare 

marknadsorienterat och kretsar kring externa behov och ekonomisk tillväxt. Stenström förklarar 

vidare att till skillnad från kommersiell marknadsföring tas det i skapandet av konst inte hänsyn 

till marknadens efterfrågan, utan verket marknadsförs och kommuniceras först när produkten är 

färdig till skillnad från. Författaren poängterar även att detta nödvändigtvis inte stämmer in på 

alla fall men att marknadsföring av kultur i grund och botten handlar om att göra konsten 
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tillgänglig för så många som möjligt genom att människor vet vad som finns, var det finns och 

hur det hittas.  

 

Hirschman (1983) förklarar att konstnärliga produkter inte marknadsförs på samma sätt som 

kommersiella produkter då konsten kretsar kring självförverkligande. Vidare förklarar författaren 

att det finns vissa faktorer som definierar vad som särskiljer konsten från traditionella produkter. 

Hirschman menar att konstens upplevelse är delvis abstrakt och subjektiv. Till skillnad från 

materiella ting som upplevs efter funktion och som går att fysiskt ta på så är exempelvis musik 

något som kan skapas för att förmedla känslor, en historia eller åsikter. En annan faktor som 

författaren menar är karaktäristisk för konst är att produkten inte behöver uppfylla en viss 

funktion eller användningsområde samt att produkten är originell och egen. Värdet som upplevs 

av kunden beror på de subjektiva känslorna som skapas till skillnad från fysiska produkter som 

ofta inte är säregen och ensam på marknaden, där värdet kretsar kring till exempel produktens 

funktioner, konkurrensfördelar eller utseende. Detta innebär enligt Hirschman att på grund av 

dessa faktorer finns det svårigheter kring vilka marknadsföringsverktyg som ska användas vid 

marknadsföring av kulturella produkter. Detta eftersom mycket handlar om att förmedla en 

känsla och då går inte alltid de traditionella tillvägagångssätten att applicera.  
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3.1.1 Traditionell marknadsföringsmodell  

Den traditionella marknadsföringsmodellen är en av de två modeller som Colbert (2001) redogör 

för. Modellen förklarar hur kommersiella och industriella företag marknadsför en produkt och 

utgår från konsumenternas behov och hur dessa ska tillfredsställas utifrån företagets förmåga att 

uppfylla dem. För att sedan åstadkomma önskat resultat hos de eventuella kunderna tillämpar 

företaget de fyra konkurrensmedlen; pris, produkt, plats och påverkan. Detta innebär att i denna 

processen är marknaden både den faktor företagen utgår ifrån och det är slutpunkten (Colbert 

2001).  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1: Den traditionella marknadsföringsmodellen (Källa: Colbert 2001, s. 15) 

 

3.1.2 Kulturell marknadsföringsmodell  

Den andra modellen Colbert (2001) beskriver är den kulturella marknadsföringsmodellen. Då den 

konstnärliga miljön skiljer sig från den kommersiella så behöver den kulturella 

marknadsföringsmodellen justeras för att förklara denna skillnad. Samma komponenter som finns 

i den traditionella marknadsföringsmodellen finns även i den kulturella, dock skiljer sig själva 

marknadsföringsprocesserna från varandra. I den kulturella modellen utgår 

marknadsföringsprocessen från verksamheten, vilket innebär själva produkten. Med en färdig 

produkt bestäms det vilken del av marknaden som är potentiellt mest lämplig och intresserad av 

produkten. När dessa är identifierade använder sig företaget av de tre konkurrensmedlen, pris, 

plats och påverkan och hur de ska användas i marknadsföringen. Denna processen är alltså 

produktorienterad, vilket innebär att produkten är startpunkten och därefter sätts 

marknadsföringsstrategier in och marknaden är slutpunkten. Denna process kan även användas av 
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andra typer av företag som kommersiella och industriella i de fall där de exempelvis letar efter en 

ny marknad att introducera en produkt på. Dock är det viktigt att understryka skillnaden mellan 

det kommersiella och kulturella då kommersiella företag i första hand söker efter en marknad att 

positionera sig på i ekonomiska syften medan kultur handlar främst om förverkligande och 

framgång och i andra hand ekonomisk vinning. (Colbert 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Den kulturella marknadsföringsmodellen (Källa: Colbert 2001, s. 16) 

 

3.1.3 Marknadsföringsmodellernas olika delar 

Marknaden delas upp i olika segment, det som skiljer de två marknadsföringsmodellerna åt är att 

i den kulturella modellen delas marknaden in i fyra grupper; konsumenter, stat, sponsorer och 

agenter efter att produkten är skapad. Dessa fyra grupper har olika intressen för produkten vilket 

kräver att verksamheten skapar fyra olika strategier vid marknadsföring av produkten. Till 

skillnad från den kulturella marknadsföringsmodellen så delar företagen i den traditionella 

marknadsföringsmodellen in marknaden i segment innan produkten skapas och utgår från dessa 

gruppers behov (Colbert 2001).  
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Informationssystemen syftar till den information som är tillgänglig för företaget, internt samt från 

den offentliga sektorn. Det är genom detta system som företaget kan formulera vad det finns för 

behov på marknaden samt om och hur företaget kan uppfylla detta (Colbert 2011). 

 

Marknadsföringsmixen skiljer sig mellan den traditionella och kulturella 

marknadsföringsmodellen. Den kulturella består utav tre delar vilket är pris, plats och påverkan 

som bestäms efter att den potentiella målgruppen är identifierad. Även den traditionella 

marknadsmixen justeras efter att de potentiella konsumenterna är bestämda så målgrupp och 

konkurrensmedel står i korrelation till varandra. Dessa fyra konkurrensmedel är pris, plats, 

produkt, påverkan (Colbert 2001). 

 

 

3.2 Varumärke 

Melin (2011) menar att uppkomsten av varumärke kan spåras långt tillbaka i tiden till 

brännmärkning av djur. Vidare förklarar Melin att ett varumärke idag innefattar mycket mer och 

det var i och med den industriella revolutionen som dagens definition av varumärke började växa 

fram. Det var även här som ägarna av varumärken lobbade för att införa lagar som skyddade 

deras ensamrätt till användningen av sitt varumärke. I den svenska varumärkeslagen definieras ett 

varumärke som ett tecken med särskiljningsförmåga (SFS, 2010:1877). Ett varumärke måste 

alltså kunna återges grafiskt och skilja sig från andra redan existerande varumärken inom samma 

fält (ibid.). Melin (2011) menar vidare att ett varumärke kan ha olika funktioner, bland annat som 

konkurrensmedel, identitets- och informationsbärare samt som imageskapare. Enligt Kotler, 

Armstrong och Opresnik (2018) är ett varumärke en variation av flera olika företeelser, det är allt 

som har betydelse för en konsument när det gäller en produkt, tjänst, organisation eller en person. 

Seetharaman och Gunalan (2001) menar att ett varumärke inte utgörs i en fysisk form utan 

definieras av de tillhörande materiella, immateriella och känslomässiga egenskaper. Enligt 

författaren har en person, precis som en produkt, ett varumärke. Dock går det inte på samma sätt 

att angripa marknadsföring av ett varumärke för en person som vid en produkt. Enligt Owsinski 

(2017) definieras varumärke inom musikbranschen som artisten själv, deras musik och image. 

Detta gör det svårt att specificera vad som är en artists varumärke eftersom det är flera 

immateriella och svårdefinierade aspekter som inkluderas, menar författaren.  
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3.2.1 Image 

Image är ett begrepp som är kopplat till begreppet varumärke. Till skillnad från varumärke är 

image, enligt Nationalencyklopedin (n.d) “den bild av sig själv som man vill visa upp för andra”. 

Enligt Aaker (2010) är ett varumärkes image kopplat till dess identitet och skillnaden mellan hur 

man vill att varumärket ska upplevas och hur det faktiskt upplevs av mottagaren. Vad som 

identifierar en stark varumärkesimage varierar då Tarnovskaya och Bertilsson (2017) menar att 

olika mottagare har olika uppfattningar av varumärket. Detta är något som även Gezelius och 

Wildenstam (2007) bekräftar och förklarar vidare att för att varumärket ska få en stark image 

måste konsumenterna komma ihåg varumärket och det måste stå ut i mängden. Däremot anser 

Hsieh, Pan och Setiono (2004) att ett varumärkes image inte har en tydlig definition utan snarare 

är något som upplevs och varierar från individ till individ. Vidare förklarar författarna att en stark 

varumärkesimage dock kan bidra till en känsla av samhörighet hos konsumenterna och att 

företaget genom att sända ett budskap till mottagaren kan skapa den önskade imagen. Detta är 

något som även Jackson (2004) är inne på då författaren påstår att image är något tillfälligt som 

handlar om ytliga uppfattningar av ett varumärke och egentligen grundar sig i långsiktiga rykten. 

Med detta menar författaren att image handlar om mer än bara människors uppfattning om ett 

företag då alla kan ha olika upplevelser av ett och samma varumärke. Det är genom ryktet som 

varumärkets image utvecklas och skapas.  

 

Enligt Machin (2010) är det viktigt för artister i musikindustrin att vara personliga för att skapa 

ett en stark varumärkesimage. Detta kan göras genom att följa fyra riktlinjer som Montoya (2002) 

klargör; relaterbarhet, felbarhet, positivism och äkthet. Människor ska kunna relatera till 

varumärket och identifiera sig själva i det. Detta kan göras genom att exempelvis låta folk se 

svagheter som de kan känna igen sig i. Positivism innebär att hålla entusiasmen uppe samt ha en 

god ton emot andra genom sitt varumärke. Äkthet går ut på att alltid visa upp sitt rätta jag och 

göra detta tydligt. Genom att uttrycka detta stärks även bilden av varumärket som relaterbart. 

Slutligen handlar autencitet om att oavsett vem du är, så måste det framhävas i det personliga 

varumärket. Ditt riktiga jag måste vara uppenbart, för då är det enklare att bli relaterbar. Detta är 

något som Machin (2010) åter styrker och menar att det är viktigt för en artists varumärke att 

förmedla deras intention och syfte med musiken och på så sätt skapa en personlig image 

gentemot sina fans. Författaren förklarar att det inte bara gäller själva musiken utan även faktorer 

som identifierar artisten, exempelvis hur de klär sig.  
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3.2.2 Konstnären som varumärke  

Schroeder (2005) menar att varumärkesbyggande och konst har stark koppling till varandra. 

Författaren förklarar att konst kan ses som en vara som influeras av konsumentbeteende och att 

själva varumärket i sin tur framkallar en känsla och ett värde hos konsumenten. 

Schroeder förklarar vidare att uppbyggnaden av ett personligt varumärke kring konst handlar om 

interaktionen mellan konsumtion och identitet där konstskaparna väcker konsumenternas 

uppmärksamhet och en medvetenhet på marknaden. På så sätt skapas ett starkt igenkännande 

kring konstnärens produkter, vilket Schroeder menar är att bygga ett varumärke som konstnär. 

Schroeder fortsätter och klargör att relationen mellan image och identitet är viktiga byggstenar i 

att skapa sig ett varumärke som konstnär. Författaren menar att utmärkande för konsten är att 

varje skapare har sin egen stil, exempelvis namnkännedom, en stil, ett personligt musikaliskt ljud 

eller ett utseende som är typiskt för just den konstnären. Detta betyder att konstens skapare har ett 

visuellt varumärke som konsumenten uppfattar och känner igen genom att till exempel höra en låt 

eller se en målning av den konstnären, till skillnad från ett företag som producerar fysiska 

produkter där konsumenten skapar sig en uppfattning om företaget genom dess produkter och 

reklam.  

 

 
3.3 Digital Marknadsföring  
 

3.3.1 Sociala medier  

Sociala medier definieras av Safko & Brake (2009) som användning och beteenden online där 

människor delar information genom konversationsmedier. Författaren förklarar att sociala medier 

har blivit det nya tillvägagångssättet att tekniskt integrera och kommunicera information i form 

av bilder, ord, ljud och video. Enligt Lidman (2016) är syftet med marknadsföring på sociala 

medier att nå sin målgrupp där företaget som användaren enkelt kan föra dialog med sina följare. 

Författaren förklarar att sociala medier idag har en så pass stor räckvidd på grund av människors 

digitala beteende som en följd av hur aktiva de är i sitt mobiltelefonanvändande. Detta har 

resulterat till att marknadsföring på sociala medier genererar ett mycket större engagemang än 

vad andra medier som reklam via TV, radio och tidning gör. Leigert (2013) styrker detta och 

påstår att marknadsföring via sociala medier skiljer sig från de traditionella 
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marknadsföringsmetoderna då man genom sina sociala kanaler marknadsför genom en pull-

metod. Pull-metod innebär att avsändaren bjuder in mottagaren till att söka upp användaren 

genom att integrera med kunden, vara personlig och finnas tillgänglig. På så sätt skapas en 

tvåvägskommunikation där avsändare och mottagare enkelt kan kommunicera med varandra. Det 

traditionella tillvägagångssättet är motsatsen där företag använder sig av push-metod som går ut 

på att sprida sin marknadsföring till så många som möjligt trots att intresse kanske inte finns eller 

mottagaren inte har bett om det. Även Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) 

påpekar att dagens digitala samhälle består av obegränsat med tillgänglig information och 

tillvägagångssätt för att nå den. Författarna förklarar att människor idag vill kunna påverka själva 

vilken reklam de konsumerar och tar del av, något som tidigare inte varit lika enkelt som det nu 

är med sociala medier.  

 

Verčič och Verčič (2013) säger att i dagens digitala samhälle är det lättare för människor att 

känna en gemenskap, samhörighet och delaktighet genom sociala medier. Trots långa distanser 

mellan de fysiska platserna så menar författarna att människor enkelt kan ta del av och sprida 

information. Då detta inte tidigare varit möjligt menar författarna att företag idag har fler verktyg 

och större möjligheter att skapa ett forum för personlig marknadsföring och integration mot och 

med sina kunder.  

 

Enligt Leigert (2013) är det ytterst viktigt att ha tydliga och påtagliga mål med sin 

marknadsföring på sociala medier. Syftet med att använda sociala medier som ett verktyg för 

marknadsföring kan vara faktorer som nya kunder, sprida budskap, försäljning och spridning av 

varumärke. Författaren menar att det främst är viktigt att ha klara mål men även att använda sig 

av rätt kanaler för spridning, använder avsändaren flertalet plattformar så måste innehållet i dessa 

vara enhetligt. Holmström och Wikberg (2010) styrker även dem vikten av ett samspelt innehåll 

och förklarar att marknadsföringen på avsändarens sociala medier måste gå i linje med dennes 

värderingar och image, detta för att skapa en tydlighet gentemot kund. Något författarna däremot 

poängterar är att för att lyckas med sin marknadsföring krävs det en kombination av olika 

marknadsföringskanaler, ett företag kan inte endast använda sig av sociala medier för att sprida 

sitt budskap utan måste även göra detta via andra kanaler. På så sätt når avsändaren större bredd 

och spridning samt lockar till sig fler följare på sociala medier. Jansdotter (2018) förklarar även 

hon att sociala medier erbjuder ett sätt att nå ut med sitt budskap och stärka sitt varumärke genom 
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att människor får lära känna avsändaren mer än bara på ytan. Genom sina sociala kanaler kan 

man marknadsföra sig själv och sina värderingar samt nå mätbara resultat, menar författaren. 

Precis som Leigert (2013) menar även Jansdotter (2018) att en dialog bör föras snarare än 

monolog och att tvåvägskommunikation är en av de viktigaste grunderna vid marknadsföring på 

sociala medier. Genom att vara personlig och unik, samspela och föra dialog snarare än att pusha 

ut ett ensidigt budskap, skapas en tillit och relation mellan avsändare och mottagare.  

 

3.3.2 P.O.S.T  

Smith (2014) presenterar POST-modellen som är ett grundläggande verktyg för hur man bör 

jobba med sina sociala medier. People handlar om vart målgruppen finns, vilka sociala medier 

bör användas för att nå dem. Det är enligt författaren viktigt att anpassa detta efter sin målgrupp 

då det kan skilja sig beroende på vilken publik som önskas nå. Det krävs därför att research görs 

för att ta reda på om målgruppen använder en specifik social kanal mer än någon annan. Innan 

man kan göra detta måste det tas reda på vem målgruppen är. Denna analysen består av segment 

som ålder, kön, beteenden, trender, kultur, sätt att tänka, geografi. Objective handlar enligt Smith 

(2014) om vikten att ta reda på vad som är syftet att åstadkomma genom marknadsföring i sina 

sociala medier. Det kan exempelvis vara för att sprida budskap eller åsikter, öka försäljning eller 

stärka sitt varumärke. Strategy är enligt författaren ett steg som många ofta missar helt när det 

kommer till sociala medier och realtionsmarknadsföring. Risken med detta är att vissa viktiga 

faktorer missas att ta hänsyn till. En av dessa faktorer kan vara att inte följa upp sin research och 

då inte veta om målgruppen verkligen finns på den valda plattformen. Genom att planera en 

strategi för sociala medier och så försäkrar avsändaren sig om att marknadsföringen sker i rätt 

riktning. Det är även viktigt att skapa en strategi kring hur människor ska bli engagerade på 

plattformen. Vanligt för företag är exempelvis tävlingar och specialerbjudanden. Med 

Technology syftar författaren till läran om tekniken och att det krävs att gå igenom tidigare 

nämnda steg samt kunskap kring dessa för att lyckas med sin marknadsföring på sociala medier. 

Författaren förklarar att vissa företag gör misstaget och använder teorin baklänges och börjar med 

tekonologin. Ett konto på något socialt medie skapas och utifrån det görs försök att bygga upp en 

stabil bas med följare. Problemet med detta är att kunskap kring hur marknadsföringen på dessa 

kanaler ska skötas inte finns och istället för att ha en stadig plan för hur marknadsföringen ska 

ske, så är det antalet följare som är i fokus.   
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3.3.3 eWOM 

När konsumenter utbyter information med varandra om en viss produkt så påverkar det 

produktens välgång (David, Guiltman & Jones 1979).  Trots att massmedia generellt är 

framgångsrik med att informera om produkter så tenderar konsumenten att förlita sig mer på 

word-of-mouth (WOM) när det kommer till tjänster, alltså åsikter och informationsutbyten mellan 

bekanta (Haywood 1989). Detta diskuteras bero på tjänsternas immateriella egenskaper och brist 

på möjlighet att prova, se eller känna på tjänsten likt en produkt innan man köper den (ibid.). 

Word-of-mouth som kommer från någon som man har en fysiskt eller socialt nära relation till är 

oftast den som man söker eller följer råd från (King & Summers 1967). Författarna menar även 

att så kallade åsiktsledare har mycket trovärdighet i sin word-of-mouth. Word-of-mouth kan 

beskrivas som en kommunikation mellan konsumenter där de delar information och åsikter som 

påverkar konsumenten i sin konsumtion av produkter, tjänster och varumärken (Jalilvand, 

Esfahani & Samiei 2011). 

 

Med internet har nya vägar för word-of-mouth skapats och både konsumenten och avsändaren har 

flera olika forum till sitt förfogande för att kunna sprida information och åsikter om produkter, 

tjänster och varumärken (Jalilvand, Esfahani & Samiei 2011). Informationen som sprids via 

elektroniskt word-of-mouth kan vara både negativ och positiv och komma från potentiella, 

nuvarande eller gamla konsumenter, vem som helst som har en uppfattning eller åsikt. Till 

skillnad från WOM så är kommunikation via eWOM tillgängligt för fler människor och har på så 

sätt större chans att nå ut (ibid.). 

 

I samband med sociala mediers framfart har eWOM blivit ett verktyg för att kommunicera med 

sitt befintliga nätverk på plattformarna (Erkan & Evans 2016). Författarna menar att människor 

nu kan utbyta åsikter och erfarenheter om produkter eller tjänster med sitt sociala medier – 

nätverk. Författarna förklarar vidare att begränsad anonymitet har blivit ett resultat av detta vilket 

lett till att eWOM-information kan ses som mer tillförlitlig och pålitlig. eWOM-information i 

sociala medier kan kommuniceras på ett flertal olika sätt. En användare kan medvetet publicera 

något om ett varumärke och deras produkter eller tjänster. Dessutom kan användarna utan avsikt 

visa sitt nätverk sina åsikter om ett varumärke genom att exempelvis bli en fan av varumärken 

eller interagera med varumärket genom att gilla och kommentera dennes inlägg (ibid.). 
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3.4 Teoretisk konceptualisering  

Efter mycket sökande och resonerande utformades teorikapitlets huvudrubriker, Varumärke och 

Digital marknadsföring utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi upplevde att vi hittade 

rikligt med teori kring dessa två ämnen men stötte på vissa svårigheter i sökandet av teorier 

kopplade till musikbranschen. Referensramen Skillnad på kulturell och kommersiell 

marknadsföring växte fram i ett senare skede av vårt arbete, efter att all empiri var insamlad och 

vi diskuterat dilemmat med vår handledare. Dessa tre centrala rubriker har använts för att få en 

djupare förståelse för den digitala utvecklingen och hur musikbranschen marknadsför artister på 

sociala medier. Alla dessa nämnda punkter har i sin tur bidragit till att utveckla djupet i 

studien. Vi anser att skillnaden mellan kulturell och kommersiell marknadsföring har varit den 

mest centrala delen av vår teoretiska referensram, tätt följt av vad som identifierar ett varumärke 

och samt marknadsföringsverkyg på sociala medier.  Vi vill dock poängtera att vissa delar av den 

teoretiska referensramen inte nämns i någon större utsträckning genom analys och slutsats. Dessa 

teorier finns snarare med för att ge läsaren en helhetsbild och större förståelse för centrala teman i 

studien.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Teoretisk konceptualisering (Källa: Egen)  
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4. Empiriskt resultat  
I följande kapitel presenteras insamlad empiri från kvalitativa intervjuer samt relevanta 

sekundärkällor i ämnet.  

 

Kort presentation av empirins respondenter: 

Erik Ohlsson - VD och grundare för artistbyrån Jubel 

Petter Seander - Grundare av Birds Will Sing For You 

Naomi B Wood - A&R på skivbolaget Sony Music 

Albin Johnsén - Artist och Label manager på Realistic Records 

Henrik Thunander - Artist under namnet Thuna 

Hanna Larsson - Artist och medlem i musikduon lennixx 

Jakob Karlberg - Artist  

(Presentation om intervjupersonerna samt utförandet av intervjuerna finns i Bilaga 3) 

 

 

4.1 Musikbranschen 

 

4.1.1 Musikbranschen och digitalisering 

Både Seander1 och Ohlsson2 menar att digitaliseringen har haft stora förändringar på 

musikbranschen. Både Wood3 och Johnsén4 började däremot jobba i musikbranschen när 

digitaliseringen redan skett och beskriver därför båda hur Spotify har stärkt sin position med fler 

följare och blivit en starkare plattform för marknadsföring. Seander fokuserar mer på hur 

förutsättningen för intäkter har påverkats, speciellt ur en artistdebutants perspektiv. 

Intäktströmmarna är mycket långsammare från till exempel streaming. Seander5 poängterar hur 

detta även har förändrat kostnaderna, idag är det mycket billigare att spela in och distribuera 

musik, vilket Ohlsson6 också påpekar. De båda beskriver hur detta i sin tur har påverkat att det 

 
1 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
2 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
3 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
4 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
5 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
6 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
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släpps otroligt mycket mer musik idag vilket Seander ser som en utmaning, det blir svårare att slå 

igenom bruset som han beskriver det. Seander förklarar vidare hur det är mycket högre krav på en 

artist idag då hen ständigt måste jobba parallellt med skivbolag och PR samt sociala medier. Det 

ställs högre krav på mängden material som artisten måste producera fram, vilken ofta måste vara 

mer personlig än förut på grund av att lyssnaren är mycket närmare artisten än förut. Även 

Ohlsson poängterar hur olika filter har försvunnit, artisten kan nu prata direkt med sina fans. Han 

beskriver också utmaningarna med att nå ut, att det idag har försvunnit, men det har, precis som 

Seander menar, skapat en konkurrens eftersom alla besitter medlen för att nå ut. Hela 

distributionskedjan har förändrats och Ohlsson beskriver de senaste 10 åren som en revolution i 

musikbranschen i och med digitaliseringen. Wood7 beskriver dagens monopol som hon upplever 

att Spotify har på streaming, framför i allt Sverige, vilket hon menar är en stor skillnad dom 

digitaliseringen har medfört.  

 

Seander menar att den digitaliserade marknadsföringen är gynnsam för de artister som är duktiga 

med sociala medier och trivs i det formatet då de kan komma väldigt långt utan hjälp, något som 

var mycket svårare innan digitaliseringen. Ohlsson beskriver också ansvarsskiftet i 

marknadsföringen då den tidigare låg hos skivbolagen men idag krävs det att artisten själv sköter 

kommunikationen. Effekterna av detta blir en kommunikativ press men även en transparens och 

solidaritet för artisten. Johnsén8 utgår från när han började jobba i musikbranschen för 12 år 

sedan, då var det viktigaste i marknadsföringen att spela live, oavsett var. Den fysiska närvaron 

var viktigt för att synas och bygga en stabil följarbas. Idag ser Johnsén att detta försvinner och att 

sociala medier är den viktigaste plattformen för att bygga basen med följare. Wood beskriver hur 

artister idag är mycket mer närvarande eftersom det är väldigt lätt med dagens digitala 

plattformar. En artist kan välja att vara ständigt uppkopplad och detta gör att följarbasen kommer 

mycket närmare artisten. Seander9 nämner genren hiphop som ett exempel, där stora delar av 

genren är utan skivkontrakt. Han påpekar även att marknadsföring genom nya digitala format har 

fört artisten närmare lyssnaren vilket sätter mer fokus på person och handling, vilket gynnar den 

artist som inte skiljer på sitt artistskap och sig själv. Däremot kan detta missgynna band där flera 

 
7 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
8 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
9 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
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ska lyckas synas.  

 

4.1.2 Artistens varumärke 

Ohlsson10 framhäver hur viktigt det är att jobba med både image och varumärke av en artist, 

vilket även Wood11 menar. När Seander jobbar med marknadsföringen av en artist varierar han 

arbetssätt efter förutsättningarna såsom vad för material artisten redan har. Image blir viktigare 

att jobba med när de jobbar från grunden med en artist och vad denna image är spelar ingen större 

roll. Wood beskriver också hur hon internt diskuterat ämnet med sina artister. Fast att en artist 

kanske inte tänker på sin image så menar Wood att den trots allt finns där. Vidare förklarar Wood 

att image inte är något som bör skapas utan något som finns där och enbart bör förstärkas och 

förtydligas. Även Seander menar att vikten ligger i tydlighet och att vara konsekvent samt ha ett 

långsiktigt tänk, det är vad som kommer att bibehålla en större publik. Även Ohlsson och 

Johnsén12 beskriver vikten av att vara konsekvent och långsiktighet för att kunna utveckla en 

stark image och ett starkt varumärke. Både Ohlsson och Sedaner framhäver även vikten av att 

göra ett motiverat val angående vilken eller vilka plattformar som artisten bör synas på och 

medverka i. Dock menar Johnsén att vissa kampanjer är för att få många klicks och streams, 

däremot så måste kortsiktiga projekt gå i linje med allt annat som är långsiktigt. Ohlsson 

motiverar för att varumärke och kommunikation sitter ihop mer än någonsin. Wood menar att 

genom att hon och teamet förstår artistens image så kan man utifrån det finna vilken målgrupp 

som kan tänkas gilla artisten. 

 

Seander skiljer på image och varumärke när han arbetar med marknadsföring. Han beskriver 

image som artisten, hur artisten vill framställa sig och framställs. Vad man sedan gör är en artists 

varumärke, vem man samarbetar med och vart man syns. Seander menar även att en artist måste 

ha en image först innan hen kan jobba med sitt varumärke. Däremot menar Seander13 att 

varumärke som begrepp har en mer negativ klang än vad image har och att det för vissa artister är 

viktigare att endast fokusera på att jobba med sin image än byggandet av sitt varumärke. 

Ohlsson14 däremot menar att de är snarlikt, varumärke är vem du är och image är en 

 
10 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
11 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
12 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
13 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
14 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
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klassificering av det. Varumärke kan vara artistens målgrupp och grafiska formspråk medan 

image beskriver hur artisten är. Johnsén15 är inne på samma spår som Ohlsson och menar att de 

båda begreppen är snarlika samt att en trovärdig och stark image måste gå i linje med varumärke. 

Wood16 skiljer inte på image och varumärke i praktiken men vet att det teoretiskt finns en 

skillnad. Vidare beskriver hon hur artistens image är dennes varumärke.  

 

När Seander jobbar med en artists varumärke fokuserar han på vilka plattformar som man bör 

satsa på, som distributionskanaler och livescener. Varumärkessamarbeten med företag och 

organisationer anser Seander vara svårare att selektera och sker efter att artisten har gjort sig känd 

inom en krets. Ohlsson vill ha en tydlig bild av vilken uppfattning och tanke som artisten har för 

att sedan guida artisten hur den visionen ska förverkligas. Wood som ansåg att varken image eller 

varumärke skapas från grunden menar att de endast förstärker det. Om något skapas så kan detta 

vara kompletterande material som logotyp eller grafisk profil vars syfte är att förstärka artistens 

personlighet och musik. 

 

Seander anser att ju mer kommersiell en artist är desto viktigare bli det alliera sig med 

varumärken där en artist med smalare image bör hålla den mer ren. Han framhäver även att det är 

viktigt för dom runt artisten att uppmärksamma konsekvenserna av olika samarbeten. Ohlsson17 

beskriver hur varumärkesbilden blir utgångspunkten i allt runt artisten och riktningen på 

strategin. Han menar att varumärke, image och strategi hänger ihop och lyckas man inte förmedla 

detta inom teamet så kommer man inte lyckas förmedla det till ett kommande fan. Wood18 tar en 

annan vinkel där hon menar att det beror på vilken genre som artisten verkar inom. Hon dras åt 

pophållet där hon nämner Miley Cyrus som ett tydligt exempel där man marknadsför hennes 

varumärke mycket. Vidare beskriver Wood hur även artister vars varumärke inte ska vara synligt 

har ju trots allt ett varumärke.  

 

Seander19 framhäver egenskaper hos en artist som långsiktighet och att hen inte är för intresserad 

av marknadsföring som optimala vid ett samarbete. Även Ohlsson värderar långsiktighet och 

 
15 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
16 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
17 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
18 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
19 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
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uthållighet när han ska arbeta med en artist. Både Seander och Johnsén20 poängterar att artisten 

främst bör fokusera på sin musik och Seander förklarar vidare att en bra liveakt samt hen ska ha 

en tydlig bild på hur hen ska representera sig är önskvärt. Han framhäver hur artisten och han 

själv då kompletterar varandra i kunskap och arbetsuppgifter. Johnsén värderar trovärdighet högt 

hos en artist som han jobbar med. Wood beskriver också hur kvalitativ musik är väldigt viktigt 

och önskvärt hos en artist hon jobbar med, det är grunden för ett samarbete. Vidare beskriver hon 

hur det är viktigt att hon kan skapa goda relationer till artistens och hens management samt en 

samförståelse i vision och projektmål.  

 

4.1.3 Sociala medier 

Ohlsson förutspår att det som han kallar för plattformsdiskussionen kommer att försvinna för att 

det ständigt kommit nya sedan digitaliseringen tog fart. Han menar att diskussionen kommer att 

fokuseras på var ens varumärke passar istället. Seander framhåller att artisten bör verka på flera 

olika plattformar parallellt som media, press, radio, spotify och sociala medier samt live. Om 

fokus läggs på endast en grej kan det skada andra avseenden som till exempel om en artist som 

har jättemånga streams men på livespelningen dyker bara fem personer upp. Johnsén21 däremot 

menar att instagram är mest populärt men att även TikTok är starkt, där saknas dock mycket 

kunskap hos artister på hur de ska använda appen. När frågan går till vilka sociala medier som är 

viktigast för en artists marknadsföring menar Seander att det blir en fråga om vilken åldersgrupp 

artisten har. Detta beskriver även Ohlsson22 men han menar att fokus bör ligga på vad man 

kommunicerar och inte på vilken kanal. Även Wood23 menar att valet av plattform baseras på 

målgrupp men även på vilka engagemengsmåls artisten har. Hon nämner yngre generationer som 

mest engagerade vilka man hittar på TikTok och Youtube. Däremot nämner hon instagram som 

en bra plattform för när artisten vill ha en konstant synlighet. 

 

Både Seander24 och Ohlsson beskriver vikten av sociala medier i artistens marknadsföring som en 

knytpunkt och bas för övrig marknadsföring. Artistens sociala media konton blir oftast också den 

första kanalen som lyssnaren nås av och Seander poängterar då hur det blir svårare att jobba med 

 
20 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
21 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
22 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
23 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
24 Petter Seander. Grundare av Birds will sing for you, Personlig intervju, 27 november 2019 
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en artist som inte har en vilja att jobba med sociala medier. Ohlsson spekulerar i samma bana, att 

det är på artistens sociala medier fanbasen byggs. Även Johnsén menar att det har stor betydelse 

för att det är där som artisten syns. Wood hävdar också att sociala medier är viktiga, framför allt 

för att dagens publik har ett kort uppmärksamhetsfokus. Genom att återfinnas på flera plattformar 

så skapar artisten den konsekventa synligheten som får publiken uppmärksam på artisten. Hon 

beskriver även Spotify som en gatekeeper för musiken vilket bidrar till sociala mediers betydelse 

för artisten. 

 

Ohlsson tycker att sociala medier är den tydligaste kanalen för en artist att visa upp sitt 

varumärke men att det inte passar alla. Seander menar att en bra mix mellan privat och artist är 

viktigt när en artist jobbar med att utveckla sitt varumärke genom sociala medier. Artisten kan 

vara privat och personlig på sina konton men får inte glömma att visa upp sitt artistskap samtidigt 

som hen inte ska kännas som en reklampelare. Han nämner även sociala medier som ett bra 

verktyg för att urskilja de riktiga fansen, de mest dedikerade vilket är ett viktigt mätverktyg för 

branschmänniskor. Wood25 beskriver hur en artist bör sträva efter att vara sig själv på sociala 

medier och bemöta publiken som man bemöter sina vänner. Hon tror att det personliga uttrycket 

skapar en känsla hos publiken som relaterar till artisten. Informativa poster om musiken tror hon 

måste kombineras med personligheten för att det skapar engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
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4.2 Artister 

 

4.2.1 Sociala medier 

Karlberg26, Johnsén27, Larsson28 och Thunander29 föredrar alla och använder framförallt 

Instagram. Thunander uppdaterar även sin Facebooksida. Han nämner även Spotify men 

poängterar att det inte räknas som ett socialt medie. Musikgruppen lennixx har konton på 

Facebook, Twitter och youtube vilka de sällan uppdaterar samt Instagram, vilken tillsammans 

med Twitter, är de enda konton som de själva driver. Karlberg har likt lennixx även en 

Facebooksida samt ett Youtubekonto vilken han vill uppdatera mer. Privat har han Snapchat samt 

en offentlig Twitter och TikTok. Av alla dessa medier föredrar Karlberg Youtube då han har haft 

möjligheten att lära sig olika egenskaper som att spela gitarr och utöva trolleri. Det var även 

genom detta medium som skivbolaget Sony Music hittade och valde att kontakta Karlberg för ett 

artistkontrakt. Vidare beskriver Karlberg hur han vid denna tidpunkt övervakade olika artister och 

deras musiksläpp för att på så vis vara först med akustiska covers på Youtube, vilket också han 

beskriver som en viktig del i händelseförloppet att få ett skivkontrakt. 

 

Thunander30 har endast ett Instagramkonto som han använder i främsta syfte för sin artistkarriär 

och påpekar att han förmodligen hade agerat annorlunda om kontot var privat. Detta tror han har 

bidragit till att han är mer privat än om han hade haft två separata konton. Johnsén31 har försökt 

att driva ett artistkonto och ett privat konto men tyckte då inte att det fungerat bra. Därav har 

Johnsén idag bara ett artistkonto på Instagram där han också delar med sig av personliga men inte 

privata tankar. Larsson32 beskriver hur hon och Andrea Kallström utöver deras lennixxkonto har 

sina egna, privata konton på sociala medier. Hon beskriver att det är deras individa viljor och för 

att tillfredsställa följarna som ligger till grund för detta. Vidare förklarar hon att hon inte strävar 

efter att bli känd som Hanna Larsson och ser ingen mening med att framhäva sig själv som 

 
26 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
27 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
28 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
29 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
30 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
31 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
32 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
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person i duon, hon vill att musiken ska vara i centrum. Detta beskriver hon som en av 

anledningarna till att det gemensamma kontot har färre följare än deras gemensamma. Karlberg33 

har enbart en privat Snapchat vilket gör Facebook, Instagram, Twitter, TikTok och Youtube till 

offentliga konton. Han nämner däremot att han funderar på att göra sin Snapchat offentlig för att 

nå ut på ett mer personligt plan till sina lyssnare, vilket han ser som en fördel. Vidare beskriver 

han hur de offentliga kontona mestadels består utav musikrelaterade poster och har sällan 

personliga eller privata inslag.  

 

Thunander använder Instagram i främsta syfte för att främja sin musik och skapa relationer med 

sina fans samt till viss del bygga sin image som artist. Larsson däremot beskriver sitt 

användningssyfte med Instagram som att nå ut och sprida ordet om nya projekt. Johnsén 

beskriver även han hur hans främst syfte med Instagram är att kommunicera nyheter om sitt 

artistprojekt. Larsson menar att även fast Instagram är det sociala medie som hon helst använder 

så hade hon helst varit utan det då endast artistkarriären är det som motiverar till användandet. 

Thunander34 motiverar sitt val av att främst fokusera på Instagram med att det är det största 

sociala mediet samt att appen besitter många roliga möjligheter. Han framhäver även hur det 

hjälper honom att skapa relationer till lyssnare och bygga en artistimage. Karlbergs35 Instagram 

konto skapades först i ett privat syfte men när musikkarriären tog fart blev det automatiskt hans 

offentliga konto. Idag använder han sitt konto i syftet att marknadsföra sig som artist men också 

för att kunna följa andra och skapa kontakter. 

 

Thunander har 3323 följare på Instagram vid intervjuns tillfälle och han anser att det i relation till 

antalet lyssnare på Spotify inte är många följare, de offentliga siffrorna för Thunanders lyssnare 

per månad är 93.143. Han definierar många följare att på instagram till ett antal av 

10.000.  Larsson36 har 106.000 följare på sitt offentliga men privata konto, Kallström har 24.900 

följare och deras gemensamma konto för Lennixx har 13.400 följare. Larsson tycker att de alla tre 

kontona har många följare men beskriver också hur hon upplever att det är vanligt med så många 

följare. Hon refererar till influencers som exempel. Johnsén37 har 15.000 följare på Instagram och 

 
33 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
34 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
35 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
36 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
37 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
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ställer dom i korrelation till hur hur många lyssnare han har i månaden på Spotify, 400.000. Med 

den parallellen anser han att han som artist bör arbeta mer med sitt varumärke eftersom han har 

betydligt många fler lyssnare. Karlberg svarar snabbt att han har för lite följare på frågan hur 

många Instagramföljare han har. Denna siffra är 6315 följare vilken han ställer i jämförelse på 

sina totala streams på 70 miljoner, per månad har Karlberg cirka 250.000 lyssnare per månad. 

Däremot menar Karlberg att de följare han har ger honom en bra räckvidd då dom är engagerade 

och aktiva i from av till exempel kommentarer.  

 

Thunander38 uppfattade en märkbar ökning i följare på instagram när han släppte albumet “Kul 

att du fick träffa mig” som släpptes år 2018 utan uppbackning från ett skivbolag. Vidare menar 

han att detta kan bero på att han då hade blivit mer personlig i sitt uttryck. Även Johnsén upplever 

fler reaktioner på de inlägg som är personliga och relaterbara för människor däremot ser ha ingen 

specifik tidpunkt eller händelse som fick följarantalet att öka. Larsson39 uppfattar heller ingen 

specifik tidpunkt eller händelse där följarantalet ökade avsevärt på deras Instagramkonton. 

 

Johnsén40 ser inget mönster i hur han använder sin Instagram i förhållande till följarantalet 

eftersom han har haft samma antal följare under en längre tid. Detta står i motsats till Thunander 

och Larsson som båda ser ett tydligt mönster. Thunander tycker sig se en ökning av följare när 

han släpper ny musik men även när han lägger upp något som avviker från andra inlägg som 

liveklipp. Larsson ser ett märkbart mönster när hon inte uppdaterat på ett tag, då förlorar hon ett 

stort antal följare. Hon förklarar att bildernas kvalitet inte spelar lika stor roll som konsekvens av 

uppladdning. Som exempel berättar hon att hon förut hade 140.000 följare, jämfört med 

nuvarande 106.000 och förklarar att detta beror på att när hon väl laddar upp ett foto så blir 

hennes följare medvetna om att de följer henne och då väljer att avfölja henne. Hon ser liknande 

tendenser på lennixx-kontot där följarantalet ökar ju oftare och mer konsekvent dom uppdaterar. 

Karlberg41 ser att rörligt och audiovisuellt material går bättre än andra poster vilket han förklarar 

som att ljud-media är det trendiga just nu, och ger  podcasts som exempel. Han ser däremot att 

det blir mindre engagemang på poster där han själv inte är med visuellt.  

 
38 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
39 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
40 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
41 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
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Då Larsson och Kallström enbart hanterar deras Instagramkonto samt mer sällan deras 

Twitterkonto själva så är dessa deras främsta val av sociala medier. Marknadsföring på andra 

kanaler sköter deras skivbolag. Karlberg använder helst Facebook, Instagram och Youtube men 

om han däremot ska betala för marknadsföring så satsar han på att synas på konton som är större 

än hans egna, det leder mer trafik till hans konton om dessa delar hans innehåll.  

 

Johnsén använder enbart Instagram för att det är anpassat för flöde och story. Karlberg42 driver 

alla sina sociala media konton själv och låter artistprojekt fokuseras till Instagram och använder 

Youtube till längre filmer, där är han mer noggrann. Facebook används för informativa poster 

utan att driva en interaktiv dialog med följarna, vilket han menar att han bör bli bättre på.  

 

4.2.2 Varumärke 

Thunander43 skiljer inte på varumärke och image när han jobbar med marknadsföringen för 

honom som artist. Han tillägger dock att han är medveten om vad han lägger upp för att skapa en 

konsekvent estetik. Larsson44 menar att en artists varumärke består utav hela personligheten och 

ger exempel som musikvideos, grafiskt utseende på Instagramkonto och även en klädstil utanför 

artisteriet. Hon ser detta som negativt för sin egen musikkarriär eftersom hon inte vill utnyttja 

eller exponera detta, vilket hon menar påverkar hennes antal lyssnare. Image däremot beskriver 

Larssson som vad en artist vill framstå som, med detta menar hon att det är kopplat till vad en 

artist väljer att göra samt att inte göra. Hon framhäver även hur varumärke och image hänger ihop 

där den förstnämnda beskrivs som vad man väljer att presentera och den sistnämnda är hur man 

alltid blir presenterad i de valda sammanhangen. Karlberg svarar instinktivt att image och 

varumärke är samma sak men utvecklar sedan att image är hur man ser ut och varumärke är 

bredare. I praktiken skiljer han inte dessa två begrepp åt i sin marknadsföring.  

 

Karlberg har sitt varumärke i åtanke när han marknadsför sig men menar att han inte vill göra det 

för mycket, han poängterar också att om han inte tänker på det så blir det ändå som en del av hans 

varumärke. Han baserar sina beslut på vad han tycker är roligt eller har en vilja till att göra och 

 
42 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
43 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
44 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
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inte på hur det uppfattas, vilket blir då hans varumärke. Han beskriver hur han alltid har hatt på 

sig på scenen vilket är ett medvetet val att bibehålla för att det har blivit en del av hans 

varumärke. Vidare beskriver han att det är viktigt för honom att framställas som en musiker och 

inte enbart artist, vilket är något som han aktivt jobbar med  

 

Thunander45 har valt att främst använda Instagram då han ser det som det mest effektiva 

verktyget i marknadsföringen av sitt varumärke. Detta gör att han aktivt valt att utesluta TikTok 

då han inte ser att det skulle stärka hans image, situationen skulle dock se annorlunda ut om 

TikTok skulle bli det största sociala mediet. Larsson46 däremot anser att hon jobbar för lite med 

sitt varumärke och image, hon nämner just visuella inslag som viktiga som musikvideos. Likt 

Thunander ser hon Instagram som ett bra verktyg för utveckling av image och varumärke och 

menar att det är ett ¨måste¨. Johnsén47 kan se Instagram som ett verktyg för att utveckla sitt 

artistvarumäkre men anser sig, likt Larsson, att vara dålig på det. Karlberg48 ser även han sociala 

medier som ett verktyg för att utveckla sitt varumärke men poängterar att TV, radio och 

tidningar, vilket han benämner som gammelmedia, inte bör underskattas. Han menar att 

Melodifestivalen är ett exempel på sådant media eftersom det har en enorm räckvidd vilket 

endast kan liknas vid sociala trendfenomen som Harlem Shake. Han framhäver även vikten av att 

ständigt vara tillmötesgående mot fans eller intresserad att interagera med publiken vid 

spelningar.  

 

4.2.3 Image 

Thunander letar efter orden för att kunna beskriva hur han jobbar med sin image och kommer 

slutligen fram till att han försöker vara en relaterbar person. Han strävar efter att vara sig själv i 

sin image trots att många gånger spelar en roll i det musikaliska. Han ser att Instagram kan tjäna 

som ett verktyg för att utveckla denna image. 

 

 

 
45 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
46 Hanna Larsson. Artist i duon Lennix, Telefonintervju, 26 november 2019 
47 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
48 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
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5. Analys  
I följande kapitel analyseras och diskuteras den insamlade empiriska datans likheter och 

skillnader parallellt med den presenterade teorin.  Målsättningen med detta är att nå ytterligare 

djup i studien för att slutligen kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.   

 

5.1 Den digitala utvecklingen  

I samband med den digitala utvecklingen har det blivit avsevärt viktigare för aktörer att anpassa 

sig till de nya marknadsföringsverktyg som uppkommit. Det har blivit allt lättare för människor 

att ta del av information och själva bestämma vilken typ av information de faktiskt vill ta del av. 

Detta har lett till svårigheter för aktörer att nå ut med sitt budskap och vara så pass unika att 

människor vill ta del av det (Lidman 2016). Denna förändring drabbade även musikbranschen 

och våra respondenter bekräftar att dessa svårigheter med att nå ut till önskad målgrupp även 

gäller för artister. Just att nå ut genom bruset är en förändringsfaktor som påtalas och diskuteras 

av våra respondenter genomgående i empirin, även att det är idag lättare för en artist att både 

skapa och få ut sin musik själv. Däremot menar respondenterna att det är desto fler krav kring det 

släppta materialet och artisten som nu måste släppa musik mer sporadiskt och vara mer personlig 

gentemot lyssnaren på grund av den ökade konkurrensen.  

 

Vi ser en koppling mellan våra branschrespondenters svar och Lidman (2016) som alla är eniga 

om hur digitaliseringen påverkat marknadsföringen. Lidman styrker respondeternas argument 

genom att förklara att aktörer behöver anpassa sig i takt med att utvecklingen går framåt. Med 

detta argumenterar Lidman för hur viktigt det är att använda sig av digitala 

marknadsföringsstrategier för att nå ut med sitt syfte genom det ökade bruset till avsedd 

målgrupp, precis som tidigare nämnda respondenter menar.  

 

Det framkom tydligt i studiens undersökning att digitaliseringen i musikbranschen har förändrat 

hur marknadsföring görs kring en artist idag. Alla intervjuade respondenter är överens om att 

sociala medier har stor betydelse för dagens artist och hens marknadsföring. Det finns som 

tidigare nämnt, ett samförstånd hos både branschrespondenter och artister, både direkt och 

indirekt uttalat om den konkurrens som musikmarknaden präglas av, att ¨nå igenom bruset¨ är 

återkommande ord. Det finns också en förståelse för hur sociala medier skapar bruset men även 
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hur en med hjälp av sociala medier kan slå igenom detta mediabrus, dock krävs det en viss 

kunskap och ett intresse.  

 

 

5.2 Sociala medier och varumärke 

 

5.2.1 Artisten som varumärke på sociala medier 

Schroeder (2005) menar att byggandet av varumärke som konstnär kräver att konsumenten 

relaterar till det som konstnären har skapat. I detta fallet kan det tolkas som att musiklyssnaren 

måste relatera och identifiera sig med det som artisten skapar, framför allt då musiken. Men det 

konstnären skapar är inte bara musik. Schroeder beskriver vidare hur konstnären måste skapa sig 

en image och ett attribut som är utmärkande för konstskaparen. Detta kan vara genom en egen 

stil, namnkännedom, ett sound eller utseende, Schroeder beskriver detta som konstnärens visuella 

varumärke. Utifrån vår empiriska data vill vi påstå att sådana ting går att förmedla genom sociala 

medier vilket talar för dess betydelse för byggandet av en artists varumärke. Som innan redogjort 

menar artisterna vi intervjuat att de inte medvetet bygger sitt varumärke genom sociala medier, 

även fast de upplever att det skulle gynna dom, dock så kan vi genom Schroders syn på 

konstnären som varumärke argumenterar för att artisterna faktiskt gör detta. Eftersom alla artister 

i sina intervjuer ansåg att främsta syftet med sociala medier är att skapa relationer till lyssnare, så 

tolkar vi det som att arbetar de för att lyssnaren ska relatera till artisten och dennes skapande, 

vilket är en del av varumärkesbyggandet såsom Schroeder ser det. Detta är något som Machin 

(2010) åter styrker och menar att det är viktigt för en artists varumärke att förmedla deras 

intention och syfte med musiken och på så sätt skapa en personlig image gentemot sina fans.  

 

Skillnaden mellan image och varumärke definieras olika av respondenterna men vissa mönster 

återfinns. Branschrespondenterna klargör att de arbetar med image och varumärke av en artist i 

marknadsföringen och vet att det är en teoretisk skillnad dock applicerar inte alla denna skillnad i 

praktiken. Artisterna däremot skiljer begreppen åt i mindre utsträckning och intresserar sig inte 

lika mycket åt att aktivt framhäva en image eller ett varumärke. Den generella definitionen på 

image är att det är en del av varumärket, ett smalare begrepp som omfattar hur artisten framställs 

och uppfattas. Varumärke beskrivs som ett större begrepp och definieras som vad en artist gör, 
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syns och samarbetar mer. Svårigheterna kring att skapa ett starkt varumärke som artist är att det 

enligt Owsinksi (2017) kretsar kring immateriella aspekter i form av artisten själv, deras musik 

och image. Enligt Seetharaman och Gunalan (2001) har även personer ett varumärke och 

förklarar att vad som specificerar ett varumärke inte är fysiska aspekter utan de tillhörande 

materiella, immateriella och känslomässiga egenskaper. Då en artist är en person så går det inte 

på samma sätt som med en fysisk produkt att marknadsföra denne. För att skapa ett starkt 

varumärke beskriver Machin (2010) och Montoya (2002) fyra riktlinjer: relaterbarhet, felbarhet, 

positivism samt äkthet. Dessa är variabler som återfinns hos många av artisterna genomgående i 

deras intervjuer, trots att det på frågan om hur de separerar och jobbar med varumärke och image 

menar att de inte ser någon skillnad på begreppen. Artisterna beskriver hur de strävar efter att 

vara sig själva på sociala medier, genom att de visar upp en äkta bild av sig själva samt vågar 

påtala sina svagheter så får deras följare en känsla av igenkännande, detta kopplas tydligt till 

äkthet och relarterbarhet. Artisterna påpekar även att de vill nå ut och skapa relationer till 

lyssnaren, detta gör många genom att selektera sociala medier eller genom att aktivt driva dom 

själva, vilket inte är ett medvetet val för att stärka varumärket men effekten blir ändå att det 

skapas en entusiasm hos följarna (positivism). Vidare förklarar många artister att de delar med sig 

av personliga tankar på sina sociala medier, dock oftast ej privata vilket vi fann att artisterna 

skilde åt, därav framhäver artisterna sina personlighet kompromisslöst och skapar incitament för 

följaren att relatera till artisten och dennes varumärke enligt Machin och Motoyas riktlinjer. Det 

många dock många av de intervjuade artisterna som påpekade att de får mer respons och 

reaktioner av sina följare när de faktiskt delar med sig av mer privat information, vilket ur vår 

synvinkel stärker både relaterbarheten och äktheten hos artistens varumärke. Det talar även för 

felbarhet då många personliga tankar kan vara sådant som normen ser som brister eller svagheter 

men som människor ändå kan relatera till och känna igen sig i. Utifrån detta vill vi påstå att dessa 

riktlinjer har stor betydelse kring om en artists varumärke anses som stark eller inte. 

Svårigheterna är, som tidigare nämnt att faktorerna kring en person som ett starkt varumärke 

handlar om de immateriella och känslomässiga aspekterna. Detta innebär att en artist behöver 

förmedla en känsla till sina mottagare, antingen i form av igenkännande, ett intryck av att artisten 

är sig själv eller en känsla av att hen känner artisten.  
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5.2.2 Att kommunicera en artists varumärke på sociala medier   

Mycket argumenterar för sociala mediers betydelse för artistens varumärkesbyggande, både 

teoretiskt och genom respondenternas erfarenheter. Dock så finns det en genomsyrande 

uppfattning om att olika digitala plattformar har olika syften. Alla artisterna föredrar i första hand 

Instagram som socialt media men även Facebook, Twitter och Youtube nämns, dessa får dock ta 

en plats i baksätet. Trots detta beskriver artisterna hur de är införstådda med att olika plattformar 

når olika grupper vilket även branschrespondenterna framhäver. Dock finns det flera olika 

kompletterande uppfattningar om plattformarnas olika syfte och betydelse. Wood49 menar att 

utöver målgrupp bör man även välja plattform efter det önskade engagemanget. Plattformar 

riktade till yngre åldrar kan generera mer engagemang än plattformar för äldre målgrupper då hon 

ser den yngre generation som mer engagerad. Ohlsson50 kasserar hela plattformsdiskussionen och 

menar att utöver målgrupp så bör fokus ligga på vad du ska kommunicera och inte var. Målgrupp 

och plattform är faktorer som Smith (2014) beskriver i sin modell kallad POST som syftar till att 

skapa en stadig följarbas på sociala medier. Målgrupp som respondenterna nämner menar Smith 

att man måste identifiera och använda rätt plattform för att nå (people). När detta är gjort bör 

artisten formulera ett syfte med de sociala medierna och marknadsföringen genom dem 

(objective). Vidare ska artisten skapa en strategi som genomsyras av återkoppling och förståelse 

samt med insamling av data och statistik (strategy). Till sist krävs en kunskap i sociala medier 

och dess teknologi för att lyckas med sina sociala medier (technology). Vi kan från vår empiriska 

data uppfatta att branschrespondenterna men framför allt artisterna saknar en lika tydlig modell 

som POST i sin marknadsföring och användning av sociala medier. Vi menar att en struktur som 

POST skulle vara gynnsam för artisternas varumärkesbyggande och imageutveckling då det ger 

tydliga riktlinjer och en plan för hur arbetet bör fortgå. Det finns många olika verktyg på sociala 

medier men även statestiksidor som Spotify For Artist och Chartmetric där artisten kan identifiera 

målgruppen och applicera detta i sitt syfte och i utformningen av sina sociala medier. Genom att 

skapa en förståelse och plattformsöverskridande strategi skapar artisten en ultimat utgångspunkt 

för sitt varumärkesbyggande. Detta kräver också en kunskap och förståelse för hur denna 

teknologi hittas, tolkas och bör användas vilket flera respondenter nämner som ett problem. Flera 

artister nämner hur de är medvetna om TikToks popularitet men att de inte besitter kunskaper om 

hur de ska manövrera teknologin vilket en kan gynnas av. 

 
49 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
50 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
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Om artisten utvecklar en personlig POST-modell tror vi att lyssnare kan förvandlas till följare 

vilket är något som Johnsén51, Karlberg52 och Thunander53 nämner. De alla tre påpekar hur de i 

relation till lyssnare har få följare och POST kan vara ett gynnsamt hjälpmedel då det skapar en 

övergripande plattformsstrategi. De tre artisterna har har en reel uppfattning om korreltionen 

mellan sina instagramföljare och lyssnare per månad på Spotify vilket går att se i Figur 5. 

Johnsén, Karlberg och Thunander har en låg procent följare i förhållande till lyssnare, 2%, 3% 

respektive 4%. I jämförelse till lennixx är det låga siffror dock finns det andra variabler i deras 

fall vilka har bidragit till den höga procenten. Karlberg54 upplevde sina följare som aktiva och 

engagerade vilket siffrorna visar att följarna till delvis är. Däremot har Thunander55 och lennixx 

mer engagerade följare i antal som gillar bilder dock nämnde inte artisterna detta under sina 

intervjuer.  

 

Electronic word-of-mouth (eWOM) är en ny variant av det klassiska begreppet word-of-mouth 

(WOM) (Erkan & Evans 2016). Detta begrepp handlar om hur människor sprider information om 

varumärken genom sina sociala kanaler (ibid). Vi vill påstå att detta är en följd av hur artisterna 

jobbar med sitt varumärke på sociala medier. Genom ett starkt varumärke skapas en stabil och 

engagerad följarbas som genom gillningar, kommentarer och delningar i sina sociala kanaler 

sprider vidare sin uppfattning på varumärket. Problematiken kring kommuniceringen av ett 

varumärke och dess image är som tidigare nämnt att det är svårt att definiera vad som faktiskt ska 

marknadsföras. Enligt Hsieh, Pan och Setiono (2004) är ett varumärkes image någon specifik 

faktor utan snarare är något som upplevs och varierar från individ till individ. Detta innebär att 

även om en artist anses som attraktiv och intressant av en viss mängd människor så upplevs 

denne inte på samma sätt av alla. Däremot menar författarna att en stark varumärkesimage kan 

bidra till en känsla av samhörighet hos dessa personer, vilka kan likställas som en artists fans, och 

skapa den önskade imagen. Thunander påpekar att han försöker ha en nära relation till sina 

följare som han själv beskriver som dedikerade. Thunanders varumärke upplevs antagligen inte 

 
51 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
52 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
53 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
54 Jakob Karlberg. Artist, Telefonintervju, 3 januari 2020 
55 Henrik Thunander. Artist under namnet Thuna, Telefonintervju, 25 november 2019 
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som starkt av alla, däremot är de följarna han har engagerade vilket skapar en stark 

varumärkesimage för honom som artist.  

 

Tabell 3: Statistik (Källa: Instagram 2019, Spotify 2019) 

 

 

5.3 Att marknadsföra musik  

På frågan “Hur använder du dina sociala medier?” svarar alla artister i sina intervjuer att de 

använder dem för att nå ut med sin musik. Det är även flertalet gånger som artisterna nämner att 

deras primära intresse är att göra musik men att de borde jobba mer på sitt varumärke. 

Branschpersonerna säger däremot alla i sina intervjuer att ett starkt varumärke är det som är 

grundläggande för en framgångsrik artistkarriär och att varumärket behöver jobbas på långsiktigt 

och konsekvent för att det ska bli framgångsrikt. Utifrån detta ser vi starka kopplingar till teorier 

kring marknadsföring av konst. Marknadsföring av konst (musik) utgår från konstnärens 

(artistens) självförverkligande (Björkegren 1992). Musik skapas enligt Stenström (2002) på 

artistens villkor och det är hens behov av att uttrycka sig som styr. Detta innebär att musik är 

produktorienterad där en låt skapas och sedan marknadsförs till önskad målgrupp. Det som skiljer 

denna kulturella marknadsföring från marknadsföring i kommersiella verksamheter är att den 

sistnämnda istället är marknadsorienterad och inriktad på att tillfredsställa konsumenternas 

behov. Utifrån detta vill vi tolka det som att artisternas främsta intresse är att uppnå någon form 

av självförverkligande och förmedla sina tankar, känslor och åsikter genom musiken, vilket kan 

passa in i den kulturella marknadsföringsmodellen, som presenteras mer ingående i nästa stycke. 

Tvärtom tolkar vi det som att branschpersonerna som jobbar med artisterna vill nå ut mer enligt 

Artist Följare på 

Instagram 

Genomsnitt 

antal likes 

Lyssnare/månad 

på Spotify 

Antal 

följare som 

gillar bilder  

Spotifylyssnare i 

förhållande till 

Instagramföljare 

Jakob 6325 370 262.187 6% 2% 

Albin 15.200 152 436.435 1% 3% 

Thuna 3296 366 93.548 11% 4% 

lennixx 13.400 1449 14.401 11% 93% 
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den traditionella marknadsföringsmodellen och i första hand vill marknadsföra själva artisten och 

i andra hand artistens musik.  

 

5.3.1 Marknadsföra artister eller deras musik?  

Det som dock inte stämmer helt överens med den traditionella marknadsföringsmodellen är att 

den riktar in sig på konsumenters behov och förmågan att tillfredsställa dessa (Colbert 2001). I 

detta fallet kan konsumenterna ses som artistens lyssnare, fans och följare där artisten är 

produkten i fråga, dock tolkar vi det inte som att Seander, Ohlsson56 och Wood57 menar att 

artisten formas och släpper musik efter vad marknaden efterfrågar. Vi tolkar det snarare som att 

de syftar på att de vet vad som fungerar på musikmarknaden och att det krävs kvalitativ musik 

och ett arbetssätt som är långsiktigt och konsekvent, på så sätt kan den processen appliceras i en 

traditionell marknadsföringsmodell. Marknaden följer en viss typ av artist på sociala medier och 

lyssnar på en viss typ av musik. Genom informationssystem i form av statistik- och 

mätningsverktyg kan en se vad som skapar en populär artist med många följare. Vidare i den 

traditionella marknadsföringsmodellen är det företag, vilket i detta fallet är artisten som tar del av 

informationen och skapar det varumärket som sedan kommuniceras till marknaden med hjälp av 

marknadsföringsmixen; pris, produkt, plats och påverkan. Pris är enligt oss i detta fallet svårtolkat 

eftersom det är artisten och hens varumärke som är själva produkten. Vi vill ändå påstå att pris 

exempelvis kan vara vad artisten tar betalt vid en livespelning eller betalade företagssamarbeten. 

Produkt är som tidigare nämnt, själva artisten och vad som i detta fallet utmärker artistens 

varumärke. Plats handlar om de plattformar och sammanhang där artisten väljer att synas och 

slutligen påverkan som handlar om hur artisten marknadsför sig och vad hen väljer att 

marknadsföra.  

 

I den kulturella marknadsföringsmodellen kan vi applicera respondenternas åsikter och 

erfarenheter av sociala medier och varumärke. Denna modellen utgår ifrån produkten, i detta 

fallet fokuserar vi på artisten som produkten. Genom informationssystem som sociala medier, 

vilket många respondenter uppskattar och ser som ett viktigt verktyg, kan man finna information 

om marknadens olika segment. Artisten kan finna vilka lyssnare man bör marknadsföra sig till 

(konsumenter), vilka samarbetspartners man bör ha (sponsorer) och vilka människor man bör 

 
56 Erik Ohlsson. Grundare och VD av Jubel, Pesonlig intervju, 26 november 2019 
57 Naomi B Wood. A&R på Sony Music Sweden, Personlig intervju, 3 februari 2020 
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arbeta med (agenter). Sedan formuleras marknadsmixen där artisten bestämmer pris, plats och 

påverkan - vilka är variabler som inte allt går att formulera på en person. Plats kan vara sociala 

medier, selekterande av TV-framträdanden och livespelningar samt radio. Pris blir problematisk 

att formulera på en person men genom ett ekonomiskt perspektiv kan vi se hur artisten sätter ett 

pris på sitt varumärke till agenter i form av skivkontrakt, till sponsorer i form av betalda 

sponsorsamarbeten eller till konsumenten genom en livespelning eller meet and greet. Påverkan 

är hur artisten marknadsför sig och med vilket material, på sociala medier kan detta vara med 

eller utan rörligt och audio material och genom flöde eller story. Detta fokuseras sedan till den 

identifierade marknaden. Vi finner flera kopplingar mellan denna teori och våra respondenter. 

Johnsén58 beskriver hur han enbart använder Instagram för flöde och story vilket styrker hans val 

av påverkan i marknadsföringsmixen. Flera respondenter beskriver hur rörligt eller utstickande 

material fungerar bättre än andra poster. Owsinski samt Kotler, Armstrong och Opresnik menar 

att artisten själv är varumärket men trots detta blir det svårt att definiera, då en artist består utav 

flera immateriella aspekter. Detta talar för problematiken av att fokusera en artist i en modell 

gjord för en icke-fysisk produkt som konst. Dock så är det oundvikligt att mötas av teorier som 

placerar en person i jämförelse med en produkt och varumärke som Seetharaman och Gunalan 

(2001). Därav blir olika marknadsmodeller relevanta och insiktsfulla i ämnet.  

 
58 Albin Johnsén. Artist och label manager på Realistic Records, Personlig intervju, 17 december 2019. 
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6. Slutsats och reflektion  
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats utifrån den empiriska och teoretiska 

analysen. Inledningsvis kommer studiens forskningsfrågor och syfte besvaras för att vidare 

redogöra för praktiska och teoretiska implikationer samt förslag vidare forskning.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

 

6.1.1 Hur definieras varumärke och image i musikbranschen?  

Utifrån vår studie kan vi se att varumärke och image är etablerade begrepp i praktiken för 

branschrespondenterna, dock inte i samma utsträckning för artisterna enligt deras egen åsikt. Att 

idag jobba med sitt varumärke som artist är dock något som samtliga är överens om och vi kan 

dra slutsatsen att branschrespondenterna är mer mån om vikten av en artists varumärke och image 

än vad artisten är. Efter att ha gjort en teoretisk och empirisk analys vill vi ändå påstå att 

artisterna i praktiken faktiskt arbetar med både varumärke och image genom sina sociala medier, 

vissa mer aktivt än andra. Vi anser att detta snarare beror på okunskap kring vad ett varumärke 

och dess image faktiskt är då samtliga artister ändå påstår att de både vill och borde jobba mer 

med detta.  

 

I vår strävan att nå olika perspektiv från artister och de som jobbar med artister finner vi flera 

intressanta skillnader vilka kunde appliceras i traditionell och kulturell marknadsföringsmodell. 

Det är en logisk skillnad då branschrespondenterna har ett uppdrag som aldrig innefattar 

skapandet av musiken vilken är artistens främsta uppdrag. Därför blir det naturligt att de som 

jobbar runt omkring en artist ser ett tydligare syfte med varumärkesbyggande än vad artisten själv 

gör. Vi kom också till insikten i vår analys att det är svårt att avgöra om det faktiskt är artisten 

eller dennes musik som marknadsförs som varumärke, det var ingen av dessa som passade in helt 

och hållet i marknadsföringsmodellen. Det finns en tydlig problematik kring att skapa ett starkt 

varumärke kring en person samt vad som faktiskt definierar en artists varumärke då det handlar 

om hur denne framställs och upplevs av människor. Huruvida artisten i fråga jobbar med dessa 

faktorer är det som definierar om varumärket. Analysen ebbade ut i att i musikbranschen är 

artisten varumärket och vad som definierar denna artist, exempelvis hur hen klär sig, vilket sound 

musiken har eller hur hens personlighet är är dennes image. Genom att jobba på dessa faktorer, 
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framför allt synas i rätt sammanhang och hela tiden agera på ett sätt som går i linje med hur man 

vill framstå som artist är ett starkt varumärke.  

 

6.1.2 Vilken påverkan har den digitala utvecklingen i musikbranschen haft på 

marknadsföring av artister?   

Vi ser att våra respondenter har en uppfattning om digitaliseringens omfattande påverkan på hela 

musikbranschen, där inkluderat även marknadsföringen. Våra respondenter upplever att 

digitaliseringen öppnade en möjglihetsport, idag kan fler än någonsin skapa och släppa musik 

samt driva sin marknadsföringen själv vilket har skapat ett brus som respondenterna framhåller 

som positivt men det skapar också en utmaning att lyckas slå igenom detta bruset.  

 

6.1.3 Vilken betydelse har sociala medier för en artists varumärke? 

Bruset som är en genomgående röd tråd i studien som blivit en följd av musikbranschens och 

samhällets digitalisering. Vi har efter analyseringen av teori och empiri förstått att det idag för en 

artist handlar om att hitta sina följare på sociala medier till skillnad från tidigare när detta gjordes 

ute på livespelningar. Vi kommer hela tiden tillbaka till vikten av ett starkt varumärke vilket även 

krävs för att  idag få en stabil följarbas. I och med att konsumenten lätt kan välja själv vad hen 

vill ta del av på sina sociala kanaler krävs det att hen letar upp varumärket av egen vilja. Detta för 

att artisten snarare vill skapa dialog med sina följare än att marknadsföringen pushas ut i form av 

monolog med risk för att mottagaren inte inte tar åt sig av budskapet. Svårigheterna kring att nå 

ut och skapa ett starkt varumärke på sociala medier är att varje person har olika uppfattningar om 

vad som är bra och mindre bra. Detta betyder att en artist kan ha ett starkt varumärke på sociala 

medier trots att denne inte har ett stort antal följare på sina sociala kanaler. Många av artisterna 

vill inte visa för mycket av sig själva utan använder sociala medier för att det idag anses vara 

något alla måste ha. De flesta använder plattformarna för ren marknadsföring av sin musik och 

vill helt undvika att vara personliga. Dock verkar just att vara personlig och öppen gentemot sina 

följare verkar vara en av de faktorer som bidrar till ett starkt varumärke då människor kan relatera 

och känna igen sig i artisten som person.   

 

Sammanfattningsvis menar vi utifrån vår analys att sociala medier har fått en central knytpunkt i 

all marknadsföring. Sociala medier har idag en så pass etablerad position att det är ett verktyg 

som krävs för att kunna nå ut med sin musik och sitt budskap. Det finns en tydlig oenighet kring 
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att vissa artister påstår sig inte arbeta med sitt varumärke och image så vill vi ändå påstå att de 

faktiskt gör detta.  

 

6.2 Besvarande av studiens syfte 

Artistrespondenterna är väl medvetna om betydelsen och fördelarna med att arbeta med sitt 

varumärke och image genom sociala medier dock gör dem inte detta i den utsträckning som de 

har möjlighet till. Enligt olika teorier gör dock artisterna detta men inte i en struktur eller 

omfattning som gör det så lönsamt som det kan vara. Majoriteten respondenter och 

sekundärkällor talar för vikten att att arbeta med varumärke i dagens konsumtionsmarknad då 

konsumenten vill kunna relatera till varumärket av den produkt som konsumeras. De nya 

konsumentkraven återfinns i musikbranschen vilket talar för den betydelse roll som 

marknadsföring av varumärke och image har. Vidare har digitaliseringen av musikbranschen 

skiftat marknadsföringsfokus till social medier vilket framhäver hur viktigt det är att arbeta med 

varumärke och image genom de digitala plattformarna 

 

6.3 Teoretiska och praktiska implikationer 

Denna studies praktiska bidrag är en förståelse för hur artister och branschmänniskor i 

musikbranschen praktiskt arbetar, utvecklar och bygger varumärke samt image genom sociala 

medier. Forskningen redovisar hur digitaliseringen har förflyttat marknadsföringsfokuset till 

sociala medier och hur respondenterna upplever och hanterar detta. Vidare redovisar studien för 

de utmaningar och möjligheter som finns för en artist att idag i arbetet med sitt varumärke och 

image genom sociala medier samt vilken positiv effekt detta kan ha på dennes karriär. De teorier 

som appliceras och analyseras i relation till empirin redovisar för nyttigheten i en struktur i ett så 

betydande arbete som varumärkesimage men däremot belyser det också bristen på modeller som 

är anpassade för en musikbransch i ständig utveckling.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi vill lyfta plattformsdiskussionen vilken Erik Ohlsson helt kasserar, en intressant utgångspunkt 

och framtidsspaning som vi ser som intressant för framtida forskning. Detta kan ha särskild 

betydelse för varumärkesutveckling och image genom sociala medier.  
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Vi ser en avsaknad för teorier anpassade för musikbranschen där artisten ska bygga sitt 

varumärke och framhålla sin image vilket är tänkvärt för framtida forskning. Det modeller som är 

utvecklade för andra branscher eller syften går att applicera på artister och musikbranschen men 

det återfinns vissa brister i nuvarande modeller vilket skadar dess hållbarhet för framtida 

utmaningar och förändringar.  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide bransch  
 
Om intervjupersonen 

● Berätta om dig själv, din karriär i musikbranschen och erfarenhet av marknadsföring. 

● Vad jobbar du med just nu? 

Musikbranschen och digitalisering 

● Vad är din erfarenhet av hur musikbranschen har påverkats av digitaliseringen i början av 00-

talet? (överlag)  

● Hur tror du att digitaliseringen har påverkat hur artister marknadsför sig? 

Varumärke 
● Jobbar du med varumärke och image i marknadsföringen av en artist? 

● Skiljer du på varumärke och image när du jobbar med marknadsföringen av en? 

- Vad skulle du säga är en artists varumärke? 

- Vad skulle du säga är en artists image? 

● Hur jobbar du med en artist för att skapa ett varumärke? 

- Hur (tror du) påverkar detta Artistens karriär? 

● Är det viktigt för en artists karriär att dom som jobbar med artisten marknadsför artisten som ett 

varumärke? 

● Vad får dig att vilja jobba med en artist?  

Sociala medier 

● Vilka plattformar tycker du är viktigast för en artist att marknadsföra sig på? 

● Vilka sociala medier tycker du är viktigast för en artist att marknadsföra sig på? 

● Hur stor betydelse tror du att sociala medier har för marknadsföringen av en artist? 

- Varför stor betydelse, varför inte?  

● Hur ska en artist bygga/utveckla sitt varumärke genom sociala medier?  

Image 
● Hur kan en artist jobba med sin image?  

Övrigt 

● Är det något annat du tycker är viktigt att ta upp kring ämnet som vi inte har pratat om?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide artister  
 

Om intervjupersonen 
● Berätta om dig själv och din musikaliska karriär? 

● Vad jobbar du med nu? 

Sociala medier 

● Vilka sociala medier använder du? 

● Vilket sociala medier tycker du mest om? 

● Skiljer du på privata och offentliga konton? 

- Lägger du upp “personliga” inlägg på ditt offentliga konto? 

● I vilket syfte använder du Instagram? 

● Vet du hur många följare du har på Instagram? 

● Tycker du att det är många? 

● Vad tycker du är många följare? (alt. lite om de tycker att det är många) 

● Finns det något specifikt tillfälle eller händelse som du kan peka ut för när dina följare på 

Instagram ökade? 

● Ser du något mönster i hur du använder din Instagram i förhållande till hur följarantalet 

förändras?   

● Vilka plattformar väljer du att marknadsföra dig på? 

● Använder du dig av olika plattformar (inte bara sociala medier) beroende på vad för projekt du 

vill marknadsföra?  

Varumärke 

● När du jobbar med marknadsföringen av dig som artist, skiljer du då på varumärke och image? 

- Vad skulle du säga att en artist(du) som varumärke är?  

- Vad skulle du säga att en artists(din) image är? 

● Hur jobbar du med din karriär som artist och ditt varumärke? 

● Ser du din Instagram som ett verktyg för att utveckla ditt varumärke? 

● Finns det någon annan plattform som du upplever som mer effektiv i arbetet med att marknadsföra 

ditt varumärke? 

Image 

● Hur jobbar du med din artistimage? 

● Ser du din Instagram som ett verktyg för att utveckla din image? 

● Finns det någon annan plattform som du upplever som mer effektiv i arbetet med att marknadsföra 

din image? 
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Övrigt 

● Är det något annat du tycker är viktigt att ta upp kring ämnet som vi inte har pratat om? 

 


