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SAMMANFATTNING 

Examensarbete, Music & Event Management programmet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2FE55E, HT2011. 

Författare: Niclas Gustafsson och Daniel Hansson. 

Handledare: Leif Rytting. 

Titel: Musikbranschen och värdeskapande. 

Bakgrund: Musikbranschen är en sektor i stor förändring, och den musik och de artister som 

branschen erbjuder marknaden har alltid haft stor betydelse och relevans för människor. 

Musikbranschen har den senaste tiden förändrats och anpassats till ett mer tjänstebaserat 

samhällsklimat. Denna utveckling fortlöper och har kommit att påverka hur musikbranschens 

produkter och erbjudanden värdesätts. Det vi intresserat oss för i denna utveckling är hur 

teknologiska förändringar och tjänstesamhället påverkat hur musikbranschen kan bidra till att 

skapa värde för sina kunder. 

Forskningsfråga: Uppsatsens forskningsfråga är: Vad karaktäriserar skapande av 

kundvärden inom musiksektorn? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att tydliggöra och öka förståelsen för skapande av 

kundvärden inom musiksektorn. Detta gör vi genom två delsyften, vilka är:  

1. Att inom musiksektorn tydliggöra vad som kan utgöra olika typer av underlag för 

kunders värdeskapande processer, och 

2. att kartlägga vilka olika typer av värden för kunder som musiksektorn kan bidra till.  

 

Metod: Vi har i arbetet intagit en kvalitativ forskningsmetod där primära källor utgjorts av 

intervjuer med nio yrkeserfarna personer från olika områden inom musikbranschen. Arbetet 

har pendlat mellan en induktiv och en deduktiv ansats vilket resulterat i att arbetet präglats av 

en abduktiv karaktär.  

Resultat, slutsatser: Arbetet har besvarat forskningsfrågan genom att påvisa att det som 

karaktäriserar skapande av kundvärden inom musiksektorn är att kunder individuellt och/eller 

tillsammans skapar värden. Musikbranschens aktörer skapar inte kundvärden, utan möjliggör 

för att kunderna ska kunna skapa sådana. Forskningsfrågan har också besvarats genom att det 

identifierats att kunder genom interaktioner med och användning av, det vi valt att benämna, 

olika underlag kan (1) skapa värde då de ses som value creator, och (2) skapa värde 

tillsammans med branschens aktörer genom aktiva och direkta interaktioner mellan parterna 

då kunden, och även aktören, ses som value co-creator. De underlag som vi identifierat är 

musikunderlaget, artistunderlaget, leveransmedieunderlag och andra kunder-underlaget. 

Arbetet har också lyft fram åtta olika typer av kundvärden som musikbranschen genom 

möjliggörandet av olika underlag kan bidra till att skapa. Dessa är tillgänglighet, exklusivitet, 

valfrihet, närhet och distans, delaktighet, status samt identitetsskapande. Med tanke på 

arbetes kvalitativa karaktär kan det inte uteslutas att det finns ytterligare underlag och värden 

som karaktäriserar musikbranschens bidragande till kunders värdeskapande.  

Nyckelord: Musikbranschen, värde, värdeskapande, tjänstemarknadsföring.  
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet introduceras arbetets forskningsområde genom presentation och 

diskussion kring musiksektorns förändring och utveckling relaterat till tjänster och 

värdeskapande inom marknadsföring. Ambitionen är att anlägga en grundläggande 

insyn i den problematik som arbetet behandlar. Problemet presenteras och formuleras i 

en övergripande forskningsfråga och syftet med uppsatsen redovisas i ett tudelat syfte. 

Slutligen lyfts avgränsningar och förklaringar för arbetet fram. 

1.1 Bakgrund 

Idag befinner sig hela världen inom räckhåll för våra fingerspetsar. Genom Internets 

uppkomst och framväxt har ett flertal branscher påverkats och revolutionerats. En av 

dessa där det framkommer tydligt är musikbranschen. Musik har med hjälp av Internet 

och andra digitala medier frigjorts från det under 1990-talet dominerande 

försäljningsformatet CD-skivan till att idag flyta runt som ettor och nollor i en digital 

värld (Johansson & Larsson, 2009). Detta har också gjort att musikbranschen som länge 

kretsat kring att paketera musik i fysiska varor har blivit tvunget att förändra sig och 

anpassa sina affärsmodeller för att överleva (Hesmondhalgh, 2007 & Kusek & 

Leonhard, 2005). Försäljningen av CD-skivor har de senaste åren sjunkit och istället har 

den digitala marknaden tagit över (IFPI digital music report 2010). Musikbranschen har 

således kommit att delvis präglas av digitala tjänster som till exempel Spotify, iTunes, 

Wimp, Soundcloud, Rhapsody och Youtube. Internet har på så vis medfört en ökad 

tillgänglighet till musik. Detta har också fört med sig diskussioner kring värdet av 

musik och om det har skett en värdeförändring.  

I det här arbetet intresserar vi oss för värdet av musik. Var värdet av musik finns och 

vad musik innebär är dock svårt att tolka och besvara då musik kan vara svårt att få 

grepp om. Enligt Lilliestam (2009) är musik ”icke verbala av människan organiserade 

ljud som hon på olika sätt använder socialt och tillskriver betydelser” (Lilliestam, 

2009, s. 6). Denna tolkning är långt ifrån den enda. Svaret på frågan vad musik är kan 

vara lika många som antalet människor på jorden då alla upplever musik på sitt eget 

sätt. Förklaringar som återkommer är att ”musik är känslans språk” (Lilliestam, 2009, 

s. 20) och ”ljudande former i rörelse” (Hanslick, 1858 se Liliestam, 2009, s. 20). 

Tonsättaren John Cage tog definitionen ett steg längre och menade att alla ljud, och 
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även tystnaden, är musik om så någon bestämmer sig för att det är det (Stockfelt, 1994). 

Hur vi än tolkar begreppet musik och dess innebörd så kan vi med största sannolikhet 

medge att musik skapar olika känslor och berör oss på flera plan. Då vi båda intresserar 

oss av musik och har en speciell relation till den kan vi inte heller låta bli att förundras 

över hur musiken påverkar människor och var värdet av musik härstammar ifrån.  

Om vi går tillbaka i tiden kan vi exemplifiera hur musik haft en stor betydelse och ett 

stort värde för människor i olika tidsepoker och olika delar av världen. I USA på 1700-

talet utövade slavarna på bomullsfälten olika afrikanska sånger för att underlätta arbetet 

under de miserabla förhållanden de utsattes för (Perkins, 1922). Han förklarade också 

att rytmerna och sångerna var det enda de hade för att hålla uppe hoppet och orken att 

arbeta; musiken var luften de andandes. I detta fall blev sången ett universalt verktyg för 

att bringa tro, hopp och glädje. Connell och Gibson (2003) visar också på värdet av 

musik genom att exemplifiera att nationalsånger under flera århundraden inverkat på 

människor. De förklarar att de kan bidra till att skapa samhörighet, gemenskap och att 

det kan hjälpa individer att skapa sig en nationell identitet. Liang (2004) tar 

Woodstockfestivalen som exempel på hur musik kan utgöra grunden för mänskliga 

möten och skapa glädje. Värdet av musik diskuterar också Lilliestam (2009) som 

framhäver att kombinationen av sång och musik kan förvandla människors liv i både 

positiv och negativ mening. Mycket av det som nämnts i exemplen, det betydelsefulla, 

det härliga samt det kraftfulla verktyg som musiken kan utgöra, gör att vi intresserar oss 

för diskussionen av var värdet finns i musiken och vad det innebär. Vi kommer därmed 

att ställa värderelaterade frågor i fokus i denna uppsats ur ett musikbranschperspektiv 

med tanke på utbildningen vi läser och våra gemensamma intressen.      

1.2 Problemdiskussion  

Att komma ifrån musikens betydelse, vare sig det är historiskt eller i detta nu, är 

omöjligt. Musik utgör en del av alla människors liv och för flera människor är det en 

symbolisk betecknare för livet. Att på så vis försöka förstå vilken betydelse 

musiksektorn har och vilka olika typer av värden musiksektorn kan bidra till att skapa 

för sina kunder kan vara ett steg i att förtydliga vad kunder tillskriver för värde hos 

olika musikprodukter.  

Musiksektorn har alltid stått till tjänst för konsumenter med konserter och livemusik. 

Vare sig det handlar om en operakonsert, U2 på Ullevi eller ett bluesjam på den lokala 
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puben så kan alla dessa tre olika tillfällen bringa glädje, nöje, underhållning eller 

nostalgi till konsumenter. Innan musik kunde spelas in och försäljas var musiksektorn 

en än mer utpräglad tjänstesektor, endast karaktäriserad av nuet och unika upplevelser 

(Ogden et al, 2011). Författarna förklarar att detta kom att förändras då branschen 

materialiserades under sista halvan av 1900-talet vilket försatte tjänster ur fokus då 

stenkakor, vinyler, kassetter och speciellt CD-skivor blev, och har fortsatt vara, 

branschens vitala produkter. Men som ovan nämnts är denna del av musiksektorn idag 

inne i en förändringsfas. På grund av Internets tjänstekaraktär börjar produktfokuset 

inom branschen att tyna och sektorn förändras och präglas allt mer av ett flertal digitala 

tjänster (Kusek och Leonhard, 2005). Idag är det vanligt att människor upplever musik 

och artister via konserter, men samtidigt att de också upptäcker och konsumerar musik 

genom Internettjänster som Spotify och iTunes.  

Kusek och Leonhard (2005) menar att utvecklingen av musik och teknologi alltid har 

gått hand i hand. De visar också på att den senaste tidens explosionsartade teknologiska 

utveckling, i form av bland annat Internet, mobiler och digitala verktyg, inte har gjort att 

musikbranschen stagnerat, utan gjort möjligheterna större en någonsin. Den 

teknologiska utvecklingen har resulterat i dels, som Vaccaro och Cohn (2004) 

framhäver, en mer tjänstepräglad musiksektor och dels, som Sandulli och Martín-

Barbero (2007) visar på, en ökad tillgänglighet till musik, vilket också förändrat 

kundernas upplevda värde. Vaccaro och Cohn (2004) tydliggör dessa förändringar och 

menar att förståelsen för tjänstemarknadsföring har blivit allt viktigare för att anpassa 

rådande affärsmodeller inom musiksektorn till dagens klimat. De menar att ”service 

marketing becomes essential to the developement of successful strategies for all 

business models in the music industry” (Vaccaro & Cohn, 2004, s. 4).  Det som vi 

finner intressant och naturligt i detta är således att se på musiksektorn som en 

tjänstesektor. Att använda ett sådant perspektiv gör det också möjligt att relatera den 

forskning som finns om tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring och framförallt 

värdeskapande till sektorn.  

Värde är ett återkommande begrepp inom marknadsföring, dock är förhållningen till 

och förståelsen för begreppet splittrad. Grönroos (2011) förklarar att den konventionella 

synen på värde länge har förståtts som något som en producent lägger i sina varor 

och/eller tjänster som en konsument sedan byter sig till. Vidare förklarar han att den 

nutida marknadsföringen idag lägger större acceptans vid att se värde som något som 
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uppkommer och skapas då varor och tjänster konsumeras. Detta gör även bland annat 

Doyle (1989) som förklarar att värde inte är vad en producent lägger i en vara eller i en 

tjänst utan att värde är det kunden anser att denne får ut av en vara eller tjänst vid 

användning. Khalifa (2004) understryker att vad som utgör värde bestäms av kunders 

uppfattning, inte utifrån företagets antaganden. Vidare förklarar han att det för företag 

idag handlar om att erbjuda kunder överlägsna värden jämfört med konkurrenter. Han 

framhåller också att företag måste förstå hur kundvärden skapas, vilka kundvärden ett 

företags varor och/eller tjänster kan frambringa samt vad som influerar skapandet av 

värden. Detta får han stöd för av Kusek och Leonhard (2005) som förklarar att specifikt 

musikkonsumenter kräver och förutsätter större värden idag än tidigare. 

Brown (2009) förklarar att musik har ett så stort värde för ungdomar att det kan sägas 

att det definierar ungdomskulturen. Det han hävdar är att musik fungerar som en 

katalysator i ungdomars identitetsbyggande, att musik utgör en central roll i skapandet 

av ungdomars sociala liv. Exempel på produkter som präglar ungdomars musikvanor 

och deras kultur är bland annat Apples bärbara musikspelare iPod och streamingtjänsten 

Spotify, som tillsammans med musik och artister utgör stora delar i formandet av deras 

identitet. Även Lilliestam (2009) diskuterar ungdomars musikvanor och förklarar att 

lyssnandet ständigt finns närvarande. Han menar också att musiksektorns produkter 

utgör så stora delar av våra liv att de får stor varierande betydelse och tillskrivs en 

mängd olika värden. Han klarlägger att,  

musik kan förändra människors liv, kan överbrygga motsättningar, kan 

öppna dörrar (…) men musik kan likväl användas för att skapa och 

underblåsa motsättningar och hat mellan människor och kulturer. 

(Lilliestam, 2009, s. 75) 

Merriam (1964) har undersökt värdeskapande inom musiksektorn genom att fråga 

kunder vilka värden de tillskrev musik. Exempel på dessa var estetiskt nöje, 

underhållning, fysisk repsons och utlevelse. Nuttall et al (2010) har också undersökt 

värden relaterade till musik. De kom fram till att ljudets kvalitet, närheten till artister, 

känslan av autenticitet och känslan av social samhörighet utgjorde centrala kundvärden. 

Även om Merriam (1964) och Nutall et al (2010) kategoriserat olika generella 

värdemönster hos olika kundgrupper, framlägger Prahalad och Ramaswamy (2004a) att 

värden är grundade i individuella uppfattningar baserad på subjektiva upplevelser. Även 
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Khalifa (2004), Vargo och Lusch (2008) och Grönroos (2011) indikerar att kundvärden 

är individuellt unika. Grönroos (2011) tydliggör att endast kunder kan skapa värden. 

Det företaget kan göra är endast att möjliggöra kundernas värdeskapande och i vissa fall 

påverka deras värdeskapande processer, förklarar han. 

Det som av Vargo och Lusch (2004; 2008) har kommit att kallas för servicelogiken, 

utgör en grund för den ökande diskussionen om värdeskapande. Det har också 

diskuterats av Gummesson (2008). Han framlägger, precis som Vargo och Lusch 

(2008), att värde skapas i samverkan mellan kunder och företag. Han framhäver också 

att kunden har negligerats och förbisätts vad gäller deras roll som värdeskapare långt in 

till slutet av 1900-talet. Vidare förklarar han att utvecklingen av tjänstemarknadsföring 

har gjort att kundens roll generellt inom marknadsföringsdisciplinen kommit att 

ifrågasättas. Det servicelogiken och Gummesson (2008) med andra ord argumenterar 

för är att alla produkter värderas för den tjänst de möjliggör och att kunderna är 

medaktörer (co-creators) av värdet. Även Normann (2000a) tydliggjorde tidigt en sådan 

utveckling. Han urskiljde mönster för en utveckling mot ett tjänstesamhälle där kundens 

roll som medaktör i serviceprocesser skulle få större betydelse.  

Bengtsson och Östberg (2006) förklarar att kunden en längre tid setts som en passiv part 

i en köpprocess. Prahalad och Ramaswamy (2004b) tydliggör att en utveckling har skett 

från synsättet att kunden är passiv och ointresserad till att vara mer medveten och 

aktiverad. Samma författare visar också på hur musiksektorns kunder blivit mer aktiva 

och hur de med hjälp av Internet förmått uttrycka sitt missnöje mot att endast kunna 

köpa album och inte enskilda låtar (2004a). De föreslår också att spänningen som 

uppkommit mellan musiksektorn och konsumenter i och med att vissa kunder ägnat sig 

åt illegal fildelning av musik beror på att musiksektorns aktörer förnekat kundernas roll 

i värdeskapandet.  

Resonemanget ovan framhäver att det finns en trend inom marknadsföringsforskningen 

som undersöker kundens roll som värdeskapare i olika processer och interaktioner med 

företag. Detta visar på ämnets aktualitet. I samband med att det sker en liknande 

utveckling inom musiksektorn driven av teknologisk utveckling och kundernas intressen 

finner vi det intressant att se på musiksektorn och dess skapande av kundvärden. Att 

således klarlägga och tydliggöra värdeskapandes roll i och med förändringar och 

anpassningar inom musiksektorn ter sig aktuellt och centralt. Om utgångspunkten är att 
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det idag handlar om att skapa högre kundvärden än sina konkurrenter och att 

branschaktörer inte kan skapa kundvärden ställer vi oss även frågande till hur 

musikindustrin kan bidra till att skapa kundvärden och vilka olika typer av värden de 

kan bidra till.  

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Som diskussionen ovan lyfter fram har värde och värdeskapande blivit allt mer centrala 

begrepp inom marknadsföringslitteraturen då vi rör oss mot ett tjänstesamhälle där 

kunder och företag allt mer interagerar. Detta har bland annat resulterat i nya tankar och 

förhållningssätt där servicelogiken, som en grundläggande logik för marknadsföring, 

ifrågasatt och skapat diskussion inom marknadsföringsdisciplinen. En bidragande effekt 

till utvecklingen av ett värde- och tjänstesamhälle är, som diskuterats, den teknologiska 

frammarschen med Internet i spetsen.  

Att tänka och tala i tjänstetermer har på så vis blivit mer centralt och detta ter sig än 

tydligare inom vissa branscher. Den bransch som fokuseras i denna uppsats är 

musiksektorn som alltid varit en tjänstsektor präglad av konserter men som i och med 

utvecklingen av Internet fått en än mer präglad tjänstekaraktär. Denna förändring som 

sker inom musiksektorn och den anpassning sektorn genomgår till dagens allt mer 

serviceladdade och Internetbaserade företagsklimat har väckt vårt intresse. Artister och 

musik har varit betydelsefulla för människor vilket tagit sig uttryck genom konsumtion 

av konserter, som alltid har utgjort grunden för sektorn, och CD-skivor där nu även 

Internet har möjliggjort för alternativa leveranssätt av artist- och musikprodukter. Det 

har också gjort det enklare för konsumenter att gå samman, aktivera sig, visa intresse 

och uttrycka behov och önskningar.  

Det vi finner intressant är att se om musiksektorns förändring också har påverkat 

musikbranschens aktörers erbjudanden till marknaden och deras värden. Vi finner också 

ett sådant företagsperspektiv både aktuellt och relevant. Att således tydliggöra och 

kartlägga vad musiksektorns aktörer möjliggör för värden samt vad de bidrar med och 

hur de bidrar till kunders värdeskapande processer anser vi vara ett tidsmässigt och 

fenomenlogisk steg i att analysera förändringen av musiksektorn.  
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Utifrån ovanstående resonemang har vi lyckats ringa in vårt problemområde vilket 

resulterat i att vi kunnat formulera följande, för arbetet övergripande, forskningsfråga:  

Vad karaktäriserar skapande av kundvärden inom musiksektorn? 

1.4 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra och öka förståelsen för skapande av 

kundvärden inom musiksektorn. Detta gör vi genom två delsyften, vilka är:  

1. Att inom musiksektorn tydliggöra vad som kan utgöra olika typer av underlag 

för kunders värdeskapande processer, och 

2. att kartlägga vilka olika typer av värden för kunder som musiksektorn kan bidra 

till.  

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

 Med kund menar vi slutkonsumenten. Med andra ord riktar sig uppsatsen på 

marknadsföring mellan företag och konsumenter (B2C). 

 

 Med underlag menas det en konsument kan använda sig av för att skapa värden. 

Det kan även benämnas plattform, utgångspunkt eller grund för värdeskapande. 

 Vi väljer att använda Meisel och Sullivans (2002) beskrivning av musiksektorn. 

Enligt dem inkluderar den aktörer som arbetar med att försälja och sprida 

inspelad musik, arrangera och förmedla liveframträdanden samt förmedla 

upphovsmän till musikaliska kompositioner och framförande artister av sådana.  

 Begreppen musikbransch, musiksektor och musikindustri kommer att användas 

synonymt för att variera och förhöja den lingvistiska läsarupplevelsen. Även 

orden tjänst och service kommer att användas synonymt i samma syfte.  
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2. METOD 

I följande kapitel presenteras metodologin som tillämpats i denna uppsats. Kapitlet 

presenterar vårt val av forskningsmetod, informationsinsamling av primära och 

sekundära källor samt vår kunskapsprocess och forskningsansats. Slutligen sker en 

diskussion kring vetenskapliga kriterier som berör validitet och trovärdighet samt 

metodkritik. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi har i denna uppsats valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Detta eftersom vi 

ämnar skapa djupare förståelse för värdeskapande inom musikindustrin. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att det finns två grundläggande metoder att välja mellan vid en 

vetenskaplig studie: kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. En kvantitativ 

forskningsmetod innebär, enligt Patel och Davisson (2003) och Holme och Solvang 

(1997), att forskaren fokuserar, samlar in och omvandlar en mängd mätningar och 

studier till statistik och siffror med en förhoppning att kunna se mönster och att göra 

generaliseringar. Kvantitativ metod syftar med andra ord primärt att förklara fenomen 

istället för att förstå dem. På den grunden anser vi inte en kvantitativ metod i första hand 

lämpar sig för vårt syfte som fokuserar djup, ord och förståelse. Istället har vi valt en 

kvalitativ forskningsmetod som innebär att forskaren anlägger större fokus på ord, 

mjuka värden och tolkningar (Patel & Davidsson, 2003). Rallis och Rossman (2011) 

förklarar att kvalitativa studier har till syfte att lära oss mer om den sociala världens 

fenomen, vilket Merriam (2009) understryker. Att skapa förståelse för ett 

problemområde är också något som Holme och Solvang (1997) tillskriver utmärkande 

för den kvalitativa metoden. Det handlar som författarna, Taylor och Bogdan (1984) 

samt Repstad (1999) förklarar om att gå på djupet och inte bredden. Ju djupare och 

rikare ett fenomen är desto större begränsningar har kvantitativa metoder i att bringa 

meningsfulla svar, förklarar Saunders et al (2003).  

Med tanke på att vi har som syfte att förstå och gå på djupet vad gäller vårt presenterade 

problem anser vi det naturligt att använda en kvalitativ metod och inte begränsa 

möjligheterna för en djupgående besvarning, vilket också Saunders et al (2003) antyder. 

Vi finner det inte representativt att uppfylla vårt syfte och att besvara vår 

forskningsfråga med hjälp av kvantitativa metoder. Som vi ser det behöver vi tala med 

och lyssna på aktiva representanter från musikbranschen och försöka förstå hur de ser 
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på värdeskapande för att kunna närma oss vårt syfte. Vårt val av forskningsmetod ligger 

således nära det som Fog (1979) kallar ett strategiskt val vilket innebär att 

problemformulering, resurser, syfte och erfarenhet styr valet. Med andra ord, för att 

möjliggöra en rikare och djupare undersökning anser vi det vara lämpligt att, som 

Saunders et al (2003) och Gummesson (2005) framlägger, fokusera ord och inte siffror.  

Den kvalitativa forskningsmetoden handlar även om att karaktärisera framträdande 

karaktärsdrag och egenskaper hos det undersökta fenomenet (Repstad, 1999). Även 

detta stärker vårt metodval då författarens förklaring av kvalitativ metod står i linje med 

syftet för vår uppsats. När olika verkliga fenomen undersöks förklarar Holme och 

Solvang (1997) att det är forskarens tolkning, erfarenheter och referensramar som 

skapar underlaget för en studies inriktning. Det förtydligar att det är vår tolkning av 

verkligheten, av de empiriska data som samlas in, som står i centrum.  

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Primära källor  

Kvalitativ intervju  

Primära källor är ”ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar” (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 65). Författarna betonar att det är material som fortfarande är 

opåverkad och som inte behandlats av någon annan än den som gav ut informationen 

först. I vårt fall har sådan obehandlad information samlats in genom kvalitativa 

intervjuer, vilka är intervjuer som enligt Bryman och Bell (2005) har i syfte att samla in 

så täta och utförliga svar som möjligt. Denscombe (2009) framhåller att intervjuer 

lämpar sig väl då en forskare behöver få insyn i människors erfarenheter och åsikter. 

Även Krag Jacobsen (1993) framhåller att intervjuer ska göras om forskaren behöver få 

uppfattning om vissa personers kunskaper och synpunkter. Detta resonemang stärker 

vårt val av intervjuer eftersom insynen i hur musikbranschens aktörer arbetar för att 

erbjuda kundvärden enligt vår tolkning endast är möjlig att få genom att intervjua 

representanter från den. 

Vi kontaktade sammanlagt fjorton personer som vi ansåg skulle kunna bidra med 

relevant information till vår uppsats. De kontaktades via telefon eller e-post där vi kort 

beskrev vilka vi var, vårt syfte med vår uppsats samt varför vi ansåg att en intervju 

skulle tänkas vara relevant för oss. De flesta svarade att de gärna ställde upp och att 
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ämnet vi presenterade lät intressant. Utav de fjorton som kontaktades bestämdes sex 

personliga intervjuer, en telefonintervju och en e-post intervju. De personliga 

intervjuerna genomfördes under en vecka i Stockholm, där fem intervjuer genomfördes, 

och i Hultsfred, där två intervjuer gjordes. Vid ett av tillfällena deltog två respondenter. 

Nedan följer en kort presentation av de personer vi har valt att intervjua för uppsatsen. 

En utförligare presentation finns i bilaga 1. 

 Calle Blom, Manager och musikjurist på Flagstone AB. 

 Nicke Borg, Artist, producent och låtskrivare. 

 Gustav Idhammar, Marknadsförare och pressassistent på bokningsbolaget Luger. 

 Anders Johansson, Manager och A&R på Albot & Albot. 

 Daniel Johansson, Industridoktorand i datavetenskap och VD på Trendmaze. 

 Hampus Kivimäe, Manager på Wife. 

 Petri H. Lundén, Manager på Hagenburg. 

 Putte Svensson Sahlin, Evenemangskonsult på PSS Hultsfredsrebellen AB. 

 Emil Winkler, Musikjurist på Flagstone AB. 

Vad gäller urvalet av intervjupersoner eftersträvade vi att intervjua personer med 

erfarenhet och kompetens från arbete hos olika aktörer inom branschen, dels de med 

lång erfarenhet från ett område, till exempel artistmanagement, och dels de som rört sig 

mellan olika typer av aktörer inom branschen. Målet var således att få en så bred skara 

personer från olika delar av branschen som möjligt för att få fram empiri som 

underlättar analyseringen och besvarningen av vårt syfte och forskningsfråga. 

Följaktligen skedde urvalet av intervjupersonerna även med en viss vetskap om att 

personerna i fråga kunde besvara de problem vi hade. Denna urvalsprocess har stor 

likhet med det Repstad (2007) kallar för ett strategiskt urval. För att få ett så allsidigt 

dataunderlag som möjligt menar också han att intervjupersonerna bör vara så olika som 

möjligt samt att det bör föreligga skillnad på bland annat ålder och position. Med tanke 

på vårt utfall av intervjupersoner så anser vi dess spridning och olikheter vara tillräcklig 

för att utgöra ett gott underlag i Repstads (2007) mening.  

Genomförandet av intervjuer 

Inför intervjuerna gjorde vi en semistrukturerad intervjuguide, som Lantz (2007) 

förklarar som en modell där begrepp och teman utformas. I den sammanställde ett antal 

ämnen vi ville diskutera med respondenterna (se bilaga 2 för intervjuguide). Enligt 
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Ryen (2004) är det en rekommendation att använda en intervjuguide men att graden på 

struktur och formalisering kring frågorna bör utformas utifrån syftet med forskningen. 

Denna modell passade oss bäst då vi hade som avsikt att locka fram en diskussion och 

reflektion kring ämnena istället för raka och precisa svar. På så sätt hoppades vi få fram 

kontexten och intervjupersonens perspektiv kring ämnena vilket var syftet med 

intervjuerna. Att inte använda sig av ett standardiserat frågeformulär är något som 

Holme och Solvang (1997) framhåller som karaktäristiskt för en kvalitativ intervju, 

vilket Patel och Davidsson (2003) och Ryen (2004) understryker och framhåller att det 

möjliggör för ett större svarsutrymme för intervjupersonen. Enligt Ryen (2004) kan en 

för strukturerad och formaliserad intervjuguide göra forskaren blind för sammanhanget 

vilket varit viktigt för oss att undvika. Utgångspunkten var att alla intervjuer skulle ske i 

ett personligt möte för att, som Repstad (2007) framhåller, även kunna få information 

om icke verbala budskap samt fånga in intervjupersonen naturliga och sociala kontext. 

Med tanke på vår semistrukturerade intervjuguide kunde diskussionen lättare föras fram 

i ett fysiskt möte där vi också, till skillnad från andra typer av intervjuer som Ryen 

(2004) påpekar, kunde visa på vårt engagemang.  

Intervjuerna började med att vi gick igenom formaliteter angående uppgifter om oss 

själva, uppsatsens syfte, intervjuns upplägg och om upptagning av intervjun. Detta 

formaliserade sätt att inleda en intervju framhåller Patel och Davidsson (2003), Ryen 

(2004), Denscombe (2009) och Lantz (2007) som ett sätt att etablera tillit, förtroende, 

god relation och kan reducera anspänningen och göra att intervjupersonen känner sig 

bekväm. Alla intervjupersoner accepterade att vi spelade in intervjun via diktafon. Detta 

valde vi att göra för att så korrekt som möjligt kunna återge respondenternas 

diskussioner. Inspelning av intervjuer kan göra att intervjupersonen känner sig trängd 

och hämmad (Denscombe 2009) samt kan vara tidskrävande då intervjuerna måste 

skrivas ut (Patel & Davidsson 2003). Trots det anser vi att fördelarna med att kunna 

fånga diskussionen ordagrant och inspelat tar ut de nämnda nackdelarna. Bland annat 

såg vi fördelar med att kunna höra oss själva för att utvecklas till kommande intervjuer 

och att undvika anteckningar för att istället kunna fokusera på intervjusituationen.  

2.2.2 Andra källor 

Vad gäller andra källor har vi i största möjliga mån försökt använda oss av etablerade 

författare och andra betrodda källor. All litteratur som använts har funnits tillgängligt på 

antingen Universitetsbiblioteken i Kalmar och Växsjö eller Stockholms Stadsbibliotek. 
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Vad gäller de vetenskapliga artiklar har vi bland annat använt oss av Linnéuniversitetets 

LibHub och Business Source Premier (BSP) i syfte att eftersträva aktuella källor. 

Internetkällor har vi försökt undvika på grund av svårigheten av dess 

trovärdighetsgranskning.   

2.3 Kunskapsprocessen 

Intresset för uppsatsens forskningsområde väcktes först vid en föreläsning rörande 

värdet av digital musik. När vi vid ett senare tillfälle läste en kurs i tjänstelogik och 

värdeskapande växte våra frågor och funderingar kring värdet av musik. Det var inte 

först förrän i samband med ett idéseminarium tillsammans med vår handledare som vi 

kunde specificera våra tankegångar och utforma ett uppsatsämne som innebar att vi 

kunde kombinera våra två huvudämnen; musik samt marknadsföring. 

Kunskapsprocessen började med att vi sökte information rent teoretiskt för att skapa oss 

en uppfattning kring värde och värdeskapande inom specifikt musikindustrin. Mycket 

av diskussionen återfanns inom tjänstemarknadsföringsrelaterad litteratur vilket stärkte 

intresset för ämnet i och med utvecklingen av musiksektorn som diskuterats ovan. Då vi 

ansåg oss formulerat ett klart och tydligt syfte, en forskningsfråga samt ringat in 

problemområdet i tillräcklig mån valde vi att kontakta personer att intervjua. Valet av 

forskningsmetod föll på den kvalitativa och att genomföra intervjuer. Samtidigt som vi 

bokade in, förberedde och genomförde intervjuerna samlade vi också in och 

sammanställde vårt teoretiska ramverk. Det teoretiska arbetet fortlöpte även då det 

empiriska materialet bearbetades. Alla inspelade intervjuer transkriberades dels för att 

skickas ut till informanterna för godkännande och dels för att underlätta det kommande 

analysarbetet. Vi gjorde även några kompletteringar och tillägg till teoriavsnittet i 

samband med att det empiriska materialet bearbetades eftersom vi märkte att vissa 

områden behövde kompletteras och vissa kunde strykas. I detta skede av processen 

riktades fokus på analysen av det insamlade materialet, som egentligen redan hade 

påbörjats, om än i mindre utsträckning, i och med att intervjuerna genomfördes, och 

fortlöpe även genom arbetsprocessens efterkommande stadier. Analysarbetet utgjordes i 

första hand av det Merriam (2009) refererar till som kodning, tematisering och 

kategorisering. Materialet kodades och sammanställdes i olika teman för att i första 

hand organisera upp material som liknade varandra i samma kategorier. Denna arbetsfas 
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innebar också att urskilja den information som var relevant för uppsatsen och dess syfte 

från sådan som inte var betydelsefull. 

Vi har genomgående i arbetsprocessen pendlat mellan en induktiv och deduktiv ansats 

för att relatera empirin och teorin till varandra. Induktion innebär att forskaren är 

upptäckande och deduktion innebär att forskaren är bevisande (Patel & Davidsson, 

2003). Detta förtydligar Alvesson och Sköldberg (2008) då de framhäver att en induktiv 

forskare utgår från empiri och försöker upptäcka medan den deduktiva forskaren utgår 

ifrån teori och försöker bevisa och fastslå teorier. Ursprungligen har vi försökt inta en 

induktiv ansats då vi följer upptäckandes väg i och med att syftet med uppsatsen inte 

handlar om förklaring utan om förståelse. Detta förklarar också Bryman (2004) är 

vanligt för en kvalitativ studie. Till en början präglades dock arbetsprocessen av 

deduktion på grund av att vi samlade in information angående forskningsområdet för att 

skapa oss en viss teoretisk förförståelse för främst värdeskapande. Eftersom arbetet med 

att sammanställa det teoretiska ramverket fortlöpte samtidigt som vi förberedde och 

genomförde intervjuerna präglades detta stadiet av både induktion och deduktion. 

Bearbetnings- och analysarbetet av det empiriska materialet karaktäriserades till stor del 

av induktion, dock fanns det en viss grad av deduktion med tanke på att empirin och 

teorin relaterades till varandra för att analyseras djupare.  Slutfasen av arbetsprocessen 

präglades återigen av deduktion då vi blev mer teoretiska i och med sammanställningen 

och formulerandet av slutsatser och modeller för att kunna besvara syftet och 

forskningsfrågan.  

Detta växelspel mellan induktiv och deduktiv ledning för att relatera teori och empiri till 

varandra benämner både Olsson och Sörensen (2011) och Alvesson och Sköldberg 

(2008) abduktion. För att hålla god framförhållning i arbetsprocessen blev vi näst intill 

tvungna att alterera arbetet med empiri och teori. På grund av att det skett en sådan 

växelverkan och att teori och empiri utformats och omtolkats i varandras sken är 

abduktion det begrepp som kan förklara relationen mellan teori och empiri i vår 

arbetsprocess. Värt att framhålla är dock att Gummesson (2000) förklarar att om nu 

abduktion har drag från deduktion och induktion, varför använda ett nytt begrepp när 

processen kan förklaras som en pendling mellan induktion och deduktion.  
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2.4 Vetenskapliga kriterier 

2.4.1 Validitet och trovärdighet 

Gummesson (2000) framlägger två vanliga vetenskapliga kvalitetskriterier för 

forskning: validitet och reliabilitet. Merriam (2009) och Lincoln och Guba (1985) 

förklarar att det viktigaste vetenskapliga kriteriet för en kvalitativ studie handlar om 

trovärdighet, vilket framstår som närliggande med det som bland annat Patel och 

Davidsson (2003) och Denzin och Lincoln (1998) benämner validitet. Patel och 

Davidsson (2003) förklarar att en studie måste ha god validitet, vilket innebär att det 

som avses undersökas också verkligen undersöks. Silverman (2001) förklarar att 

validitet är kopplat till sanning och Rosengren och Arvidsson (2010) framhåller att 

validitet vanligtvis används för att beteckna giltighet. Hammersly (1990) utvecklar 

Silvermans (2001) tanke och framställer sanning i närhet med valididet vilket förstärker 

att validitet har likheter med trovärdighet.  

Det vi gjort för att försäkra god valididet och få denna uppsats att uppfattas som 

trovärdig är att vi bland annat använt oss av det Silverman (2001) och Denscombe 

(2009) kallar för triangulering. Triangulering finns i olika typer och innebär att betrakta 

saker ur mer än ett perspektiv (Denscombe, 2009). Vi har hämtat och jämfört data från 

olika informanter, vilket är informanttriangulering enligt Denscombe (2009). I och med 

att vi varit två författare har vi också använt oss av, enligt författaren, 

forskartriangulering. Vi anser också att teoritriangulering har tillämpats för att skapa 

trovärdighet, eftersom vi använt ett flertal olika teoretiska positioner och perspektiv och 

på så vis jämfört olika data och teorier vilket Silverman (2001) framhäver vara viktigt 

för god validitet och trovärdighet. Silverman (2001) förklarar också att forskare kan gå 

tillbaka till sina primära källor och låta dem verifiera det som samlats in från dem för att 

skapa trovärdighet. Detta kallar han för respondentvalidering vilket även är något som 

framhävs som användbart i validieringsprocessen av Denscombe (2009). Vi valde att 

skicka ut våra transkriberingar av intervjuerna för att låta respondenterna verifiera sina 

ord. I dessa transkriberingar har vi i största möjliga mån försökt fånga talspråket 

ordagrant och även antecknat särskilda rörelser, gester, pauser och betoningar. Detta för 

att försöka undvika att påverka materialet vilket Patel och Davidsson (2003) förklarar 

kan ske både medvetet och omedvetet.  
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De källor vi valt att använda oss av har vi granskat och reflekterat över, med hänsyn det 

Grønmo (2006) hävdar att en forskare måste reflekteras över, vad gäller deras relevans, 

tillförlitlighet, äkthet och trovärdighet. Vad gäller specifikt skriftliga källor, som i vårt 

fall de sekundära källorna utgör, har vi försökt fastställa deras validitet och trovärdighet 

genom att utvärdera de utifrån Scotts (1990) och Platts (1981) fyra kriterier: autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och innebörd.  

Vad gäller reliabilitet kopplar Gummesson (2000) det till tillförlitlighet. Begreppet 

handlar med andra ord om hur väl samma resultat kan uppnås vid olika 

undersökningstillfällen. Lincoln och Guba (1994) framhåller att kvalitativ forskning 

handlar mer om trovärdighet än om reliabilitet. Detta menar Bryman och Bell (2005) 

beror på att en kvalitativ studie aldrig är den andra lik med tanke på att sociala fenomen 

som kvalitativa forskare undersöker alltid är i förändring. Med hänvisning till detta har 

vi försökt etablera reliabilitet och tillförlitlighet genom att beskriva vår 

forskningsprocess så utförligt och uttömmande som möjligt genom motiveringar och val 

för att undersökningen skulle kunna återskapas. Detta har vi också gjort då 

tillförlitligheten och trovärdigheten i resultat och slutsatser i kvalitativa undersökningar 

är starkt beroende av hur processen löpt (Patel & Davidsson, 2003, & Merriam, 2009). 

2.4.2 Metodkritik 

Vi är medvetna om kritik gentemot vårt urval av intervjupersoner med tanke på att alla 

är män. Ursprungligen söktes ett mer jämställt urval och vi var i kontakt med ett flertal 

kvinnor men dessvärre hade ingen av dem möjlighet att ställa upp. Vi är också 

medvetna om att det insamlade materialet i och med detta kan uppfattas som skevt och 

att konsekvensen av det kan vara att uppsatsen fått en snävare inriktning på grund av att 

vi inte kunde fånga in ett kvinnligt perspektiv på forskningsområdet.  

Holme och Solvang (1997) menar att forskarens subjektiva referensram, bestående av 

fördomar och förförståelse, alltid kommer att påverka forskarens anblick på ett 

problemområde. De menar att utgångspunkten för all forskning är subjektiv, även om 

den kan uppfattas som objektiv. Eftersom vi är insatta i musikbranschen finns det 

svårigheter med att närma oss forskningsområdet utan vår subjektiva referensram vilket 

också påverkar vår möjlighet till att vara objektiva. Vi är medvetna om att vi inspirerats 

och påverkats av våra subjektiva referensramar och att en sådan kritik som Holme och 

Solvang (1997) för mot kvalitativa studier också är tillämplig på vår studie.  
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3. TEORI 

I följande kapitel presenteras olika teorier och områden i syfte att ge en teoretisk 

inblick i de områden som enligt vår uppfattning är centrala för denna uppsats. Kapitlet 

är indelat i fyra huvudområden: värdeskapande, tjänstemarknadsföring, relationer och 

kundgrupperingar. Under varje avsnitt kommer en förklaring till det teoretiska 

områdets relevans för uppsatsen.   

3.1 Värdeskapande 

Värdeskapande utgör basen i denna uppsats och med tanke på uppsatsens syfte och 

forskningsfråga anser vi det vara nödvändigt att skapa en grundläggande teoretisk 

förståelse för konceptet. Därför kommer här värde och kundvärde, skapande av värde 

och medskapande av värde att presenteras teoretiskt.   

3.1.1 Värde och kundvärde 

Zeithaml (1988) har framhållit att strategier baserade på kundvärden kan effektivisera 

ett företags användning av dess resurser och kan bättre möta kundernas förväntningar. 

Hon framhävde tidigt vikten av begreppet värde som enligt Grönroos (2001) fått allt 

större utrymme inom marknadsföringsdisciplinen den senaste tiden. Bland annat skriver 

Parasuraman och Gerwal (2000) att värde är grunden för att skapa lojalitet, vilket 

Khalifa (2004) uttrycker är grunden för finansiella resultat. Payne och Holt (2001) lyfter 

fram att större delen av litteraturen som finns om värde, kundvärde och värdeskapande 

bygger på kopplingen att ett företags framgång beror på hur väl de kan leverera det 

kunderna värdesätter. Att skapandet och levererandet av värde har fått en mer central 

roll inom dagens marknadsföring visas inte minst i American Marketing Associations 

(AMA) definition av marknadsföring: ”Marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have 

value for customers, clients, partners, and society at large” (AMA, 2007). 

 

Kundvärde är ett komplext begrepp och kan ha olika förklaringar beroende på tid, 

person och situation (Holbrook, 2006a, & Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011). 

Khalifa (2004) har sammanställt den litteratur som finns om värde och framfört tre typer 

av kategorier som har olika förklaringar och definitioner av vad kundvärde är. Dessa tre 

är värdekomponents-modeller, fördelar/kostnads-modeller och ändamåls-modeller. 

Värdekomponents-modeller förklarar värdet av en produkt som summan av kundens 
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vilja att ha produkten (want), om hon upplever det värt att köpa den (worth) och om 

kunden känner att hon behöver den (need), förklarar Kaufman (1998). 

Fördelar/kostnadsbaserade-modeller förklarar värde som en bedömning av de förmåner 

och uppoffringar som uppstått i och med konsumtion menar Khalifa (2004), som får 

stöd av bland annat Mossberg och Sundström (2011). Den tredje kategorin, ändamåls-

modeller, grundas på uppfattningen att kunden köper produkter för att de ska uppfylla 

vissa ändamål (Khalifa, 2004). Kundvärdet är på så vis sammankopplat med hur väl 

produkten för med sig önskvärda och icke önskvärda konsekvenser i linje med det 

ändamålet produkten köptes för (Huber et al, 2001). 

 

Det som är gemensamt för dessa tre kategorier är att kundvärde är en subjektiv 

bedömning, (Styvén, 2007) vilket även Nilsson (1993) lyfter fram i sin diskussion om 

upplevt kundvärde. Han framhåller att kundens upplevda värde av en produkt är det 

som gör att kunden antingen köper en produkt eller inte. Vidare påpekar Nilsson (1993) 

att kundens upplevda värde är en subjektiv uppfattning i konstant förändring beroende 

av bland annat tid och plats, vilket även Bruhn och Georgi (2006) understryker. Detta 

styrker även Wilson et als (2008) och Prahalad och Ramaswamys (2004) resonemang 

som klarlägger att kundvärde är subjektivt, individuellt och bestäms av mottagaren. 

Sweeney och Soutar (2001) klargör att upplevelsen av värde sker kontinuerligt genom 

hela konsumtionsprocessen vilket gör det omöjligt att jämföra värde med 

tillfredställelse, som är en bedömning som sker efter köpet. Nilsson (1993) lyfter fram 

att upplevt värde är kopplat till kundens känslor, något som också Grönroos (2011) 

understryker. Detta diskuterar även Shankar et al (2009), som menar att upplevelsen av 

värde har symbolisk mening, och Firat et al (1995) som hävdar att kunders uppfattning 

av värde är kopplade till deras karriär- och livsmål. Payne och Holt (2001) föreslår 

också att det finns en koppling mellan konsumenters djupt rotade värderingar och 

uppfattningar och värdet som uppstår vid en konsumtionsupplevelse. 

 

Att värde är kopplat till kunden är idag den vanligaste användningen av och mest 

betrodda uppfattningen och förståelsen för begreppet, menar Grönroos (2011). Även 

Vargo och Lusch (2008), Vandermerwe (1996), Payne och Holt (2001) och Styvén 

(2007) styrker detta. Det innebär också att begreppen värde och kundvärde är starkt 

sammanvävda. Dock framhåller Payne och Holt (2001) att värdebegreppet har olika 

förståelse i olika sammanhang, bland några är värdekedja, aktieägarvärde och 
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relationsvärde. Författarna framhåller också att kundvärde implicerar ett resultat av en 

konsuments sambandsbedömning mellan förmåner och uppoffringar och en interaktion 

mellan person och företag. Payne och Holt (2001) lyfter även, som Prahalad och 

Ramaswamy (2004b), fram att värde förenas vid en upplevelse, som inte avser förvärvet 

av produkten, utan snarare konsumtionen av produktens tjänster. Detta perspektiv delar 

likheter med det Pongsakornrungsilp och Schroeder (2011) framhäver, att värdet av en 

produkt skapas vid själva konsumtionen som innebär att manifestera tillhörighet, 

kunskap, konstruering och vidhållande av identitet samt nätverksbyggande. 

Holbrook (2006b) har sammanställt konceptet och logiken kring kundvärde och hävdar 

att det bygger på fyra pelare. Alla pelarna bär drag av bland annat Nilssons (1993), 

Grönroos (2008; 2011) och Payne och Holts (2001) resonemang kring kundvärde. Den 

första pelaren innebär att kundvärdet är interaktivt. Det inbegriper en relation mellan 

kund och produkt vilket innebär att inget värde kan uppkomma utan interaktion dem 

emellan. Den andra pelaren innebär att värde är relativt. Med det menar författaren att 

värde är jämförbart, kontextberoende och personligt. Enligt den tredje pelaren är värde 

en bedömning av prestanda och resultat som kan uttryckas genom attityd (gilla/ogilla); 

inverkan (gynnsam/ogynnsam); valens (positiv/negativ); utvärdering (bra/dåligt); åsikt 

(positiv/negativ); tillfredställelse (hög/låg); beteende (närmande/avtagande); och/eller 

val (välja/avslå). Den fjärde och sista pelaren innebär att kundvärde finns inneboende i 

en konsumtions- eller användningsupplevelse, istället för i varor eller tjänster.  

3.1.2 Skapande av värde 

Grönroos (2011) framhäver att värdeskapande processer är svårförståliga och dåligt 

definierade i tjänstemarknadsföring. Vidare framlägger han att när, var och hur värde 

skapas är en svårfångad aspekt - det som dock är tydligt är att det upplevs individuellt. 

Han använder sig av ett bilköp som exempel och menar att för någon innebär värdet av 

bilen att köra den, för en annan är värdet att äga bilen och för en tredje innebär 

möjligheten att kunna ta sig till vänner värdet av bilen. Korkman (2006) framhäver att 

värde inte alltid skapas utan att det vanligtvis uppkommer, mer eller mindre omedvetet, 

vid användning av produkter. Även Grönroos (2011) påpekar diskussionen om själva 

ordet skapa, eftersom det ger intrycket av att värde skapas medvetet, vilket Korkman 

(2006) framhäver inte alltid är fallet.  
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Vargo et al (2008) framhäver två sätt att se på skapandet av värde som utgjort grunden 

för ekonomi och marknadsutbyten sedan Aristoteles först diskuterade dessa synsätt 

(Gordon, 1964). Dessa kallas value-in-exchange och value-in-use. 

Value-in-exchange är kopplat till det transaktionsbaserade marknadsföringsperspektivet 

och har sina rötter i varufokuserad marknadsföring och organisatorisk beteendelitteratur 

(Payne & Holt, 2001 & Vargo & Lusch, 2004). Det innebär att värde skapas av företag 

och distribueras till kunder genom utbyte mot vanligtvis pengar, värdet ligger med 

andra ord inneboendes i produkten (Vargo et al, 2008). Lusch och Webster (2011) 

liknar value-in-exchange perspektivet med den byteshandel som skedde under början av 

1900-talet där företaget mötte kunden på marknaden för att utbyta värde. Grönroos 

(2011) förtydligar att värdeskapande, enligt value-in-exchange perspektivet, är en 

allomfattande skapandeprocess som omfattar design, utveckling och tillverkning inom 

leverantörens sfär, oberoende av konsumenter.   

Value-in-use, förklarar Vargo et al (2008), innebär att värde skapas i interaktion mellan 

leverantörens resurser och mottagaren. Grönroos (2011) förtydligar att value-in-use 

innebär att värdet av en produkt beror på kundens upplevelse av användningen eller 

ägandet av produkten. Detta understryker också Payne och Holt (2001) som även menar 

att i och med att kundvärdet uppstår vid användningen så kan produkten bidra till att 

uppfylla dess syfte. Kundvärdet skapas på så vis då kunden använder en vara eller tjänst 

vilket gör att värdet inte finns inneboende i produkten, vilket tydliggörs av Grönroos 

(2007a). Utgångspunkten för värdeskapande, enligt value-in-use perspektivet, är att det 

sker inom kundens sfär och att värde skapas av användaren för användaren (Grönroos, 

2011). Payne och Holt (2001) lyfter också fram, som Grönroos (2011), att detta 

perspektiv på värdeskapande inbegriper ägande av värde. Varor eller tjänster kan 

upplevas symbolisera olika estetiska och uttrycksfulla egenskaper som bland annat kan 

härstamma från kundens jag eller företagets varumärkesimage (Payne & Holt, 2001). 

Förståelsen för värdeskapande genom value-in-use är den som idag har fått störst tilltro 

(se bland annat Vandermerwe, 1996; Styvén, 2007; Vargo & Lusch, 2008; Grönroos, 

2011). Edvardsson och Enquist (2009) lyfter fram att detta synsätt framhåller 

tjänsteupplevelsen och att företag därför måste orkestrera goda kundupplevelser vid 

varje interaktion kunden har med företaget och deras produkter. Vidare framhäver de 
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vikten av att bedöma och värdera kundrelationer, kundernas aktiviteter, deltagande, 

känslor och upplevelser för att skapa förståelse för och insyn i användarvärdet. 

Då värdet av en vara eller tjänst bestäms av kunden kan ett företag endast erbjuda 

förslag till vad värdet av en produkt är (value propositions), hävdar Vargo och Lusch 

(2008). Grönroos (2011) framhäver dock att ett företag utöver att erbjuda förslag till 

värde också kan påverka kundens upplevda värde i de fall det finns interaktioner mellan 

företaget och kunden. Företaget kan på så vis utgöra en del av kundens värdeskapande 

process. Detta har möjliggjort för en uppdelning av potentiella värden (med andra ord 

föreslagna värden) och riktiga värden (med andra ord kundvärden) framhåller bland 

annat Gummesson (2007). Beroende på situation och målgrupp måste företag rikta sina 

värdeförslag i olika riktningar framhåller Rintamäki et al (2007). De hävdar fyra typer 

av värden: ekonomiska, funktionella, emotionella och symboliska, som alla bör 

fokuseras i olika grad i det föreslagna värdet beroende på vad som motiverar kunderna 

till konsumtion. Priset bör fokuseras då ekonomiskt värde motiverar; de lösningar som 

produkter bidrar med bör fokuseras då funktionellt värde motiverar; kundupplevelser 

bör fokuseras om emotionellt värde motiverar; och värdeförslaget bör fokusera 

produktens mening om symboliskt värde motiverar konsumenter. 

Grönroos (2011) lyfter fram att företaget får en annan roll då kunderna, användarna av 

produkter, är värdeskapare. Han tydliggör att utveckling, design, tillverkning och 

leverans är olika processer som gör det möjligt för kunderna att skapa sina värden och 

på så vis utgör företag främjare, eller möjliggörare, för kunders värdeskapande. 

Prahalad och Ramaswamy (2004b) styrker detta då de hävdar att företag möjliggör olika 

upplevelser och upplevelsemiljöer, med andra ord plattformar för värdeskapande, där 

värdeskapande kan äga rum. 

3.1.3 Medskapande av värde 

Medskapande av värde (value co-creation) hänvisar till de processer där kunder och 

företag samarbetar, eller på annat vis deltar, för att skapa värde (Pongsakornrungsilp & 

Schroeder, 2011). Det är en aktiv, kreativ och social process initierad av företag i syfte 

att dels generera kundvärde och dels förhöja innovationsförmågan hos företaget samt 

konstruera konkurrensfördelar (Coates et al, 2009). Pongsakornrungsilp och Schroeder 

(2011) framhäver att medskapande ur ett kundperspektiv delvis innebär att kundvärde 

skapas vid användning av produkter, det som av bland annat Grönroos (2011) kallas 
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value-in-use, och delvis vid interaktion med företag. Till skillnad förklarar Payne et al 

(2008) att medskapande ur ett företagsperspektiv innebär att förstå kundernas 

värdeskapande process och sedan agera en stödjande roll i den processen. Det bästa för 

ett företag är dock att ge kunderna möjligheten att personifiera värden själva för att 

kunna bemöta deras önskemål, istället för att företaget först ska försöka förstå dem för 

att sedan stödja skapandet, menar Rampen (2009). 

Grunden till konceptet ligger i den utveckling som skett i samhället det senaste 

decenniet förklarar Prahalad och Ramaswamy (2004b-c). De förklarar att kundens roll 

har förändrats från ovetande till informerad, från isolerad till sammankopplad och från 

passiv till aktiv, något som stärks av Bolton et al (2004) och Lusch och Webster (2011). 

Detta har dels inneburit att företag inte kan agera autonomt och anonymt utan att möta 

sina kunder och dels att kunder vill influera och interagera med företag, vilket öppnar 

upp för möjligheter att samarbeta för att skapa värde (Prahalad & Ramaswamy, 2004c). 

Även Pongsakornrungsilp och Schroeder (2011) understryker att företagens och 

kundernas roll har förändrats de senaste årtiondena, vilket öppnat upp för nya 

samarbetsmöjligheter. Rollerna är inte längre distinkta och skiljda vilket gör att värde 

kan skapas i större samverkan för ömsesidig vinning (Novani & Kijima, 2010). 

Prahalad och Ramaswamy (2004b) lyfter fram Vargo och Lusch (2008) och Grönroos 

(2011) resonemang, som diskuterat ovan, att värdet av en produkt inte finns i själva 

produkten. Istället hävdar de att värdet av en produkt ligger i den medskapande 

upplevelsen (co-creation experience) som uppstår vid en specifik tidpunkt, plats och 

händelse. Av detta följer en personlig och unik upplevelse vilken utgör värdet av en 

produkt, förklarar författarna. Rampen (2009) tydliggör att då en kund kan personifiera 

sin upplevelse genom en produkt har värde medskapats. Upplevelsen som medskapas 

uppstår i interaktionen mellan parternas resurser vilket förtydligar att interaktionen 

utgör kärnan för medskapande av värde (Prahalad & Ramaswamy, 2004c). Även 

Grönroos (2011), Lusch och Webster (2011) och Coates et al (2009) lyfter fram att 

interaktioner mellan kunder och företagets resurser utgör kärnan för medskapande. 

Dock framhäver Grönroos (2011) att interaktioner möjliggör för företaget att utgöra en 

del av kundens värdeskapande process och på så vis påverka deras upplevda värde, inte 

att kundens användning av företagets produkter är detsamma som medskapande från 

företaget sida. Han framhäver att medskapande av värde endast kan ske då det finns 

interaktioner mellan parterna och då existerande interaktioner tillvaratas på ett aktivt 
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sätt, vilket också styrks av Prahalad och Ramasawamy (2004b-c). Tillvaratas 

interaktionerna på rätt sätt kan de skapa gynnsamma värden i båda led, kunderna kan få 

en starkare, personligare värdebaserad upplevelse och företaget kan få djupare förståelse 

för kundernas värderingar, motivationer, beteende, önskningar och framtida behov 

(Prahalad & Krishnan, 2008).  

Prahalad och Ramaswamy (2004b) och Lawer (2006) framhäver vikten av att det skapas 

en upplevelseomgivning (experience environment) som kan möta ett flertal olika 

kunders varierande önskningar och intressen – ett underlag, eller ett ramverk, som 

kunder kan använda sig av för att själv skapa eller tillsammans med företag medskapa 

värdebaserade upplevelser. En sådan omgivning, eller underlag, kan utöver att skapa 

upplevelser i interaktion mellan företag och kund också utgöra grund för att 

konsumentgemenskaper (consumer communities) växer fram där värde medskapas med 

andra kunder (Prahalad & Ramaswamy, 2004b-c, & Prahalad & Krishnan, 2008). Lawer 

(2006) exemplifierar en upplevelseomgivning med hjälp av Apples iPod som möjliggör 

för en personlig musikupplevelse. Han betonar att värdet av varan härstammar ifrån 

kundens upplevelse av interaktionen med iPoden (med andra underlaget). Han menar att 

det handlar mindre om den vita ”lådan” och mer om de upplevelser som den bringar. 

3.2 Tjänstemarknadsföring 

Vi har valt i detta arbete att inta ett tjänstemarknadsföringsperspektiv för att skapa oss 

en bredare förståelse kring vad som präglar skapandet av kundvärden i 

musikbranschen. Med detta i åtanke anser vi det är av betydelse att presentera viktiga 

delar ur tjänstemarknadsföringen. De teman vi valt att belysa och som nedan 

presenteras är: begreppet tjänst, servicelandskapet och kundens roll samt servicelogik.  

3.2.1 Begreppet tjänst i marknadsföringen 

Sedan 1970-talet har företagsekonomiska forskare hävdat att tjänster borde utgöra ett 

eget forskningsområde med modeller och teorier (Eksell, 2005). Men det var inte förrän 

1980-talet som diskussioner och teorier om tjänster i allmänhet kom fram (Lindquist & 

Persson, 1997). Begreppet tjänst inom tjänstemarknadsföringen har sedan sextiotalet 

haft en mängd olika definitioner (Grönroos, 2008). Ett av de tidiga försöken till att 

definiera tjänster och dess essens kom från visionären John Rathmell som förklarar att 

en tjänst är ”a deed, a performance, or an effort” (Rathmell, 1966, s. 33). Liknande 

definition har Wilson et al (2008) som förklarar att tjänster inte är materiella ting som 
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kan ses och röras vid utan snarare är ”deeds, processes and performance” (Wilson et al, 

2008, s. 5). Vidare menar Wilson et al (2008) att tjänster är mer heterogena och 

immateriella till sin karaktär än varor. I och med att tjänster är immateriella hävdar 

författarna att hela Internet kan ses som en tjänst. Även Grönroos (2008) har påpekat att 

tjänster är immateriella och att det i tjänsteprocessen kan uppkomma interaktioner 

mellan säljare och köpare. Detta framhåller även Payne (1993) som tydliggör begreppet 

med att ta fram fyra olika karaktärsdrag hos tjänster; att de till stor del är abstrakta och 

immateriella, de är varierande och inte standardiserade, de produceras och konsumeras 

på samma gång där kunden är deltagande i processen, och de kan inte lagras. Även 

Bitner (1992) påpekar att en tjänst produceras och konsumeras samtidigt av kunder. 

Normann (1992; 2000a) förklarar begreppet inom ett tjänstesamhälle där en tjänst är 

resultat av sociala handlingar som äger rum mellan kund och ombud av serviceföretaget 

och som han vidare kallar ”sanningens ögonblick”.   

Grönroos (2008) har senare i sin forskning kommit fram till att begreppet tjänst kan 

betyda allt ifrån personlig service till den tjänst som en vara eller ett erbjudande 

möjliggör. Han har tagit fram tre allmänna karaktärsdrag gällande tjänster som knyter 

ihop det centrala inom tjänstemarknadsföringslitteraturen och som diskuterats ovan; 

tjänster är processer bestående av aktiviteter eller aktivitetsserier; tjänster produceras 

och konsumeras samtidigt; och i tjänsters produktionsprocess deltar kunden som 

medproducent. Grönroos (2008), precis som Wilson et al (2008), menar att tjänster 

oftast uppfattas subjektivt, där Grönroos (2008) framhåller att vanliga beskrivningarna 

av en tjänst innefattar abstrakta ord som känsla, nostalgi, glädje och trygghet. 

Anledningen till dessa abstrakta beskrivningar, menar Grönroos (2008), är beroende av 

att tjänsten är opåtaglig och att det därför kan vara svårt att sätta en tydlig förklaring och 

värde på en känsla eller en upplevelse. På grund av detta föreslår bland andra Ezeh och 

Harris (2007) att tjänster bör vara mer påtagliga för att det ska vara lättare för kunder att 

utvärdera dem. Wilson et al (2008) menar att tjänster inte går att spara eller äga utan att 

tjänsten till sin natur har en lättförstörbarhet, vilket ligger nära Paynes (1993) förklaring 

att en tjänst inte går att lagra. Detta belyses också av Grönroos (2008) som menar att en 

tjänst oftast medför i att kunden inte blir ägare till tjänsten efter att ha genomfört 

tjänsteprocessen. Till exempel så menar han att när kunden utnyttjar flygbolagets 

tjänster som en flygresa så ingår det i att kunden blir transporterad från A till B, men det 
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enda kunden äger efter transporten och nyttjandet av tjänsten är ett boardingkort och en 

bit av biljetten.  

3.2.2 Servicelandskapet och Kundens roll  

Som ovan diskuterats menar Rathmell (1966), Wilson et al (2008), Payne (1993), Bitner 

(1992), Normann (1992) och Grönroos (2008) att tjänster uppstår i en process som 

består av någon sorts aktivitet eller handling, där tjänsten produceras och konsumeras 

samtidigt och i viss mån av kunden som deltar som medproducent. Både Grönroos 

(2008) och Bitner (1992) menar att det är inom den fysiska omgivningen, inom 

servicelandskapet, som tjänsteprocessen och servicemötet uppstår mellan personal och 

kunder. Wilson et al (2008) förklarar att det är inom servicelandskapet som tjänsten blir 

levererad, där organisationen och kunderna interagerar med varandra och där det finns 

materiella ting för att underlätta utförandet och kommunikationen av tjänsten. Arnoulds 

et al (1998) menar att ett servicelandskap är en plats som medvetet utformas i syfte att 

skapa betydelsefulla och kommersiella handlingar. Vidare förklarar Bitner (1992) att i 

ett servicelandskap finns alla de materiella och immateriella faktorerna som kontrolleras 

av företaget för att förbättra eller begränsa kunders och även medarbetarnas handlingar. 

Hultén (2008) menar att det både finns traditionella servicelandskap, som till exempel 

fysiska butiker, och virtuella servicelandskap. De virtuella servicelandskapen innebär 

till exempel Internetsidor och utgör modernare former för kommunikation av tjänster 

där det kan skapas upplevelser som gör tjänsten mer konkret för kunderna (Wilson et al, 

2008). Författarna menar att servicelandskapet är ett av de viktigare elementen när det 

kommer till att positionera sig som tjänsteföretag, vilket styrks av Grönroos (2008). 

Vidare menar Wilson et al (2008) att servicelandskapet kan spela olika strategiska roller 

för att effektivt vara konkurrenskraftiga, vilket även Bitner (1992) framhåller. De olika 

rollerna som Wilson et al (2008) tar fram är paketering (package) - tjänstens fysiska 

förpackning måste porträttera en bild av tjänsten och beröra kunden emotionellt; 

främjare (faciliator) – omgivningen där tjänsten utförs måste bidra till att kunden får 

bästa möjliga upplevelse av tjänsten; social mötesplats (socializer) – tjänstemiljön ska 

vara utformad så att kunderna och personalen tydligt vet sina roller och kan interagera 

med varandra; och urskiljare (differentiator) – att urskilja sig ur mängden vilket kan 

göras med hjälp av förändringar av den fysiska miljön. 
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Eiglier och Langeard (1977) menar att tjänsteproduktionen vilar på olika interaktioner 

mellan personal och kunder i, och med, fysiska miljöer (som framställs i närhet med det 

Bitner (1992) uppkallar servicelandskapet). Dessa tre element och dess interaktioner 

utgör själva grunden i en tjänst förklarar de. Framförallt hävdar författarna att kundens 

roll i tjänsteprocessen är av stor betydelse då kunden skapar egna relationer till både 

fysiska miljöer, personal och övriga kunder. Vidare menar de att kunden är en del av 

processen och själv påverkar upplevelsen och kvaliteten av tjänsten. Detta framhåller 

även Grönroos (2008) som menar att kunden i hög grad är närvarande i tjänsteprocessen 

och kan själv påverka utgången. Som exempel förklarar Grönroos (2008) att kunden 

som lämnar in sin bil på en verkstad troligtvis inte besitter tillräcklig kunskap för att 

utvärdera verkstadens arbete, däremot kan kunden utvärdera verkstaden utifrån 

interaktionen och kontakten som ägt rum. Andra forskare som också understryker 

kundens roll i tjänsteprocessen och servicemötet är Storbacka och Lehtinen (2000) som 

framhåller att kunden, i relationen till tjänsteföretaget, skapar värde åt sig själv och att 

det är den värdeskapande relationen som är själva produkten, något som också Normann 

(2000b) framhåller. Han föredrar att tänka på kunder som värdeskapare snarare än 

konsumenter. Vidare framhåller författaren också att kundens relation med övriga 

kunder påverkar upplevelsen av en tjänst, vilket påminner om Eiglier & Langegeards 

(1977) argument ovan. I serviceprocessen medverkar ibland flera kunder samtidigt, 

vilket medför att de övriga kunderna är en viktig del av atmosfären och därigenom hur 

tjänsten upplevs (Normann, 2000a). Gummesson (2002) menar att kundens roll har varit 

underskattad och framhåller att kunden kan ha flera roller, bland annat konsument, 

producent, marknadsförare, projektledare eller kunskapsgivare. 

3.2.3 Servicelogik   

Vargo och Lusch (2004) har diskuterat den varubaserade grundläggande logik som 

marknadsföring länge baserats på och har föreslagit en ny lins genom vilken 

marknadsförare bör blicka för att, enligt de, kunna utveckla marknadsföringsdisciplinen. 

De hävdar att ett förhållningssätt som blandar förståelsen för varor och tjänster på ett 

tätare sätt kan berika all marknadsföring. De föreslår i och med detta att synen på 

värden, kunder, företag och resurser måste omprövas (Vargo & Lusch, 2008). Service-

dominerande logik som författarna valt att kalla logiken innebär inte en teoretisk modell 

utan utgör ett mind-set för att tänka om och förstå marknadsföring (2011). 

Grundläggande är service-dominerande logiken baserad på deras förklaring att en tjänst 
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är tillämpningen av kunskaper och färdigheter till förmån av någon annan (Lusch et al, 

2008). Wilson et al (2008) exemplifierar detta med en rakhyvel och förklarar att det är 

tillämpningen av kunskaper och färdigheter som resulterat i den fysiska varan som utgör 

basen för den tjänst rakhyveln möjliggör. Det är gentemot detta fundament som den 

service-dominerande logiken vilar. Med hänvisning till det är tjänsters unika karaktär; 

dess opåtaglighet, att de är processer bestående av aktiviteter där produktionen och 

konsumtionen sker samtidigt och att kunden alltid i någon mån deltar i tjänstens 

produktion, central även för marknadsföring av varor (Grönroos, 2008).  

Grönroos (2011) diskuterar också behovet av en ny logik för marknadsföring men 

framhäver att den service-dominerande logiken föreslår vissa korrigeringar vad gäller 

synen på värde och värdeskapande. För det första förklarar han att om alla typer av 

resurser förmedlar tjänster handlar en service-dominerade logik om tjänster som 

stödjande för kunder och deras värdeskapande. Grönroos (2011) förklarar, till skillnad 

från Vargo och Lusch (2004; 2008) att ett servicelogiskt förhållningssätt innebär att 

kunder alltid är skapare av värde och att företag endast kan möjliggöra värde för kunder, 

främst genom att producera och sälja varor och tjänster. Han framhäver att kundernas 

värde skapas då dessa interagerar med företagets resurser och att företaget därmed 

stödjer och möjliggör värdeskapande (Grönroos, 2008). Han förtydligar att det ett 

företag kan göra för att påverka kunders värdeskapande utöver att föreslå värden är att 

influera deras värdeskapande processer genom direkta interaktioner. Implikationen av 

det Grönroos (2011) framhäver är att servicelogiken erbjuder en syn på värdeskapande 

där kunden inte har möjlighet att medskapa värde med företag, i den mening Prahlad 

och Ramaswamy (2004b) och Vargo och Lusch (2008) framhåller, då kunden är 

värdeskaparen. Istället är det företaget som, genom att leverera tjänster, har möjligheten 

att medskapa värde med deras kunder under förutsättning att interaktioner finns mellan 

de två. Vargo och Lusch (2008) hävdar endast att företag och kunder tillsammans 

skapar värden för varandra. Det Grönroos (2011) istället syftar på är att detta endast 

görs då interaktioner finns dem emellan, om inte fungerar företag och deras produkter 

endast som möjliggörare och stödjare av värde och således inte skapare av värde.  
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3.3 Relationer 

Ur empirin framkom att relationer var av stor betydelse för värdeskapande inom 

musiksektorn. Där av anser vi att det är nödvändigt att belysa och teoretiskt redogöra 

för begreppet relation i marknadsföring, relationsmarknadsföring (RM) och vissa 

speciella relationer.  

3.3.1 Begreppet relation i marknadsföringen 

Gummesson (2002) menar att en relation består av två parter som står i kontakt med 

varandra och han kallar relationen mellan en leverantör och en kund för 

moderrelationen. Grönroos (2008) framhåller att en relation bygger på en attityd och att 

en person måste känna att denne fogas samman med någon annan. Vidare menar han att 

en relation har utvecklats när en kund uppfattar att det finns ett ömsesidigt tänkande 

mellan kunden och leverantören (Grönroos, 2007b). Vidare förtydligar han (2008) detta 

med att förklara att en relation sker i samverkan mellan kund och leverantör vars syfte 

är att skapa värde för de båda. Storbacka och Lehtinen (2009) definierar en kundrelation 

som en process bestående av möten mellan kund och organisation som innefattar 

resursutbyten mellan parternas värdeskapande processer. En relation är ögonblickets 

konst med det lilla extra menar Johansen (1994). Han förklarar det vidare:  

Det lilla extra som gör att kunder känner sig speciell och att vi anstränger 

oss lite extra just för henne – det gör att kunden känner sig som en partner. 

(Johansen, 1994, s. 65)  

3.3.2 Relationsmarknadsföring (RM) 

Enligt Gummesson (2002) fokuserar RM på relationer, nätverk och interaktioner. Det är 

en affärslogik och ett strategiskt förhållningssätt som fokuserar att vidhålla och 

förstärka relationer med kunder framhåller Wilson et al (2008). Även Arens et al 

(2009), Bruhn (2003) och Lovelock (2001) betonar att RM i första hand inte 

koncentrerar sig på att skaffa nya kunder. Istället framhåller författarna att RM betonar 

att bygga, upprätthålla och förstärka långsiktiga relationer med främst kunder, men även 

andra intressenter, av ömsesidigt värde. Blomqvist et al (1992) förtydligar att tanken 

med RM är att minska kundomsättningen och istället förstärka de befintliga kundernas 

upplevda värde och att ett steg i detta är att skapa lojala kunder. Det typiska för RM är 

att det är ett förhållningssätt gentemot konsumenter som fokuserar på att skapa och 

vidhålla goda relationer över en lång tid framhåller både Mattsson (1997) och Bruhn 
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(2003). Enligt Brennan et al (2008) kan RM bäst förstås genom att ställa det i kontrast 

med transaktionsmarknadsföring, vilket även Blomqvist et al (1992) framhåller. I sitt 

yttersta handlar transaktionsmarknadsföring dels om enstaka transaktioner där ett utbyte 

sker mellan köpare och säljare genom minimal kommunikation och dels om 

kortsiktighet förklarar Brennan et al (2008), vilket också Blomqvist et al (1992) styrker. 

Grönroos (2008) menar att ett transaktionsperspektiv lägger vikt vid att distribuera ett 

färdigt värde till kunder, medan relationsperspektivet ser värdeskapande som en process 

i interaktion med kunder.  

RM bygger på tanken att det möjliggör för lägre kostnader genom längre kundrelationer 

vilket leder till ökad lönsamhet, hävdar Gummesson (2002). I likhet anser Dowling 

(2002) att längre kundrelationer och lojala kunder förutsätts vara mer lönsamma än icke 

lojala kunder. Wilson et al (2008) påstår att kunder föredrar att ha en relation till ett 

företag istället för att gå mellan företag då de söker kundvärde.  Vidare betonas, på den 

grunden, att det är billigare för företag att behålla kunder än att skaffa nya. Gummesson 

(2002) tydliggör syftet med RM då han förklarar att kunderna är intäktskällorna och bör 

därmed också ställas i centrum för marknadsföringen. Grönroos (2008) framhäver att ur 

ett relationsperspektiv ses kunden som en resurs vilken företaget tillsammans med 

skapar lösningar och uppfyller behov vilka kunden tillskriver värde. Utöver att RM kan 

reducera företags kostnader och på så vis inbringa större intäkter, möjliggör ett 

relationsfokus också att företaget kan lära sig av sina kunder, menar Bruhn och Georgi 

(2006).  De hävdar att företag kan lära sig mer om kundernas behov och önskningar och 

därmed bättre skräddarsy sina produkter till dem.  Gummesson (2002) framhåller dock 

att om inte företaget kan organisera sig så att möjligheterna av långsiktiga 

kundrelationer kan tillvaratas bringar RM inga större fördelar. Axelsson och Agndal 

(2005) förklarar att kundrelationer och att skapa kundlojalitet är kostsamt i sig. Vidare 

framhäver de att RM inbegriper ett långsiktigt samarbete för att skapa en win-win 

situation och att alla parter måste vara aktiva och att de därmed kan hållas ansvariga för 

det som sker.  

När relationsmarknadsföringens förhållningssätt och strategier omsätts i praktisk 

tillämpning kallas de för CRM (customer relationship management) förklarar 

Gummesson (2002). Storbacka och Lehtinen (2009) samt Raab et al (2008) förtydligar 

detta och framhåller att CRM handlar om att skapa relationsstrategier. Enligt Storbacka 

och Lehtinen (2009) har CRM tre hörnstenar. Den första innebär skapandet av 
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kundvärde genom bestående relationer. Denna hörnsten framhåller också att CRM inte 

är tekniker för att i första hand maximera avkastningen utan att detta snarare är en effekt 

av relations- och kundfokusering. Den andra hörnstenen går ut på att produkten 

betraktas som en process. Med detta framhåller författarna att distinktionen mellan 

varor och tjänster är menlös då produkten är kopplat till parternas processer. Den tredje 

och sista hörnstenen uttrycker att leverantören måste ta ansvar för utvecklingen av 

relationerna. Det räcker inte med att skapa tillfredställelse, företag måste möjliggöra för 

kunder att skapa sina egna värden.  

3.3.3 Speciella relationer 

Gummesson (2002) har identifierat 30 olika relationer inom marknadsföringen. De olika 

relationerna som han tar upp behandlar relationer hos kunder, leverantörer och 

konkurrenter och visar på olika generella egenskaper som de olika relationerna 

frambringar. Bland annat förklarar han den interaktiva relationen som uppstår i 

servicemötet, det vill säga mellan kund och leverantör. Vidare menar Gummesson 

(2008) att det kan ske olika interaktiva relationer i servicemötet sett ur en kunds 

perspektiv, bland annat existerar det inte bara en relation till servicepersonalen utan 

även till andra kunder. Han menar att kunder själva producerar tjänsten tillsammans 

med andra kunder. Till exempel liknar han det vid en fest på en restaurang där 

leverantören ställer upp med kärntjänsten i form av musik och dryck medan kunderna 

tillsammans producerar klart tjänsten genom att dansa, dricka gott och ha kul 

(Gummesson, 2002).  

 

En annan speciell relation som Gummesson (2002; 2008) har identifierat är den 

parasociala relationen som handlar om relationen till symboler, objekt och andra 

fenomen. Dessa relationer kan också, menar han, vara indirekt kopplat till människor 

som konkretiserar och symboliserar en organisation. Gummesson (2002) förklarar 

således att relationer som kunder har till företag och deras produkter ofta är opersonliga 

men ändå viktiga med tanke på de föreställningar och den bild som de ger upphov till i 

kundernas medvetande. Gummesson (2002) framhåller att organisationer via att etablera 

kunder som medlemmar kan skaffa sig långvariga relationer till sina dem. Detta kan 

göras genom att strategiskt erbjuda stamkunder bonus- och klubbkort.  
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3.4 Kundgrupperingar 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för olika konsumtionsgemenskaper i form 

av tribes, subkulturer och virtuella gemenskaper. Då vi i vår uppsats undersöker 

kundvärden, hur de skapas, vem som skapar och hur musikbranschen kan bidra till 

detta anser vi det vara viktigt att skapa teoretisk förståelse för konsumenters sociala 

kontext då detta framförallt har framkommit som betydande i empirin.  

3.4.1 Tribes   

Cova och Cova (2002) hävdar att dagens konsumenter är mindre intresserade av de 

produkter de konsumerar än de sociala kopplingarna och de identiteter som uppkommer 

ifrån produkterna. Vidare framhålls att konsumtion inte är en individuell aktivitet utan 

något som är inbäddat i en social kontext vilket gör det svårare att skapa djupare 

förståelse för beteenden, vilket styrks av Schmitt (2003). Canniford (2011) klargör att 

det är i denna sociala kontext som konsumenter går samman och formar olika 

gemenskaper. Konsumenter uttrycker sin individualitet inom ramen för en kollektiv 

trygghet förklarar Evans et al (2008), vilket stärks av Axelsson och Angdal (2005) som 

förklarar att dagens konsumenter dels strävar efter sätt att uttrycka sig individuellt och 

dels efter att finna individer som uttrycker sig på samma eller liknande sätt. Författarna 

klarlägger att konsumenters behov drivs av både individuella och kollektiva värderingar 

och intressen.  

En form av konsumtionsgemenskaper (consumption communities) är det engelska ordet 

för stam, Tribes (Canniford, 2011).  En tribe är en samling heterogena människor som 

skiljer sig vad gäller till exempel kön, ålder, och etnicitet, men som är sammankopplade 

på grund av ett gemensamt intresse, passion eller känsla, förklarar Cova och Cova 

(2001). Till exempel identifierar de sig med varandra genom delat intresse för en 

produkt, aktivitet, känsla, dröm eller ett tankesätt (Solomon et al, 2010, Cova & Cova, 

2001 & Bennett, 1999). Tribes är instabila, påverkbara, småskaliga, kortlivade 

(Solomon et al, 2010) men ger ändå medlemmarna möjligheten att identifiera sig med 

dels andra som delar tribens känslor, erfarenheter och intressen och dels med olika 

symboler som medlemmarna tillskriver mening, menar Cova och Cova (2001). Dessa 

symboler uttrycker inte en medlems hela tillhörande till triben utan fungerar som spår 

av identitet och med tanke på tribes kortlivade karaktär är det argumenterbart att, som 

författarna (2002) uttrycker sig, hävda att tribes både existerar och inte existerar 
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samtidigt. Det finns dock två karaktäristiska som kan användas för att identifiera tribes; 

tidsmässiga och rumsliga spår (Cova & Cova, 2001; 2002). Cathus (1998) använder ett 

exempel från en konsert för att förklara hur en tribe, begränsad i tid och rum, formas, 

växer och upplöses; 

Triben existerar då den fjädras till liv med publiken. Identiteterna som 

grupperna och rockmusikerna besitter upplöses i publiken under tribens 

korta existens. Alla skillnader försvinner för ett ögonblick (Cathus, 1998, s. 

92) 

I gemenskaper såsom tribes värdesätts produkter mer för deras sammankopplande värde 

(linking value) än deras användningsvärde (value-in-use) förklarar Cova och Cova 

(2002). Detta perspektiv inbegriper att ”the link is more important than the thing.” 

(Cova, 1997, s. 11) vilket även Aubert-Gamet och Cova (1999) understryker. Det är 

således de meningsfulla sociala relationerna som olika produkter främjar som gör att 

medlemmarna konsumerar dem klarlägger Nutall et al (2011). Ju mer en produkt kan 

tillföra till en tribes relationer desto större sammankopplande värde har den (Cova & 

Cova, 2002). Produkterna ska dels ha ett funktionellt värde och dels ett symboliskt 

värde som kan uttrycka både personers individualism och kollektivism (Cova, 1997). 

Författaren förklarar att individer värderar kostnaden för produkter gentemot den 

sociala inverkan de kan ha på deras liv. Nutall et al (2011) förklarar att tribes vanligtvis 

formas på grund av musik och artister och Bennet (1999) indikerar att alla musikaliska 

genrer kan kallas för en tribe och att olika genrer har flera tribes. 

3.4.2 Subkulturer  

Subkulturer är avgränsade segment inom olika kulturer som delar egenskaper från en 

övergripande kultur men som främst delar unika uppfattningar specifika för ett visst 

segment (Lamb et al, 1994). Solomon (2009) och Arens et al (2009) förtydligar att en 

subkultur är en grupp homogena individer (jämför med tribes) inom en kultur som delar 

övertygelser, värderingar, erfarenheter och utför aktiviteter som skiljer dem från andra 

grupper. Viktiga särskiljande drag från andra sociala grupperingar är att subkulturer, 

som Schroeder och Salzer-mörling (2006) framhäver, är stabila och strukturerade 

grupperingar och som förklaras av Assael (1998), att de är mer eller mindre slutna 

system med strikta gränser för vilka som får och inte får inkluderas i subkulturen. 
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Utöver de delade uppfattningarna inom subkulturer finns det distinkta skillnader som 

åsidosätter gruppen från den odifferentierade massan förklarar Thornton (1996). Vanligt 

är att det finns ett gemensamt språk och gemensamma symboler som manifesterar 

individernas tillhörighet till gruppen (Axelsson & Agndal, 2005). Vidare betonas att 

detta gemensamma värderingssystem utgör grunden för gruppmedlemmarnas 

konsumtionsbeteende; vilka varor, tjänster och varumärken som är accepterade att köpa 

och att använda. Schouten och McAlexander (1995) påstår att på grund av begreppets 

breda förståelse kan det tillämpas på vilken tydligt skiljbar grupp som en konsument 

väljer gentemot ett gemensamt intresse och engagemang för exempelvis en produkt, ett 

varumärke eller konsumentaktivitet.  

Longhurst (1999) lyfter fram att musik utgör en viktig del inom subkulturer. Han 

diskuterar och exemplifierar också subkulturer som formats runt både genrer som 

reagge och punk. Bennet (2000) lyfter specifikt fram den subkultur som konstruerades 

runt punkmusiken under 1970-talet. För dessa handlade det om att rebellera mot 

samhället genom att lyssna på och konsumera musik som framförallt vuxenkulturen inte 

accepterade uttrycker Bennet (2000). Rodel (2004) lyfter fram att punkmusiken, i 

allmänhetens ögon, refererades till som oljud, extrem och dålig. Hon indikerar också att 

konsumtionen av punkmusik högst sannolikt inte handlade om att musiken var bra eller 

att musikerna var skickliga eftersom många inte kunde spela sina instrument. Snarare 

handlade konsumtionen av punkmusik om tillhörigheten och gemenskapen som 

skapades i konjunktion med musiken och band som bland annat Six Pistols och The 

Clash, klargör hon.  

3.4.3 Virtuella gemenskaper  

Internet har öppnat upp för en social arena där virtuella grupperingar kan formas för att 

bland annat utbyta tjänster och diskutera erfarenheter eller intressen i syfte att 

tillfredställa dessa behov, förklarar Anderson (1999). Vidare betonas att virtuella 

interaktioner gör det enklare för konsumenter att finna likasinnade. Även Weber (2007) 

påpekar att Internet är en omgivning där likasinnade människor kan konversera, 

interagera och dela intressen och erfarenheter. Solomon (2009) definierar en virtuell 

gemenskap som en samling konsumenter som interagerar på Internet där de delar 

entusiasm och kunskap om en viss konsumtionsaktivitet. Hamilton och Hewer (2010) 

framhåller att det inte är tal om någon ny typ av gemenskap utan att framförallt tribes 
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och subkulturer använder Internet och sociala medier för att kommunicera och 

manifestera sina tillhörigheter.  

Kozinets et al (2008) och Hamilton och Hewer (2010) lyfter specifikt fram artister och 

kändisars fangemenskaper (fan communities) som tydliga exempel på virtuella 

gemenskaper. Vidare betonas också att identifikation med sådana grupperingar grundas 

på intensiva känslor och upplevelser i interaktion med artister eller kändisar och deras 

produkter. Konsumenter väljer på så vis vilka artister och vilka fangemenskaper de vill 

interagera med beroende på vilka möjligheter det finns att skapa mening för sin identitet 

och sitt sociala liv förklarar Fiske (1992). Detta understryks av Hamilton och Hewer 

(2010) med ett specifikt tillägg, att produkterna som är viktiga för gruppen också har 

funktionellt värde för individerna. Som exempel på en virtuell gemenskap har 

författarna undersökt Kylie Minogues virtuella fangemenskap, som de kallar för Kylie 

tribe, och sett hur konsumenter samlas, delar upplevelser, diskuterar ett gemensamt 

intresse och påverkas till konsumtion av produkter relaterade till Kylie Minogue av 

andra konsumenter.  
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

Vi kommer i detta kapitel att sammankoppla och analysera det empiriska materialet och 

det teoretiska ramverket, som framhållits i kapitel tre. Efter varje delkapitel kommer 

vissa tendenser att belysas samt intressanta påpekanden att summeras för att ge läsaren 

en tydlig övergång till det avslutande kapitlet. Här följer en kort summering av de nio 

intervjupersonerna vars åsikter och tankar det empiriska materialet bygger på: 

 Calle Blom, Manager och musikjurist på Flagstone AB. 

 Nicke Borg, Artist, producent och låtskrivare. 

 Gustav Idhammar, Marknadsförare och pressassistent på Luger. 

 Anders Johansson, Manager och A&R på Albot & Albot. 

 Daniel Johansson, Industridoktorand i datavetenskap och VD på Trendmaze. 

 Hampus Kivimäe, Manager på Wife. 

 Petri H Lundén, Manager på Hagenburg. 

 Putte Svensson Sahlin, Evenemangskonsult på PSS Hultsfredsrebellen AB. 

 Emil Winkler, Musikjurist på Flagstone AB. 

4.1 Tjänsteutvecklingen inom musikbranschen 

4.1.1 Förhållandet - CD-skivan och spellistan 

Lundén resonerar kring ägande av musikprodukter idag och förklarar att förr var det 

naturligt att värdet sågs ligga i CD-skivan och att det var viktigt att ha något fysiskt att 

kalla ”mitt”. Vidare funderar han över värdet av att kalla något för ”mitt” och 

betydelsen av att äga något idag. Han anser att skapandet av egna spellistor på vissa 

digitala tjänster kan dras som en jämförelse till att äga en CD-skiva. Det han menar är 

att en spellista, precis som en CD-skiva, kan upplevas som ”min” och därmed också 

ägas på liknande sätt. Till viss del går Lundéns resonemang mot det Grönroos (2008), 

Wilson et al (2008) och Payne (1993) framhåller, att en tjänst inte kan ägas eller lagras i 

samma grad som en fysisk vara. I och med att spellistan är en konstruktion av en individ 

kan det vara naturligt, som också antyds av Lundén, att den upplevs som ”min” och 

möter behovet av att äga som en CD-skiva kan möta. Grönroos (2008) och Bitner 

(1992) markerar även att en tjänst konsumeras och produceras samtidigt. Detta 

balanserar inte med hur Lundén resonerar då han antyder att spellistor kan produceras 

och konsumeras vid olika tidpunkter, vilket är en del av tjänsten som erbjuds, och som 
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även har likheter med CD-skivan. Att tjänsters karaktär på Internet allt mer försöker 

bära drag av fysiska varors karaktäristiska värden antyder även Daniel Johansson. I 

likhet med Lundéns resonemang om skapandet av spellistor hävdar Daniel Johansson att 

detta behov bör bemötas genom att digitala tjänster byggs upp på ett sätt som skapar 

närhet och möjliggör för kunder att känna att tjänsten är ”min”. Han uttrycker att 

”tidigare utgjordes detta värde för kunden genom de skivor eller band man hade, idag 

utgörs det av filer lagrade på datorn eller tjänster och spelare som iTunes eller 

Spotify”. Blom framhåller att spellistor i digitala tjänster har den funktionen, att samla 

låt för låt i syfte att möjliggöra för konsumenterna att skapa sina personliga 

sammanhang. Även Anders Johansson lyfter fram betydelsen av den individuella låten 

och dess framförande. Han förklarar att ”hitlåtens värde” har kommit att bli mer 

centralt i dagens musikforum och vid skapandet av spellistor.”Track-by-track” (låt för 

låt) kan bidra till att artistens värde minskas, framhåller Blom, eftersom kunder 

bestämmer sig för att låten är mer intressant än artisten och att de vill skapa sin egen 

stämning genom att själva bygga ihop egna spellistor med hitlåtar.  

Värdet av att kunna konstruera sin egen spellista med sina favoritlåtar framhävs således 

vara av betydelse enligt Blom, Lundén, Daniel Johansson och Anders Johansson. Denna 

situation bär drag av både det Grönroos (2011) kallar värdeskapande och det Prahalad 

och Ramaswamy (2004b-c) kallar medskapande av värde. Grönroos (2011) framhåller 

att enligt ett servicelogiskt förhållningssätt är kunden alltid värdeskapare och att företag 

endast kan möjliggöra för kunder att skapa värde. Denna relation blir extra tydlig i 

exemplet ovan där kunden skapar sin egen spellista med hjälp av de tjänster som 

möjliggörs av företagen. Beroende på perspektiv kan samma situation också benämnas, 

som ovan nämnts, medskapande av värde då den bär drag av det Prahalad och 

Ramaswamy (2004b-c) och Vargo och Lusch (2008) framhåller, som menar att värde 

kan medskapas i interaktion mellan kunder och företags resurser. Det har också likhet 

med Rampens (2009) resonemang om att det är bäst för ett företag att låta kunderna 

personifiera tjänster och värden.  

Anders Johanssons resonemang går emot Lundéns ursprungliga diskussion om att 

spellistan och CD-skivan bär likheter. Anders Johansson menar att den immateriella 

spellistan på Internet inte är ett lika starkt ”kvitto”, som en CD-skiva är, på en relation 

till en artist. Han menar att det bara räcker med att trycka delete så försvinner spellistan 

och relationen till artisten är borta. Detta har likhet med Wilson et als (2008) diskussion 
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om att tjänster är lättförstörbara. Anders Johansson implicerar att ägandet av fysiska 

varor utgör en starkare relation och att det krävs större ansträngning för att avsluta den. 

Alltså framhåller relationen till en CD-skiva, till viss del, ett större engagemang och 

dedikation än relationen gentemot en spellista. Anders Johansson hävdar på samma sätt 

att det fortfarande finns något som är betydande hos CD-skivan som inte ännu lyckats 

övergå till den egna spellistan.   

Ägandet diskuteras även av Borg, som menar att det är en generationsfråga. Han menar 

att en stor del av de yngre generationerna som vuxit upp med Internet och dess tjänster 

inte känner samma behov av att äga fysiska varor, utan att det faller sig naturligt för 

dem. Detta har likhet med Normanns (2000a) resonemang om utvecklingen av ett 

tjänstesamhälle som människor mer och mer anpassar sig till. Vidare menar Borg och 

även Kivimäe att en del av de äldre generationerna fortfarande har ett behov av att äga 

något fysiskt. Som exempel använder de vinylentusiasterna, som uppskattar att samla 

och äga, som känner att de vill äga vinylskivor och kalla dem för ”mina” även idag. 

Borg tar även sig själv som exempel och menar att han anpassar sig till tjänstesamhället, 

där han använder sig av nya musikleverantörer, men uttrycker vikten av att köpa 

ljudfiler för att tillfredsställa sitt behov av att äga. Vidare betonar Borg relationen till 

ägandet inom tjänstesamhället hos de yngre generationerna med en metafor: 

De växte upp med lånecyklar på stan, de behöver ju för fan inte ens ha sin 

egen cykel. (Borg, 2011-11-17) 

 

Detta framhåller, som Borg understryker, ett visst beteende och en viss inställning hos 

olika generationer. De äldre generationerna har tagit del av ett värde som de yngre 

generationerna gått förlorade på i och med samhällsutvecklingen. Förhållandet 

gentemot varor och tjänster, har i och med utvecklingen som Normann (2000a) påpekar, 

kommit att bli en generationsfråga. Som Borg antyder innebär ett faktiskt köp av musik, 

jämfört med tjänsten till musik, egentligen detsamma som att äga något på ”riktigt”, 

vilket även Idhammar instämmer i. 

4.1.2 Utveckling av leveranser 

Borg poängterar att det idag är väldigt viktigt att som artist synas på Internet och i 

sociala medier som till exempel Facebook. Han jämför detta med att förr var en artist 

tvungen att synas i tidningen, men att det idag istället handlar om att vara aktiv i forum 
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på Internet. Borg menar att det bland annat är på Facebook man ska befinna sig som 

artist eftersom det är där kunderna finns och att de vill dela mötesplats med artisterna. 

Även Lundén förklarar att sociala medier är en viktig mötesplats mellan artist och kund. 

Borg förklarar att han aldrig hade en tanke på att göra en egen Facebook-sida till sin 

senaste skivlansering men han att övertalades att skaffa en. Han framhåller att han i 

efterhand insett att det är de sociala medierna som är det nya underlaget för att skapa 

värden tillsammans med sina kunder. Borgs och Lundéns resonemang om sociala 

medier påminner om hur Hultén (2006) och Wilson et al (2008) presenterar ett virtuellt 

servicelandskap. Wilson et al (2008) menar att det virtuella servicelandskapet är en 

modernare plattform för företag att kommunicera sina tjänster genom upplevelser och 

som gör tjänsten mer konkret för kunderna. Wilson et al (2008) menar, vilket också 

Bitner (1992) framhåller, att ett servicelandskap kan ha en främjande och social roll, 

som också kan tillämpas på Borgs resonemang. Ett servicelandskap främjar och stödjer 

skapandet av kunders upplevelser, enskilt som socialt, menar författarna och som 

Prahalad och Ramaswamy (2004b) förklarar det är värden sprungna ur sådana 

upplevelser. Det innebär att ett servicelandskap dels kan liknas vid det Prahald och 

Ramaswamy (2004b) kallar en upplevelseomgivning och dels kan ses som en främjare 

för kunders värdeskapande upplevelser. Med andra ord kan servicelandskapet, som 

möjliggörs av företag, ses som ett underlag för kundernas värdeskapande.  

Tjänsterna på Internet är både informativa, lättillgängliga och låter artisterna visa att de 

är aktiva, något som kunder idag allt mer värdesätter, menar Borg, vilket också Anders 

Johansson antyder. Detta har likhet med det funktionella värde som, enligt Rintamäki et 

al (2007), bör fokuseras då enkla lösningar bidrar till en tjänsts konsumtion. Borg 

förklarar att om man inte har ”twittrat” på ett tag kan kunderna undra om man 

fortfarande är aktiv som artist och kanske tappa intresset för en, något som Borg ibland 

kan känna lite panik över. Vidare resonerar Borg att det kunder värdesätter hos CD-

skivan som leveransmedium för artist och musik har ersatts med att de istället kan 

kommunicera och interagera med artister på Internet. Han framhåller att där kan de 

också få tillgång till fler bilder, läsa texter, interagera med artisten samt få personliga 

meddelanden och uppdaterad information, något som CD-skivan inte längre kan ge. Det 

Borg beskriver påminner återigen om hur Prahalad och Ramaswamy (2004b) beskriver 

en upplevelseomgivning. Detta underlag, upplevelseomgivningen, där nya värden ges, 
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ersätter således CD-skivans värden och har sammantaget ett större värde i sig, anser 

Borg.  

Borgs resonemang ovan understryker det Normann (2000a) och Grönroos (2008) 

framhåller, att varor har hamnat mer ur fokus och att tjänster istället blivit mer centralt i 

dagens samhälle. Borg förklarar CD-skivans dalande popularitet, ”Problemet i varför 

man inte är intresserad av den här fysiska produkten längre är för att vi inte har något 

behov av den, vi har inget behov av att stapla skivor i en hylla som dammar igen, 

kombinationen av att lyssna och att titta finns i datorn. Alltså har den förlorat hela sitt 

värde”. Behovet av CD-skivan har dock inte försvunnit, uttrycker Anders Johansson 

och även Winkler. Istället har behovet möjligen minskats och förflyttats till andra 

tjänster som till exempel livemusik eller streamingtjänster, antyder Anders Johansson. 

Svensson Sahlin tycker uttryckligen att CD-skivan är ”död” och att den ersatts av 

upplevelser som konserter och internetbaserade upplevelser. I och med globaliseringen 

och våra ökade möjligheter att resa och ta del av upplevelser menar Svensson Sahlin att 

dessa upplevelser har blivit vårt nya sätt att visa vår identitet på. En Facebook-

uppdatering om ett festivalbesök har ersatt bekräftelsen i att låta andra se din 

skivsamling, hävdar Svensson Sahlin. Det centrala i handlingen som Svensson Sahlin 

talar om är att konsumenter genom sin musiksmak skapar sig en identitet och detta 

kvarstår men har tagit sig andra uttryck. Alltså kan behovet av att skapa sig en identitet 

vara densamma, men att utbudet av andra underlag möjligen föranlett en förändring av 

själva handlingen. 

Winkler medger att musik har övergott från att levereras som en fysik vara, till exempel 

en CD-skiva, till att levereras som en tjänst på Internet men att det ännu inte finns någon 

digital artefakt som lever upp till alla de olika värdena CD-skivan ger. Han menar att 

CD-skivan, som även Blom framhåller, är en fysisk förpackning med låtar, som oftast 

har en röd tråd och som bygger upp en värld för lyssnaren. Detta är något som inte kan 

återskapas med hjälp av de tjänster som finns på Internet, menar Winkler. Även 

Idhammar instämmer i att det finns ett större värde i den fysiska CD-skivan än i de 

digitala tjänsterna. Han framhåller att kunden engagerar sig mer för en fysisk CD-skiva 

som hon köpt än några låtar som laddats ner via gratistjänster på Internet. Denne tar sig 

mer tid till att lyssna på den köpta skivan alltså har den ett större värde, hävdar 

Idhammar. Det är möjligen på grund av det som Winkler och Idhammar resonerar kring 

som bland andra Ezeh och Harris (2007) föreslår att tjänster bör vara mer påtagliga för 
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att det ska vara lättare för kunder att utvärdera dem. Den illegala nedladdning av musik 

som Idhammar nämner kan med andra ord, till viss del, finna sin lösning i det Ezeh och 

Harris (2007) diskuterar. Om det är så att CD-skivans värde, i och med dess fysiska 

förpackning, inte kan överföras till digitala medier, som Winkler och Idhammar åsyftar, 

kan man fråga sig vart kunderna vänder sig för att söka detta värde. Vad som framgår av 

Winklers resonemang är att musikbranschen möjligen behöver hitta ett sätt att ersätta 

det fysiska värdet och om det inte går att ersätta detta genom exempelvis digitala 

tjänster så håller kanske musikbranschen på att förlora ett värde. Med andra ord, om det 

är så att våra behov av att dels skapa en identitet, som Svensson Sahlin framhäver, och 

dels av att ”få kliva in i en annan värld” är några av de bakomliggande faktorerna till att 

konsumenter köper CD-skivor så kvarstår de behoven trots att skivsamlingar till viss del 

har ersatts av spellistor på exempelvis Spotify. Frågan som kvarstår ur Winklers 

resonemang är om bland annat spellistor kan ersätta känslan av en skivsamling och 

uppfylla dessa behov, eller om CD-skivans fysiska värde kommer att behöva ersättas 

genom andra leveransmedier.   

4.1.3 Live och Upplevelser  

Kivimäe och Idhammar beskriver det unika och speciella med konsertupplevelser, att de 

kan upprepas varje kväll men att de ändå är unika och speciella för den enskilda 

konsertbesökaren. Både Winkler och Svensson Sahlin framhäver värdet av konserter 

som exklusiva och att dessa på något sätt blivit den nya ”artefakten”. De menar att 

upplevelser istället för CD-skivor, som diskuterats ovan, blivit de nya artefakterna att 

samla på. Winkler betonar att ”istället för att samla på album så samlar man på 

upplevelser”. Resonemanget kan ha sin grund i det Axelsson och Agndal (2005) 

diskuterar, att människor vill uttrycka sig individuellt och upplevas som unika och 

säregna. Svensson Sahlin förklarar att mötet med artisten blivit viktigare i och med att 

det inte går att kopiera och massproducera. Precis som Grönroos (2011), Lusch och 

Webster (2011) och Coates et al (2009)  framhåller han att det är interaktionen, i detta 

fall med artisten och musiken, som utgör grunden för kundvärdet. Även om underlaget, 

eller det Prahalad och Ramaswamy (2004b) kallar för upplevelseomgivning, existerar 

måste en interaktion (det Svensson Sahlin kallar möte) från åtminstone kundens sida 

finnas för att denne ska skapa värden baserade på underlaget. Som ovan diskussion 

visar är närheten och exklusiviteten något som alltid varit karaktäristiskt och viktigt i 
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leveransen av konserttjänsten, men att dessa har blivit mer synliga idag till skillnad från 

många andra musikprodukter som präglas av tillgänglighet.  

Svensson Sahlin förklarar att viljan att äga ”min” upplevelse är större idag och att 

konsumenter också på något sätt vill manifestera det. Han liknar det med ”att spela 

fotboll och göra mål och inte tala om det för någon”. Winkler menar att konserten är 

det nya sättet att dels visa dedikation för en artist men också att den är det enda som 

finns kvar av det exklusiva artisteriet. Borg framhäver också behovet av att gå på 

konserter och att samla på upplevelser och att det har ersatt fysiska varor så som CD-

skivor. Vidare menar han att konserter och upplevelser inte kan laddas ner och ägas, 

”du måste vara där för att var du inte där så var du inte där”. Detta har likhet med det 

Grönroos (2008), Wilson et al (2008), Payne (1993) hävdar om att en tjänst måste 

upplevas i en process och att den inte kan ägas när processen är avslutad, vilket stärker 

värdet av exklusivitet och närvarande vid tjänsteleveranser i konserter. 

Winkler framhåller att det unika, exklusiva och att äga upplevelser måste tas tillvaras av 

musikbranschen när det gäller att skapa kundvärden och möjliggöra för värdeskapande. 

”Du konkurrerar med folks vardagsrum och de vardagsrummen är roliga idag”, menar 

han och förklarar vidare att där ”finns en storbilds-TV, det finns surroundljud … du kan 

lyssna på all världens musik, du får röka inne om du har den lusten … och spriten är 

billig”. Även Winklers resonemang har likheter med det Prahalad och Ramaswamys 

(2004b) framhåller, att det är viktigt att det skapas en upplevelseomgivning som kan 

möta ett flertal kunders varierade önskningar. Även om Winkler menar att 

vardagsrummet är ett hot mot livebranschen så går en upplevelse aldrig att konkurrera 

med enligt Borg, eftersom det är ett unikt tillfälle där kunderna kan ”se på riktigt, känna 

lukten, höra ljudet och känna energin”. 

Winkler, Svensson Sahlin, Kivimäe, Borg och Idhammar är alla inne på samma spår i 

sina resonemang om livemusik och värdet av ägande. Deras diskussioner bär drag av 

det Payne och Holt (2001), Grönroos (2008; 2011), Holbrook (2006a-b) samt Prahalad 

och Ramaswamy (2004) lyfter fram; att värde förenas med upplevelsen av själva 

användandet av tjänsten där kunden är medproducent av tjänsten; att det inte finns något 

utbytesvärde, utan att det handlar om användningsvärde; och att interaktionen mellan 

kunder, artister och servicelandskapet utgör grunden för kundernas värdeskapande 
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processer. Vad detta tydliggör är att interaktionerna i användningssituationen är centrala 

för att förstå vad som karaktäriserar skapande av kundvärden inom musikbranschen. 

Kapitlet 4.1 har lyft fram att värdet att äga en CD-skiva har haft betydelse och är 

betydande även idag. Förhållandet till ”mitt” har kommit att ta sig andra uttryck i och 

med att artister och musik levereras mer och mer via Internet och digitala 

musiktjänster. Det har framkommit att kunden är central för värdeskapandet och att 

beroende på perspektiv kan kundens ses som värdeskapare eller medskapare av värde. 

Det har också lyfts fram att olika leveransmedier för branschens erbjudanden kan ses 

som olika underlag för värdeskapande och att de kan bringa olika värden för kunder. 

Specifika värden som lyfts fram, som präglas av tjänsteutvecklingen i musikbranschen, 

är exklusivitet, närhet och tillgänglighet. 

4.2 Interaktioner och relationer  

4.2.1 Artistens värld 

Blom framhåller betydelsen av artister genom att använda något han kallar ”artistens 

värld”. Med det begreppet liknar han artister vid filmer som drar in tittarna i den miljön, 

de känslorna och de karaktärerna som finns i den världen. Vidare betonar han att det är 

dessa världar bestående av bland annat artisten som person, musiken, 

scenframträdandet, scenografin, artwork, merchandise och gemenskaper som utgör det 

faktiska värdet av en artist. Blom liknar det återigen vid filmer och menar att ”du vill ju 

prata som Robert De Niro efter att du sett en Robert De Niro-film och en artist kan helt 

enkelt dra in dig i den världen”. Även Prahalad och Ramaswamy (2004b) och Lawer 

(2006) diskuterar detta men i ett bredare omfång och använder istället begreppet 

upplevelseomgivning. De förklarar att företag bör skapa en omgivning, olika underlag, 

(med andra ord en värld) kopplade till produkter för att möjliggöra för kunders 

individuella värdeskapande upplevelser. När konsumenter upplever dessa omgivningar 

kan de skapa värde på en djupare och personligare nivå och på så vis utöka upplevelsen 

av produkterna, poängterar Lawer. En produkt utgörs, med hänvisning till resonemanget 

ovan, av mer än den fysiska varan eller tjänsten i sig, produkter kan innefatta en helhet 

som kunden upplever i samband med att hon upplever varan eller tjänsten. Det gör att 

värdena av produkten också inte härstammar från endast varan eller tjänsteprocessen i 

sig utan kan komma ifrån det som upplevs höra hän produktens upplevelseomgivning, 

med andra ord underlaget. Det kan i ett artistiskt sammanhang innebära bland annat 
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musiken eller sättet den levereras på till kunden, till exempel via vänner, på CD-skiva, 

via Spotify eller på konserter. De artistiska världar som Blom diskuterar, och även 

Winkler, Kivimäe och Borg antyder, utgör en omgivning där kunder kan finna njutning, 

tröst, drömmar, gemenskap, underhållning, mod, personlighet, inställningar och 

livsåskådningar. Att artisters världar kan ge upphov till en mängd värden och 

betydelser, som de intervjuade ovan lyft fram, innebär också att värde är, som bland 

annat Grönros (2008; 2011), Coates et al (2009) och Holbrook (2006b) redogör för, 

relativt och interaktivt.  

Blom förklarar att det till största del är albumet som möjliggjort för konstruerandet av 

artistens värld och att temaalbum, med ett sound och en story som går igenom hela 

albumet, utgjort det främsta underlaget för ”artistens värld” och dess värden. Ett 

temaalbum kan dels berätta och dels visa kunder olika sätt att leva på, framhåller Blom. 

Han menar också, vilket även Anders Johansson instämmer i, att dessa temaalbum 

försvunnit allt mer i och med att Internet, digitala musiktjänster, och den enskilda låtens 

värde fått större betydelse, vilket gjort det svårare för företag att skapa de 

upplevelseomgivningar som Prahalad och Ramaswamy (2004b) framhåller som viktigt. 

Det som hänt är istället att kunderna, med hjälp av de underlag och produkter företagen 

tar fram, kan skapa sina upplevelseomgivningar. Kunderna levereras allt färre färdiga 

paketeringar, hävdar Blom och Winkler, istället ligger det i tiden att företagen levererar 

plattformar och ”byggstenar” för att kunderna själva ska kunna skapa sig sin 

upplevelseomgivning och sin värld. Detta resonemang menar också Grönroos (2008) är 

viktigt när det kommer till tjänster; att kunden har en medverkande roll.  

Winkler och Blom indikerar att det idag krävs att artister bygger sina världar utifrån ny 

artefakter och produkter i den digitala sfären. Winkler hävdar också att ingen lyckats 

göra det ännu. Som exempel förklarar han att Spotify, som en digital artefakt, är en 

praktisk tjänst men som leveransmedium för en artists värld är den tämligen platt. 

Daniel Johansson menar att det i den digitala sfären handlar allt mer om att låta 

kunderna forma sin egen yta och sin egen miljö på ett mer dynamiskt och personligt sätt 

för att branschen ska kunna möta dem på deras villkor. Han menar således att digitala 

musiktjänster bör låta kunderna skapa sina egna världar och sina egna sammanhang 

genom till exempel spellistor och delningar av sådana till andra kunder. Det han 

resonerar kring har likheter med de kundgemenskaper som Prahalad och Ramaswamy 

(2004b) menar kan växa fram ur upplevelseomgivningar. Det har också likhet med den 
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relationen Gummesson (2002) kallar servicemötet där det kan uppstå kund-kund 

relationer i och med att kunder själva producerar tjänsten tillsammans med varandra. 

Vad Daniel Johansson indikerar är att dessa gemenskaper är mer värdefulla för 

kunderna, eller kommer att bli viktigare, än själva underlaget och tjänsten. Han 

exemplifierar det med att förklara att interaktioner med den sociala dimensionen av till 

exempel Spotify kommer bli viktigare än interaktioner med själva tjänsten. Vad detta 

tydliggör ytterligare är att företag i första hand möjliggör för kunder att skapa sig 

värden, vilket även Grönroos (2011) resonerar sig fram till. Företagens varor, tjänster, 

processer och leveranser kan på så vis utgöra underlag för kunder och deras 

värdeskapande processer. Som Grönroos (2008) lyfter fram kan företag föreslå värden 

till konsumenterna, det Gummesson (2007) kallar potentiella värden. Rintamäki et al 

(2007) framhåller ekonomiska, funktionella, emotionella och symboliska värden och att 

de bör fokuseras i olika grad i det föreslagna värdet beroende på vem kunden är. Vad 

dessa teoretiska och empiriska kopplingar för med sig är att föreslagna värden i en 

upplevelseomgivning, till viss del, kan kontrolleras av företag med förståelse för de fyra 

typer av värden Rintamäki et al (2007) lyfter fram.  

Vad det Daniel Johansson, Blom och Winkler diskuterar leder också till att artistens 

värld blir mindre betydelsefull för konsumenter än deras egna världar. Återkommande 

har det av de intervjuade påtalats att ”mitt sammanhang” och ”min värld” har blivit 

viktigare och det handlar allt mer för musikbranschen att möjliggöra för kunder att 

kunna skapa sina världar och sina värden. Detta har det, som diskussionen ovan lyft 

fram, visats prov på genom att ett flertal tjänster möjliggör för kunder att skapa och dela 

spellistor, skicka låtar till vänner och interagera musiken i olika produkter. Svensson 

Sahlin menar att musikbranschens aktörer bör ta detta ett steg längre för att kunna 

skräddarsy personliga upplevelseplattformar för sina kunder och därmed möjligöra för 

kunderna att skapa sina personliga sammanhang. Att kunderna kan personifiera 

produkter och upplevelser samt att möjliggöra för personliga världar står i närhet med 

vad Prahalad och Ramaswamy (2004b-c), Grönroos (2011) och Coates (2009) resonerar 

kring då de framhäver att interaktionerna och relationerna mellan kunder och företag 

växer samman. Det som följer är som nämnts att företagen för en allt mer stödjande roll 

gentemot sina konsumenter, i och med att de möjliggör för konsumenternas 

värdeskapande. 
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4.2.2 Närhet och distans i relationer till artister 

Svensson Sahlin, Idhammar, Blom och Kivimäe framhåller att det finns en viss typ av 

symbolisk förebildsrelation gentemot artister. Svensson Sahlin lyfter fram att ”artister 

står ju för personer som lyckas och som blir uppskattade av andra … de är ju någon 

slags förebilder för väldigt många som också skapar en bild av någon form av dröm” 

Idhammar menar att artister är symboler som innehåller en samling värden eller 

kopplingar som konsumenter tillskriver dem och Kivimäe förklarar att artister 

personifierar dessa samlade värden. Relationerna till artistens värld och värdet av 

artister som de intervjuade ovan diskuterar kan förklaras med hjälp av det Gummesson 

(2002) kallar för parasociala relationer, som handlar om relationer till symboler, objekt 

och fenomen. Vad Svensson Sahlin, Idhammar och Kivimäe också klargör är att artister 

utgör symboler för ett bättre liv, för frihet, framgång, inspiration och fascination och att 

kunderna tillskriver artisten värden och föreställningar. Det är dessa som bygger den 

parasociala relationen. På så vis kan relationen mellan konsumenter och symboler, det 

vill säga sammankopplingsvärdet (Cova, 1997) mellan symboler och föreställningarna i 

kunders medvetanden, utgöra en stor del av värdet av relationen. Relationen kan med 

andra ord utgöra en central roll för att de underlag som företag möjliggör för kunder att 

skapa värden utifrån också kan användas av kunderna. Som Grönroos (2011) förklarar 

utgör interaktionen mellan kunden och företaget eller dess resurser kärnan för att kunder 

ska uppleva värde. Relationen, eller sammankopplingsvärdet som Cova (1997) kallar 

det, kan således ha en stor betydelse för värdeskapande processer.  

Anders Johansson resonerar kring olika typer av relationer. Bland annat talar han om 

moderna och omoderna relationer och att konsumenter kan ha en typ av relation till en 

artist och en annan typ av relation gentemot deras musik. Han menar att detta främst 

beror på vilken typ av artist det är, vad för genre de sysslar med och vem kunden är. 

Även det kan liknas vid Grönroos (2008; 2011) och Holbrooks (2006a-b) slutsatser att 

värde är individuellt och relativt. Vidare betonar Anders Johansson att det idag handlar 

allt mer om att etablera en långsiktig och ömsesidig relation med kunderna utifrån deras 

villkor. Detta överrensstämmer med vad bland annat Gummesson (2002), Bruhn (2003) 

och Lovelock (2001) menar utgör syftet med relationsmarknadsföring. Alla de övriga 

intervjuade för liknande resonemang som det Anders Johansson för om att det idag, till 

viss del, handlar om att skapa en trovärdig och ödmjuk relation till enskilda kunder. 

Detta för att bygga lojalitet och att finna ett lagom avstånd mellan kunden och 
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produkten, oavsett om produkten är artisten, musiken eller mediet som levererar artist 

och musik. I och med att artister ofta ses som förebilder och symboler (kan jämföras 

med Gummessons (2002) parasociala relationer) för bland annat inspiration, frihet och 

framgång är det viktigt att övervaka avståndet mellan konsumenter och artister förklarar 

Lundén, Svensson Sahlin, Blom och Kivimäe. Känslan av en personlig relation 

gentemot en artist är den viktigaste relationen inom musikbranschen, menar Lunden. 

Han framhåller att det därför är viktigt att kontrollera avståndet mellan artist och kund 

så att kunden kommer nära men inte för nära artisten. Även Kivimäe, Blom och 

Svensson Sahlin instämmer i detta och förklarar att, som Blom uttrycker det, ”det måste 

vara någon slags tyst överrenskommelse”. Med andra ord framhålls att det bör råda en 

ömsesidig förståelse om att kvarlåta en viss distans så att mystiken i relationen 

fortfarande finns kvar; ”att någon går på ICA, käkar ärtsoppa och blöder näsblod 

precis som alla andra … det kanske är intressant för vissa men för mig är det inte 

det”(Lundén).  Svensson Sahlin uttrycker att ”man ska känna att man är jävligt nära 

och att man kommer artisten nära utan att egentligen vara där”. Vad som åsyftas är 

innebär att musikbranschen bör konstruera en möjlighet för kunder att känna personliga 

relationer gentemot artister utan att faktiskt förankra dem. 

Internet som kommunikationsmedium har gjort att distansen mellan aktörer och 

konsumenter har minskat menar Prahalad och Ramaswamy (2004b-c), vilket Anders 

Johansson, Borg och Lundén också antyder. Större tillgänglighet, valfrihet och närhet är 

det som följt, menar Daniel Johansson. Borg menar också att det ställs helt andra krav 

på artister, att de måste finnas tillgängliga på ett annat sätt i och med att allt fler kunder 

befinner sig på Internet och främst i olika sociala medier, vilket också Anderson (1999) 

och Weber (2007) förklarar. Anders Johansson lyfter fram att ”sättet man 

kommunicerar och val av kommunikationskanal eller bortval av kommunikation är helt 

avgörande” och Lundén förklarar att det i dessa nya kanaler handlar om att ”man 

arbetar för är att under kontrollerade former se till att denna [känslan av den 

personliga] relationen är så bra som möjligt”. Blom förklarar att det inte handlar om 

hur tillgänglig du gör artisten utan om vad som sägs, vad som görs, när det visas och när 

det inte visas i olika medier. Han lyfter fram Neil Postmans bok Amusing ourselves to 

death från 1985 som förklarar att mediet gör innehållet, en slutsats som Blom förklarar 

gäller fullt ut även idag. Blom menar att artister kan bygga känslomässiga personliga 

relationer till kunder utan att göra sig tillgängliga i alla medier. Grunden till att etablera 
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sådana relationer menar han istället handlar om hur intressant du är som artist, vilket 

även Winkler instämmer i; ”är du inte intressant nog … då kanske du ska hålla på med 

något annat. Lite så är det.”.  

Borg, Blom och Anders Johansson framhåller sociala medier som viktiga och 

användbara för att bygga personliga och långsiktiga relationer till kunder, vilket 

Kozinets et al (2008) och Hamilton och Hewer (2010) understryker. Bland annat 

diskuterade de intervjuade Twitter. Denna tjänst visar tydligt på det Neil Postman 

diskuterade, och som Blom framförde, att mediet gör innehållet då det på Twitter endast 

får användas 140 tecken för att dela information mellan användarna. Blom och Borg 

lyfter fram att medier som Twitter är effektiva verktyg för exponering. Dock finns det 

en fara i att göra sig för exponerad och för tillgänglig för sina kunder då det finns en 

risk att kunderna märker att artisten i fråga inte är intressant, förklarar Blom. Lundén, 

Kivimäe, Blom och Svensson Sahlin hävdar att risken finns att artisten blir för vanlig 

och trivial, att förebildsrelationen (vilket kan liknas vid Gummesson (2002) parasocial 

relationer) försvinner och att, som Svensson Sahlin förklarar, ”får man veta för mycket 

då skalas det där av och till slut blir det ju bara en vanlig människa kvar” för att dela 

information mellan användarna. Lundén förklarar att relationen till artister ofta är 

”larger than life”. Som Svensson Sahlin lyfter fram kan den drömillusion som kunden 

byggt upp rasa om de värden som kunden tillskriver artisten kommer för nära ens egen 

verklighet. Svensson Sahlin menar också att relationen mellan kunder och artister, eller 

andra produkter och aktörer, inte får bli för allmän, vilket är en risk i och med att 

tillgängligheten till musik och artister vuxit i och med Internet.  

Alla intervjuade antyder att värde och relationer är individuellt baserat, alltså relativt 

och subjektivt. Detta stärker, återigen, det som Grönroos (2008), Vargo och Lusch 

(2008) förklarar om att värde är individuella uppfattningar och att kunderna skapar 

värden. Det står också i linje med Holbrooks (2006b) fyra pelare för kundvärde; att 

värde är interaktivt, relativt, en bedömning mellan prestanda och resultat samt att det 

finns i konsumtions- och användningsupplevelser. Kivimäe menar att musikbranschen 

blir allt mer diversifierad. Som han uttrycker ”måste du gå all the way, … det är väldigt 

svårt att vara in the middle of the road”. Detta gör också att det blir svårare att bemöta 

individuella krav och behov även om det finns tjänster som diskuterats ovan som 

möjliggör för kunder att skapa ”sina sammanhang”, ”sina världar” och sina värden. Det 

som kan vara av vikt är att aktörerna involverar sig mer aktivt i de tjänster där 
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konsumenter skapar sina egna världar och värden för dels förstå kunderna och dels 

involvera dem mer. Ibland på egen hand och ibland genom det Prahalad och 

Ramaswamy (2004a-c), Vargo och Lusch (2008) och Grönroos (2008) kallar för 

medskapande.   

4.2.3 Kundernas involvering och delaktighet 

Att få access till artisternas personliga liv på ett mycket större sätt än vad 

det har varit tidigare … är en del av den här co-creative relationen till 

artisterna som fansen har idag, det vill säga, man vill vara mer involverad 

och man vill ha möjlighet att själv skapa och designa sitt soundtrack till sitt 

liv. (Emil Winkler, 2011-11-22)  

Det Winkler betonar är att kunder idag vill ha en större delaktighet, och ofta förutsätter 

att få vara delaktiga på ett annat sätt med olika produkter. Winkler menar också att det 

idag finns större möjligheter för det Prahald och Ramaswamy (2004a-c) och Vargo och 

Lusch (2008) benämner medskapande av värde. Genom att möjliggöra underlag för 

kunder att till exempel skapa egna spellistor medskapas värde i interaktion mellan 

tjänster och varor (så som Spotify eller iPod) och kunderna som använder produkterna. 

Det samma sker då artister och andra aktörer gör diverse inlägg i sociala medier så som 

Facebook och Twitter som konsumenter kan läsa och följa. Detta följer 

Pongsakornrungsilp och Schroeders (2011) resonemang om att kundvärde kan 

medskapas dels vid användning av produkter och dels vid interaktion med aktörer. Det 

Winkler, och även Anders Johansson och Borg, antyder är att det ur både företagets och 

kundens synvinkel krävs interaktioner för att någon av parterna ska möjliggöra sig vad 

den andre erbjuder för att kunna skapa värde för sig själv.  

 

Att möjliggöra för medskapande interaktioner framhåller Svensson Sahlin och Borg 

som tidens tempo. De förklarar att konsumenter är så vana vid att kunna delta i olika 

processer med företag i resten av samhället att de förutsätter att de kan göra detsamma i 

processer med musikbranschens aktörer och produkter. Detta styrker det Prahalad och 

Ramaswamy (2004b-c) och Bolton et al (2004) resonerar kring, att kunder den senaste 

tiden blivit mer aktiva, informerade, sammankopplade och involverade. Svensson 

Sahlin menar att ”om jag då gillar en artist, varför ska jag inte kunna välja vilken låt 

då? Det vore ju jävligt konstigt när jag kan välja allt annat i livet”. Winkler menar att 

det är en trend som inte bara syns genom att kunder kan skapa spellistor utan främst 
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genom att det finns en tillgång till artisters personliga liv på ett annat sätt än tidigare. 

Som Payne et al (2008) förklarar handlar medskapande för ett företag om att förstå 

kunders värdeskapande och stödja deras processer. Det som syns mer och mer är att 

olika plattformar eller underlag för kunders värdeskapande uppstår, oavsett om det är 

tjänster där spellistor kan skapas, sociala medier där artister gör sig tillgängliga mer 

personligt eller att kunder tillåts finansiera vissa artisters kommande projekt. Med andra 

ord kan man säga att företag bygger plattformar för kunders värdeskapande processer. 

Dessa underlag kan sedan utnyttjas av kunderna vilket återigen innebär att företaget 

agerar stödjande och möjliggörande roller vid medskapande interaktioner. Ur 

musikbranschens synvinkel lyfter Kivimäe fram att olika former av medskapande gör 

det möjligt att aktivera konsumenterna. Det lyfter också Lundén fram som viktigt då 

det, för en artist, gäller att få sina fans att också vara ens kunder.  

Anders Johansson, Borg, Idhammar och Kivimäe tar alla upp exempel på hur 

musikbranschens aktörer aktiverar sina kunder genom interaktioner som innebär det 

Prahalad och Ramaswamy (2004) och Vargo och Lusch (2008) kallar medskapande av 

värde. Borg och Kivimäe tar upp det som kallas crowdfunding och Borg exemplifierar 

resonemanget med det brittiska alternativrockbandet Radiohead som år 2007 släppte 

albumet In Rainbows som en digital nedladdning utan något fast pris. Istället lät de 

kunderna betala vad de tyckte skivan var värd. Borg tydliggör att sådana projekt, utöver 

att aktivera sina kunder, också är ett effektivt sätt att marknadsföra sig idag. Detta sätt 

att involvera sina kunder har viss likhet med Gummessons (2002) relation via 

medlemskap. Som Borg, Kiviemäe och Svensson Sahlin framhåller kan kunder genom 

sådana projekt känna delaktighet och medlemskap i ett sammanhang.  Idhammar 

nämner ett projekt som implementerades i och med Way out West-festivalen 2011 då de 

skapade en smartphone applikation. Med den kunde besökarna bland annat lägga upp 

bilder de tagit från festivalen, se vart vännerna befann sig och dela med sig av 

händelsen. Han förklarar att syftet med applikationen var att öppna upp en 

tvåvägskommunikation och att användas som ett verktyg för att förhöja besökarnas 

upplevelse.  

 

Medskapande utgör en fantastisk möjlighet för att dels etablera relationer mellan artister 

och kunder och för att dels kunna ta betalt för sina produkter, förklarar Anders 

Johansson. Idhammar tydliggör att involveringen av kunder i sådana här processer (i 
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detta fall applikationen) ger ett mervärde i form av delaktighet, närhet och exklusivitet. 

Detta visar på Eigler och Lanegeards (1977) resonemang om att kunden påverkar 

upplevelsen av tjänsten i och med att denne är med i processen, vilket av Idhammar 

framhävs med smartphone applikationsexemplet. Detta exempel som visar på kunden 

som medaktör tydliggörs också av det som uttryckligen karaktäriserar en tjänst, enligt 

Grönroos (2008), Payne (1993) och Bitner (1992), att kunden deltar som 

tjänsteproducent. Han och Anders Johansson lyfter också fram nackdelen med att 

involvera och aktivera sina kunder för mycket i och med att de då också höjer sina krav 

och därmed följer en större risk att kunderna kan bli besvikna.  

 

I kapitel 4.2 har begreppen upplevelseomgivning, ”värld” och underlag identifierats 

som närliggande till varandra då de lyfts fram som grund eller utgångspunkter för 

kunders värdeskapande processer. Att kunna skapa sitt sammanhang, ”min värld”, har 

framställts som vanligare idag än förr vilket har påverkat aktörernas roll och gjort den 

mer möjliggörande och stödjande. Återkommande har det också lyfts fram att CD-

skivan utgjort det centrala underlaget för kunders värdeskapande men att andra 

leveransmedier, där kunderna har en mer aktiv roll, har blivit allt viktigare. Artister 

som förebilder och symboler är något som kunder kan skapa som kan vara betydande. 

Specifika värden som lyfts fram är valfrihet, närhet och distans samt delaktighet. 

 

4.3 Musik och Social omgivning 

4.3.1 Musikens värld 

Svensson Sahlin framhäver att musik kan påverka människors känslor positivt eller 

negativt. Ibland blir vi ledsna och ibland glada och vid vissa tillfällen kan musiken få 

människor att tänka på saker som de skulle vilja göra, förklarar Svensson Sahlin och 

Borg. Inspirationen som musik kan skapa, kan enligt Svensson Sahlin få människor att 

gå samman för att dela de känslor och upplevelser musiken bidrar med. Hans diskussion 

liknar Cova och Covas (2001) resonemang angående hur tribes kan bildas och att det 

inte krävs mer än delade känsloyttringar för att en tribe kan sägas ha uppstått. Musik 

och de känslor den kan skapa kan således, som Bennet (1999) antyder, utgöra underlag 

för att gemenskaper formas vilka kan utgöra underlag för värdeskapande processer 

enskild eller med andra kunder. Svennson Sahlin menar att musik stimulerar 
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människors känslor men att det inte finns någon speciell förklaring till varför människor 

påverkas utan som han uttrycker det, ”Det är väl det som är själva poängen att musiken 

stimulerar någonting i känsloregistret som gör att man påverkas beroende på vad det är 

för typ av musik”.  Svensson Sahlins resonemang om hur musik påverkar människor 

liknar det Kivimäe menar, ”Musik är jätteviktigt. Det talar otvunget direkt till folks 

känslor på samma sätt som mat eller någonting som sätter igång känslor … som är 

svåra”. Kivimäe framhåller också, som Svensson Sahlin och Winkler poängterar, att 

värdeskapande är ”så genreindelat”. Resonemanget styrks av Holbrook (2006b) som 

betonar att kundvärde är relativt och därmed också föränderligt och individbaserat. Från 

detta resonemang framkommer det att musikbranschen kan ha många olika segment och 

kundgrupper som alla värdesätter olika kategorier av värden.  

Svensson Sahlin menar att det inte bara är själva musiken som berör utan att även 

texterna spelar roll. Beroende på olika sammanhang påverkar texterna i kombination 

med musiken människors känslor klargör Svensson Sahlin. Vidare framhåller han att 

”det finns liksom någonting som hör ihop med det jag lyssnar på, så därför betyder 

texten och låten någonting för mig. Då gör ju det att man lyssnar lite mer. Så det är lite 

beroende på vilket sammanhang”.  Texternas betydelse inom musiken framhäver även 

Kivimäe som viktigt för artisten. Han tydliggör att för en del artister han representerar 

är texterna väldigt viktiga då de genom sina texter vill berätta och förmedla känslor. 

Detta är också något som fansen märker, tar till sig och värdesätter när de lyssnar menar 

han. Vidare kan det tolkas som att både artisten, med sin musik och sina texter, och 

kunden tillsammans skapar värde åt sig själva i en process. Detta resonemang känner vi 

igen från Grönroos (2008; 2011), Storbacka och Lehtinen (2000) samt Eiglier och 

Langeard (1977) som menar att kunderna (lyssnarna) tillsammans med företagets 

produkt (artisten) skapar värde åt sig själva där de är en del i tjänsteprocessen 

(musikupplevelsen). Ur ett servicelogiskt perspektiv, presenterat av Vargo och Lusch 

(2008), kan situationen snarare betraktas som ett medskapande av värde i och med de 

två parternas aktiva interaktioner med varandra.    

Som ovan diskussion framhåller kan musik alltså skapa olika känslor och värden hos 

lyssnarna. För att nå fram till sin publik handlar det om att beröra och den beröringen 

kan ha olika skepnader och ta olika vägar. Som ovan nämnt är låttexten ett väl använt 

verktyg för att beröra sin publik. Kundvärdet, som enligt Wilson et al (2008), Grönroos 

(2008) och Prahalad och Ramaswamy (2004b-c) är en subjektiv bedömning, är svårt att 
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lokalisera. Huruvida det är texten i sig, eller melodin och texten i sin helhet, som berör 

är en subjektiv bedömning som försvårar värdesättandet av musiken. Svårigheten ligger 

i att hitta värdet i musiken och konkretisera var det finns, om det är i låttexten eller i 

melodin eller i den omedvetna sinnesupplevelsen skapad av lyssnaren själv. Som 

Kivimäe uttrycker sig, ”det är det som är mycket av problemet när man jobbar med 

musik, att liksom värdera vad en känsla är”. 

4.3.2 Socialt ägande  

Blom framlägger att ägande av musik, som diskuterats ovan, har en social dimension. 

Han hävdar att konsumenter, i viss mån omedvetet, är drivna av ett egenintresse och att 

värdet av att äga en upplevelse, tjänst eller vara till viss del är beroende av om kunden 

känner att denne kan använda ägandet i olika sociala sammanhang. Han uttrycker sig på 

följande sätt: ”Jag ska dra nytta av det här, jag har sett konserten, jag har hört låten … 

jag har sett artisten, jag har uppmärksammat det här … nu är jag med i ett socialt 

sammanhang”. Även Winkler för detta resonemang, att konsumenter samlar på 

upplevelser för att kunna säga ”Ja han har jag sett live”, som en statusvisare. Både 

Blom och Winklers resonemang bär likhet med det Cova och Cova (2002) lyfter fram, 

att dagens konsumenter är mindre intresserade av själva varorna och tjänsterna som 

konsumeras än hur de kan användas i sociala sammanhang, det som Cova (1997) kallar 

för sammankopplingsvärde. Detta kollektivt influerade konsumentbeteende innebär att 

konsumenter uttrycker sin individualitet inom ramen för en kollektiv trygghet förklarar 

Evans et al (2008). Diskussionen stärks av Axelsson och Angdal (2005) som förklarar 

att dagens konsumenter strävar efter sätt att uttrycka sig individuellt samtidigt som de 

strävar efter att finna individer som uttrycker sig på samma eller liknande sätt. Som 

Canniford (2011) framhåller kan dessa behov ta sig uttryck genom olika 

konsumtionsgemenskaper så som tribes och subkulturer. Av detta resonemang följer att 

företag inte bara behöver förstå sina kunder utan även deras sociala omgivning för att 

skapa en bättre förståelse för hur och varför de konsumerar.    

Svensson Sahlin och Lundén kopplar bland annat till CD-skivan som de menar genom 

ägandet frambringar status och kan utgöra värde för kunden, som Payne och Holt 

(2001) förklarar kan komma ur det upplevda estetiska och uttrycksfulla egenskaperna 

hos produkter. Svensson Sahlin tror att CD-skivan har varit och fortfarande är till, viss 

del, en designprodukt eller ett konstverk som kunden låter vara framme för att visa 

vilken identitet denne har, något som också Lundén håller med om. Vidare påpekar 
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Svensson Sahlin att det också handlar om att visa upp att sitt musikintresse och det unik 

i sig genom att till exempel köpa låtar på vinyl och inte som ”alla de andra” via 

musiktjänster på Internet. Lundén resonerar i samma banor där han menar att en person 

kan vilja samla på bland annat vinyl- eller CD-skivor för att visa upp sig och vara unik. 

Dessa tankar liknar Axelsson och Agndals (2005) och Evans et als (2008) 

konstateranden om att dagens konsumenter både vill tillhöra en gemenskap och 

samtidigt sticka ut ur den för att uttrycka sig individuellt. Lundén menar att genom att 

bläddra igenom någons skivsamling ger det en inblick i dennes liv och vem den 

personen är. Svensson Sahlin klargör att det handlar om att ”man vill ha någonting som 

inte alla har tillgång till och där tror jag vinylen fyller en funktion”. Han förklarar att 

det finns en viss exklusivitet inom olika sociala sammanhang när det gäller att speciellt 

äga vinylskivor. Han klargör att vinylskivor ofta trycks upp i limiterade upplagor för att 

förstärka detta exklusiva värde. Kivimäe lyfter fram att hans företag arbetar specifikt 

med vinylskivor och även olika unika paketeringar för att skapa mervärde i form av 

bland annat exklusivitet åt sina kunder. Lundén summerar resonemanget kring ägande 

och social status med att säga att ”så länge du ger folk det de vill ha så tror jag att 

ägandetanken består för att man vill visa sig unik i sitt sociala sammanhang”. 

Ägandetanken kan med andra ord vara betydande för att dels skapa identitet för 

individer och dels föra samman konsumenter som upplever att de äger samma eller 

liknande fysiska varor eller upplevelser.  

4.3.3 Sociala grupperingar 

Det ligger ett stort värde i den sociala kontexten kring musiken idag anser Daniel 

Johansson som menar att ”i allt högre utsträckning blir också den sociala dimension ett 

nyckelvärde för kunderna. Det räcker inte med att enbart lyssna på musiken, 

möjligheten att kunna dela med sig måste vara integrerat som en naturlig del i hela 

musikupplevelsen”. Även Normann (2000b) lägger vikt vid den sociala kontexten och 

framhåller att kundens relation med övriga kunder påverkar upplevelsen av en tjänst. 

Ibland medverkar flera kunder samtidigt i serviceprocessen vilket medför att de övriga 

kunderna utgör en viktig del av atmosfären och på så vis upplevelsen av tjänsten klargör 

författaren (2000a). Detta kan också liknas med det Grönroos (2008) och Bitner (1992)  

kallar för tjänsteprocessen beståendes av aktiviteter och processer mellan kunder, 

personal och servicelandskap.  
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I Kivimäes resonemang om vikten av den sociala omgivningen framhåller han att 

musiken på samma sätt som kläderna eller vad du äter är en status- och 

identifikationssymbol, ”du är vad du lyssnar på” förklarar han. Även Cova och Cova 

(2002) hävdar samma sak då de menar att konsumenter är mer intresserade av de sociala 

kopplingar och identiteterna som uppkommer från konsumtion av produkter. Vidare 

menar Kivimäe att dessa symboler inte hade varit värda något om vi inte hade kunnat 

visat upp dem för andra. Evans et al (2008) uttrycker på samma sätt att konsumenter 

behöver uttrycka sig och sin individualitet för andra människor kollektivt. Det 

författarna menar är att detta kan ta sitt uttryck inom olika gemenskaper, så som tribes 

eller subkulturer. Kivimäe tydliggör sitt resonemang genom att säga att vi människor är 

flockdjur som söker våra flockar, på det sättet blir musiken en markör för var vi hör 

hemma och passar in. Det han diskuterar kring är snarlikt med Cannifords (2011) 

benämningen av stam, på engelska tribe. Vad diskussionen leder till är att musik och 

artister kan fungera som ett verktyg inom den sociala omgivningen, vår musiksmak 

symboliserar vilka vi är och var vi hör hemma.  

Något som Anders Johansson poängterar är att behovet av att manifestera sin 

tillhörighet till en artist eller musikgenre ser olika ut i olika åldersgrupper. Han menar 

att det är viktigare i de yngre målgrupperna att hitta en identitet i relation till musiken de 

lyssnar på. Precis som Kivimäes diskussion har Anders Johanssons resonemang likhet 

med det Cova och Cova (2002), Cova (1997) och Aubert-Gamet och Cova (1999) 

framhåller, att ”the link is more important than the thing” (Cova, 1997, s. 11). Till 

exempel liknar Anders Johansson det med att Ulrik Munther, som har mycket yngre 

fans, säljer mer merchandise än Björn Skifs på grund av nyss nämnda resonemang. 

Olika grupper har alltså olika identifieringsbehov där musiken och produkterna runt 

omkring tar mer eller mindre plats i manifesterandet av tillhörighet. Cova (1997) 

understryker att konsumtion av produkter handlar om att söka bekräftelse genom och att 

dela känslor med andra konsumenter.   

Med hänvisning till Gordon (1964) och Grönroos (2011) finns värdet i den subjektiva 

upplevelsen då de menar att värde skapas av kunder i och med att de använder sina 

produkter i olika sammanhang, vilket också inbegriper ett socialt sammanhang. 

Grönroos (2011) framhäver dock att var, när och hur värde skapas, eller uppkommer, är 

svårtförståligt inom tjänstemarknadsföring vilket gör att Payne et als (2008) tes om att 

ett företag måste förstå sina kunders värdeskapande blir än mer väsentligt. Även Khalifa 
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understryker att företag måste förstå hur kundvärden skapas och vad som frambringar 

kundvärdena.  

Anders Johansson menar även att musiken och artisten kan vara en utlösande faktor till 

att subkulturer uppstår och att det kan finnas ett värde i bristen på framgång för musiken 

som attraherar subkulturer. Svensson Sahlin är inne på samma spår när han diskuterar 

subkulturer och förklarar att ”det var jävligt många som gillade The Ark när de kom, 

innan de slog igenom. Men när de slog igenom, och definitivt när de spelade i 

Melodifestivalen, då var det väldigt många som sa ’Nej jag gillar inte det längre’. För 

att då gillar ju alla det och man kan ju inte gilla det som alla gillar”. Då musik spelar 

en stor roll i identifieringsprocessen för subkulturer kan det alltså innebära att värdet 

inte enbart ligger i själva musiken utan även i det faktum att musiken har ett lägre värde 

för den övriga massan. Detta bidrar till en tydligare avskärmning från allmänheten och 

möjliggör för en ökad känsla av tillhörighet inom subkulturen, vilket också Evans et al 

(2008), Solomon (2009) och Arens et al (2009) understryker. Musiken fungerar med 

andra ord som ett underlag för att visa sin tillhörighet och för att avgränsa sig från den 

stora massan, vilket gör att musik utgör en viktig del av subkulturer som Longhurst 

(1999) framhåller. Detta resonemang står även Thornton (1996) för. Hon menar att det 

utöver de delade uppfattningar som finns inom subkulturer även finns tvära skillnader 

som avskärmar gruppen från den homogena massan. I diskussionen ovan antyder Daniel 

Johansson, Kivimäe, Svensson Sahlin och Anders Johansson att musiken har en 

betydande roll i den sociala omgivningen, om än på olika sätt. Musik kan sammansvetsa 

människor men också avskärma dem från varandra. Musikens värde ser även olika ut 

inom olika grupper, vilket möjligen kan göra det svårt för musikbranschen att se sin roll 

i kundernas sociala omgivning och hur de kan bidra till kundernas värdeskapande 

processer. 

Kapitel 4.3 har lyft fram att musik (kompositionen och texten) skapar känslor och 

engagemang individuellt som kollektivt. Det har också poängterats, av ett flertal 

intervjuade, att känslor är svåra att värdera och att de är individbaserade. Med andra 

ord har det framkommit att allt värdeskapande är beroende på sammanhanget.  Det har 

också tydliggjorts att andra kunder är centrala för enskilda kunders värdeskapande då 

musik och artister kan utgöra underlag för grupperingar. Specifika värden som lyfts 

fram är status och identitetsbyggande.  
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5. SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel kommer det syfte som presenterades i inledningskapitlet att 

återges och besvaras i form av två avsnitt bestående av vardera delsyfte. Här kommer 

även föras en mer reflekterande diskussion kring aspekter som belysts i det empiriska 

och teoretiska kapitlet. Slutligen presenteras i det avslutande avsnittet ett svar på vår 

forskningsfråga med hjälp av delsyftena och en modell. 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

5.1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra och öka förståelsen för skapande av 

kundvärden inom musiksektorn och detta gör vi genom två delsyften, vilka är:  

1. Att inom musiksektorn tydliggöra vad som kan utgöra olika typer av underlag 

för kunders värdeskapande processer, och 

2. att kartlägga vilka olika typer av värden för kunder som musiksektorn kan bidra 

till.  

Vi har även en forskningsfråga som lyder: Vad karaktäriserar skapande av kundvärden 

inom musiksektorn? 

5.1.2 Delsyfte 1 

Vi har i den empiriska och teoretiska analysen belysts två olika perspektiv för att se på 

hur kundvärden skapas och vad som utgör grunden för dessa värden. Å ena sidan kan 

kunden betraktas som skapare av värde (value creator), å andra sidan kan denne 

betraktas som medskapare av värde (value co-creator). I det andra perspektivet utgör ett 

företag (i detta fall musikbranschen aktörer) eller ett företags produkter den andra 

hälften i medskapandet av värde. I kapitel fyra identifierades att dessa två perspektiv 

gemensamt ser företagets roll, till största del, som möjliggörare för kundvärden. Ses 

kunden som value creator möjliggör företaget för att kundvärden ska kunna skapas av 

kunden. Ses kunden istället som value co-creator möjliggör företaget för direkta 

interaktioner mellan parterna där värde skapas åt varandra med varandra. Det har också 

poängterats att det företagen erbjuder marknaden kan användas av kunder för att skapa 

kundvärden.  



 

56 

 

Ytterligare har vi identifierat att det som musikbranschens aktörer möjliggör kan 

betraktas som olika typer av underlag för värdeskapande. Dessa underlag kan liknas vid 

begrepp som plattform, utgångspunkt, bas, eller verktyg. Vad gäller musikbranschens 

möjliggörande av underlag har vi genom den teori och empiri som samlats in analyserat 

och identifierat fyra övergripande typer av underlag. Dessa är musik, artist, 

leveransmedium och andra kunder.   

- Musikunderlaget inkluderar sådant som komposition, arrangemang och text;  

- Artistunderlaget inkluderar artisten som bland annat person, artist, kreatör, 

förmedlare, framförare, och symbol;  

- Leveransmedieunderlaget inkluderar alla de medier som på något sätt kan 

leverera artist och musik till kunder, till exempel en konsert, Internet, digitala 

musiktjänster och CD-skivor, och 

- Andra kunder-underlaget inkluderar andra människor som medvetet eller 

omedvetet påverkar den enskilda kundens värdeskapande, till exempel vid 

interaktioner mellan kunder på en konsert.  

Det har också i den empiriska och teoretiska analysen lyfts fram att kunder själva kan 

välja vilka underlag de vill använda i sitt värdeskapande.  Således kan en värdeskapande 

process ske i en mix av dessa olika underlag.  

För att öka förståelsen kring besvarningen av delsyfte ett kommer här nedan 

exemplifiering och reflektion kring vardera underlag. Det som framkommit ur den 

teoretiska och empiriska analysen är att musikunderlaget kan spela en stor roll för 

kunder i deras värdeskapande processer. Musikens framförande med dess melodier och 

rytmer kan få kunder att komma i stämning och skapa känslor. Hur det låter och hur det 

känns, hur låten är uppbyggd och konstruerad samt textens mening, syfte och känsla kan 

vara av betydelse. Detta underlag kan framkalla olika värden hos kunder beroende på 

dels sammanhang och dels på hur kunden väljer eller inte väljer att ta tillvarata sig 

musiken. Som exempel kan musik användas under resor, på fester, under träning eller 

vid begravningar för att skapa stämning, känslor och värden. Som diskuterats av de 

intervjuade är det dock det som är svårigheten för musikbranschen. Eftersom alla 

upplever musik utifrån egna preferenser i olika sammanhang blir det svårt att värdera 

och värdesätta känslor.  
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Artistunderlaget har också påpekats av ett flertal intervjuade i den empiriska och 

teoretiska analysen som viktigt för kundens värdeskapande. Artistens sätt och 

personlighet, hur denne framför musiken, hur han eller hon agerar och vad han eller hon 

säger, hur de är och hur de visar upp sig, vad de gör och vad de inte gör, dennes 

förmåga att förmedla någonting och hur en artist kan förändra kunders liv och 

förhållningssätt är några aspekter som belysts kring hur kunder kan värdera och 

använda artister för att skapa värden. Vi anser att artisten är en slags symbol som blir 

tillskriven värden, både av musikbranschens aktörer och konsumenterna, vilket visar på 

behovet av att förstå dels vilka värden branschen själv tillskriver artisten och dels vilka 

värden kunder tillskriver artisten. 

Ytterligare har det lyfts fram av de intervjuade att medier som levererar 

musikbranschens varor och tjänster kan identifieras som underlag för olika värden. 

Dessa leveransmedier kan således också användas av kunder i dess värdeskapande 

processer. Det har poängterats att det som vi identifierat som Leveransmedieunderlaget 

kan exempelvis bestå av en CD-skiva som fysiskt paketerar en artist och dess musik. 

Hur kunder upplever CD-skivan kan utgöra en stor del i värdet av artisten och musiken 

till skillnad från hur kunden upplever en artist och musiken i ett annat medium, till 

exempel på en konsert eller via Spotify. Att som ett fan till en artist lyssna på deras 

musik från en CD-skiva kan vara en vitt skild upplevelse gentemot att se och höra 

artisten live i en annan miljö och sammanhang och leveranssättet kan därmed utgöra 

grund för olika kundvärden. Vad som också framkommit är att det har skett en 

förändring i vilka medier de intervjuade ser som betydande och att 

leveransmedieunderlaget blivit mer diversifierat i och med utvecklingen av samhället. 

Detta kan exemplifieras genom att artister och musik kan levereras genom bland annat 

en CD-skiva, genom en konsert, genom radio, genom en Facebook-sida, via digitala 

streamingtjänster eller via reklam och program i TV. Denna diversifiering har dels 

breddat möjligheterna att leverera varor och tjänster till marknaden, dels öppnat upp för 

nya affärsmodeller och inkomstkällor och därmed förändrat hur de olika medierna 

värderas av musikbranschen. Genom denna diversifiering kan värdet av vissa 

leveransmedier ha minskat och förbigåtts. Men det kan också ha förstärkt och förhöjt 

leveransmedieunderlagen som kunderna använder för att skapa sina värden. Till 

exempel har det lyfts fram att CD-skivan inte värderas likadant idag som den har gjorts 
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på grund av de nya digitala tjänsterna och att detta värde riskerar försvinna. Men å 

andra sidan kanske detta exempel tyder på att skivans värde förstärkts för vissa. 

Att andra kunder utgör ett underlag för den enskilda kundens värdeskapande är också 

något som vi anser framkommit i den teoretiska och empiriska analysen. Andra kunder 

utgör inget direkt underlag som musikbranschen möjliggör. Detta på grund av att de 

erbjudanden branschen möjliggör också möjliggör för existerandet av andra kunder. 

Olika former av gemenskaper såsom tribes och subkulturer har framställts i likhet med 

underlag för värdeskapande i samma mening som de ett företag erbjuder. Detta eftersom 

andra kunder, precis som ett företag, kan interagera med kunden och därmed kan de 

också skapa värde åt varandra med varandra. Som framkommit kan dessa interaktioner 

tas i uttryck i till exempel digitala forum och på konserter. På en konsert kan till 

exempel knuffar, allsång och dans förhöja eller försämra upplevelsen av värdet på en 

konsert. På digitala forum, som till exempel Youtube eller Facebook, kan man som 

kund påverkas av andra kunders åsikter och reflektioner om en artist eller dess musik.  

Det har under intervjuer åsyftats att i de flesta fall använder konsumenter 

musikunderlaget, artistunderlaget, leveransmedieunderlaget och andra kunder-

underlaget i kombination i sina värdeskapande processer. Ett exempel på detta kan vara 

hur en konsertbesökare tillvaratar och använder sig av musiken som flödar ut ur 

högtalarsystemet, artistens närvaro och förmedlande av känslor, lokalens utformning där 

scen, ljus, rök och pyroteknik levererar konsertupplevelsen samt andra konsertbesökares 

närvaro och ageranden för att skapa sina värden. Värt att påpeka är att 

leveransmedieunderlaget och andra kunder-underlaget, möjligen har blivit tydligare att 

identifiera på grund av samhällets allt mer tjänsteprägling. Identifieringen av ett musik- 

och ett artistunderlag är i kontrast till de två andra underlagen mer självklara då det är 

dessa basprodukter som musikbranschens aktörer länge baserat sina affärsmodeller på.  

Värt att också lyfta fram från den empiriska och teoretiska analysen, med hänvisning till 

reflektionen kring de fyra underlagen, är att sammanhanget kan spela en stor roll för 

kunders värdeskapande. Med andra ord kan till exempel en kunds konsertupplevelse 

och värdet av konserten påverkas av hur denne upplever det totala sammanhanget av de 

fyra underlagen. 
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5.1.3 Delsyfte 2 

Olika typer av värden som lyfts fram av de intervjuade och som vi anser vara centrala 

för musikbranschens bidragande till kunders värdeskapande processer är: 

Tillgänglighet, exklusivitet, valfrihet, närhet och distans, delaktighet, status samt 

identitetsskapande.  

Något som återkommande tagits upp av de intervjuade är tillgänglighet. Detta värde 

har, enligt de intervjuade, möjligen frigjorts från de digitala tjänsterna. Konsumenter 

kan välja i större utsträckning, de kan få tillgång till artister och musik från flera olika 

länder och genrer decennier långt tillbaka i tiden via bland annat olika digitala tjänster. 

Tillgängligheten innebär inte bara tillgänglighet till musiken utan även till artister. Till 

exempel kan fans följa artister och deras liv genom sina mobiler i de olika sociala 

medierna när som helst och var som helst, dygnet runt. Tillgänglighet innebär också, 

som påtalats av de intervjuade, valfrihet. Det har poängterats att genom att i större grad 

bemöta konsumenterna med möjligheten att fritt kunna välja, och skapa, sitt eget 

sammanhang är viktigare än att leverera en färdig produkt. På grund av den ökade 

tillgängligheten och valfriheten vad gäller artister och musik har det också påpekats 

vikten av det exklusiva, dels det exklusiva artisteriet i form av konserter och dels 

exklusiva produkter i form av bland annat vinylskivor och CD-skivor. Värdet av 

exklusivitet har också framstått som närliggande med värdet av status. Att äga den 

exklusiva vinylskivan eller konsertupplevelsen och visa upp den för andra har framhävts 

som ett exempel på att framhäva status och skapa socialt värde. Status och exklusivitet 

har även relateras till värdet identitetskapande. Att få vara med i ett exklusivt 

sammanhang som de intervjuade påpekat kan ge upphov till att konsumenter känner sig 

betydande och att det skapas trygghet i form av samhörighet. Att en kund kan relatera 

till musik och artister, att se upp till någon, kan stärka en kunds uppbyggande av 

identitet.  

Närhet och distans är ett värde som framställts i diskussion om relationer, bland annat i 

en relation till musik eller artist. Det har påtalats att det dels innebär den fysiska 

närheten vid bland annat konserter, dels den mentala närheten som uppstår i digitala 

tjänster men även den emotionella relatering konsumenter kan känna gentemot en artist 

eller deras musik. Till exempel kan en texts innebörd vara nära kopplad till enskilda 

lyssnares verkligheter och därmed kan lyssnarna känna en närhet till artisten som kan 

värdesättas högt. Den andra delen av relationen som belysts är den förebildsrelationen 
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som kan uppstå, där artisten är larger than life och helst inte bör komma för nära 

kundens egna verklighet. I ett sådant förhållande är det viktigt med distans för 

lyssnaren. Dessa två värden, närhet och distans, när det gäller relationer har påpekats 

som väldigt viktiga att aktivt arbeta med som aktör i musikbranschen för att ta hänsyn 

till de värden som kunder upplever av relationer.  

Kunder har mer och mer beskrivits i både teori och empiri som mer delaktiga och 

involverade i skapande processer. Det antyds att det är tidens tempo att kunderna söker 

delaktighet och vill vara aktiva, något som också musikbranschens aktörer anpassar sig 

till. Till exempel har framhållits hur musikbranschens aktörer låter kunderna medverka i 

och påverka artister och aktörers olika projekt. 

5.1.4 Forskningsfråga  

Vad som karaktäriserar skapande av kundvärden inom musiksektorn är att kunderna 

individuellt och/eller tillsammans skapar värden. Musikbranschens aktörer skapar inte 

kundvärden, utan möjliggör för att kunderna ska kunna skapa sådana.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Möjliggörande och skapande av kundvärden. Källa: Egen. 

Det som vi identifierat som karaktäristiskt för skapande av kundvärden inom 

musikbranschen har sammanställts i figur 1. Som det framkommit, ur dels den 

teoretiska och empiriska analysen och dels besvarningen av delsyfte ett, kan 

musikbranschens aktörer erbjuda konsumenter olika varor och tjänster som kan 

benämnas underlag. De underlag som direkt möjliggörs av musikbranschen och som 

lyfts fram i den empiriska och teoretiska analysen är musiken, artisten och 

leveransmediet. Det har också framhållits att andra kunder, indirekt, kan utgöra ett 

underlag som musikbranschen möjliggör. Det har även identifierats att genom 

interaktioner med och användning av musik, artist, olika leveransmedier och andra 
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kunder kan (1) värde skapas av kunder då de ses som value creator, och (2) värde 

skapas tillsammans med branschens aktörer genom aktiva och direkta interaktioner 

mellan parterna då kunden, och även aktören, ses som value co-creator. 

Med hänvisning till besvarningen av forskningsfrågan har det ur den empiriska och 

teoretiska analysen framkommit att det ter sig allt vanligare att kunden skapar ”sitt 

sammanhang” och ”sin värld”. Istället för att erbjuda färdiga fysiska produkter, som till 

exempel en CD-skiva, blir konsumenter istället erbjudna ett underlag som låter de 

möjliggöra sig egna värden beroende på hur de tillvaratar sig underlaget. Vi ser med 

andra ord att konsumenter kan välja hur de vill kombinera de olika underlagen för att 

själva skapa sig värden. Intressant är att från det empiriska materialet har det betonats 

hur den utveckling som präglar musikbranschen har påverkat vad som karaktäriserar 

skapande av kundvärden inom musiksektorn och att det allt mer belysts att kunderna bör 

bli erbjudna vissa utgångspunkter, eller underlag, vilka de sedan fritt kan tillvara ta sig 

och använda i sitt värdeskapande. Detta kan till exempel innebära att digitala 

musiktjänster utformas så att användarna kan skapa egna spellistor, dela med sig av 

låtar till andra användare och interagera med andra användare, artister och aktörer. Vi 

ser således att värdeskapande inte karaktäriseras av att färdiga paketeringar med 

inkluderade värden erbjuds, istället ser vi att konsumenter erbjuds verktyg och 

byggstenar för att kunna snickra ihop sina egna värden. 
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Bilaga 1. Intervjupersoner 

Calle Blom – Jurist och Manager.  

Driver bolaget Flagstone AB som arbetar med optimering av artistkarriärer. Företaget 

erbjuder tjänster inom management, juridik, media samt utbildning. Bolaget jobbar 

bland annat med artisterna The Hives, Mando Diao, och The Soundtrack of our Lives. 

Nicke Borg – Artist, låtskrivare och frontman i rockbandet Backyard Babies. 

Sedan 2010 driver han även soloprojektet Nicke Borg Homeland och jobbar som 

programledare på Bandit Rock med sin egna show Nicke Borg på Bandit. 

Gustav Idhammar – Pressassistent på bokningsbolaget Luger.  

Utbildad marknadsförare vid Stockholms Universitet som i nuläget arbetar som 

pressassistent på bokningsbolaget Luger.  Jobbar främst med marknadsföring av 

festivalerna Way out West och Where the Action is. Har även ett eget bolag som 

arrangerar spelningar och klubbar runtom i Stockholm.  

Anders Johansson – Manager och Artist & Repertoar (A&R).  

15 års erfarenhet av musikbranschen. Började 1996 på Stockholm Records som 

arbetade med att exportera svensk musik och talang. År 2001 blev han A&R chef på 

Universal Music Sverige. Driver sedan 2008 Albot & Albot, ett bolag som arbetar med 

management och artistutveckling. För närvarnade jobbar de med åtta artister, bland 

några är Veronica Maggio, Ulrich Munther, Sahara Hotnights och Carola.  

Daniel Johansson – Industridoktorand i datavetenskap. 

Forskare inom musikbranschen med inriktning på rådande teknikskifte. Har jobbat för 

musikdata företaget Musiclink och för festivalarrangören Rockparty. För närvarande är 

han VD på IT – och analysföretaget Trendmaze samt föreläsare vid olika universitet, 

bland annat på Music & event management programmet vid Linnéuniversitet. Han 

rapporterar även på musikindustrin.se angående digitala musiknyheter.   

Petri H. Lundén – Manager.  

Har varit artistbokare för Hultsfredsfestivalen mellan åren 1989-1998 och har sedan år 

2000 fokuserat på artistmanagement under bolagsnamnen Talent Trust och senare 

Hagenburg. Petri representerar ett antal väletablerade band som bland andra Europe, 

Ace Of Base, The Cardigans, H.E.A.T, Peter LeMarc och Casablanca.  Han är också 
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styrelseordförande för den globala intresseorganisationen för musikmanagers, 

International Music Managers Forum (IMMF). 

Hampus Kivimäe – Manager.  

Har jobbat med promotion på skivbolaget V2, varit marknadschef på bokningsbolaget 

Blixten & Co, jobbat med marknadsföringsprojekt på musikförlaget Sony ATV samt 

var med och starta upp labelstrukturen Corporative Music. Hampus driver sedan 2010 

Wife, ett managementbolag, där han jobbar som manager åt både band och producenter. 

Några av de band som representeras är Fat Boy, Samling, Men of Roses och Caviar 

days. 

Putte Svensson Sahlin – Konsert och festivalarrangör. 

Var med och grundande föreningen Rockparty som under 25 år arrangerade 

Hultsfredsfestivalen. Är idag föreläsare, prisad entreprenör och driver PSS 

Hultsfredsrebellen AB som är ett evenemangskonsult företag.  

Emil Winkler – Jurist med inriktning på musikbranschrelaterade frågor. 

Emil är tidigare delägare av musikjuridik och management bolaget Winkler & Sultan. 

Är för närvarande musikjurist på Flagstone AB. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Artistrelaterade värden 
Betydelse 

Image/identitet 

Genreskillnader  

Relationer Artist-Fans 

Framtida betydelse 

 

Musikrelaterade värden 

Betydelse 

Musiken som produkt 

Musikens funktion 

Framtida betydelse 

 

Leveransrelaterade värden 

Betydelse 

Traditionellt 

Digitalt 

Live – konserter och festivaler 

Framtida betydelse 

 

Kund-kund värden 
Betydelse 

Communities/Sociala medier 

Subkulturer (gemenskap och samhörighet) 

Kundens roll  

Kundgrupper – segmentering 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 


