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Sammanfattning 
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Författare: Atena Banisaid 
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur Company TEN bygger och 

kommunicerar sitt varumärke och hur de uppfattas av andra företag. Avsikten är att 

även beskriva och analysera hur företagets nätverksrelationer används och bidrar till 

varumärkesmarknadsföringen. Med detta syfte utvecklades även två forskningsfrågor: 

• Hur kan ett litet bolag bygga upp ett starkt varumärke och image i 

musikbranschen? 

• Hur sköter och nyttjar ett litet bolag nätverksrelationer gentemot andra företag 

för att bygga upp ett starkt varumärke i musikbranschen?  

 

Metod 
Denna uppsats är av en kvalitativ fallstudieundersökning med något av en abduktiv 

karaktär. Fallstudieföretaget jag valt är Company TEN, ett mindre musikbolag som 

arbetar med 360-avtal. Jag har genomfört sex intervjuer, varav tre är med anställda 

inom företaget och tre är med intressenter till företaget. Fem av dessa genomfördes 

face-to-face och en via Skype. 

 

Slutsatser 
Genom den empiriska analysen samt i slutdiskussionen framkommer vad som är vitalt 

för att skapa ett starkt varumärke – varumärkesidentitet och positionering. Company 
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TEN har haft en klar vision sedan start, men vad som kunnat identifieras är att 

företaget inte nyttjat profilen de skapat, det nätverk som finns samt utvecklingen av 

den virtuella världen, tillräckligt väl för att tillåta det egna varumärket växa. Företaget 

kan, efter tio år, påverka hur pass väl deras varumärke kommuniceras på marknaden, 

både via en varumärkesstrategi, nätverket som skapats samt i den virtuella världen. 

 

Nyckelord: Varumärke, identitet, positionering, nätverk, virtuella världen, 

kommunikation, varumärkesstrategi. 
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ABSTRACT	  
The purpose of this work is to describe and analyze how Company TEN built and 

communicate their brand and how they are perceived by other companies. And the 

intention is to describe and analyze how corporate network relationships are used and 

contributes to their brand marketing. With this aim I’ve developed two research 

questions: 

• How can a small company build a strong brand and image in the music industry? 

• How can a small company manage and use their network relationships with other 

companies to build a strong brand in the music industry? 

 

This paper is a qualitative case study investigation with somewhat of an abductive 

nature. The company I have chosen to study is Company TEN, a small music 

company that works with 360 contracts. I have conducted six interviews, three of the 

employees within the company and three's with stakeholders of the company. Five of 

these were conducted face-to-face and one via Skype. Through the empirical analysis, 

and in the final debate it’s revealed what is vital to create a strong brand - brand 

identity and positioning. Company TEN has had a clear vision from the start, but what 

has been identified is that they have not been able to use the profile they have created, 

the network's and the development of the virtual world, well enough to allow the own 

brand to grow. The company can, after ten years, affect how well their brand is 

communicated in the market, both through a brand strategy, through the network 

created and in the virtual world with all its possibilites. 

 

Keywords: Brand identity, positioning, network, virtual world, communication, 

branding strategy. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till forskningsområdet, även en 

problemdiskussion, problemformulering, syfte samt att en företagspresentation lyfts 

fram för att skapa förståelse för uppsatsens forskningsområde. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste tio åren har det skett mycket förändringar inom musikbranschen 

(Stim.se). Framför allt har skivförsäljningen varit ostabil och dalat (Ifpi.se). Idag talas 

det därför mycket om 360-avtal där ett enda musikbolag sköter alla led inom karriären 

för artisten/musikskaparen. Tidholm (2012) nämner att skivförsäljningen under 00-

talet minskade med 50 % vilket fick majorbolagen att ägna sig åt annat än 

musikutgivning. Nu menar han att det börjar gå bra för skivindustrin igen, statistiken 

visar på att siffrorna börjat växa. Johansson (2009) framhåller att det har skett ett 

organisatoriskt och kompetensmässig skifte inom musikindustrin – ett skifte som i 

hög grad handlar om en övergång från att vara en produktbaserad industri till att bli en 

tjänstebaserad. Dock menar Tidholm (2012) att det finns en problematik inom 

skivindustrin, industrin är synonym med oligopol. Detta innebär att skivindustrin 

enbart består av några få företagsjättar då många av dem köper upp mindre bolag, 

vilket i sin tur innebär att cirka tre bolag tillsammans kontrollerar 93 % av den 

svenska marknaden. Vidare skriver Tidholm (2012) att de små oberoende bolagen står 

för 70 % av all musik som ges ut, dock är det jättarna som dominerar försäljningen. 

Han ger insyn på att musikbredden upprätthålls av entusiaster som knappt får ihop till 

hyran medan det är de stora bolagen som får ge ut titlar och dra in pengarna. 

Eftersom konkurrensen idag är hårdare har det blivit viktigt för små bolag, att behålla 

och skapa värde för de befintliga relationer och kunder som företaget har (Grönroos, 

2008). Affärsrelationer handlar inte om hur två olika företag ser på varandra eller hur 

deras attityd är gentemot varandra. I en affärsrelation är det viktigt att se hur de två 

olika företagen beter sig mot varandra (Ford et al, 2003). Grönroos (2008) menar att 

dessa relationer som skapas bör hanteras på ett sådant sätt att kunderna, oavsett om 

det är privata eller företagskunder, får den kvalitet och det värde som kommer att göra 
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dem nöjda. Grönroos (2008) nämner även att genom att arbeta med detta kommer det 

att resultera i att problematiken av att behålla befintliga kunder kommer att minska 

vilket i sin tur kommer att generera billigare marknadsföring för ett företag.  

 

Inom musikbranschen har det alltid varit de olika varumärkena, både i form av bolag 

och artister, och dess uppbyggande som varit vitalt. Marknadsföringens kärna har 

någonstans alltid handlat om ett utbyte eller interaktioner och relationer (Grönroos, 

2008). Även Cheverton (2006) nämner vikten av ett starkt varumärke i dagens 

samhälle som kan leda till en stabil plats i affärsvärlden med tanke på konkurrenterna 

i marknaden. Dock påpekar han även att ett varumärke måste byggas strategiskt, 

vilket är något som kommer att ta tid eftersom det är omöjligt att bygga ett varumärke 

över en natt.  

 

Det har skapats en nyfikenhet för små bolag i en ostabil marknad som musikindustrin 

där förändringarna varit stora och konstanta över tiden. För att förenkla och skapa 

förståelse har jag valt att göra en fallstudie och studera företaget Company TEN. 

Motivet till detta är att det är ett litet independentbolag som är beroende av sitt 

nätverk och relationer samt nya som kan tillkomma. Mycket för att få tillgång till 

olika typer av resurser som de själva inte har möjlighet att utnyttja, exempelvis olika 

typer av finansiering. Det finns många olika möjligheter att utveckla organisationen 

vidare samt att stärka deras varumärke med hjälp utav nätverken de har och vidare 

skapar. Company TEN är ett av de få företag som har 360-avtal med sina artister och 

musikskapare samt att de tillhör musikindustrin. Företaget har funnits sedan 2003 

men är egentligen en förlängning av Stockholm Records, vilket bildades år 1992. En 

fallstudie av ett företag som detta kan ge god inblick till vad som begärs för att 

företag med liknande förutsättningar skall lyckas på dagens marknad. 

 

1.2 Problemdiskussion 
	  
Vikten av varumärket ökar i dagens dynamiska och konkurrensbaserad musikindustri. 

Ett litet bolag inom musikbranschen bör därför även ta hänsyn till ytterligare aspekter, 

exempelvis att skapa ett varumärke som kunder kan relatera till. Att skapa ett sådant 

varumärke är en tillgång, som ständigt påminner kunderna om vad varumärket står för 

(Wheeler, 2003) Vidare skriver författaren att det skapas en medvetenhet som gör att 
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varumärket blir enkelt att minnas och känna igen. Idag kan varumärken och 

företagsimage ses som relationsbyggare gentemot kunder (Aaker et al, 2002). Det 

krävs mycket från ett företag om varumärket skall nå ut till kunderna eftersom 

affärsvärlden idag växer sig allt större (Ind, 2005). Det är intressant att studera hur 

pass starkt Company TEN är som varumärke och vad det bygger på. Det verkar finnas 

en lojalitetsgrad i deras samarbeten som får många olika företag att återkomma till 

dem och vilja fortsätta arbeta med dem. 

 

Det som är intressant med Company TEN är att det är ett management, förlags och 

produktionsbolag, vilket är ovanligt inom musikbranschen i Sverige då företag 

vanligtvis är det ena eller det andra. Därför har de licensavtal med större bolag som 

t.ex. Universal Sverige som exklusivt får ge ut musik som redan är inspelad och klar. 

I en situation som denna blir det därför viktigt att båda företagen har samma syn på 

hur saker och ting skall skötas, hur exploateringen av bolagen sker samt att den 

slutliga varan och att det slutliga resultatet och produkten tilltalar konsumenten. Hur 

detta hanteras av Company TEN är av intresse att undersöka.  

 

Relationsmarknadsföring är en interaktion i ett nätverk av relationer. Dessa nätverk 

kan bli stora och komplexa men kan även leda till att flera olika företag har en aktiv 

kontakt med varandra, vilket skapar en interaktion (Gummesson, 2008). Redan i den 

initiala fasen kan ett företag påverka hur dess relationer skall se ut, hur nätverken 

skall byggas samt hur interaktionen mellan dessa ska ske. För Company TEN finns en 

möjlighet att använda det befintliga nätverket för att gynna dem och göra dem stora 

hos företag som de idag inte arbetar med. Det är intressant att utforska om det finns en 

strategisk plan för att bli synliga utanför detta nätverk som skapats, om det finns något 

helhetstänk. Företag måste få möjlighet att kommunicera med andra, både inom och 

utanför nätverket, annars finns inte möjlighet att bruka relationsmarknadsföring 

(Leverin et al, 2006). Här blir även kommunikationen en vital del eftersom det i 

slutändan handlar om att leverera en produkt genom en kollaboration. Denna produkt 

skall inneha bra kvalitet och värde som de kan stämpla sitt varumärke på, både vad 

gäller för sina samarbeten samt för marknaden de verkar i (Grönroos, 2008). 
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Johansson (2009) menar att det har skett ett stort teknikskifte som skapar en viss 

osäkerhet. Även Lathrop och Pettigrew (1999) styrker detta genom att påpeka att det 

teknologiska området har bidragit med kontinuerliga förändringar i dagens samhälle. 

Johansson (2009) anser att denna teknologiska utveckling har lett till att företag inom 

musikbranschen måst anpassa sig i en allt snabbare takt, vilket både är tidskrävande 

och beroende av en viss kompetens som sällan finns inom ett företag. Enligt Häger-

Jönsson (2011) finns marknadsföringens framtid på nätet. Han menar att om 2000-

talet var den digitala marknadsföringens prövotid, kommer 2010-talet bli en tid då i 

princip all marknadsföring kommer att ske via digitala medier. Häger-Jönsson (2011) 

tillägger att internet är i ständig förändring, något som är aktuellt idag kan vara 

bortglömt i morgon. Varje dag vaknar vi upp till ett nytt internet med nya möjligheter 

som är gränslösa. Det är viktigt att kunna dra nytta av dessa olika kanaler och tekniker 

som finns och att ständigt vara uppdaterad på det senaste. Dessa marknadskanaler blir 

allt essentiellare i dagens samhälle, att kunna anpassa sig efter detta är betydelsefullt. 

Detta är särskilt viktigt för små företag som Company TEN som inte har resurser nog 

att investera lika mycket tid och finansiella medel till marknadsföring som ett stort 

majorbolag har möjlighet att göra. 

 

Vad som är intressant i att undersöka detta är att det finns liknande små företag i 

musikbranschen som kan befinna sig i en liknande situationer som kan uppleva 

uppsatsen som relevant. Denna uppsats kan möjligen även inspirera små bolag i andra 

branscher till att vidareutveckla sina varumärken, relationer samt marknadskanaler.  

 

1.3 Problemformulering 
	  
Musikindustrin som företaget verkar i, är i ständig förändring vilket påverkar ett litet 

bolag starkt och är något som måste tas hänsyn till. Allt från stora till små 

förändringar inom teknologin, nätverk och varumärkesstrategier har en stor påverkan. 

Därför finns det ett intresse att få undersöka hur dessa förändringar och anpassningar 

kan påverka ett litet bolags utvecklingsmöjligheter. Uppsatsen handlar om, som 

tidigare nämnt, Company TEN, som just nu påverkas av dessa olika faktorer. 

Företaget har ett utmärkande drag och skapar unika produkter vilket även väckt ett 

intresse för hur företaget arbetar gentemot sin marknad och kunder. Utifrån dessa 

argument har följande frågeställningar formulerats: 
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• Hur kan ett litet bolag bygga upp ett starkt varumärke och image i 

musikbranschen? 

• Hur sköter och nyttjar ett litet bolag nätverksrelationer gentemot andra företag 

för att bygga upp ett starkt varumärke i musikbranschen?  

 

1.4 Syfte 
	  
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur Company TEN bygger och 

kommunicerar sitt varumärke och hur de uppfattas av andra företag. Avsikten är att 

även beskriva och analysera hur företagets nätverksrelationer används och bidrar till 

marknadsföringen av varumärket. 

 

1.5 Företagspresentation 
	  
Company TEN grundades år 2003 av Ola Håkansson. Det startade som ett förlag- och 

produktionsbolag. Anledningen till att företaget heter TEN är för att det kommer från 

adressen där deras studios ligger, Hagagatan 10 i Stockholm. Historiskt kan det vara 

bra att nämna att TEN egentligen är en förlängning av företaget Stockholm Records 

som Håkansson startade 1992.  

 

Först startades förlags- och produktionsbolaget TEN där Eric Hasselqvist, Anders 

Johansson och låtskrivarna/producenterna Mack, Grizzly och Tysper var delägare. 

Grunden skapades och redan där lyckades företaget med musik som sålt platina 

genom bland annat Amy Diamond och en del andra idoldeltagare. När Adis 

Adamsson anställdes hos TEN togs ett beslut att skapa en ny affärsidé – att använda 

sig av 360-avtal för artister. Därför blev TEN en organisation som omstrukturerades 

och är idag ett förlag, produktions- och managementbolag.  

 

Idag består Company TEN av Ola Håkansson, Adis Adamsson, Henrik Larrson och 

Eric Hasselqvist som tillsammans arbetar för att lansera sina artister, producenter och 

låtskrivare världen över. 
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Insamlandet av informationen ovan är direkt från Company TENs hemsida samt från 

intervjuobjekten på företaget. 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
 

Eftersom tiden har varit något begränsat har jag valt att göra en avgränsning och 

enbart studera fallet Company TEN ur ett business-to-business perspektiv, där alla 

relationer handlar om affärsrelationer företag emellan. När det talas om kunder 

handlar dessa om företagskunder och inte privatkunder. Vad som även bör förtydligas 

är att när jag talar om produkter menar jag företagets artister, producenter och 

låtskrivare. När jag skriver Company TEN innefattar detta företags alla delar, dvs. 

produktionsbolaget, förlagsbolaget och managementbolaget. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som tillämpats under genomförandet av 

uppsatsen. Valet av forskningsmetod och ansats framhävs, även förklaring av en 

fallstudie, datainsamling och kunskapsprocessen. Vidare motiveras intervjuer och val 

av intervjuobjekt. Kapitlet avslutas med en metodkritik gentemot uppsatsens teori och 

empiri. 

 

2.1 Kvalitativ metod 
	  
Det finns två olika typer av forskningsmetoder – den kvalitativa och den kvantitativa 

(Bryman och Bell, 2005). Författarna menar att skillnaden mellan dessa olika 

forskningsmetoder är hur insamlingen av information sker samt hur informationen 

sedan analyseras.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) omvandlar kvantitativa metoder informationen till 

siffror och mängder, vilket sedan brukas till att genomföra statistiska analyser. 

Bryman och Bell (2005:322) styrker detta genom att beskriva skillnaden mellan 

metoderna med följande beskrivning: ”siffror kontra ord, distans kontra närhet, statisk 

kontra processinriktat forskning, makro kontra mikro, strukturerad kontra 

ostrukturerad forskning och generalisering kontra kontextuell förståelse.”   

 

Bryman och Bell (2005) menar att forskarens uppfattning eller tolkning av 

information är det som skapar förgrunden i en kvalitativ forskningsmetod. Vad som 

vidare framkommer är att frågan ”varför” är det som forskaren vill besvara i en 

kvalitativ forskningsmetod. Detta påpekas även av Silverman (2005) som menar att 

den kvalitativa forskaren söker efter detaljer i sådana frågor som behandlar 

människors förståelse och interaktioner. Repstad (2007) stödjer detta och menar att 

om forskaren vill skapa en förståelse om det grundläggande eller särpräglade i en viss 

miljö, och inte nödvändigtvis besvärar sig om hur ofta detta förekommer, är 

kvalitativa intervjuer en god metod att använda som en del av forskningsprocessen. 

Enligt Silverman (2005) tenderar kvalitativ forskning att arbeta med ett relativt litet 

fall, där forskaren är beredd att offra utrymme för detaljer. Repstad (2007) klarlägger 

tillvägagångssättet genom att beskriva det som att forskaren går in på djupet och inte 
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på bredden, det är en eller några få miljöer studeras som en helhet med alla sina 

åskådliga nyanser. Han påpekar även att kvalitativa studier har som mål att ge en 

helhetsbeskrivning av processer och särdrag i särskilda miljöer och därför är analyser 

av dessa karaktärer avgränsade till specifika miljöer. 

 

För att möjliggöra en djupare, kvalitativ analys, har alla förutom ett intervjuobjekt 

intervjuats personligen, face-to-face. Repstad (2007) menar att genom att genomföra 

intervjuerna på detta sätt blir det möjligt att direkt få information om intervjuobjektets 

egna känslor, åsikter och uppfattningar genom den närhet och personliga kontakt som 

skapas på plats. Det skapas utrymme för att tolka och analysera svaren tillsammans 

med ansiktsuttryck och stämningen som råder på plats. Han förklarar även att en 

kvalitativ intervju skapar flexibilitet då svaret på en viss fråga kan leda till 

uppföljningsfrågor. Därför menar Repstad (2007) att varje intervju kan bli oerhört 

olika, även om de behandlar samma ämne. 

 

Att göra en fallstudie skapar en begränsning i att kunna dra några slutsatser för hela 

branschen, vilket är något jag tagit i beaktande under arbetets gång. Detta tror jag 

skapar en djupare förståelse för läsaren, men gör det även möjligt för andra liknande 

bolag att använda sig av resultatet som inspiration. 

 

2.2 Fallstudie 
	  
Enligt Bryman och Bell (2005) är den grundläggande formen för en fallstudie en 

detaljerad och ingående granskning av ett enda fall. Författarna påpekar även att 

betydelsen av termen ”fall” förknippas med en fallstudie av en viss plats eller ”lokal”, 

t.ex. en arbetsplats eller organisation. Därför har jag valt att göra en fallstudie, 

eftersom jag har valt att studera en specifik organisation – Company TEN. Yin (2007) 

framhåller att en fallstudie är aktuell då frågor om ”hur” eller ”varför” ställs i 

samband med ett aktuellt händelseförlopp, då dessa frågor är av en mer belysande 

karaktär. Detta är viktigt att ha förståelse för eftersom det kan möjliggöra för en 

djupare grund i uppsatsen. 

 

Jacobsen (2010) klargör ytterligare att fallstudier är lämpliga när forskaren vill 

beskriva vad som är specifikt för en enskild plats, en plats där det behövs samlas in 



–	  Hur	  liten	  kan	  bli	  stark	  –	  
	  	  	  	  	  	  

	  

	  
	  
9	  	  

mer information för teoriutveckling. Författaren menar att genom att gå på djupet i 

fråga om enskilda fall kan vi hitta saker vi tidigare inte hade klart för oss. Bryman och 

Bell (2005) belyser att fallstudier vanligtvis förknippas med kvalitativ forskning, 

vilket i detta fall stämmer. Jag har genomfört intervjuer som varit planerade utifrån 

övergripande punkter, då jag har valt att göra en intensiv och detaljerad granskning av 

ett specifikt fall. Mitt huvudsakliga mål är att sedan kunna ge Company TEN en 

inblick i deras organisation genom olika perspektiv. Eftersom jag innehar tidigare 

teoretiska kunskaper samt har genomför intervjuer och samlat in annat material kan 

jag även bidra med mitt personliga perspektiv. Förhoppningen är att resultatet sedan 

skall kunna framföra nya infallsvinklar som företaget tidigare inte varit medvetna om 

och/eller bekräfta det Company TEN redan är medvetna om. Detta belyser Merriam 

(1994) och menar att en fallstudie av denna sort är värdefull då det kan brukas som ett 

redskap, vilket i sin tur kan inspirera och kanske lyckas skapa förutsättningar för att 

förbättra praktiken. 

 

2.3 Deduktiv och induktiv teori 
	  
Enligt Bryman och Bell (2005) representerar den deduktiva teorin den sedvanligaste 

teorin om hur förhållandet mellan teori samt empiri ser ut inom 

samhällsvetenskaperna. Jacobsen (2010) benämner även strategin som ”från teori till 

empiri”. Kortfattat förklarar Bryman och Bell (2005) innebörden, vilket är att utifrån 

den kunskap som finns inom ett område utvecklar forskare en eller flera hypoteser 

som skall undergå en empirisk undersökning. Bryman och Bell (2005) understryker 

även att den deduktiva processen verkar linjär till sin art – det är olika steg som följs i 

den tydlig och logisk ordningsföljd. Dock framhåller författarna att en kvalitativ 

forskningsansats förknippas med den induktiva teorin, medan den kvalitativa 

vanligtvis förknippas med den deduktiva teorin. Vad som skiljer den deduktiva från 

den induktiva är att teorin blir resultatet av en forskningsansats. Jacobsen (2010) 

menar att en kvalitativ metod är mer öppen för ny information för det som inte 

förväntades, därför är användningen av en sådan metod förenad med en induktiv 

ansats. Bryman och Bell (2005) styrker vidare att utifrån den induktiva processen 

skapas möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. De tydliggör även att forskaren 
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först samlar empiriskt material som sedan skall tillämpas på teorier för att se om det 

empiriska materialet stämmer överens med teorin. 

 

Bryman och Bell (2005) belyser det faktum att både en induktiv ansats och en 

deduktiv ansats kan omfatta inslag av varandra. Trots valet av en induktiv ansats i 

detta arbete sker ett växelspel medan de båda teorierna. Tiden har varit något 

begränsad vilket har lett till att insamling av teori samt empiri skett parallellt och 

därför kan inslag av en deduktiv ansats förekomma i arbetet. I denna process har jag 

även haft en del kunskaper med mig sedan tidigare, men trots detta har jag försökt 

vara öppen och spontan under exempelvis intervjuer och inte bestämma riktningen de 

tar. Målet har varit att empirin skall ligga till grund för valet av teorier. Men när ett 

växelspel som detta sker talas det om abduktion vilket är ett begrepp som Andersen 

(1994) förklarar används då empiri och teori studeras parallellt. Detta innebär att 

forskningsmetoden i detta arbete även skulle kunna vara något av en abduktiv 

karaktär. 

 

2.4 Kunskapsprocessen 
 

Jag kom i kontakt med Company TEN sommaren 2012, vilket frambringade intresset 

att få undersöka detta bolag då jag finner det intressant hur ett litet independentbolag 

inom musikbranschen lyckas överleva den hårda konkurrensen som finns idag. Det 

finns ett genuint intresse att få studera detta då jag studerar marknadsföring samt 

musikbranschen. Jag finner även innehållet av relevans för liknande små bolag, både 

inom och utanför musikbranschen. Eftersom företaget mötte de kriterier som 

erfordrades för att belysa uppsatsens kärna var det självklart att göra en fallstudie. 

Nästa steg i processen var att utveckla ett syfte samt forskningsfrågor. Dessa 

utformades av mig personligen med beaktande i vad företaget själva skulle anse vara 

intressant att få reda på. Dock har jag varit noggrann med att inte låta företaget ta över 

utformningen av dessa, då risken fanns att syfte och forskningsfrågor skulle utvecklas 

till frågor som är konsultbaserade snarare än rena forskningsfrågor. Syfte och 

forskningsfrågor har naturligtvis reviderats ett flertal gånger under arbetets gång när 

insamlandet av material skett. Nästa steg i processen var att formulera en teoretisk 

referensram. 
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Den teoretiska referensramen hämtades genom bland annat inspiration från andra 

kandidatuppsatser, men innehållet har hämtats från kurslitteraturer, artiklar, internet 

genom bland annat företagets virtuella landskap och deras aktiva sociala medier samt 

genom intervjuer. För att vara något förberedd valde jag att genomföra intervjuer när 

den teoretiska grunden var något klarlagd. När intervjuerna var genomförda valde jag 

därefter att komplettera den teoretiska referensramen med nödvändig information som 

uppkom vilket tidigare inte belysts. Därav bör det påpekas att uppsatsen, som tidigare 

nämnt, är utförd i en något abduktiv karaktär, då teori samt empiri utarbetades 

parallellt. Att skriva ett rent kvalitativt arbete omfattar mer tid, vilket inte varit möjligt 

under denna process. För att få en helhetsbild med olika perspektiv och infallsvinklar 

valde jag att intervjua företagets tre frontpersoner som mer eller mindre utför all 

arbete inom bolaget samt att jag intervjuade tre personer från olika företag inom 

nätverket med olika positioner för att få olika perspektiv. Dessa intervjuer spelades in, 

transkriberades samt skickades ut för godkännande av varje intervjuobjekt. Jag har 

valt att inte tillägga intervjuerna som bilagor då dessa är omfattande och inte 

erforderlig för läsaren att ta del av. Istället finnes intervjuguiderna som använts som 

underlag. Därefter vävdes teori och empiri samman för en tydlig analys av all 

insamlad material. 

 

2.5 Datainsamling 
	  
Jacobsen (2010) menar att information som vi samlar in direkt från personer eller 

grupper av personer kallas för primärdata, vilket innebär att forskaren samlar in 

informationen för första gången genom att direkt gå till den primära 

informationskällan. Vidare skriver författaren att dessa primärdata inhämtas genom 

intervjuer, observationer eller frågeformulär. Det finns även andra typer av 

information som går att arbeta med, vilket benämns som sekundärdata (Jacobsen, 

2010). Här förklarar Bryman och Bell (2005) sekundärdata som information en 

forskare inte har samlat själv, utan det är upplysningar som är insamlade av andra. 

Vidare nämner författarna att det finns både positiva och negativa aspekter med både 

primär- och sekundärdata. Författarna menar att primärdata kräver både mycket tid 

och pengar men att fördelen är att råmaterialet ligger nära ursprungskällan och är 
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reliabel. De nämner även de negativa aspekterna av sekundärdata, vilket är att 

forskaren inte är bekant med materialet och kan tolka det fel men fördelen är att det 

istället finns mer tid för att analysera datan som är insamlat. I denna uppsats består 

primärdatat främst av intervjuerna som genomförts medan sekundärdatat består av 

publikationer, artiklar och litteratur som även utnyttjats för att få en djupare grund och 

förståelse. 

 

2.5 Reliabilitet och Validitet 
 

Denscombe (2002) menar att forskningen skall framställa valida data genom att 

använda reliabla metoder. Författaren anser att forskaren bör övertyga läsaren om att 

det han eller hon läser verkligen är på riktigt. Reliabilitet och validitet har en 

mångsidig mening beroende på författarens val av forskningsansats enligt Patel & 

Davidson, (2011). Vidare menar författarna att reliabilitet inom kvalitativa 

undersökningar bygger på individuella interpretationer och forskarens egna tankar och 

föreställningar.  

 

Gummesson (2000) förklarar att inom en kvantitativ forskning bör de som forskar om 

samma fenomen få ungefär liknande resultat, om de inte får det vid ett annat tillfälle 

framstår inte reliabiliteten hög. Problemet som uppstår för den kvalitativa forskaren 

enligt Bryman och Bell (2005) är verkligheten som kontinuerligt förändras och skapar 

ett dilemma för forskaren att kunna garantera dess realitet. Vidare understryker 

Jacobsen (2010) att slutsatser enbart dras från en enda tidpunkt, sedan dess kan 

förändringar ha skett vilket innebär att det skapas en svårighet att försäkra läsaren om 

att forskningen innehar en exakthet. Under arbetets gång har detta tagits i beaktning 

genom att bland annat inte genomföra intervjuerna alldeles för tidigt samt att använda 

senaste litteraturen som finns tillgängligt. Detta för att kunna ge undersökningen en 

exakthet i den mån som varit möjligt. 

 

Enligt Denscombe (2002) gör validitet anspråk på data och analyser som är fast 

förankrade i sådant som är väsentligt, autentiskt och verkligt. Vidare förklarar 

Gummesson (2000) att validitet handlar om att verkligen undersöka det som forskaren 

från första början haft för syfte att undersöka och därför anser han att teori och empiri 
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bör ha en klar koppling. För att tillförsäkra validiteten i denna uppsats valde jag att 

färdigställa min teoretiska referensram innan en intervjuguide utformades. Detta 

tillvägagångssätt möjliggjorde att forma en intervjuguide med relevanta frågor som 

behandlade lämpliga områden. När intervjuerna var genomförda och transkriberade 

skickades dessa ut till varje intervjuobjekt för godkännande. Därefter kompletterades 

en del av den teoretiska referenramen då erhållna svar från respondenterna kunde 

förse uppsatsen med ett starkare slutresultat. 

 

2.6 Urval och respondenter 
	  
Som tidigare nämnt är detta en fallstudie. Eftersom jag forskar ur ett business to 

business perspektiv har jag valt att göra tre intervjuer med Company TENs högst 

uppsatta anställda, som även gör i princip all arbete inom företaget, för att få det 

interna perspektivet på frågorna och även för att lyckas gräva djupare inom företaget. 

En av dessa intervjuer genomfördes via Skype då personen i fråga ständigt är på 

resande fot. För att få en jämn fördelning och även en lämplig sådan, intervjuades 

även tre personer som arbetat med Company TEN sedan en tid tillbaka men även 

arbetar aktivt ihop idag, som kan bidra med ett perspektiv utifrån. Dessa personer har 

olika befattningar, arbetar inom olika avdelningar och olika företag, vilket jag anser 

ger en rättvis fördelning. Dessa sex intervjuer anser jag vara tillräckligt med material 

som ökar förståelse och bringar undersökningen ett djup. Nedan finns en tabell över 

intervjuobjekten, vilka de är, vilket företag de arbetar för, deras befattning och vilket 

datum som de olika intervjuerna genomfördes. 

 

Intervjuobjekt Företag Titel/Arbetsområde Datum Inspelad 

Ola 

Håkansson 

Company TEN President/CFO/Chairman 11.12.12 Ja 

Henrik 

Larsson 

Company TEN A&R/Label Manager 11.12.12 Ja 

Adis 

Adamsson 

Company TEN General Manager 17.12.12 Ja 

Sebastian 

Lindroth Ahl 

Trendmaze Grundare/creative 

director/projektledare 

07.12.12 Ja 
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Emilie 

Rosenblad 

Universal 

Music Sverige 

Senior Promotion Manager 10.12.12 Ja 

Jonas 

Pernholm 

United Stage Projektledare/Bokningsagent 11.12.12 Ja 

Mer information om varje intervjuobjekt finns som bilaga! 

 

2.7 Metodkritik 
 

Jacobsen (2010) framhåller vikten av att vara kritisk vid nyttjandet av sekundära 

källor. Han menar att det är vitalt att fråga sig vart dessa uppgifter kommer ifrån, vem 

som samlat in dem samt hur trovärdiga de faktiskt är. Jag har under arbetets gång 

varit noga med att välja ut de senaste upplagorna av källorna samt haft ett 

genomgående kritiskt förhållningssätt. Vidare förklarar Jacobsen (2010) att det är 

idealiskt att använda olika slag av källor, både primär – och sekundärkällor eftersom 

det oftast uppstår problem om forskaren enbart använder en typ av källa. Därför har 

jag utöver kurslitteraturer, artiklar och elektroniska källor valt att utföra kvalitativa 

intervjuer. 

 

När intervjuerna var genomförda bearbetades dessa snarast möjligt för att återspegla 

en stark trovärdighet samt kunna få fram den rådande stämningen. Repstad (2007) 

nämner att en forskare bör ha en mall för sina frågor men att han eller hon inte bör 

följa detta slaviskt, utan våga vara fri. Han menar att mallen bör snarare ses som en 

minneslista. Därför skrev jag endast ned intervjuguider (bilagor) och försökte få 

intervjuobjekten att föra själva intervjun. Vidare har jag under dessa intervjuer tagit i 

beaktning att de som arbetar inom företag omedvetet kan ge en förskönad bild av 

deras bolag samt arbetssätt. Liktidigt inser jag att det är svårt för mig som forskare att 

även hålla ett objektivt förhållningssätt, vilket jag till största möjliga mån försökt 

under arbetets gång, särskilt vid bearbetningen av det insamlade empiriska materialet. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel redogörs för de teorier som jag uppfattar som centrala i denna 

uppsats. Huvudområden som presenteras är varumärkesuppbyggnad, relationer, 

nätverk och marknadskanaler. Teorin presenteras på ett sådant sätt som möjliggör 

det för läsaren att förstå varför dessa aspekter är viktiga samt varför de studeras.  

 
3.1	  Varumärkesuppbyggnad  

Att presentera dessa tre aspekter kring varumärken och dess uppbyggnad anses 
lämplig utifrån uppsatsen syfte och forskningsfrågor. Dessa punkter måste belysas för 
att kunna skapa förståelse för vitaliteten av varumärkesuppbyggnad. 
	  

3.1.1 Varumärke, brand equity och varumärkesidentitet 
Ett varumärke står för något och demonstrerar vad det är (Wheeler, 2003). Vidare 

menar författaren att ett varumärke är ett löfte, en idé och förväntningar som skapas 

hos människor. Det handlar om en emotionell koppling som görs, människor blir 

förälskade i varumärken, tillåter dem att bli en del av deras identitet och börjar lita på 

dem, är lojala mot dem och tror på deras storhet. Chernatony et al (2011) menar att en 

relation skapas som personifieras av ett företags namn eller dess varumärke. Genom 

lojalitet, associationer och det värde som tillhandahålls bildas ett varumärkeskapital, 

även känt som brand equity (Aaker, 2010).  

 

Brand Equity är värdet som ett varumärke tillhandahåller, det möjliggör bedömning 

av ett varumärkes rikedom och hälsa (Fill, 2011). Chernatony et al (2011) styrker 

detta genom att referera till Feldwick (1996) trestegsmodell där 1) 

varumärkesattributen gör att människor och företag får en förståelse för vad 

varumärket står för, dess värde, kvalitet och image. Vid punkt 2) talas om 

varumärkets styrka, vilket mäts genom hur pass väl varumärket kan få kunder att 

känna tillgivenhet. Dessa två punkter skapar tillsammans punkt 3) som är varumärkets 

totala värde, dvs. dess brand equity. Fill (2011) menar att desto starkare brand equity 

ett varumärke har desto lättare är det att bevara lojalitet hos kunder samt att 

varumärket blir konkurrenskraftigt.  

 

Enligt Wheeler (2003) är en varumärkesidentitet det som stödjer, uttrycker, 

kommunicerar och visualiserar varumärket. Vidare påpekar författaren att det är den 
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kortaste och snabbaste form av kommunikation som finns tillgänglig. Det framhålls 

även att varumärkesidentitet är ett kraftfullt verktyg, och om det brukas på rätt sätt, är 

det en ständig påminnelse om varumärkets innebörd. Hultén et al (2011) framhåller 

att i varumärkesuppbygganden är det inte längre viktigt att enbart se på 

marknadsandelar, det som har kommit att bli vitala punkter är hjärn-och hjärtandelar. 

Författaren menar därför att det är viktigt att företag syns. För att nå hjärn-och 

hjärtandelar menar Aaker (2010) att en varumärkesidentitet måste skapas. Kapferer 

(2012)  nämner att varumärkesidentitet är perspektivet som avsändaren skickar ut, 

medan varumärkets image är vad mottagaren upplever av det som har sänts. Aaker 

(2010) påstår att genom att skapa en identitet för sitt varumärke får alla utomstående 

veta vad varumärket står för, dess ändamål samt dess mening för varumärket. Vidare 

menar han att varumärkesidentiteten är associationer som ett varumärke strategiskt 

vill skapa och upprätthålla. Han skriver även att en identitet möjliggör etablerandet av 

en relation samt att varumärket skapar en personlighet som människor kan relatera 

till. Chernatony et al (2011) menar att dessa olika värderingar och associationer 

sammanfattar varumärket och reflekterar varumärkets själ.  

 

Enligt Hultén et al (2011) har ett varumärke en själ om den omfattar känslor, njutning 

och värderingar. Ett varumärke utan själ tar enbart fast på produktegenskaperna och 

dess fördelar. Hultén et al (2011) menar att det är viktigt att arbeta för att skapa en själ 

då det finns många fördelar, framförallt blir varumärket befäst i människors sinnen. 

Genom att skapa en identitet menar Aaker (2010) att företaget strategiskt kan välja 

hur de uppfattas av andra, därför är denna typ av strategi ständigt aktiv då företag 

fokuserar på framtida aspekter. Kapferer (2012) framhåller dock hur viktigt det är att 

ett företag vet vad de ska sända ut för budskap och hur, innan de offentliggör en 

image till allmänheten.  

 

Kapferer (2012) menar att ett företags image är en sammanställning av varumärkets 

budskap, namn, visuella symboler, produkter, reklam, sponsring och artiklar. Imagen 

skapas genom förståelsen av budskapet, genom att utvinna betydelsen och tolka de 

olika tecken som finns. Chernatony (2006) förklarar att skapandet av ett varumärke på 

lång sikt sker genom en process som inkluderar tre olika delar. Dessa delar handlar 

om att: 1) ha en vision om vad för framtid som önskas åstadkommas för varumärket, 

2) vilken anledning som finns till varför varumärket bör finnas till på marknaden, 3) 
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betydelsen som varumärket eftersträvar att berika sin omgivning med. Aaker (2010) 

förklarar även att det är svårt att skapa ett varumärke då det förekommer många olika 

faktorer att ta hänsyn till under processen, vilka kommer att presenteras nedan. Dock 

framhåller författaren att trots svårigheterna är det genomförbart och nödvändigt. 

 

3.1.2 Identitetsskapandets fällor 
	  
Kapferer (2012) och Aaker (2010) framhåller att skapandet av ett varumärke, en 

identitet kan ha sina fällor som är viktiga för företag att inte falla i. Kapferer (2012) 

menar att dessa tecken kan komma från två olika håll. Dels från 

varumärkesidentiteten men även från irrelevanta externa faktorer. Kapferer (2012) ger 

tre vanligt förekommande exempel, det kan vara: 1) att imitera andra företag utan att 

veta vad ens egen identitet är. Istället härmar företaget konkurrentens kommunikation 

och produkter. 2) det kan även vara att ett företag vill skapa en image som skall vara 

attraktiv och en favorit för alla. Här blir det viktigt att möta allas förväntningar vilket 

författaren menar är negativt då företaget hamnar i ett spel där det alltid blir viktigt att 

göra kunden nöjd och hamnar i en våg av sociala och kulturella trender som ständigt 

förändras. Resultatet är att det blir en fasad och skapar ingen direkt mening. Detta 

styrker även Aaker (2010) som nämner att om kunderna och andra företag får besluta 

vad varumärket är finns även risken att varumärkets image blir varumärkesidentiteten. 

Det gäller att inte enbart lyssna på vad kunder har att säga om varumärket, utan att 

även reflektera över företagets själ och idealbilder som de internt vill åstadkomma.  

 

Punkt 3) som Kapferer (2012) nämner är fantasin som ett företag har, hur de idealiskt 

vill se varumärket istället för att se det som det faktiskt är. Författaren menar att 

problemet som uppstår är att t.ex. reklam utformas på ett vis som inte hjälper 

människor att minnas vad varumärket egentligen är. Antingen är reklamen alldeles för 

ansluten till varumärket eller radikalt skild från det, vilket kan leda till förvirring och 

förkastande. Även i detta fall styrker Aaker (2010) med vad han kallar för ”brand 

position-fällan”, vilket är något som uppstår då sökandet efter en identitet blir ett 

sökande för positionering. Författaren menar att målet blir att skapa en annons och 

inte en identitet. Aaker (2010) framhäver även en extern perspektivs fälla, där han 

menar att en fälla kan vara när ett företag inte inser hur varumärkets identitet kan 
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stödja företaget att förstå sina grundliga värderingar och dess mening. Vidare styrker 

Aaker (2010) vikten av att förstå visionen inom ett företag för att sedan kunna nå den. 

	  

3.1.3 Identitet och positionering 
	  
Kapferer (2012) menar att positionering är det som får ett varumärke att skilja sig från 

konkurrenterna, det innebär att fokus ligger på distinkta egenskaper som gör 

varumärket attraktivt. Även Aaker (2010) styrker detta genom att framhålla att 

positionering kan vara en kraftfull tillgång för ett företag då positioneringen kan 

resultera i en hållbar fördel vilket hjälper till att hantera varumärket. Vidare skriver 

Kapferer (2012) att när ett företag skall positionera sitt varumärke bör de ställa sig 

fyra viktiga frågor: ett varumärke till vilken nytta? Ett varumärke för vem? Vad är 

skälet? Ett varumärke gentemot vem? Författaren menar att positionering är viktigt då 

det förenklar för kunden att förstå och se bidraget som varumärket tillför. Vidare 

styrker Kapferer (2012) att det blir ett avgörande koncept då det påminner oss om att 

alla val baseras på jämförelse. Detta förklarar även Uggla (2006) som menar att beslut 

på marknaden sker i relation till någonting annat. Kapferer (2012) understryker att en 

produkt eller tjänst enbart kommer att beaktas om det är en del av en urvalsprocess. 

När det kommer till varumärken gör kunder ett val, och med en produkt gör de en 

jämförelse. Detta väcker två frågor till som företaget bör beakta: vad är det kunden 

jämför med? Vad erbjuder företaget kunden som kan vara en viktig beslutsfattande 

faktor? Men Uggla (2006) nämner även två andra frågor som är viktiga att ha i åtanke 

– för vem och för vilka tillfällen sker positioneringen? 

 

Positionering är enligt Kapferer (2012) en tvåstegsprocess där ett företag först skall 

ange i vilken konkurrerande grupp varumärket skall associeras och jämföras i. Sedan 

bör företaget markera vad varumärkets grundläggande skillnad är och varför dess 

existens är befogad till skillnad från andra produkter och varumärken i samma grupp. 

Kapferer (2012) menar att det är viktigt att minnas att alla val är jämförbara. Det är 

identiteten som uttrycket varumärkets materiella och immateriella egenskaper – allt 

som gör varumärket till vad det är eftersom utan det skulle det vara något annat. 

Vidare påpekar författaren att identiteten kommer från varumärkets rötter och arv och 

det är allt det som ger varumärket dess unika auktoritet och legitimitet inom en 
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bransch där liknande värden och fördelar redan existerar. Det är allt detta tillsammans 

som gör ett varumärke konkurrenskraftigt.  

 

Aaker (2002) framhäver dock att det inte enbart är identiteten som är viktig, utan att 

varumärkets image, som är hur kunderna uppfattar varumärket, kan ge företaget 

lämplig information när de ska utforma sin identitet och positionera sig. Här påpekar 

även Post (2004) att detta är en vital del eftersom varumärket fungerar som en 

emotionell länk mellan en kund och produkterna och det är även här som grunden för 

lojalitet och förtroende skapas. Lamb et al. (1994) menar att kunder har en benägenhet 

att skapa åsikter om produkter och varumärken vilket resulterar i en 

varumärkesimage. Vidare framhåller Mårtensson (2009) att kundens uppfattning av 

ett varumärke kan skilja sig från den identitet som företaget försöker sända till 

marknaden. Aaker och Joachimsthaler (2002) menar att ett varumärkes image är den 

associationen som marknaden har i nuläget av varumärket medan identiteten är det 

som företaget vill sträva efter och önskar att nå. Detta menar författarna bör styra om 

imagen i sin tur behöver förändras eller förstärkas. 

 

Värdeskapande 

Detta tillsammans möjliggör för varumärket att verka som värdeskapande enligt 

Desmond (2003). Han menar att ett värde skapas genom det som varumärket väljer att 

framföra till marknaden. Han anser även att viktigast är dess syfte och andemening. 

Kapferer (2012) styrker detta genom att tillägga att värdeskapande även resultera i att 

den upplevda risken i ett investerande kan minska. Melin (2002) framhäver detta 

genom att förklara att det inom alla branscher finns flera olika varumärken som 

erbjuder liknande varor och tjänster. Han menar därför att när ett val har tagits blir 

urvalsprocessen i framtiden även simplare, eftersom kunden nu har erfarenhet av 

varumärket. 

 

Kapferer (2012) menar att detta resulterar i att ett varumärke inte behöver vara det 

bästa så länge det fyller ett behov på marknaden samt lyckats skapa lojala kunder 

genom sitt varumärke. Vad han framhåller är att ett varumärke kan skapa ett värde 

genom ett så kallat ”Halo Effect” där varumärket kan influera marknaden. Detta 

innebär att ett varumärke kan påverka uppfattningen vad gäller produkternas fördelar 
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genom synliga attribut, exempelvis via fördelar som färg, design och kvalitet. Dessa 

attribut förenas med immateriella värden hos varumärket, exempelvis som vision och 

image – vilket skapar de känslomässiga band en kund kan uppleva mot ett visst 

varumärke.	  Förväntningar skapas hos kunden utifrån vilket varumärke det är, inte 

nödvändigtvis att det är det bästa varumärket på marknaden, alltså en ”halo effect” 

där dessa två delar tas i beaktning och påverkar i sin tur hur pass nöjd kunden i 

slutändan blir i jämförelse till förväntningarna på varumärket.	  

	  

3.2 Relationer och nätverk 
Relationer är viktiga i alla aspekter. Att belysa relationer och nätverk är lämpligt då 
ingen, varken som företag eller individ, kan klara sig själv. Särskilt som ett litet bolag 
blir relationer allt vitalare för att lyckas nå framgång. 
	  
Ford et al (2003) menar att mönstret av interaktioner och ömsesidigt beteende över tid 

mellan företag är det som definierar termen relation. För att skapa en relation krävs 

det att minst två parter är involverade och i kontakt med varandra (Gummesson, 

2008). Författaren menar även att det finns tre olika typer av bindningar som 

tillsammans skapar en B2B (business-to-business) – relation: 

• Aktörer 

• Resurser  

• Aktiviteter  

 

Håkansson och Snehota (2006) förklarar följande punkter ur ett nätverks 

miljöperspektiv. Författarna menar att organisationer ofta verkar i miljöer som 

inkluderar endast ett begränsat antal identifierbara organisatoriska enheter (aktörer).	  

Vidare menar de att de olika aktörerna är involverade i detta kontinuerliga utbyte av 

relationer med organisationen. Därför utövar även varje enskild part ett stort 

inflytande på organisationen. Ford et al (2003) styrker detta och nämner att aktörerna 

är människorna, eller representeras av människor, som interagerar med varandra och 

skapar sig en uppfattning om varandra samt skapar ett inflytande i nätverket de verkar 

i. De framhäver att genom att aktörerna lär känna varandra får de veta vilket utbyte de 

är i behov utav och det är det här mötet som möjliggör skapandet av förtroende, 

förståelse samt utveckling. Håkansson och Snehota (2006) påpekar att denna situation 

uppstår ofta av organisationer som är verksamma i en marknad som omfattar ett antal 
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leverantörer, konkurrenter och kunder, där miljön hos företaget är format genom 

andra aktiva organisationer inom nätverket.  

 

Håkansson och Snehota (2006) poängterar även att när dessa olika aktörer är en del av 

nätverket skapas identiteter inom nätverket, dvs. var och en är utrustad med en tydlig 

identitet. Författarna menar att relationer utvecklas som en följd av att organisationer 

samverkar och gör ett utbyte av processer och resurser med varandra inom nätverket. 

Ford et al (2003) menar att för att kunna bistå med förändring och utveckling bör 

företag utbyta och dela sina resurser emellan varandra, både materiella resurser som 

maskiner och immateriella resurser som kunskap. Författarna påpekar att ingen 

relation eller nätverk kan utvecklas om de inte investerar i varandra. 

 

Ford et al (2003) skiljer på aktiviteter genom att dela upp dem i tre olika arter; 

teknisk, administrativ och marknadsföringsmässig. Vidare skriver Håkansson och 

Snehota (2006) att inom ramen för en sådan interorganisatorisk relation utvecklas 

gradvis en komplex uppsättning av beroendeskap. De menar att aktiviteterna inom en 

del av nätverket påverkar och blir anslutna till en annan del av nätverket. Författarna 

understryker att dessa aktiviteter är kostsamma inom ett företag och de bedrivs av 

aktörer som sköter sina egna mål och som samtidigt har sina egna uppfattningar om 

de andra samarbetande aktivitetsmönstren som sker. Författarna framhäver därför att 

organisationerna inom ett nätverk inte bör agera aktivt utan ett ömsesidigt 

engagemang från alla parter. Upprättande och utveckling av en interorganisatorisk 

relation kräver en "ömsesidig orientering", då detta kan resulterar i effektivitet. 

 

Ford et al (2003) nämner även erfarenheter, förväntningar och löften som ligger till 

grund för den interaktion som sker i en relation. Vidare framhävas att för att kunna 

hantera interaktioner med andra företag effektivt är det viktigt att kunna se vilka 

relationer med vilka företag som är viktiga. Det framhålls även att andra relationer 

kan ses som mindre viktiga individuellt, men som i en grupp med liknande relationer 

kan bli viktiga tillsammans. Shuman (2002) nämner också att om samarbeten skall 

ske effektivt bör varje part förstå att alla vill ha något av värde tillbaka. Han menar att 

det blir vitalt att kunna samarbeta oavsett vart de befinner sig eftersom att det skapas 
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ett fritt flöde av information som går över gränserna samt att resurser och mål delas 

emellan företagen. 

 

3.2.1 Möjligheter och hot 
	  
Enligt Håkansson och Ford (2002) finns det en hel del möjligheter och hot i ett 

nätverk. De förklarar att ett företag skall samverka för att kontinuerligt lära och 

utveckla det sätt den är inbäddad i sina relationer och i nätverket. För att kunna 

variera sig fordras det ideligen nya situationer, relationer och affärsenheter. De 

framhåller även vikten av ”tyngden” där Håkansson och Ford (2002) betonar vikten 

av att använda de resurser som redan finns för bolaget i dess befintliga relationer. 

Enligt Ford et al (2003) kan utvecklandet av ett standardiserat sätt att hantera varje 

företag och relation leda till att ett företag kan minska sina egna kostnader och öka sin 

effektivitet.  

 

Håkansson och Ford (2002) framhäver även att varje företag inom ett nätverk vinner 

fördelar och ådrar sig kostnader från nätverket de verkar, samt att åtgärder som sker 

berör alla företagen inom nätverket. Shuman (2002) styrker detta genom att nämna att 

företag behöver samarbeta ihop eftersom ingen klarar sig själv. Vidare menar han att 

företag måste lära sig att arbeta med andra företag inom bland annat design, 

utveckling och leverans av varor och tjänster om de lönsamt vill tillfredsställa sina 

kunder. Håkansson och Ford (2002) framhåller dock att ett av problemen är hur 

företaget och dess motsvarigheter kan använda sina relationer till sin fördel samt hur 

dessa kan relationer begränsa och påverka utövandet av personliga målsättningar. 

Vidare menar de att relationer i ett nätverk ger möjlighet för företaget att påverka 

andra, dessa relationer är också en tillgång för att påverka företaget i sin tur.  

 

3.2.2 Sammankopplingar 
	  
Companies try to manage their relationships and control the network that surrounds 

them to achieve their own aims. But the paradox is that the more that a company 

achieves this ambition of control, the less effective and innovative will be the network. 

(Ford et al, 2003:31). 
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Shuman (2002) menar att alla är en kund, även ett företag. Genom att titta på 

företagsrelationer utifrån perspektivet att alla är en kund, blir det tydligt hur dessa 

relationer skall utvecklas - om du är villig att hjälpa mig att nå mina mål, är jag villig 

att hjälpa dig nå dina mål. Vidare skriver han att i en företagsmiljö samverkar företag 

med andra enheter för att lära och göra bättre antaganden vad gäller behov och 

önskemål, för att sedan hitta det som är tillfredsställande för alla parter. Genom en 

interaktion i taget utvecklas relationerna. Ford et al (2003) styrker detta vidare genom 

att nämna att alla företag i ett och samma nätverk påverkas av varandras relationer. 

Varje relation har en tråd som är anslutna genom noder eller till företag i andra trådar 

i nätverket. Vad som sker i dessa relationer kan kommuniceras genom dessa 

sammankopplingar, vilket även kan ha en bred effektivitet i nätverket.  

 

Enligt Ford et al (2003) kan dessa sammankopplingar ha olika typer av påverkan på 

relationerna och nätverket. Han framhäver bland annat att genom dessa 

sammankopplingar skapas normer och en viss kultur i ett nätverk, vilket är något som 

alla inom nätverket automatiskt vet och känner till. Alla har en och samma bild inom 

nätverket. Men om denna bild och fokus är alltför stark kan detta leda till att 

sammankopplingarna skapar ett hinder för förändring och innovation. Ford et al 

(2003) påpekar även att sammankopplingar med motparterna kan innebära att en chef 

i en nod kan ha svårt att förutse reaktioner från andra, särskilt när initiativ till olika 

ageranden skall tas. Vidare menar han att dessa typer av sammankopplingar kan även 

möjliggöra överföring av kunskap och förståelse inom nätverket. Det finns möjlighet 

att arbeta som ett fordon av förändring, där nya idéer och arbetssätt kan bli överförda. 

 

3.2.3 Kontroll inom ett nätverk 
	  

Everyone in a network is not the architect of his own fortune, but of each others. 

(Ford et al, 2003:32). 

Håkansson och Ford (2002) menar att kontroll inom ett nätverk är både viktigt och 

farligt. Vad de framhåller är att ett företag bör eftersträva någon form av kontroll men 

så fort de kräver den sista kontrollen i nätverket är det dags att börja bli bekymrad. 

Ford et al (2003) menar att ett nätverk behöver få vara fritt och inte ha för många 

bestämmelser. Om det är för strikt och kontrollerat kommer det att resultera i att 
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initiativtagande kommer att gå förlorad. Det behöver vara slarvigt och individerna 

måste känna en viss frihet. Annars kan dessa nätverk bli negativt påverkade. Dock 

påpekar Håkansson och Ford (2002) att ett företag självklart skall modifiera sin 

nätverksposition och kunna influera vad som sker i deras egna och andras relationer. 

Men de har även som uppdrag främja och hjälpa andra att kontinuerligen förtydliga 

deras förståelse av nätverket. Vidare menar författarna att	   det är företagens 

handlingar, baserat på deras perspektiv som ger dynamiken i ett nätverk.  

 

Ford et al (2003) menar det annars finns möjlighet för olika typer av problem att 

uppstå. Det framhävs bland annat att nätverken kan bli för självupptagna. Nätverk ser 

olika ut från olika perspektiv, de har olika motivationer, resurser och förståelse. Men 

om ett företag enbart ser lösningar till sina egna problem kommer de inte kunna förstå 

andras drivkrafter och problem, vilket kan leda till att företagets interaktioner med 

omgivningen kan hämmas. Ford et al (2003) nämner en annan fara för företag i ett 

nätverk med kontroll. En del företag vill ha för mycket kontroll i ett nätverk, detta kan 

leda till att alla resurser av kunskap och innovationer enbart kommer att komma från 

företaget själv. Ford et al (2003) menar att det är viktigt att försöka arbeta tillsammans 

i nätverken, det är viktigt att se hur andra företag arbetar för att lära sig och öka sina 

egna fördelar genom andras handlingar. Konflikter kommer att uppstå i samband med 

detta men det är även dessa konflikter som kommer at möjliggöra förändringar. 

Vidare skriver författaren att det inte enbart finns en specifik strategi för att hantera 

ett nätverk. Strategier handlar om att utveckla en interaktiv tillvägagångsätt i varje 

relation, nätverkssituation och strategiska steg. 

 

3.3 Marknadskanaler 
Att belysa marknadskanalerna i form av sociala medier samt det virtuella landskapet 

anser jag vara viktig att framhäva när det gäller en undersökning av mindre bolag. 

Det är här ett litet bolag har möjlighet att vara lika stort som andra bolag eftersom 

alla har samma förutsättningar.  
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3.3.1 Web 2.0 
	  
Johansson (2009) menar att på grund av ett stort teknikskifte har trender och 

drivkrafter inom musikbranschen förändrats mycket. Vidare skriver han att sedan 

början av 1990-talet då webben dök upp har musiken spelat en central roll för nya 

tjänster och mötesplatser på internet. Johansson (2009) nämner att uttrycket Web 2.0 

används för att beskriva en mer interaktiv webb, där en ökad kommunikation mellan 

användare av webbtjänster skapats. Uttrycket räknar in plattformar som t.ex. bloggar 

och sociala nätverk. Även Dubber (2007) nämner det som en miljö inom vilket vi gör 

något. Kusek (2005) styrker detta genom att trycka på att företag bör minnas att 

internet och andra digitala nätverk är stora forum för publicering. Han menar att allt 

handlar om spridning av uppgifter och information, att göra sig hörd eller bli sedd av 

folk, samt att nå människor. Därför tjänar företag på att den teknologiska 

utvecklingen har blivit så avancerad att den möjliggör informationsspridning. Kusek 

(2005) menar att detta är något alla bolag måste lära sig att göra helhjärtat, det bör 

inte kämpas emot. Han förklarar att det endast är en fördel då digitala nätverk kan 

göra det möjligt för företag att aktivt tjänar pengar genom en teknik som tidigare inte 

funnits, exempelvis via tjänster som Spotify. 

 

3.3.2 Digital marknadsföring 
	  
Enligt Häger-Jönsson (2011) är digital marknadsföring en åtgärd som sker via 

internet, ett internet som är i ständig och snabb förändring. Kusek (2005) menar att 

digital nischad marknadsföring överträffar massmarknadsföring eftersom dagens unga 

inte ser massmarknadsföring som trovärdig. Han menar att dagens unga inte litar på 

den utan letar efter information som känns trovärdig och intressant på andra sätt än 

vad människor brukade göra tidigare. Därför har inte massmarknadsföring samma 

påverkan längre. Han framhåller även att direkt marknadsföring som sker på ett 

noggrant sätt gör det möjligt att skapa och bygga en direkt relation mellan företaget 

som producerar, skapar, publicerar och slutkunden. Denna relation kan användas för 

att identifiera kunder och få veta vad deras intressen och behov är så att företaget kan 

utveckla sin marknadsföring strategiskt. Vidare nämner han att genom den nya 

marknadsföringstekniken kan företaget skapa ett nytt, kreativt sätt att skapa och 

utveckla relationer med kunder, både som företag och fans, samt även främja 
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lojaliteten hos fansen. Han menar att internet utan tvekan är ett bra och effektivt 

verktyg för att marknadsföra online och utveckla fördelaktiga relationer. Häger-

Jönsson (2011) skriver även att vi använder internet på nya sätt och numera är sociala 

nätverk en väldigt viktig del av nätet. Han definierar sociala medier som medier som 

användare kan interagera med.  

 

3.3.3 Sociala medier och hemsidor 
	  
Zarella (2010) menar att sociala medier är en bra utjämnare eftersom det är där små 

varumärken kan vara listiga och skapa ett stort namn utan att behöva göra stora 

investeringar som enbart stora bolag kan göra. Här styrker Dubber (2007) vikten av 

att ha en social plattform, det är inte längre attraktivt med en broschyr utan sociala 

medier och hemsidor bör snarare vara en samlingsplats där människor kan ansluta sig 

till företaget och andra människor. Vidare framhåller Dubber (2007) hur viktigt det är 

att ge användarna möjlighet att interagera med företaget och andra människor som 

befinner sig i samma forum. Låt dem skapa en del av innehållet och göra det till ett 

utrymme där de får befinna sig. Människor tycker om att spendera tid tillsammans, 

hitta sin plats, forma grupper och diskutera gemensamma intressen. Via en plattform 

som ett företag skapar möjliggörs denna form av engagemang och gemenskap.  

 

Kusek (2005) menar att en sida som t.ex. Facebook är en utmärkt plattform för att 

skapa engagemang och gemenskap. Även Zarella (2010) styrker detta genom att 

nämna att Facebook är den dominerade sociala median idag. Några exempel som 

nämns av Kusek (2005) är att t.ex. att företaget kan sprida nyheter, ge tillgång till 

exklusiva nedladdningar och samplingar och merchandise i form av exempelvis t-shirt 

och tygväskor. Vidare framhålls även att via en sida på Facebook skapas en form av 

”fan club”, där musik kan levereras direkt till fansen, exklusiva förhandsvisningar kan 

erbjudas, företaget får möjlighet att marknadsföra på egen hand, ha tävlingar och 

mycket annat som kan engagera människor. Häger-Jönsson (2011) styrker detta 

genom att förklara hur stort Facebook är och att det är en plats för att hämta 

information men är även ett verktyg för kommunikation. Kusek (2005) understryker 

hur viktigt det är att inte underskatta Facebook. Han menar att det är en utmärkt 

plattform för att direkt kontrollera artistens karriär vilket i sin tur påverkar 

musikbolaget. Här kan även managementet direkt och enkelt skapa PR som blir 
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attraktiv för fansen utan att behöva lägga jobbet på andra, vilket även resulterar i 

ekonomisk vinning.   

 

Enligt Dubber (2007) måste företag vara anslutna. Han menar att det inte räcker att 

enbart vara ansluten till Internet, utan ett företag måste vara anslutet till sig själv och 

till andra företag och på andra sidor än sin egen. Även Kusek (2005) understryker 

vikten av att vara ansluten, att ha ett länkutbyte mellan företag/hemsidor/artister, att 

ha ”berätta för vänner”-knappar, möjligheten att kunna dela information och material 

som finns tillgängligt. Här påpekar även Zarella (2010) att alla olika sociala 

plattformar som ett företag använder bör bli integrerade med varandra. Kusek (2005) 

avser att allt detta tillsammans framkallar en starkare relation mellan företaget och 

deras kunder. Men enligt Dubber (2007) är det viktigaste sättet att ansluta sig genom 

att ha en historia att berätta för människor. Han framhåller att även om det finns 

mycket information, fakta och kanske datum på när spelningar sker – är det inte 

intressant. Människor anknyter sig till en historia, en verklig sådan med karaktärer, 

utveckling och mänskligt intresse.  

 

Vidare avser Kusek (2005) att allt detta tillsammans framkallar word of mouse 

marknadsföring, där alla kan berätta vad de tycker, via ett klick. Kusek (2005) menar 

att eftersom det frambringats ett fritt flöde av information som sprids måste det även 

finnas förståelse för kraften i online nät verkande och hur detta uppfyller behov och 

önskemål hos de ”digitala barnen”. Han menar att generationen födda mellan 1976-

1998 får ta del av otroligt mycket mer information än någonsin. Allt finns nu 

tillgängligt och är bara en knapptryckning bort. Deras sätt att kommunicera skiljer sig 

från äldre generationer. Instant messaging och e-mail har ändra det sociala sättet att 

vara. Detta har lett till upptäckten att dagens unga vill ha informationen snabbt och 

enkelt. Dubber (2007) menar att desto mindre antal gånger en besökare behöver 

klicka för att göra något på en social plattform, desto större är chansen att besökaren 

vidtar de få åtgärder som krävs. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 
I följande kapitel har den teoretiska referensramen och det empiriska materialet vävts 

samman för att ge en tydlig och klar analys av all insamlat material. Strukturen följer 

tidigare kapitel för att förenkla och skapa en tydlig förståelse. 

 

4.1 Varumärke, Brand Equity, varumärkesidentitet 
 

Varumärke 

Håkansson, Company TENs president, menar att det är viktigt med ett starkt 

varumärke inom musikbranschen, särskilt som ett mindre bolag som arbetar på en 

internationell marknad. Att ha ett starkt varumärke är det som möjliggör för ett litet 

företag att kunna påverka och influera den större marknaden. Även Lindroth Ahl 

anser att varumärkesbyggande är något som fokus bör ligga på, att det krävs en enorm 

envishet och energi men kommer att vara värt det. Vidare påpekar även Pernholm 

vikten av att varumärket, imagen som sänds ut till andra företag, är viktig när 

samarbeten ingås med företag. I samband med detta framhåller Pernholm även att 

detta skapar en känsla av lojalitet till företaget och yrkesrollerna som personalen i 

företaget besitter. Det upplevs en koppling till Wheeler (2003) som menar att en 

emotionell koppling görs till varumärken som leder till att vi börjar lita på dem, är 

lojala mot dem och har ett förtroende för dem och deras möjlighet att nå storhet. Även 

Chernatony et al (2011) nämner att genom ett företags namn eller dess varumärke 

skapas en relation. Genom denna relation skapas lojalitet, associationer och ett värde 

som levereras till företagen. Larsson understryker att arbetet med 

varumärkesbyggandet kommer att vara av ännu större betydelse i den kommande 

tiden. Håkansson menar att Company TEN som varumärke kan beskrivas som det 

första svenskägda internationella skivbolaget med kontor i olika delar av världen, 

vilket är något som understryks av även Adamsson, Larsson, Pernholm och 

Rosenblad. 

 

Brand Equity 

Enligt Rosenblad är inte enbart varumärket viktigt, utan även innehållet, värdet och 

den kvalitet som företaget tillhandahåller. Pernholm håller med och framhåller vikten 

av att leverera en bra vara, en bra produkt för att stärka varumärket. En anknytning 
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kan ses till det som Fill (2011) nämner om Brand Equity, där det är värdet av ett 

varumärke som möjliggör bedömande av ett varumärkes riklighet och styrka. 

Håkansson förklarar att arbetet med varumärkesbyggandet har varit via deras artister, 

de räknar med att när det går bra för deras artister och de blir framgångsrika blir även 

Company TEN framgångsrika. Vidare menar han att Company TEN upptäcks efter att 

företag har upptäckt artisterna. En närhet kan ses till Feldwick (1996) när han talar om 

Brand Equity och varumärkets totala värde, där företag skapar en uppfattning om vad 

varumärket står för och inser vad dess styrka är. Larsson klargör att Company TEN 

har missat att inkludera sitt eget varumärke i innehållet och arbetet de gör, det värde 

som de skapar genom sina produkter. Han menar att fokus har legat på artisterna, 

deras namn och varumärke, snarare än Company TEN som varumärke. 

 

Varumärkesidentitet 

Lindroth Ahl beskriver företaget som nytänkande, med nyfikna och envisa anställda. 

Han menar att de tillsammans med hjärta och själ lyckas väl eftersom att de arbetar på 

sitt unika sätt, med sina känslor och har förtroende för det de gör till 200 %.  De vågar 

vara kaxiga men ändå ödmjuka, vilket är en viktig ingrediens för att lyckas med att 

bygga upp ett varumärke som deras. Detta påpekar även Håkansson som menar att 

personalen i företaget arbetar med själ och hjärta eftersom att de innerligt tror på 

deras produkter och genuint tycker om arbetet. Detta kan återkopplas till Hultén et al 

(2011) som menade att ett varumärke har en själ om den omfattar känslor, njutning 

och värderingar. Vidare påpekar han vikten av att arbeta för att skapa en själ då det 

finns fördelar som att varumärket blir befäst i människors sinnen. Enligt Håkansson 

ser Company TEN sig själva som det första svenskägda internationella skivbolaget 

som har kontor i andra länder än enbart Sverige.  

 

Identiteten som de vill skapa och sända är enligt Adamsson att de har ett 

internationellt arbetssätt och att det är den marknaden de verkar inom. Håkansson 

beskriver företaget som ”we are moving artists’” vilket innebär att de förflyttar 

artister dvs. hela varumärket tillsammans. Det är inte enbart en skiva som förflyttas 

utan allt. En tydlig koppling kan göras till Aaker (1996) som menar att genom att 

skapa en identitet för sitt varumärke får utomstående företag veta vad varumärket står 

för, dess syfte samt dess avsikt för varumärket. Syftet och vad varumärket står för är 
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enligt Håkansson att hitta svenska artister för internationell lansering. Han menar att 

detta har varit grundidén sedan de startade företaget. Att Company TEN har satsat på 

den internationella marknaden såväl som den nationella är något som både Pernholm 

och Rosenblad tydligt märkt genom deras arbetssätt. Pernholm menar att de har ett 

internationellt tänk redan från början i sitt sätt att arbeta, vilket gör att hela 

varumärket verkar nytänkande och något exklusivt. Anledningen till att det kan 

kännas exklusivt förklarar Adamsson att det handlar om att alla deras artister är 

nyupptäckta och handplockade. Det är artister som de valt att arbeta med och själva 

tagit kontakt med på något sätt. Rosenblad menar att de är ett av de få företag som 

lyckats med sina artister internationellt, vilket i sin tur har resulterat i att Company 

TEN åstadkommit en vasshet som endast få kan.  

 

Larsson förklarar att det handlar om ett särskilt arbetssätt, som ett litet bolag blir varje 

steg vitalt och avgörande. En närhet kan ses till Kapferer (2012) som framhåller hur 

betydelsefullt det är att ett företag vet vad för budskap de vill sända och hur, innan de 

offentliggör en image till andra företag och allmänheten. Imagen som de offentliggör 

är enligt Adamsson väldigt viktigt för företaget, då det är det som påverkar hur 

mycket de i sin tur kan påverka för sina artister när de ingår i olika samarbeten. Han 

menar även att ett starkt varumärke och ett bra rykte kan skapa möjlighet till att 

utveckla nya relationer vilket kan återkopplas till Aaker (1996) som menar att en 

identitet gör det möjligt att etablera en relation. Både Lindroth Ahl och Pernholm 

framhåller även att Company TENs varumärke för dem är personerna, Adamsson och 

Larsson, bakom varumärket. Att deras personligheter, arbetssätt och kommunikation 

likaså är en del av företagets image, de menar att även dem som personer spelar in 

som en faktor vid val av samarbeten. 

 

4.1.1 Identitetsskapandets fällor 
 

Enligt Adamsson är det svårt att inte påverkas av andra företag. Han menar bland 

annat att han gärna vill att organisationen och strukturen skall ha ett visst uttryck och 

ge andra företag en bild av hur deras arbetssätt är då han blir inspirerad av andra 

företag i världen. Håkansson understryker att Company TEN är överbelastat vilket 

skapar svårigheter för stora förändringar, det finns mycket att göra men alldeles för 
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lite personal och inte tillräckligt mycket tid. Han menar att det därför är lätt att missa 

små saker som kan göra skillnad istället. Enligt Larsson är det lätt att inspirationen 

från andra företag tar över, vilket skapar en vilja att imitera något som ur en realistisk 

synvinkel inte är möjlig. Enligt Kapferer (2012) är imitation av andra företag en av 

fällorna. Att vilja kommunicera och skapa produkter som andra företag kan leda till 

att ett företags varumärkesidentitet inte längre är ett original eller unikt. Larsson 

menar att det finns en svårighet i att påverka den image andra företag uppfattar, dock 

är den vital. Enligt Adamsson är det viktigt att Company TEN fortsätter arbeta som de 

alltid gjort och behåller grunden de skapade när företaget kom till liv. Liktidigt menar 

han att det är viktigt att kunna anpassa och göra förändringar till miljön och andra 

företag. Lindroth Ahl menar att trots en del anpassningar har alltid Company TEN ett 

eget arbetssätt, de försöker se problem och lösningar ur olika perspektiv, vilket gör att 

de aldrig tappar sin fokala punkt. En koppling kan ses till Aaker (1996) som 

framhäver att om andra företag får avgöra vad varumärket är finns även risken att 

varumärkets image blir varumärkesidentiteten.  

 

Larsson framhäver att det vitala är varumärkesidentiteten som Company TEN vill 

sända till andra företag, förhoppningen är att det är tillräckligt för att ingå ett 

samarbete. Han menar att om de skulle tvingas anpassa och förändra företaget för att 

behaga andra, hade de inte längre kunnat kalla sig själva för Company TEN. Enligt 

Aaker (1996) finns risken att företag ser till fantasin av hur de skulle vilja vara istället 

för att se hur företaget faktiskt är. Adamsson menar att det alltid finns en fantasi om 

hur företaget skulle kunna utvecklas, men verkligheten gör det svårt att sväva ut i 

dessa fantasier. Han understryker vikten att veta vad som är möjligt att genomföra och 

vad som måste förbli en fantasi. Håkansson framhäver att Company TEN inte har 

arbetat med deras varumärke i sig. Ett problem som uppstår enligt Håkansson är att 

deras produkter inte vet vad företagets identitet är eller vad de egentligen gör eftersom 

de arbetar med branschens alla olika delar, och om den kunskapen inte finns är det 

svårt att veta vilka genomgripande värderingar företaget faktiskt innehar. En närhet 

till detta är Aaker (1996) som påpekar att det finns en extern perspektivs fälla, där 

företag inte har förståelse för hur varumärkesidentitet kan gynna företaget att förstå 

sina grundliga värderingar. 
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4.1.2 Identitet och positionering 
 

Larsson menar att det som gör deras företag unikt är deras organisationsmodell. De 

arbetar som ett 360-bolag vilket innebär att de är ett skivbolag, managementbolag och 

förlagsbolag. Han framhåller att detta innebär att vara gift med sina produkter, sina 

artister. De gör allt tillsammans. Håkansson understryker hur sällsynt denna form av 

bolag är i Sverige, det är någonting nytt och annorlunda. Han menar att företag 

vanligtvis är antingen det ena eller det andra. Detta kan återkopplas till Mårtensson 

(2009) som menar att kundens uppfattning av ett varumärke kan skilja sig från den 

identitet som företaget försöker sända till marknaden. Dock påpekar Lindroth Ahl att 

det som gör Company TEN unikt är det deras tankesätt, att de ständigt ligger ett steg 

före och vågar ge sig på nya utmaningar.  

 

Vikten av positionering belyser även Kapferer (2012) som menar att det är 

utgångspunkten för att lyckas skilja på sitt eget varumärke från konkurrenternas, den 

fokala punkten ligger på distinkta egenskaper som gör varumärket tilltalande för 

andra företag. Även Aaker (2002) framhäver att det inte enbart är identiteten som är 

viktig, utan även varumärkets image, som är hur kunderna uppfattar varumärket, 

eftersom det kan skapa möjligheter för företaget att utforma sin identitet och 

positionera sig lämpligt. Enligt Adamsson var det hans idé att utveckla organisationen 

till ett 360-bolag, vilket inte är vanligt i Sverige, eftersom han ansåg att det krävdes 

något särskilt för att sticka ut i mängden av liknande små bolag. Alla typer av bolag 

existerar redan enligt Adamsson, därför var det viktigt att försöka vara nytänkande 

och kreativ, vilket han menar även idag är en viktig del av deras arbetsprocess.  

 

Detta är något som Pernholm även lagt märke till hos Company TEN och deras sätt 

att arbeta. Han menar att de har upparbetade kanaler, de vet vilka olika företag, 

personer och forum de skall vända sig till för att lyckas göra ett bra arbete inom alla 

olika delar av företaget. Vidare menar han att inget sker slumpmässigt hos Company 

TEN, utan varenda steg är en del av ett utarbetat plan. Att de ständigt är ett steg före 

anser Pernholm är det som gör dem unika och skiljer dem från mängden. Denna 

arbetsprocess kan resultera i att varumärket verkar som värdeskapande som Desmond 

(2003) förklarat, eftersom detta är något som framförs till marknaden. Även Melin 

(2002) menar att urvalsprocesser blir simplare i framtiden eftersom kunderna nu får 
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erfara vad varumärket kan erbjuda. Detta påpekar även Larsson, vikten av att vara ett 

attraktivt företag att arbeta med. Han menar att det är det lilla extra som gör det ett 

självklart val för andra företag att just arbeta med Company TEN. Detta är även något 

som kan kopplas till Kapferer (2012) då han framhåller att alla val baseras på en 

jämförelse mellan liknande företag och produkter som verkar i samma bransch. 

 

4.2 Relationer och nätverk 
 

Håkansson framhäver att Company TEN arbetar med många olika företag i olika 

territorium. Han menar att trots att det är andra företag de ingår samarbeten med är 

det fortfarande väldigt personorienterat, det är personliga relationer som har byggt 

upp de relationer som finns idag. Vidare understryker han vikten av att vara lojal mot 

dessa personer och relationerna som skapats, både för framtiden och för det egna 

företagets skull. Adamsson påpekar vikten av att arbeta med olika människor för att 

underhålla utvecklingen samt kreativiteten i företaget. Han menar att varje person 

som han lär känna inspirerar och påverkar företaget genom att se problem och 

lösningar ur olika perspektiv och synvinklar. Detta framhåller Ford et al (2003) som 

skriver att aktörer som interagerar med varandra kan skapa ett inflytande i ett nätverk 

samt att det skapas en möjlighet att bygga ett förtroende samt utveckla varandra. 

Pernholm anser att det är därför Company TEN varit framgångsrika, eftersom att de 

har många relationer och även lyckats bibehålla dem. Han menar att ett mindre bolag 

som Company TEN inte har samma tid och resurser att lägga på att vara mån om sina 

relationer, särskilt då snabba beslut måste fattas, men de har lyckats vara 

framgångsrika på den punkten ändå. 

 

Enligt Håkansson är Company TEN en platt organisation, den är inte patriarkalisk. 

Han menar att alla anställda är med på vad som gäller och vilka mål som är satta. 

Vidare menar han att det inte finns några hemligheter eller något att dölja, de vet att 

de har ett bra och stort nätverk vilket alla får ta del av, allt är väldigt öppet. Även 

Lindroth Ahl påpekar att Company TEN som företag är väldigt öppna och 

välkomnande, vilket han menar enbart är positivt då alla inom nätverket har samma 

mål. Pernholm nämner även att utbytet av resurser och inflytande emellan fungerar 

väl, det blir korta och snabba diskussioner vilket är effektivt. Att organisationer som 
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samverkar bör göra ett utbyte av processer och resurser med varandra belyser 

Håkansson och Snehota (2006). De menar att det är en vital punkt inom nätverket för 

att kunna möjliggöra utveckling och förändring. Larsson påpekar hur vital deras 

nätverk är då mycket av resurserna de har kommer från andra, att det är andras 

resurser och hjälpmedel som gör mycket av arbetet möjligt. Han menar även att de 

inte har en tillräckligt stark ekonomiskt grund för att kunna göra och nå de mål de satt 

upp som företag. Adamsson understryker även hur pass ovärderlig kunskaperna är 

som människorna inom nätverket besitter. Vikten av både materiella resurser och 

immateriella resurser som kunskap framhävs även av Ford et al (2003). 

 

Lindroth Ahl menar att som ett litet företag har Company TEN stora beslut som måste 

tas på väldigt kort tid. Detta anser han har lett till att beslut har tagits som i som 

påverkat bland annat hans arbete i nätverket. Han påpekar att personal på företaget är 

tillmötesgående trots att snabba beslut måste fattas, de försöker ta del av alla delar, 

förklarar sin synvinkel och tar sedan beslut som fungerar för alla inblandade parter. 

Vidare menar han att beslutsprocesser kan ta en del tid från Company TENs sida, 

antagligen för att de är få som arbetar. Även Pernholm menar att det finns beslut som 

fattas som alla måste komma överens om, vilket ibland kan göra den effektiva 

kommunikationen svårhanterlig och ineffektiv, det tar tid att erhålla ett svar, men han 

tillägger att det även är då alla parter måste komma överens om vad som gäller och att 

den som är ansvarig bör få sista ordet. Enligt Rosenblad är det viktigt att synka ihop 

alla olika delar för att få det rätt. Hon menar att hon försöker kontakta rätt person för 

rätt fråga, för att kunna få bekräftat vad som gäller och vad som möjligt att göra 

utifrån alla andra planer och beslut som är i planeringsfasen. Men även hon 

poängterar att det ibland tar en längre tid att få svar, antagligen på grund av 

överbelastningen på de få som arbetar. Vidare påpekar hon att alla i slutändan har 

samma mål, vilket gör att varje beslut och process blir viktig för alla inblandade, 

därför är det även viktigt att alla beslut mer eller mindre fattas gemensamt. Aktiviteter 

som dessa inom ett nätverk menar Håkansson och Snehota (2006) inte bör ske utan ett 

ömsesidigt engagemang från alla parter.  

 

Larsson understryker att det är viktigt att se till alla olika delar, visa förståelse men att 

samtidigt ta ett beslut som Company TEN sedan kan stå för. Han menar att även om 

flertalet av besluten bör fattas gemensamt, finns det även somliga beslut som bör 
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fattas enbart av det egna företaget. Adamsson påpekar också vikten av att höra alla 

olika delar och ha förståelse men att samtidigt kunna förklara det egna perspektivet 

och synvinkeln som finns inom företaget självt. Samtidigt behöver somliga beslut 

fattas snabbt och inom företaget självt för att öka effektiviteten anser Adamsson. Han 

menar att alla olika territorium inte behöver vara med och ta ett beslut som sker inom 

exempelvis Sveriges gränser, då personalen i Company TEN själva har den 

kunskapen som krävs här. Samtidigt understryker han att det även är viktigt att se till 

företagets egna behov också och inte alltid låta alla vara en del av olika 

beslutsprocesser som sker. 

 

4.2.1 Möjligheter och hot 
 

Enligt Håkansson är nätverket allt för Company TEN. Han menar att dessa företag, 

personliga kontakter och relationer som skapats är ovärderliga. Vidare påpekar han att 

ett litet företag inom musikbranschen som denna, har vanligtvis inte en stabil 

ekonomisk grund eller resurser för att kunna förverkliga alla olika idéer och mål. 

Även Larsson framhåller att det finns en överbelastning som är svår att hantera som 

ett litet företag med väldigt få anställda. Eftersom antalet anställda är få påverkar det 

även de immateriella kunskaperna som finns, vilket gör att den kunskapen som andra 

företag inom nätverket besitter endast är till stor fördel. Detta är något som även 

Håkansson och Ford (2002) påpekar, att resurser som redan finns i bolaget inte bör 

förbises, utan bör tas tillvara eftersom de möjliggör mycket för ett litet företag. 

 

Adamsson understryker att dessa företag skapar en möjlighet för Company TEN att 

bli effektiva och samtidigt dra in på kostnader som de inte har möjlighet att finansiera 

själva. Vidare menar han att utan detta nätverk hade deras grundidé att lyckas på den 

internationella marknaden inte lyckats på samma sätt som den gjort idag, då företaget 

självt inte har de resurserna och kunskaperna som krävs för att möjliggöra en sådan 

lansering. Han anser att nätverket fungerar som ett hjälpmedel för att få ut varumärket 

Company TEN i en större skala än vad de möjligen hade kunnat göra på egen hand. 

Håkansson understryker att detta inte har utnyttjats till fullo, då fokus inte har legat på 

varumärket Company TEN utan främst på deras produkter, artisterna, men det är 

något som de vill utveckla med tiden. Rosenblad framhåller även att Company TEN 
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enbart finns med som en liten logga på saker som de varit med och skapat, att de inte 

får någon större exponering vilket skulle kunna utvecklas och förbättras. Larsson 

påpekade även att utan deras nätverk hade deras målsättningar blivit något begränsade 

och att det är viktigt att ta ett steg och delmål i taget.  

 

En återkoppling kan göras till Ford et al (2003) som menar att ett standardiserat 

hanteringssätt av varje företag och relation kan leda till att ett företag minskar sina 

egna kostnader och ökar sin effektivitet. Pernholm nämner att relationer och nätverk 

är ofantligt viktiga för ett litet företag som Company TEN. Han menar att det är med 

hjälp av dessa relationer och uppbyggnaden av kanaler som de lyckats ta sig dit dem 

är idag. Även Rosenblad anser att det är vitalt med goda relationer och ett starkt 

nätverk för att lyckas. Men samtidigt understryker hon vikten av att samtidigt hålla en 

god kvalité på sina produkter, att detta tillsammans bidrar till framgång. En närhet kan 

ses till Shuman (2002) som menar att ingen klarar sig själv, företag behöver 

samarbeta tillsammans för att utvecklas. 

 

4.2.2 Sammankopplingar 
 

Larsson framhåller att varje relation påverkar Company TEN men även de andra 

företagen inom nätverket påverkas eftersom att det per automatik skapas nya 

relationer. Han menar att varje beslut, önskemål och behov som de olika företagen 

inom nätverket har påverkar i sin tur de andra företagen och beslut som de kan ta. Vad 

Larsson påpekar är att behoven och önskemålen som exempelvis företagen i USA har 

på varorna, kan i sin tur påverka andra företag i andra territorium. Med tiden har ett 

standardiserat kommunikationsväg mellan företagen utvecklats vilket resulterat i att 

de kan arbeta för att effektivt kunna finna lösningar för att tillfredsställa alla olika 

parter och deras behov. Detta är något som Ford et al (2003) belyser genom att 

förklara att alla i ett och samma nätverk påverkas av varandras relationer. Håkansson 

menar att trots denna utveckling, är det på grund av den överbelastning som finns, 

svårt att lyckas tillfredsställa alla olika behov. Därför anser han att kommunikationen 

inom nätverket behöver förbättras och bli mer effektiv än vad den är idag. 
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Adamsson menar att det inom detta stora nätverk har skapats ett standardiserat sätt att 

kommunicera. Det finns en viss kultur och arbetssätt som alla parter inom nätverket 

känner till och arbetar efter. Han syftar på att eftersom alla har samma mål skapas 

även en gemensam bild och miljö för att nå dessa mål tillsammans. Även detta kan 

återkopplas till Ford et al (2003) som menar att sammankopplingar kan påverka 

nätverket genom att det skapas normer och en viss kultur. Håkansson anser att detta är 

positivt men samtidigt en risk. Han menar att Company TEN alltid vill vara kreativa, 

nytänkande och vara steget före och att hamna i ett standardiserat sätt att 

kommunicera och arbeta kan göra att alla blir för bekväma i sina positioner. Detta 

belyser även Ford et al (2003) som påpekar att en stark sammankoppling kan leda till 

hinder snarare än utveckling och förändring. Även Lindroth Ahl påpekar att Company 

TEN är ett sådant företag som med stor sannolikhet gör något helt annorlunda 

eftersom de är kreativa och nytänkande. Han menar att trots att de behöver nätverket 

och dessa olika relationer skall de inte bli beroende av dem, utan fortsätta våga vara 

annorlunda och djärva.  

 

4.2.3 Kontroll inom ett nätverk 
 

Larsson anser att nätverket Company TEN verkar inom är avslappnat och fritt. Enligt 

honom finns det inga regler som anger hur företagen bör vara eller agera för att vara 

en del av nätverket, alla får uttrycka sig som de själva anser passar. Som Håkansson 

tidigare nämnt är Company TEN en platt organisation där ingenting är kontrollerat 

eller hemlighetsstämplat utan allting finns öppet för alla att ta del av. Vidare menar 

han att både anställda och företag skall få vara och arbeta på sitt egna sätt. 

Anledningen till detta är, enligt Håkansson, för att han finner det lärorikt och 

intressant att få se människor och företag utvecklas tillsammans, att tillsammans få 

lära sig nya saker. Att få vara en egen individ i ett företag eller ett eget företag i 

nätverket är otroligt viktigt, poängterar han. Att nätverk behöver vara fria och inte ha 

för många bestämmelser är något som även Ford et al (2003) belyser. Vidare menar 

författarna att om nätverket är för kontrollerat finns risken att initiativtagandet går 

förlorad. 
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Larsson menar att de ibland har orsak att ta kontroll över somliga situationer där de 

anser sig passa. Han förklarar att när företagen i USA försöker påverka en lansering i 

Sverige måste de själva inom företaget ta ett beslut att göra det som känns rätt inom 

Sverige trots andra åsikter och idéer. Adamsson understryker att det inte handlar om 

att skapa en maktposition utan snarare en bedömning av vad som är rätt beslut för 

Company TEN och dess artister. Han menar att de ibland väljer att följa olika råd och 

idéer medan i andra fall väljer de att tillämpa en annan metod. Ford et al (2003) 

framhäver detta genom att påpeka att för stark kontroll kan resultera i att kunskap och 

innovationer enbart kommer från företaget själv. Rosenblad anser att personalen på 

Company TEN är kapabla till att ta till sig an andras åsikter, men att de trots allt 

måste lita på deras egna intuitioner i somliga fall. Ford et al (2003) påpekar att det är 

viktigt att företagen inom ett nätverk lär sig arbeta tillsammans för att lyckas 

utvecklas samt skapa egna fördelar genom andras handlingar. Håkansson påpekar att 

det fortfarande finns mycket kvar att lära från varandra, men eftersom att det handlar 

om olika territorium är det svårt att i alla olika situationer som uppstår tillämpa 

liknande lösningar. Hans förhoppning är det inom en snar framtid blir möjligt att 

applicera olika strategier och idéer från andra företag i Company TEN i Sverige och 

vice versa.  

 

4.3 Marknadskanaler 
 

4.3.1 Web 2.0 
 

Internet är enligt Håkansson det verktyg han anser att Company TEN är dåliga att ta 

till sig av och nyttja på rätt sätt, han menar att det snarare är word-of-mouth inom 

branschen som varit redskapet till att synas och upptäckas. Även Lindroth Ahl 

påpekar att de hade kunnat sköta det bättre, synnerligen om de vill nå en business to 

business marknad och få flera företag och människor att bli engagerade i deras arbete 

och innehåll. Larsson förklarar att han själv inte tycker att t.ex. Company TENs 

hemsida kan klassas som en hemsida, utan där finns mycket att arbeta med som kan 

bli bättre. Han menar att användningen av webben är något de gärna vill utveckla, 

göra om och bättre men att tiden inte finns. Här handlar det också om att ha tid att 

utveckla någonting nytt och den tiden finns inte, utan istället läggs den tiden ner på 
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artisterna. Det finns ett samband med det Kusek (2005) skriver, att internet och 

digitala nätverk är stora forum för publicering. Han framhåller att det är här 

möjligheten finns att sprida information och göra sig hörd. Adamsson anser även att 

det finns mycket där som behöver utvecklas och förändras. Han menar att steg ett 

vore att finnas på alla olika plattformar som finns för att sedan att arbeta med dessa 

och ständigt hålla igång ett flöde av information och nyheter. Pernholm påpekar även 

att Company TEN har en bra grund att kunna utveckla detta eftersom att det är ett 

företag som arbetar inom populärkultur. Därför anser han att de kan få mycket gratis 

och bör därför utnyttja det och arbeta bättre på att synas i internet. 

 

4.3.2 Digital marknadsföring 
 

Larsson förklarar att han förstår vikten av att i dagens samhälle använda sig av digital 

marknadsföring och hur pass stor påverkan det har. I dagsläget har all fokus varit på 

att marknadsföra deras produkter och deras varumärke, med hjälp av digital 

marknadsföring och inte företaget Company TEN i sig, förklarar han. Även här 

understryker Håkansson att tanken alltid har varit att när artisterna blir framgångsrika 

kommer den framgången att även sprida sig över företaget. När han berättar för 

människor inom branschen att han arbetar med vissa artister får han ett ”jaha, får ni 

arbeta med dem? Vad roligt” till svars, berättar han. Håkansson menar att det 

egentligen är han och företaget som har byggt upp artisterna, men att det inte är någon 

som egentligen vet om det. Vidare påpekar han att om det är någon som vet vilka 

Company TEN är och vad de arbetar med, är det oftast på grund av ett större intresse 

av det som sker bakom kulisserna. Vad som kan belysas här är det Kusek (2005) 

förklarar, att digital marknadsföring överträffar massmarknadsföring eftersom den 

verkar mer trovärdig, särskilt hos den yngre generationen som växt upp i det digitala 

samhället. Vidare förklarar han att unga använder den digitala sfären för att själva 

hitta den information de söker och är intresserade av. Lindroth Ahl anser att Company 

TEN bör förbättra sin digitala marknadsföring, eftersom det kan hjälpa dem att 

utveckla nya relationer som de tidigare inte haft, samt att det inte finns några gränser 

för vilka och hur många människor det går att nå med hjälp av digital marknadsföring. 

Han menar att det inte finns några gränser för vad som är möjligt, vilket är något som 
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ett mindre bolag bör ta hänsyn till eftersom det är den digitala världen som möjliggör 

det för ett litet bolag att vara lika stort som ett majorbolag. 

 

4.3.3 Sociala medier och hemsidor 
 

Håkansson förklarar att användningen av sociala medier och hemsidan är något som 

kan förbättras något markant vad gäller företaget självt. Han menar att det måste ske 

en förändring och bli bättre, just nu är det tämligen hopplöst. Lindroth Ahl nämner att 

det har blivit något bättre sedan ett tag tillbaka, men att det fortfarande finns mycket 

att arbeta med. Han ger exempel på sociala medier och förklarar att Company TENs 

nästa steg är att skapa en tillväxt, att få följare och fans. Nästa steg blir att engagera de 

som följer företaget på dessa sociala medier. Detta är något som både Dubber (2007) 

och Kusek (2205) framhäver, vikten av att engagera sina följare för att skapa ett 

forum och en gemenskap där människor vill tillbringa sin tid. Lindroth Ahl informerar 

att även om ett företag är skickliga på att tweeta och uppdatera statusen på Facebook 

ger det inte särskilt mycket av resultat om enbart fem personer följer företaget. Sedan 

förklarar han att Company TEN bör ställa frågan om vilka de vill ska följa dem, 

människor från branschen eller fler? Därefter kan en strategi skapas för vad företaget 

vill uppnå och förmedla via dessa sociala medier. Han förklarar att om de söker en 

business to business plattform bör de sätta upp mer strategiskt utvalt material för de 

personerna och även uppdatera kring själva arbetet de gör bakom kulisserna. En 

närhet till detta är Dubber (2007) som förklarar att det bästa sättet att ansluta sig till 

andra är genom att dela en historia.  

 

Adamsson påpekar att utvecklingen av aktiviteterna på dessa sociala medier och 

hemsidan är något som är viktigt för dem att utveckla och arbeta vidare med eftersom 

det kan resultera i mer relationsbyggande, det kan stärka varumärket samt att det blir 

en utmärkt plattform att använda för att få reda på vad människor har för behov och 

önskemål. Vidare förklarar han att om Company TENs varumärke blir starkare på 

sociala medier finns även möjlighet att utnyttja det för att göra ännu mer reklam för 

artisterna de arbetar med, arrangera tävlingar och kanske även någon gång i framtiden 

kunna släppa exklusiva videon eller musik genom dessa olika plattformar. Det han 

tycker är vitalt är att skapa en dialog och en gemenskap. Som tidigare nämnt är 
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sociala medier en bra utjämnare för små företag och varumärken, där de har möjlighet 

att vara lika stora utan att behöva investera mycket tid och pengar, vilket Zarella 

(2010) belyser. Håkansson förklarar att de gärna hade velat vara som t.ex. Motown 

eller Island, där alla vet direkt vilket skivbolag det är som står bakom artisten. Han 

menar att förhoppningen är att Company TEN ska lyckas med det i framtiden, men 

liktidigt är inte företaget ytterst gamla på banan. 

 

Larsson menar även att de är dåliga på att ansluta olika plattformar och sociala medier 

till varandra. Han förklarar att Company TENs egna sidor inte är kopplade till 

varandra och självklart innebär det att de inte heller är kopplade till några 

samarbetande företag. Pernholm understryker att detta är något som kan utvecklas 

enligt god sed. Att placera en länk eller en bild på loggan är väldigt simpelt och något 

som bör utnyttjas, till och med ställas som krav, han påpekar att alla dessa länkar 

kommer att generera mer aktivitet än något annat. Detta är något som även Lindroth 

Ahl belyser, han anser att en sådan simpel sak som en länk genererar fler antal 

besökare eftersom det blir simpelt att ta sig vidare. En närhet till detta är Dubbers 

(2007) förklaring av mindre antal klick, vilket ökar chanserna till att en besökare 

vidtar de åtgärder som krävs för att ta sig vidare till nästa sida. 
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5. Slutdiskussion 
I följande kapitel kommer först syftet att besvaras i tre olika delsyften för att förenkla 
samt öka förståelse för läsaren, därefter besvaras forskningsfrågorna. Allt besvaras 
ur ett resonerande och ur en personlig diskussion. Framtida rekommendationer till 
företaget presenteras samt att en avslutande del kommer att sammanfatta det slutliga 
resultatet. Uppsatsen syfte besvaras på sid. 42 och forskningsfrågorna besvaras på 
sid 48. 

 
 

5.1  Besvarande av uppsatsens syfte 
 

Som tidigare nämnt är både stora och små förändringar frekvent förekommande inom 

musikbranschen vilket gör det viktigt för företag att ha en stabil grund på marknaden. 

Med denna vetskap fann jag ett intresse att undersöka hur ett litet independentbolag 

kan bygga upp ett starkt varumärke och image på marknaden för att lyckas överleva.  

Med hänsyn därtill gjordes valet att undersöka detta genom en fallstudie av Company 

TEN vars storlek och profil överensstämmer med beskrivningen av ett litet bolag 

inom musikbranschen.  

	  
För att tydliggöra min diskussion samt skapa förståelse för läsaren har jag valt att dela 

upp syftet i tre olika delsyften som skall besvaras nedan: 

 

Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur Company TEN bygger och 

kommunicerar sitt varumärke och hur de uppfattas av andra företag. Avsikten är att 

även beskriva och analysera hur företagets nätverksrelationer används och bidrar till 

varumärkesmarknadsföringen. 

 

5.1.1 Delsyfte 1: Varumärkesbyggnad och dess kommunikation  
	  
Efter insamlingen av det empiriska materialet har jag fått det tydliggjort att företaget 

Company TEN sedan första början haft som mål att skapa ett internationellt känt 

varumärke. Det budskap de ville sända till den svenska marknaden handlade om en 

organisationsform och idé de var först med som kunde utvecklas och nyttjas på en 

internationell marknad. Det är tydligt att varumärket fortfarande associeras till ord 

som ”nytänkande, med nyfikna och envisa anställda” (Lindroth Ahl). Eftersom 

konkurrensen inom musikbranschen växt allt större anser jag att det har blivit allt 
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vitalare med ett starkt varumärke och tydliga associationer för att lyckas överleva på 

marknaden som ett litet bolag. I dagens samhälle handlar varumärken om identifiering 

till den egna personligheten. Både människor och företag använder och arbetar med 

varumärken som de kan relatera till och känner en samhörighet till. I samband med 

detta tror jag att den samhörigheten skapar en lojalitet, känsla av förtroende och en 

närhet företagen emellan eftersom en emotionell koppling görs till varumärkena. Jag 

finner det svårt för ett företag att medvetet starta ett samarbete med ett annat företag 

vars varumärke och innehåll de inte har någon association till. Därför anser jag att 

varumärkesbyggnaden aldrig upphör, det måste kontinuerligt bearbetas och utvecklas.  

 

Varumärkets värde 

Vad jag anser att Company TEN främst kan påverka är innehållet och det värde de 

tillhandahåller marknaden. En del av det innehållet är deras artister vilket jag anser 

kan stärka deras varumärke genom framgångar samt word-of-mouth, vilket idag är 

deras största prioritet men samtidigt deras enda kommunikation av varumärket 

Company TEN. Vad företaget inte har, enligt det empiriska materialet, är en stark 

strategisk plan för att stärka det egna varumärket, de förlitar sig primärt på att bli 

framgångsrika via sina produkter, d.v.s. artisterna. Därför finns det en risk att 

intressenter eller gemene man inte undersöker vilket företag det är som ligger bakom 

artisterna, förutom möjligtvis några få intresserade. Vad som bör lyftas fram är 

styrkorna inom företaget, vilket är personalen och kunskaperna de besitter, det unika 

organisationsmodell där de arbetar med 360-avtal samt att de arbetar inom en 

internationell marknad där de har upparbetade kanaler.   

 

Nätverk 

Att Company TEN arbetar på en internationell marknad har sedan grunden varit det 

budskap de velat sända. Att de sedan starten haft som mål att sända denna bild har 

tydligt påvisats sig vara en styrka och enbart positivt för varumärket. Detta är något, 

tolkat utifrån empirin, som tydliggörs efter en period av samarbete med företaget trots 

att det möjligen bör vara tydligt från start. Andra företag bör i ett tidigt skede få veta 

vad varumärket står för och vad dess syfte är för att upprätthålla ett intresse, annars 

riskerar de att förlora möjliga samarbetspartners. Varumärket är utöver detta väl 

profilerat, eftersom det idag, vad jag via min empiriska undersökning är medveten 
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om, inte är lika vanligt med en liknande bolagsform som arbetar som förlag-, 

produktion- och managementbolag inom musikbranschen i Sverige. Vad jag även 

upptäckt är att intressenterna upplever denna bild men, de upplever även andra 

aspekter som en del av företagets varumärke. Utöver deras arbetssätt och 

organisationsmodell är även deras produkter samt personerna Adamsson och Larsson 

vad andra företag associerar med varumärket Company TEN. Vidare framkom det 

även att Adamsson och Larsson är en avgörande faktor för andra företag när beslut 

om ett möjligt samarbete uppstår. Denna aspekt är vital för företaget att vara 

medvetna om då jag tror att det kan påverka beslutsprocessen betydligt. En annan 

viktig faktor att ta hänsyn till enligt mig är rykten samt word-of-mouth. Eftersom 

Company TENs produkter, arbetssätt samt personal påverkar andra företag vid beslut 

om samarbete, bör Company TEN i sin tur vara försiktiga samt medvetna om hur 

deras olika val, både privat och på arbetstid, kan påverka samarbetsvilliga företag. 

Detta anser jag bör tas i beaktning eftersom det tydligt framkom att även personalen 

är ansiktet utåt för varumärket. 

 

Anpassningar 

En aspekt, en uppgift som kom fram genom empirin, som är viktig för Company TEN 

att ta hänsyn till, är att inte göra alltför många anpassningar till andra företag. Ibland 

finns behov för anpassningar för att utvecklas vidare, men samtidigt finns det en gräns 

som inte bör överskridas. Deras grund som de skapat för varumärket bör alltid finnas 

kvar, att försöka imitera andra företag kan leda till att företaget självt glömmer vad de 

stod för samt att det som en gång gjorde dem unika råkar försvinna i processen. Idag 

är de unika eftersom de har ett tankesätt som är internationellt, de ligger steget före, är 

kreativa och vågar anta nya utmaningar. De har upparbetade kanaler över hela världen 

som är unikt och en styrka i sig, vilket gör dem attraktiva att arbeta med. Naturligtvis 

bör ett företag ha framtidsutsikter samt olika mål som de vill uppnå. Dessa mål bör 

dock inte vara skapade av externa företag och personer, utan dessa mål bör skapas 

internt inom företaget för att vara realistiska samt beräknade utifrån de resurser som 

företaget faktiskt innehar. Det finns en risk att Company TEN då glömmer vad deras 

varumärke faktiskt är och istället fokuserar på vad det kan bli. Att hålla fast vid den 

unika delen samt företagets grundidé är central del som bör kommuniceras till 

marknaden eftersom alla val sker genom en jämförelse mellan liknande företag och 
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produkter i samma bransch. Det verkar, enligt mig, som att det är just detta Company 

TEN strävar efter att bibehålla medan de tillåter sig inspireras av andra. 

 

Internet 

Company TENs kommunikation av sitt varumärke via Internet är enligt mig en vital 

del som har åsidosatts, vilket i den empiriska undersökningen fram att detta är något 

de är väl medvetna om. De har en hemsida samt en Facebook sida som inte är särskilt 

väl integrerade med varandra eller med intressenternas kanaler. I dagens samhälle är 

detta viktiga kanaler som bör uppdateras med ett ständigt flöde av information och 

väsentliga nyheter. Det är även viktigt eftersom människor på grund av den tekniska 

utvecklingen söker och finner information själva med olika verktyg på nätet, 

massmarknadsföring i exempelvis tidningar eller annan form av reklam är inte lika 

effektiv då vi utsätts för den dagligen. Massmarknadsföring är inte längre ett 

tillförlitligt sätt att marknadsföra sig på. Det är viktigt att skapa en plattform där 

människor vill befinna sig och genuint vill ta del av informationen som är 

presenterad. Om dessa olika kanaler inte är aktualiserade med nyutkommen 

information finns även en risk att Company TEN mister möjligheten till nya 

relationer. Via sociala medier som Facebook har Company TEN möjlighet att skapa 

en gruppering och forma gemenskap. Därigenom kan människor dela med sig av 

åsikter och annan relevant information samtidigt som företaget får en inblick i vad 

som är aktuellt inom populärkulturen samt vad deras publik har för önskemål och 

behov.  

 

Web 2.0 handlar väsentligen om en social kultur på Internet, ett fritt flöde av 

information, vilket bör omfamnas av Company TEN genom att bland annat vara mer 

personliga i uppdateringarna de gör. Att låta människor ta del av deras arbetssätt och 

miljö kan väcka intresse hos både människor inom branschen samt privatpersoner. 

Detta anser jag att de skulle kunna utnyttja på ett bättre sätt i framtiden än vad de gör 

idag, dels för att lära sig hur de bör tekniskt behandla verktygen samt att dessa 

verktyg ständigt vidareutvecklas vilket automatiskt leder till uppföljning vid aktiv 

användning. 
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5.1.3 Delsyfte 2: Andra företags uppfattning 
	  
Internationell marknad och nätverk 

Det framkommer tydligt i uppsatsen att Company TENs mål att framhävas som ett 

internationellt bolag har uppmärksammats av intressenterna. Detta är en positiv aspekt 

då detta varit grundidén sedan företaget startade. Utifrån min empiriska studie verkar 

det som att Company TENs intressenter verkar ha koll på vilka olika marknadskanaler 

de har lyckats upparbeta. Detta är enligt mig väldigt imponerande. Om detta 

framkommer tydligt skapar detta goda chanser för företaget att skapa och forma nya 

relationer, både nationellt samt internationellt, eftersom andra företag kommer att 

vilja ta del av det nätverket. Att inom populärkulturen ha särskilda kontakter i form av 

journalister, tidningar och bloggare som har någon form av makt och trovärdighet, är 

en ovärderlig verktyg och kunskap som få bolag i samma storlek har. Dessa 

personorienterade relationer som de har med viktiga människor inom olika företag 

kan ur en positiv aspekt leda till god word-of-mouth till fler personer inom andra 

företag. Enligt mig finns det ingen bättre marknadsföring än just god word-of-mouth, 

detta eftersom vi människor finner rekommendationer från bekanta människor 

inflytelserikare än all annan reklam. Samtidigt kanske dessa relationer bör hållas mer 

hemliga och inte lämnas ut lika simpelt. 

 

Produkterna 

Att produkterna, dvs. artisterna, är av värde framkom i empirin, där det tydligt 

påpekas att innehållet, värdet och den kvalitet som företaget tillhandahåller genom 

produkterna är en viktig del av varumärket. Eftersom Company TEN inte har arbetat 

särskilt markant med sitt eget varumärke har deras produkter blivit det som 

representerat dem. Detta kan nog vara en bra strategi för ett företag som nyligen 

startat upp på marknaden, för Company TEN har detta fungerat utmärkt då företagen 

de samarbetar med idag tycks ha baserat sin beslutsprocess på artisterna. Eftersom 

företaget nu funnits på marknaden i tio år bör företaget ha en varumärkesstrategi som 

skapas inom företaget eftersom jag uppfattat att detta inte finns i någon konkret form i 

dagsläget. Att utveckla en sådan strategi kan vara det som får aktörerna på marknaden 

att upptäcka artisterna genom bolaget snarare än bolaget genom artisterna. 
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Vad Company TEN även borda ta i beaktning är den image som kan skapas på 

marknaden. Som nämnt i den teoretiska referensramen är image den bild mottagaren 

skapar genom vad företaget sänder ut till allmänheten. Vad jag påstår är att företag 

och människorna inom olika företag kan skapa sig en egen uppfattning av vad 

varumärken är trots att de inte haft någon direkt kontakt med varumärket. Människor 

och företag påverkas kontinuerligt av varandra genom exempelvis samspel i olika 

fysiska miljöer, word-of-mouth samt i sociala medier där alla ständigt uttrycker sina 

föreställningar kring upplevelser de erfarit. Detta är svårt att påverka eftersom en 

image är uppbyggd av associationer som finns hos ett företag, dock anser jag att detta 

bör vara något som Company TEN tar hänsyn till. 

 

5.1.4 Delsyfte 3: Användning av nätverket för att bidra till 
varumärkesmarknadsföringen 
 

Nätverket är enligt mig en stark resurs som troligen kan nyttjas mer än vad Company 

TEN gör idag. Deras nätverk består av viktiga kontakter inom marknaden och 

branschen som bland annat bidrar med olika typer av resurser. Detta underlättar en del 

arbete och möjliggör utförandet av diverse projekt med artisterna. Dessa medel och 

material går framförallt till produkterna, att marknadsföra, utveckla samt förnya, vad 

jag dock påstår är att Company TEN kan utnyttja detta nätverk de har för att stärka 

varumärket ytterligare. En aspekt är att försöka synas och höras mer. Hur Company 

TEN kan påverka detta är genom sina artister – de bör göra en ansats och få sina 

artister att nämna deras varumärke inom olika sammanhang, allt från i intervjuer till 

omnämnanden i möten med alla möjliga människor, särskilt människor inom 

branschen. Men vad som framkom i empirin är att artisterna inte fullt vet hur de skall 

beskriva bolaget de skrivit avtal hos. Detta är en vital del som bör uppmärksammas 

och förändras. Om artisterna inte vet vad företaget står för eller har för budskap blir 

det även svårt att överföra företagets budskap vidare till möjliga intressenter. Kanske 

bör Company TEN investera i någon form av introduktion för individerna de ingår 

avtal med för att bryta vad som kan verka som ett ointresse.  
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Company TEN kan, med ett varumärke som ger marknaden ett visst värde, image och 

kvalitet, skapa lojala relationer. I den empiriska analysen framkom det att de arbetar 

väldigt personorienterat, vilket är en förutsättning för att skapa ett lojalt nätverk. 

Genom ett lojalt nätverk kan företaget vara säkert på att en god word-of-mouth 

sprider sig vidare till andra individer som kan vara viktiga inom musikbranschen. 

Som tidigare nämnt är en god word-of-mouth ovärderligt eftersom vi människor 

tenderar att lita på bekanta och deras upplevelser av olika ting. 

 

Ett annat sätt som Company TEN kan utnyttja sina relationer på, och göra det bättre 

än idag, är enligt mig genom sociala medier samt det virtuella landskapet. Här kan 

företaget, enligt god sed, begära ett länkutbyte emellan företagen. Denna typ av 

sammankoppling och anslutning kommer med stor sannolikhet att generera mer trafik 

till deras virtuella landskap, vilket i sin tur kan resultera i att det virtuella landskapet 

även prioriteras av företaget självt. Att få möjlighet att lägga upp en logga eller en 

text med en länk till den hemsidan kan öka trafiken och bidra till att varumärket i 

form av loggan och namnet kommer att bli alltmer igenkännbart. Att ha en logga och 

ett namn som människor på marknaden känner till är nyckeln till att skapa ett 

förtroende, detta förtroende kan i sin tur leda till att Company TEN blir det självklara 

företaget att gå till i framtiden. Liknande taktik kan användas på sociala medier som 

t.ex. Facebook. Här kan alla företag inom nätverket välja att ”gilla” deras sida samt 

kanske även skriva en uppdatering om Company TEN med en länk till deras 

Facebook sida. Eftersom deras nätverk består av större företag har de med stor 

sannolikhet fler följare och mer engagemang, vilket kan leda till att Company TEN i 

sin tur kan lyckas nå ut till samma människor. Här kan företag påverka genom enbart 

en knapptryckning, vilket kan resultera i att likasinnade människor kan bilda nya 

samhörigheter. 

5.2  Besvarande av forskningsfrågor 
 

I arbetet finns två frågor som ska besvaras, den första är: 

 

• Hur kan ett litet bolag bygga upp ett starkt varumärke och image på i 

musikbranschen? 
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I den teoretiska referensramen framkommer det tydligt att vad som krävs för att ett 

företag skall lycka skapa ett starkt varumärke. Det är viktigt att företaget har en 

grundidé, en affärsplan och att veta vilka behov företaget fyller. Ett litet bolag måste 

från start veta att de vill skapa t.ex. det första internationella musikbolag som är 

svenskägt, vilket ska bli en del av deras identitet och positionering. De bör då försöka 

lyckas identifiera och positionera sig som det företag som arbetar på ett unikt sätt 

genom deras unika organisationsmodell. Om även andra företag associerar detta bolag 

som ett bolag som arbetar på en internationell marknad innebär det att företaget 

någonstans lyckats sända ut rätt bild av sig själva. Med den teknologiska utvecklingen 

kan små liknande bolag göra mycket marknadsföring för varumärket gratis genom 

sociala medier och detta bör absolut inte underskattas. Det är i den virtuella världen 

som ett litet bolags varumärke kan vara precis lika stort som ett majorbolag utan att 

behöva bruka särskilt mycket resurser. Vidare bör små bolag försöka ge marknaden 

något av värde. Marknaden måste förstå vad ett varumärke står för, vad dess värde, 

kvalitet och image är. Detta är en styrka som exempelvis Company TEN har, då deras 

produkter representerar det värdet varumärket besitter och även vad varumärket 

företräder. Men eftersom det finns både anställda och artistern som representerar 

värdet av varumärket bör ett bolag se till att alla inom bolaget vet vilka värderingar 

och normer som just varumärket representerar för bibehålla en enhetlig bild av 

organisationen. Detta kan komma att resultera i ett konkurrenskraftigt varumärke.  

 

• Hur sköter och nyttjar ett litet bolag nätverksrelationer gentemot andra 

företag för att bygga upp ett starkt varumärke i musikbranschen?  

 

Relationerna och nätverket som ett mindre företag har är ovärderligt. Det är viktigt att 

lyckas skapa relationer som är personorienterade, vilket även framkommer i den 

empiriska analysen. Att skapa en känsla av lojalitet gentemot personer i ett företag är 

en styrka som inte bör underskattas eftersom det är värdet av varumärket som skapar 

lojalitet vilket i sin tur ger till resultat ett konkurrenskraftigt varumärke. Företaget bör 

nyttja nätverket genom att skapa goda relationer med en lojalitet som leder till god 

word-of-mouth till andra företag och andra viktiga personer inom branschen. Genom 

en relation finns möjlighet att etablera en ny relation och fler lojala kunder. Vad som 

även är viktigt att tänka på är att skapa ett ”jag-gör-det-här-för-dig-om-du-gör-det-
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här-för-mig”- relation. Trots att företaget är mindre bör båda parter betraktas som 

likvärda, särskilt då ett annat företag vill exploatera deras produkter, det är inte enbart 

det stora företaget som skall gå med vinst.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen går det att tydligt utläsa att företaget bör ha 

kontroll men samtidigt släppa in nätverket och låta en del beslut tas gemensamt. Det 

är vitalt att arbeta med andra eftersom företag endast kan utvecklas, förändras och 

inspireras med hjälp utav varandra. Company TENs varumärke kan t.ex. stärkas och 

utvecklas med hjälp av deras nätverk. Detta nätverk består med stor sannolikhet av 

människor som har ett annat tankesätt, är innovativa och kreativa på sätt som själva 

bolaget kanske inte tänkt på. Det finns inget företag som kan klara sig, utvecklas och 

stärks utan sina relationer och sitt nätverk. Detta gäller särskilt om det är ett mindre 

bolag som inte har finansiella medel att bruka för marknadsföringssyften.  

 

Även här kan små företag nyttja relationerna i den virtuella världen med hjälp av att 

ett enkelt länkutbyte (med eller utan bild på deras logga) företagen emellan som kan 

generera otroligt många besökare både till sociala medier samt deras virtuella 

landskap.  

5.3 Avslutande tankar och reflektioner 

5.3.1 Framtida rekommendationer  
 

Company TEN har haft en vision och denna vision har de lyckats sända som en bild 

som företaget vill associeras med, vilket är en viktigt styrka att inneha på dagens 

marknad. Jag anser att, eftersom företaget nu funnits på marknaden i tio år, bör de 

lägga ned mer tid på att marknadsföra det egna varumärket. Företaget har en unik 

organisationsmodell och arbetssätt vilket inte bör gå förbi obemärkt. De bör bygga 

vidare på varumärket och låta dess styrka växa, vad som även är vitalt och som kan 

användas som hjälpmedel är att ha en strategisk plan för varumärkets uppbyggnad 

samt dess marknadsföring för att lyckas utvecklas. 

 

Ännu en viktig punkt är att se till att informera artisterna om vad företaget gör för 

arbete, vad de är för artisterna, vilka normer och värderingar som finns. Om det är de 

tre olika bolagen som gör det förvirrande för artisterna, bör kanske ett namnbyte eller 
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någon form av sammanställning av alla delar ske. Den vitala punkten är att se till att 

artisterna vet vad deras företag är för dem och vad de gör för dem, annars finns det 

ingen möjlighet för artisterna att tala om detta för tredjeman. 

 

Company TEN har ett starkt nätverk men trots detta bör de fortsätta skapa nya och 

fler lojala relationer. Att vara personorienterade är en styrka och något som de bör 

fortsätta vara. Detta skapar lojalitet, en känsla av förtroende vilket leder till god word-

of-mouth. Vad företaget måste göra är att nyttja nätverket något bättre med syftet att 

marknadsföra Company TEN som varumärke. Inom nätverket finns viktiga och 

betydelsefulla människor, men dessa kan i sin tur även vara en del av andra nätverk 

med andra viktiga människor. Att skapa något av en positiv bild av Company TEN 

kan resultera i att fler, även utanför nätverket, får ta del av denna bild. Att nyttja 

nätverket är något som absolut bör göras bättre i den virtuella världen. Det är otroligt 

vitalt att inte underskatta dessa olika plattformar – dessa bör utnyttjas fullt eftersom 

det är där alla är lika stora och har samma förutsättningar. Company TEN bör vara 

mer personliga, berätta en historia och skapa en gemenskap som människor vill ta del 

av.  

 

5.3.2 Avslutningsvis… 
 

Dessa olika aspekter som belysts i uppsatsen kan, som tidigare nämnt, vara något av 

intresse för även andra bolag som verkar både i och utanför musikbranschen. 

Huvudsaken har varit att undersöka hur ett litet företag kan få sitt varumärke att växa 

genom olika strategiska steg. Naturligtvis ser alla företag olika ut och har olika 

förutsättningar, därför bör de arbeta utifrån deras egna förutsättningar. Men denna 

uppsats kanske kan ge inspiration och väcka idéer. 

 

Vad gäller Company TEN har de redan en hel del olika styrkor inom företaget. Fokus 

bör ligga på att fortsätta vara kreativa och arbeta på det unika sätt som de gör idag. 

Att fortsätta skapa lojala, personorienterade relationer och arbeta med själ och hjärta 

tillsammans med de produkter som de tror på. Det är tydligt att deras kvalité vad 

gäller produkterna är vitala, vilket inte bör gå förlorad. Företaget har lyckats skapa en 

stark profil och varumärke på marknaden som har stora möjligheter att växa och 
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utvecklas ännu mer. Company TEN har en ljus framtid med alla förutsättningar att 

hålla i framgången samt tillåta den växa. Jag vill avsluta med att citera Håkansson 

som sa: ”we are moving artists” dock skulle jag vilja ändra detta då jag anser att: 

”Company TEN – moving together with their artists”. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguider 
 
 

Intervjuguide för Company TEN 

1. Allmän information om Company TEN 

2. Personal/artister/producenter/låtskrivare (produkter) - Vad söker ni för egenskaper 

och kunskaper? 

3. Varumärke och image – vilken är Company TENs? Budskap? Hur är det unikt? Har 

detta förändrats?  

4. Nätverk – hur arbetar ni med intressenterna? Hur sker kommunikationen? 

Kontroll? Imitation? Effektivitet? Nyttjandet för varumärkesmarknadsföring?  

5. Anpassning efter trenderna med sociala medier, där företag idag måste befinna sig 

på sidor som facebook, twitter, instagram m.fl.?  

6. Era starka respektive svaga sidor? 

 

Intervjuguide för externa intressenter 

1. Allmän info om er. Vad arbetar ni med? Er relation till Company TEN? 

2. Kommunikation med Company TEN - Effektiv? Bra? Bör den förändras? Vad gör 

ni om ni känner er missnöjda? 

3. Nätverksrelationer – Hanteras och sköts väl? Likvärdigt för båda parter? Kontroll? 

Effektivitet? Vad gör dem attraktiva att arbeta med? Är det viktigt för er? Skapas 

förtroende? Förändring? 

4. Varumärket – Er association till varumärket? Vad gör dem unika? Dess 

kommunikation till marknaden? Är varumärket attraktivt? Är det tillräckligt? Är 

detta viktigt i era val av samarbeten? Förändring? 

5. Company TEN:s starka respektive svaga sidor? 
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Bilaga 2: presentation av intervjuobjekt 
 

Ola Håkansson: startade jättetidigt som artist på 60-talet, turnerade med ett band i 

Europa, därefter solo artist några år, började sedan studera. Blev därefter förlagschef 

på Sonett, blev headhuntad dit. Var där till 1991, blev sedan A&R chef, förlagschef 

och till slut delägare. Sonett var Sverige största independentbolag då. År 1992 

startade Ola Stockholm Records med Polygram som var ett joint venture. Stockholm 

Records var egentligen för att hitta svenska artister för internationell lansering, det var 

själva idén bakom det. Genom åren: Cardigans, A-teens, E-type mfl. Det drev han i 

tio år sedan sålde han sin del till Universal, sedan satt han där som styrelseordförande 

i ett år. Då passade Håkansson på att starta Company TEN. 

 

Henrik Larsson: startade även som artist i ett band. Utöver det arbetade han mycket 

med musik i form av elektroniska ljud och som DJ. Varit en god vän till Adis 

Adamsson som upptäckte att Larssons intresse för musik gett honom ett bra öra för 

musik – anställde honom sedan som A&R för bolaget. 

 

Adis Adamsson: haft ett genuint intresse för musik sedan en tidig ålder. Studerade 

Music & Event Management i Hultsfred/Kalmar, vilket fick hans intresse att växa. 

Kom i kontakt med Ola Håkansson relativt tidigt som behövde hjälp med bolaget. 

Idag är Adis Adamsson General manager på Company TEN. 

 

Sebastian Lindroth Ahl: är en av grundarna till Trendmaze, startade 2008-2007. Det 

var han och Daniel Johansson som startade det. Det började som ett 

utvecklingsprojekt finansierat av Vinova som Daniel satte igång för att analysera om 

svenska musikbranschen hade behov av ett verktyg för att analysera musik online, för 

att förstå hur man marknadsför musik på nätet. Adis och Sebastian har pluggat i 

Hultsfred 02-04, Daniel Johansson var deras lärare – och där har vi kopplingen till 

Company TEN. Han (Adis) var delaktig i undersökningen också. Ledde sedan vidare 

till att de fick vidare finansiering för att utveckla en prototyp av ett verktyg för att 

analysera musik på nätet och kunna förstå popularitet och hur det utvecklas över tid 

online.  
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Emilie Rosenblad: jobbar just nu på Universal Music som senior promotion 

manager. Då har hon hand om att marknadsföra sina artister, etablera dem i media, 

bokar intervjuer med radiostationer, tv-program, tidningar, lanserar ny skiva, ny artist, 

ny singel i princip. Hon började när hon var 19 år, halkade in på ett bananskal när Ola 

Håkansson behövde en praktikant på Stockholm Records. 

 

Jonas Pernholm: arbetar som projektledare/agent och säljare. De har det upplagt så 

på United Stage att de är 5-6 projektledare och sen är de två renodlade säljare, sen har 

varje projektledare säljansvar. Det är två olika roller - som projektledare är han 

ansvarig för sina artister som han jobbar med och helheten som han ansvarar för, 

budget, slutrapportering, allting egentligen, all strategiskt arbete kring vad man vill 

göra och hur, marknadsföring och annat. Som säljansvar jobbar han mot ett antal 

arrangörer och presenterar deras program och bollar idéer, tar in förfrågningar, bud, 

diskuterar priser och tillgängligheter. 
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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 


