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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur musikbolagen skapar ett varumärke kring deras 

artister. Frågeställningarna kretsar kring varumärkesskapande, hur samarbetet mellan kvinnliga 

artister och musikbolagen de tillhör ser ut i de olika stadierna av artisternas karriärer. Jag ställde 

mig också frågan hur mycket artisternas karriärer påverkas av att de är kvinnor och hur relationen 

mellan sociala medier, artister och musikbolagen ser ut.

   Uppsatens fokus ligger till största del på den svenska musikindustrin men eftersom båda 

musikbolagen rör sig utanför Sverige, fanns den internationella marknaden i bakgrunden under 

studiens gång.

   Den metod som valts för denna uppsats var den kvalitativa forsknings intervjun. Det skedde tre 

stycken intervjuer med fyra kvinnor inom musikbranschen och som jobbar på den musikbolag som 

är fokuset för denna studie. De musikbolag som besöktes var Playground Music, Universal Music 

Group och MTA Production. Intervjuerna var uppbyggda kring varumärkesskapandet kring en 

artist, hur man skapar en långsiktig karriär, sociala mediers betydelse för artister idag och hur 

kvinnliga artisters karriärer ser ut.

   Resultatet blev en tydligare bild kring hur musikbolagen jobbar med artister i stort samt vad de 

tyckte var viktigt att tänka på som musikbolag och artist. Playground Music och Universal Music 

skiljer sig i storlek men i grunden vill de båda samma sak: att ge en röst och en plattform för 

kreativa artister.

Nyckelord: Gatekeepers, ”bad feminist”, Cultural diamond, varumärkesskapande
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 1. Inledning/bakgrund 

Vad är att lyckas? Enligt Nordstedts svenska ordbok är det att ”med skicklighet eller tur uppnå att 

genomföra något som delvis kan ligga utanför den egna kontrollen. Motsatsen torde vara att miss-

lyckas, alltså att ’utan framgång försöka uppnå visst resultat’. Vad är då framgång? Att vara fram-

gångsrik innebär (fortfarande enligt ordboken) att man ’uppnått lyckat resultat’.” (Nordstedts i 

Gutheim 1997:141).  Framgång är alltså något som är svårt att sätta fingret på vad det är. När det 

kommer till artister är varumärket runt dem en viktig ingrediens men även ”star-quality” något som 

kommer att undersökas i denna uppsats. 

Denna studie rör sig kring hur kvinnliga artistens varumärke skapas i relation till det musikbolag 

artisten i fråga tillhör. Detta undersöks ur skivbolagens perspektiv i relation till musikmarknaden 

idag. 

   När det kommer till varumärken som är skapade kring människor och inte produkter kan det bli 

svårt att kontrollera utgången av det strategiska arbetet kring artistens varumärkesskapande då per-

soner i grund och botten är mer dynamiska och inte en statiska produkter; detta skiljer dem från 

traditionella varumärken som är kopplade till föremål (Lieb 2013:16). 

     Det kan tyckas märkligt att se på människor som varumärken, dock är det inte ovanligt att se på 

artister som just detta. Natalie Tuokko från MTA Productions, som jag har intervjuat inför denna 

uppsats, menar att alla, oavsett vilka de är eller vad de gör, representerar sig själva som ett varu-

märke (bilaga 3). 

   I början av 2000-talet rådde det en kris i skivbolagsbranschen. Enligt Joakim Johansson: General 

Manager/Marketing Director på Universal Music Group i Stockholm berodde detta på att internet 

hade blivit en större faktor på marknaden och att  den olagliga fildelningen nu var en del i ekvatio-

nen (Musikbranschpodden 2017). 

    Under de senaste 10 åren har det skett en förändring när det gäller ”gatekeepers”, det vill säga de 

som håller i nycklarna och gör musiken tillgänglig för publiken (Lieb 2013:67). I och med att mp3-

filerna har blivit tillgängliga och dagens streamingsajter framgångsrika har maktstrukturen i musik-

branschen förändrats (Ibid:67). Enligt Lieb har licensiering, turnéer och försäljning av merchandise 

(bandtröjor etc.) blivit en allt större del av en artists portfolio och ett sätt att tjäna pengar då försälj-

ningen av CD-skivor inte längre står för den största delen av inkomsterna (Ibid:70). 
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    Under 1980- och 90-talen förändrades synen på hur kvinnliga artister skulle se ut. Enligt Mere-

dith LeVande skedde en drastisk förändring i kvinnliga artisters utseende i slutet av 90-talet (Le-

Vande 2008). Detta var dock inget nytt, för som Lieb skriver i Gender, Branding, and the Modern 

Music Industry, blev skönhet och sexualitet grundbultarna i en kvinnlig artists karriär redan när 

MTV 1982 gjorde sitt intåg i vardagsrummen (Lieb 2013: xv). När musikvideon blev en del vår 

vardag blev det enklare att se hur artisterna såg ut och i och med detta kom utseendet att spela en 

allt större roll för i första hand kvinnliga artister; hädanefter var artistens apparition för evigt kopp-

lat till hennes musik (ibid). 

  Den moderna kvinnliga artisten må ha många olika sätt att uttrycka sig på, men ett som är säkert 

är att hennes image drastiskt kan förändras i media, särskilt om hon rör sig på ett internationellt 

plan. Låt oss ta allas vårs ”girl next door” Britney Spears, som för tio år sedan var det enda skval-

lerpressen kunde skriva om då hon hade ett mycket offentligt ”sammanbrott” när hon rakade av sig 

håret och tog bort det som enligt normen är kopplat till hennes femininet (Williamson, 2010). 

    Williamson menar i sin text ”Female celebrities and the media: the gendered denigration of the 

‘ordinary’ celebrity” att detta har att göra med den misogyna bild av popstjärnor som existerar i 

samhället där Spears blev dömd kring ett antal paradoxala kvinnliga normer, vilka hon bröt mot 

genom att raka av sig håret (Williamson, 2010).  

   Trots att hon har haft sina motgångar finns Britney Spears, ca 20 år in sin karriär, kvar i ramplju-

set. Detta beror troligtvis på hennes fans och hennes team och det är just sådana personer – perso-

ner bakom artisten – som har intervjuats för denna uppsats. 

   Den kvinnliga faktorn i varumärkesskapande/branding är en stor del av denna studie, därför 

kommer Liebs bok väl till pass då detta är grundbulten i min uppsats. Utöver detta kommer följan-

de begrepp ligga som teoretisk grund till min uppsatts: Strategi inom PR, varumärkesstrategi, The 

cultural diamond (Lieb 2013:3), identitet kopplat till artistvarumärket och ett antal kommunika-

tionsmodeller. Alla dessa begrepp kommer jag beskriva i mer detalj nedan. Samt det arbete som 

sker kring artisterna i de tidiga stadierna av deras karriärer, alltså det arbete som görs av musikbo-

lagen för att skapa karriärer åt artisterna. Hur skapas ett artistvarumärke i den moderna musikindu-

strin idag, 2017? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur kvinnliga artisters personliga varumärkesidentitet skapas/

kommuniceras utåt av musikbolagen i dagens musikbransch. Samt att se hur artisternas karriärer 

byggs upp av musikbolagen som i denna studie representeras av Playground Musik och Universal 

Musik. Detta ämnar jag ta reda på genom att utgå från bolagens perspektiv. Jag ämnar även 

undersöka hur artister och musikbolag har anpassat sig i till den digitala musikvärlden.

1.2 Frågeställningar

De specifika frågeställningar är:

❖ Hur skapar Playground Music och Universal Music framgångsrika artistvarumärken i 

musikbranschen idag? 

❖ Hur ser arbetet ut mellan kvinnliga artister och deras musikbolag ut i de olika stadierna av 

artisternas karriär och påverkas de av att de är just kvinnor? 

❖ På vilket sätt  menar musikbolagen att de digitala plattformarna passar in i artisternas personliga 

varumärken och karriärer?

1.3 Avgränsningar

De avgränsningar som jag har gjort i arbetet med uppsatsen består i att jag fokuserar på den 

svenska marknaden och genom att jag väljer att titta på nya kvinnliga artister utifrån ett 

genusperspektiv har jag avgränsat mig ytterligare. Genom att ta upp två stycken kvinnliga artister 

som alla är relativt nya för den större publiken avgränsas undersökningsradien ytterligare, vilket 

också gör min studie mer avgränsad. Under arbetets gång har ännu en avgränsning blivit till då de 

personer jag intervjuat alla är kvinnor.

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om den tidigare forskning som gjorts inom ämnet – 

musikbranschen, genus och varumärkesskapande. Detta följs av en beskrivning det teoretiska 

ramverk som hela uppsatsen är uppbyggd kring och som ligger till grund för analysen av det för 

studien insamlade materialet. Detta material har samlats in genom intervjuer, en metod som 

förklaras i avsnittet som följer efter teoribeskrivningen. Här tas även för- och nackdelar med den 

kvalitativa forskningsintervjun upp. 

   Därefter följer resultat och analys. I det här kapitlet redovisas resultaten från intervjuerna och i 

samband med detta analyseras de utifrån den valda teoriramen. Uppsatsen avslutas med en 

�6



diskussion av det analyserade materialet samt en reflektion över av vad som har fungerat bra 

respektive mindre bra under arbetets gång.

2.  Teori och tidigare forskning 
Då det har varit mycket svårt att finna tidigare forskning som specifikt passar in på hur kvinnliga 

artisters varumärkesskapande ser ut, behandlar detta avsnitt även snarlik forskning som visat sig 

vara relevant för analysen av materialet. Kristin Liebs bok om varumärken, genus och artister inom 

populärmusik samt Lena Brodin och Per Englunds magisteruppsats inom samma område kommer 

att inleda detta kapitel då de är direkt kopplade till uppsatsämnet. 

   I detta avsnitt kommer även det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen presenteras 

närmare.

 

2.1 The cultural diamond

Figur 1

(Modell : https://www.dustinstoltz.com/blog/2016/12/30/diagrams-of-theory-griswolds-cultural-

diamond)

Den ena teorin (the cultural diamond) är ursprungligen utvecklad av Wendy Griswold 2008, sedan 

använde Kristin Lieb sig av den och nu även i denna uppsats (Lieb 2013:2). The Cultural diamond  

kan användas som ett sätt analysera kvinnliga popstjärnors karriärer.  

    Som det visas på figuren ovan utgår Griswold (och Lieb) från fyra begrepp: social world (den 

sociala världen), producers (producenter), the cultural object (det kulturella föremålet) samt Recei-
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vers (mottagarna). Lieb beskriver på vad Wendy Griswolds The cultural diamond innebär enligt  

”These four points are critical for understanding any sociolodical process as they are inextricably 

linked and mutally reinforcing” (Lieb 2013:2). Detta innebär alltså att dessa fyra begrepp går hand i 

hand och förstärker varandra i en sociologisk procedur. 

     The social world innefattar alla sociala interaktioner som vi gör med familj, skolor och rege-

ringar, och mindre organiserade sociala förhållanden. Begreppet innefattar även dem som skapar 

symboler och meddelanden, dem som tar emot symboler och meddelanden och symbolerna och 

meddelandena i sig själva (ibid:2).

   The cultural objekt. Detta begrepp innefattar den punkt på diamanten som denna uppsats handlar 

om, nämligen den kvinnliga artisten (det skulle också kunna vara ett specifikt album eller framträ-

dande)(ibid:2).

   Producer i detta sammanhang (the cultural diamond) representerar de personer som producerar 

symbolerna och de meddelanden som cirkulerar i samhället. I musikbranchen representeras dessa 

av PR-personer, managers, bloggare, fotografer etc. (Lieb 2013:2).

   Slutligen,  är  Receivers de som tar emot symbolerna och meddelandena. Om vi applicerar detta 

på musikbranschen är det en artists fans eller publiken i stort (Lieb 2013:3).

   Lieb använder denna modell som ett slags paraply över de teorier som hon nämner under bokens 

gång. I denna uppsats kommer den vara en av flera teoretiska stöttepelare som bär upp resultatet av 

studien.

2.1.1 Varumärket 

Lieb kopplar processen hur ett varumärke skapas till The cultural diamond på följande vis:  

”In cultural diamond terms, brands are cultural objects produced by creators, with inputs both 

from the social world and the audience that ultimately receives them.” (Leib 2013:14). Det går att 

tolka detta genom att dra en parallell till fansen och till hur dessa har en del i hur en artists varu-

märke skapas och tas emot. Men eftersom de fyra olika delarna i the cultural diamond är lika myc-

ket beroende av varandra går det också att hävda att de som jobbar bakom artisten är de som skapar 

varumärket och att detta är en relation mellan artist, fans och musikbolag. 

   Det finns forskare inom varumärkeshantering som delar upp processen kring lansering av produk-

ter i tre steg när det gäller att koppla varumärket till bilden av varumärket. Detta gäller i de tidiga 

stadierna av lanseringen. Steg ett handlar om introduktion, här är det viktigt att ge en introduktion 

till varumärkets bild/position på marknaden (Park, Jawkorski, Malins 1986:137). Steg två är elabo-
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ration, i denna del av processen är det viktigt att få konsumenten att uppfatta det stigande värdet 

hos varumärket, för att sedan gå in i det tredje stadiet, fortifikation, där det gäller att få bilden av 

varumärket att smälta in i och bli en del av resten av de produkter som företaget har (ibid.). Det be-

tyder dock inte att elaboration-stadiet ska avslutas, tvärtom bör det fortsätta under varumärkets 

hela livstid (Park, Jaworski, Maclnnis 1986:138).  

   Om man relaterar detta till skapandet av en artists varumärke bör den första delen (introduktion) 

vara den första kontakten artisten har med musikbranschen, i steg två (elaboration) börjar artisten 

skapa sin fan-base och göra sig ett namn för sig själv. När artisten når det sista stadiet, fortifikation-

stadiet, kan den bli del av de artister som associeras med ett specifikt musikbolag, men även stadga 

sin plats resten av i musikindustrin. När fler varumärken med liknade koncept kommer från samma 

bolag, stärker de varandras individuella bild och blir starkare tillsammans (ibid:138).

   Det personliga varumärket som en artist bör ha ska ha en röd tråd genom allt artisten gör och det 

ska finnas en logisk förklaring till de val som hen gör genom sin karriär (Nilsson & Krantz 2005).  

Ett svagt personligt varumärke saknar alltså denna röda tråd, men det finns inte bara ett säkert att 

bygga ett personligt varumärke runt en artist på; det krävs att man är flexibel runt den person man 

jobbar med (ibid:19).

   De klassiska varumärkesteorierna menar att styrkan i ett varumärke ligger i att varumärket har 

något som sticker ut och som är attraktivt för konsumenten, för att sedan förstärka detta koncept 

och bilden av varumärket kring artisten över tid, genom diverse reklam- och sociala mediekampan-

jer (Lieb 2013:17). När det kommer till popstjärnor kan detta vara en speciell stil som, direkt när 

man ser det, påminner om just den artisten (ibid:17).

2.1.2 Gatekeepers 

Gatekeeping-teorin är en av de äldsta teorierna inom forskningen kring masskommunikation. Psy-

kologen Kurt Lewin var den första som lade fram denna teori kring sin forskning om andra världs-

krigets sociala förändringar. Denna idé plockades snabbt upp av kommunikationsforskaren David 

Manning White som applicerade den på sin ”case-study” gällande tidningars urvalsprocesser (Sho-

emaker, Eichholz, Kim & Wrigley 2001). Följande citat visar på ett försök att tydliggöra vad gate-

keeping innebär: ”In its simplest conceptualization within mass communication, gatekeeping is the 

process by which the vast array of potential news messages are winnowed, shaped, and prodded 

into those few that are actually transmitted by the news media. ”(ibid:2001).  
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   Om man ska applicera detta på musikbranchen, kan man enligt the cultural diamonds begrepp 

producers se gatekeepers som en del i processen att välja ut den musik som tillslut når den stora 

massan. Shoemaker et al. nämner i sin studie att ”[g]atekeepers are either the individuals or the sets 

of routine procedures that determine whether items pass through the gates” (ibid.).  Även Lieb refe-

rar till Shoemaker (1991) enligt följande: ”Simply put, gatekeeping is the process by which the bil-

lions of messages that are available in the world get cut down and transformed into the hundreds of 

messages that reach a given person on a given day.”(Lieb 2013:79) 

   I den nya digitala musikbranschen har alltså en ny typ av gatekeepers utvecklats i form av 

bloggare, podcast-avsnitt, Facebook, vänner och sång- och albumrekommendationer på 

streamingsidor som iTunes och Spotify (Lieb 2013:79). De mer konventionella gatekeepers som 

har funnits längre i musikbranschen och som fortfarande finns kvar, till exempel på 

produktionssidan, är musikbolag, A&R-personer (Artist and Repertoire) och PR-personer (ibid).  

Lieb menar att för kvinnliga popstjärnor kan det vara en bra möjlighet att använda sig av de nyare 

typerna av gatekeepers då några av de mest följda Twitter-kontona 2012 tillhörde artister som Lady 

Gaga, Katy Perry och Rihanna (ibid.) Detta menar Lieb indikerar att teamen (producers i the 

cultural diamond) bakom dessa artister har lyckats utnyttja de nya typerna av gatekeepers på ett 

effektivt sätt (ibid.).

2.1.3 Feminism (Bad feminist)

Att inte lägga till en del feminism i mixen när man ska undersöka hur kvinnliga artisters arbeta med 

sina musikbolag ser ut är oundvikligt.

   Vem är det egentligen som styr hur det kvinnliga varumärket ska se ut, finns det normer som är 

där vare sig man vill eller inte? Som jag tidigare har nämnt förändrades synen på image när musik-

videon blev mer etablerad på marknaden under 1980-talet på grund av MTV (Lieb 2013:xv).         

Det går utifrån detta att argumentera att den kvinnliga kroppen blev en del i hur artisterna mottogs 

och att den har fortsatt att vara det ända fram till idag. På grund av att musikvideon gjorde det möj-

ligt att se de kvinnliga kropparna på ett mer utbrett vis.

    Allt sedan 1980-talet har frågan om genus varit en del av diskussionen inom den akademiska fe-

ministiska teorin, detta hade dock inte hänt om inte 70-talets feministiska våg hade skett (den andra 

vågens feminism) (Storey 2009:135).

    Det finns ett stort antal olika vinklar på feminism så som marxistisk, liberal, radikal, postmodern 

etc. Det är dock viktigt att notera att det, precis som till exempel marxismen, handlar om mer än 
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akademisk text och praxis; i grunden är det en politisk rörelse gällande kvinnors lika rättigheter 

(ibid).

   I dagens underhållningsbransch är det inte längre något ovanligt att kalla sig feminist, tvärtom har 

många kvinnliga artister, som till exempel Madonna, tagit det till sig. I sitt tal efter att ha tagit i 

emot pris för Woman of the year 2016 på Billboards Women in music, sa Madonna –  med anled-

ning av anklagelser att inte representera kvinnor på ett bra sätt, då hon objektifierade sig på ett sex-

uellt vis– följande: ”Oh I thought, so if you are a feminist you don’t have sexuality? You deny it, so 

I said: fuck it! I’m a different kind of feminist, I´m a bad feminist!” (Madonna 2016).

Detta är något som jag kommer att diskutera i analysen av det insamlade materialet. Går det att 

vara en ”bra feminist” i musikbranschen, finns det ens något som heter bra eller dåligt när det 

kommer till feminism? 

    Det finns flera olika sätt som feministisk teori har applicerats på populärkultur, men det tycks 

finnas två övergripande synsätt på feminism och populärkultur (Storey 2009:136). Det första är att 

kvinnor tycks ha en annan relation till populärkultur än vad män har och det andra antagandet är att 

förståelsen av populärkulturens funktioner både för kvinnor och för patriarkal kultur är viktig för 

kvinnor för att ta tillbaka kontrollen över sina egna identiteter och förändra sociala myter och rela-

tioner (ibid:136). Jag kommer att ta hjälp av dessa två synsätt för att förstå det kvinnliga artistva-

rumärket i Sverige idag. 

2.2 Strategi inom PR

En del av det strategiska arbetet inom PR är att se till vilken typ av publik man vänder sig till 

(medveten, aktiv, inaktiva o.s.v). Det går även att benämna strategisk kommunikation som planerad 

kommunikation, något som är till för att ”övertala” sin publik. Detta är något som även PR använ-

der sig av; publiken är i det här fallet är P:et i PR (Falkheimer och Hede 2014:85).      

Långsiktiga mediestrategier har blivit allt vanligare hos företag, dessa strategier går ut på att identi-

fiera målgrupper och se till att skapa PR- och kommunikationsmodeller till ett senare tillfälle (Jons-

son i Larsson 2002:136-137). Om man applicerar detta på musikbolagens arbete, gäller det alltså att 

skapa en långsiktig strategi för att ge artisten en lång karriär samt att skapa en strategi för att bemö-

ta de problem som kan uppstå längs vägen i relation till publiken och media. 

    Som forskningsfält fokuserar strategisk kommunikation på hur organisationer kommunicerar 

både internt och externt. Det är alltså ett helhetsbegrepp för individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå (ibid:108).
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  Ett faktum framkommer i den för uppsatsens använda litteraturen, är att kommunikation inte bara 

handlar om vad vi säger till varandra som individer utan att det har en mer övergripande betydelse. 

Ett exempel som Falkheimer och Heide tar upp i Strategisk kommunikation: en introduktion, är att 

strategisk kommunikation handlar om att skapa mening, bygga förtroende och hantera symboliska 

relationer både internt och externt för en bättre framtid för organisationen (ibid:111). 

2.2.1 Marknadsföringsmöjligheter 

Brodin och Englund tar i sin studie upp att det finns två möjligheter när det gäller att marknadsföra 

artister inom musikbranschen. Den ena är att man ”flyger fritt” och den andra är att man utför ett 

mer ”planerat angreppsätt” (Brodin och Englund, 2006:12).

   Det första angreppssättet går ut på att man går på sin ”magkänsla” och lanserar en produkt som 

inte är efterfrågad, man litar på sin egen intuition att det är rätt timing för att ge ut just en sådan 

produkt (ibid:12). Det kan hända att när en viss sorts musik har framgångar och man använder sig 

av detta angreppsätt att skivan eller artisten som lanseras åker snålskjuts på framgången. 

    Brodin och Englund menar att detta sätt är vanligt när det kommer till lanseringar inom musik-

branschen och att det är därför många artisters karriärer blir onödigt korta då detta tillvägagångssätt 

kan vara riskabelt (ibid:12).

    Att genomföra ett ”planerat angreppsätt” innebär att den som lanserar en produkt – i detta fall 

musikbolagen – vet att det finns en målgrupp för just denna musik. Research kring målgruppen ut-

förs för att utforma musiken och artisten så att de passar perfekt till målgruppens behov (ibid:12). 

Efter detta är det viktigt att distribuera musiken till rätt affär eller plattform där målgruppen finns;  

när man till exempel ska lansera en grupp eller artist till en viss form av kultur, bör marknadsfö-

ringen riktas just mot denna kultur (ibid:12) 

 2.2.2 Musikvideons kraft  

Det är viktigt att nämna inför nästkommande avsnitt att Brodin och Englunds forskning skedde får 

11 år sedan. Musikvideons plattform har tagits från MTV till Youtube. Denna digitala plattform är 

otroligt viktig för distributionen av musikvideos idag. Grundkonceptet i Brodin och Englunds 

forskning består även om det är daterat eftersom de bara nämner MTV och ZTV, detta på grund av 

att Youtube grundades 2005 (https://www.svt.se/kultur/medier/youtube-tio-ar?). 

    Musikvideon används idag inte bara som en del av det artistiska uttrycket utan även som ett 

verktyg i marknadsföringen av en artist. Wallis (2010) menar att ju oftare en artists musik visas 
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desto högre är försäljningssiffrorna. Wallis menar att musikvideon ses av både musikbolag och ar-

tister som en del av deras marknadsföringsstrategi. 

    Även Brodin och Englund lägger stor vikt vid musikvideon som del i marknadsföringsprocessen 

kring en artist. De påpekar också vikten av att släppa en video i samband med att man släpper en ny 

singel (ibid:15) 

   Musikvideon kan ha en relativt låg budget där fokuset ligger på själva låten. Men det finns även 

större produktioner som mer liknar kortfilmer och har mycket stora budgetar (ibid.). 

  Brodin och Englund säger följande om TV och musikvideor: ”Tanken är att de skall spelas i TV-

stationer som ZTV och MTV och på musikprogram på de andra kanalerna för att ge publikation för 

musiken. Även det här är ett sätt att få en artist att slå igenom. Ofta kan musikvideorna följa med på 

cd:n som säljs för att ge köparen ett bättre helhetsintryck av artisten och dess album.” (Ibid:15) 

Detta behöver uppdateras då dagens musikvideors främsta plattform är Youtube.  

   Det är bra att nämna att musikvideors uppbyggnad ligger i ickeverbala interaktioner mellan dem 

som är med i videon, ibland mellan artisten själv och de andra i videon och ibland utan artistens 

inblandning. Detta kommer att ges exempel på i uppsatsens analysdel. 

    Hur man visar olika könsegenskaper är ett typexempel på hur man illustrerar ickeverbala interak-

tioner. Detta inkluderar hur och vad man rör vid, ansiktsuttryck, ögonkontakt, rörelser och hållning. 

Dessa går ofta obemärkt förbi om de inte skiljer sig från de vanliga eller bryter normer (Wallis 

2010). Detta är relevant då denna studie kretsar kring hur det kvinnliga genuset ter sig i musikbola-

gens ögon, men det kan också vara intressant att utveckla detta i en mer omfattande studie. 

   Wallis beskriver studier som gjorts inom medieforskningen gällande vad/hur man rör vid varand-

ra och sig själv. Hon tar upp hur en del forskare menar att makt är en del av detta fenomen  och att 

det ofta har setts som typiskt manligt när någon rör någon annan, medan det har setts som typiskt 

kvinnligt att röra sig själv på bild och i video (ibid.). Eftersom musikvideon kan ses som ett redskap 

i marknadsföringen av en artist kommer detta att analyseras vidare senare i uppsatsen. 

   Wallis tar även upp att kvinnor som uppvisar typiskt manliga ickeverbala beteenden har uppfat-

tats som stötande då de ruckar på maktrelationen, medan en man beter sig typiskt kvinnligt bara 

uppfattats som idiosynkratisk (ibid.). 

2.2.3 Faser i den kvinnliga artistens karriär  
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I sin forskning kring den kvinnliga artistens karriär har Lieb kommit fram till att en ung kvinnlig 

popstjärna går igenom ett antal faser från att hon först blir känd till slutet av sin karriär. 

   Fas 1: The good girl – den duktiga flickan. Oavsett om den nya kvinnliga popstjärnan är en tonå-

ring eller vuxen måste hon i början av sin karriär passa in i normen av den duktiga flickan, alltså 

måste hon passa in i vissa normer kring femininet. Hon måste uppträda på ett visst sätt i vissa stadi-

er av sin karriär för att inte riskera att bli irrelevant (Lieb 2013:95). Lieb tar upp ett antal stora po-

partister, så som som Whitney Houston, Britney Spears, Taylor Swift m.fl., som i början av sin kar-

riär passade perfekt in i denna mall. Lieb menar att denna fas är otroligt viktig om den unga kvinn-

liga artisten vill stanna i branschen tillräckligt länge för att bli en career artist, alltså ha en långva-

rig karriär.  

   Fas 2: Good girl growing up – den duktiga flickan växer upp. Att växa upp i det offentliga rum-

met är inte alltid lätt menar Lieb, många unga kvinnliga artister har press på sig att förbli den de var 

när de först slog igenom. Det finns dock många som inte vill att detta ska ske; teamet bakom artis-

ten vill att de ska växa upp och nå nya marknader; deras publik växer upp och vill att deras idoler 

ska utvecklas tillsammans med dem; eller så vill de unga artisterna själva växa upp. 

   Fas 3: The Temptress – fresterskan. Denna fas innebär att den unga kvinnliga artisten går från att 

vara den duktiga flickan till att utmana sin publik, exempelvis genom att hon klär sig mer provoka-

tivt. Allmänheten får även veta mer om henne genom skvallerpress, intervjuer och bilder (ibid:102). 

Den unga flickartisten har vuxit upp till att bli en mer vuxen version av sig själv. 

   Få kvinnliga artister förblir en temptress för evigt, ålder är en viktig del i detta och det resulterar i 

att de väljer att ändra fokus (Lieb 2013:112). De vänder sig till exempel till andra marknader som 

att skapa parfymer och att vara med i filmer istället.  

   För dem som har turen att ta sig förbi dessa tre faser av sin karriär och fortfarande vara relevanta 

väntar andra faser så som till exempel  divans, den exotiska artisten, den provocerande artistens, 

den – vad Lieb kallar– whore och The hot mess. Alla dessa titlar på kvinnliga artister är relevant att 

nämna men eftersom denna uppsats fokuserar på de tre första stadierna av en kvinnlig artists karriär 

kommer dessa begrepp inte förklaras närmare. 

  Det är värt att nämna att ingen ung artist tvingar sig själv att passa in i denna modell. Det är en 

återspegling av nästan tre decennier där de allra flesta kvinnliga popstjärnor har passat in i minst en 

av dessa faser (Lieb 2013:134). 
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2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och teoretisk ram

Den tidigare forskning som tas i detta kapitel kommer även att användas grund till analysen som 

teoretisk grund; till exempel Liebs då hennes forskning är snarlik uppsaten undersökning. Även 

Wallis artikel är relevant då hon tar upp aspekter kring genus och kön och hur det representeras i 

musikvideor och i media. I hennes artikel tar hon upp de olika aspekterna kring hur kön kan 

representeras och porträtteras i musikvideon och hur man kan se de olika maktförhållandena 

(Wallis 2010).

   Hur branding och varumärken kan vara relevanta byggs på med hjälp av dels Liebs forskning 

men även Brodin och Englund forskning kring musikvideons vikt för artisternas karriärer är vara 

relevant.

   När det gäller den feministiska teori som ligger till grund för denna uppsats är Storeys definition 

av feminism, Liebs beskrivnings av genus i musikbranschen och Madonnas tal på Billboard Woman 

in music viktig för analysen av det material som samlats in. 

    Till grund för hela varumärkesuppbyggandet av en artist kan man argumentera att det finns en 

strategisk kommunikation för att bygga en långvarig karriär och en image för artisten i fråga.

3. Metod och material.
3.1 Metod

I denna studie valde jag att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer. De kan utföras på en 

rad olika vis, i detta fall har den utförts i tre enskilda intervjuer med personer som är verksamma 

inom musikbranschen idag (2017) och som jobbar på de musikbolag som innefattas denna studie 

(MTA Production, Playground Music och Universal Music). 
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    Det går att formulera beskrivningen av metoden enligt följande” Syftet är att erhålla insikt i deras 

erfarenheter genom dialog och ”förhandling” mellan intervjuare och intervjuad.”(Ekström i Larsson 

2010:56). De personer som intervjuats valdes ut på grund av att de vet mycket om det ämne som 

studeras i uppsaten. 

Aksel Tjora skriver i sin bok om kvalitativ forskning i praktiken att det kan dyka upp nya frågor 

under tiden som man utför arbetet. Detta var något som hände under alla tre intervjuerna för denna 

studie, jag strök en del av frågorna som jag hade sedan innan och omformulerade andra för att pas-

sa in i min intervjusituation.  

  Kvale och Brinkmann  skriver att det finns de som förespråkar en forskningsintervju som är mer 

flexibel och som anpassar sig efter nya omständigheter inom området. Intervjuaren gör nya urval av 

personer och som anpassar frågorna därefter (ibid:145). På så sätt är intervjun inte låst till strikta 

regler utan ger forskaren möjlighet att improvisera. När man börjar sitt metodologiska arbete är det 

bra om man följer de begrepp jag redogör för nedan, för att tydliggöra vad man behöver göra innan, 

under och efter studien.  

Tematisering 

Det finns ett antal steg man, enligt Kvale och Brinkmann (2014), bör ta i sin tematisering av en 

studie. Följande utgick jag ifrån i intervjuerna:  

• Varför (syfte): Jag ville se sambandet mellan det kvinnliga könet, varumärkesbegreppet och fram-

gång för nya artister inom musikbranschen.  

• Vad: Förkunskaper som jag behövde skaffa mig innan och under min studie.  

• Hur: att förvärva kunskap om olika teorier och tekniker för intervju och analys och att avgöra vil-

ka som är lämpligast i det här sammanhanget (ibid:147).  

3.2 Intervjumaterial

Det material som används i uppsatsen är tre stycken intervjuer med personer som arbetar inom 

musikbranschen, närmare bestämt anställda på musikbolagen Playground Music Scandinavia, 

Universal Music/ Capitol Music group, samt den intervju med Natalie Tuokko på MTA Productions 

som användes till mitt tidigare metod-paper. Dessa intervjuer genomfördes på respektive bolags 

kontor i Stockholm. En del av mitt material kommer även från diverse artiklar, böcker och podcast-
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avsnitt. Jag utformade ett intervjumanus utifrån det jag läst i Gender, Branding, and the modern 

music industry, men även utifrån frågeställningar och syfte i denna uppsats.

Musikbolagen 

De personer som intervjuas är: Sofie Andersson Hammarbäck, Communication and Marketing Ma-

nager på Playground Music Scandinavia AB; Annele Hencz Mortimer-Hawkins, Head of Capitol 

Records; Emilie Rosenblad, Senior Project Manager på Universal Music Group AB, och Natalie 

Tuokko på MTA Production AB. 

   Nedan presenteras de för uppsatens aktuella musikbolag och det produktionsbolag så som de 

själva beskriver sig. 

Playground music Scandinavia AB 

”Playground Music Scandinavia grundades 1999 och är idag Nordens största indiebolag med kon-

tor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Tammerfors och Tallinn. Vi arbetar med 

A&R, marknadsföring, digital utveckling och förlagsverksamhet för såväl nya artister som vår ka-

talog.” (http://www.playgroundmusic.se/om-oss.html 2017-05-02) 

Universal Music Group 

”Universal Music är Sveriges och världens ledande musikbolag med representation i hela 71 länder. 

Universal Music i Sverige är helägda av Universal Music Group. Under huvudetiketten återfinns en 

mängd framgångsrika, klassiska skivmärken som bl.a. Motown, Interscope, Stockholm Records, 

Def Jam, Polar, Verve och Deutsche Grammophone.” (http://universalmusic.se/omoss/ 2017-05-02) 

MTA Production AB 

”MTA Production AB är ett produktionsbolag som specialiserat sig på att skapa, producera och 

boka turnéer och genomföra konserter. Hilda Sandgren startade företaget år 2000 efter flera års ar-

bete inom musik- och teaterindustrin. ’Jag inspirerades till att arbeta med helheten; att både skapa 

det konstnärliga innehållet, arbeta med marknadsföring och att skapa min egen 

företagskultur’.”(https://www.facebook.com/pg/mtaproduction/about/?ref=page_internal 

2017-05-02).

3.3 Utförande och sammanfattning av metod och material 
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Jag mötte dem jag skulle intervjua på deras olika kontor i Stockholm. Innan intervjuerna skedde det 

ett researcharbete där jag läste på om de företag och personer som ingick i studien, samt ett ska-

pande av en intervjuguide. Varje intervju var mellan 20-40 minuter lång och behandlade ca 20-25 

stycken frågor (se bilagor). Eftersom det innan inte går att förutse vad personerna kommer att svara 

förändrades intervjumallen under intervjuns gång och en improvisation skedde under tiden för att 

hålla sig kring de ämnen som kom fram och verkade viktigt för intervjupersonerna. 

  Det metodiska arbetet i denna studie har gått ut på att få en inblick i det arbete som utförs varje 

dag av musikbolagen, i skapandet av och arbetet med artister och deras personliga varumärken. 

4. Analys av resultat  

Denna del av uppsatsen kommer att handla om de intervjuer som studien kretsar kring och en ana-

lys av dessa. Som tidigare nämnts har de som intervjuats under och innan arbetets gång verksamma 

inom musikbranschen. Natalie Tuokko, som vid tillfället för intervjun var anställd av produktions-

bolaget MTA Production, men som nyligen har blivit en i teamet runt en av Sveriges mest inflytel-

serika managers, var den första att bli intervjuad. Denna intervju var en testintervju, men då det 

kom fram en hel del intressant kuriosa valde jag att ta med den och då framförallt delen om ”star-

quality” och det hårda arbetet som ligger bakom en framgångsrik artistkarriär. 

    I slutet av mars genomfördes ännu en intervju på Playground Music. På bolagets kontor intervju-

ades deras kommunikations- och marknadschef Sofie Andersson Hammarbäck. Hammarbäck har 

jobbat på Playground i fem år, hon är även  A & R (artist and repertoire) vilket innebär att hon är 

involverad i de flesta stegen kring skapandet av en artistkarriär (bilaga 2:4). 

   Den avslutande intervjun ägde rum på Banérgatan 16 i Stockholm, vilket är Universal Music 

Groups kontor. Där möttes jag av Annele Hencz Mortimer-Hawkins som är nybliven chef för dot-

terbolaget Capitol Records, men som har arbetat på Universal Music i 20 år (bilaga 1:1). Till denna 

intervju anslöt sig även Emilie Rosenblad, som arbetar som projektledare på bolaget och som även 

hon har närmare 20 års erfarenhet av branschen. 

  Senare under detta avsnitt av uppsatsen kommer artisterna Rein och Tove Lo tas upp som exem-

pel. Rein representerar Playground Music och Tove Lo Universal Music. Rein tas med på grund av 

att hon inte passar in i mittfåran, vilket är viktigt för hennes musikbolag (bilaga 2:1) och Tove Lo är 

ett exempel på en av Universals  största popartister just nu. 
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4.1 Star-quality 

I den tidigare nämnda testintervju som genomfördes med Natalie Tuokko, ställdes frågan om vad 

”Star-quality” är. Det finns många varianter på detta begrepp; man skulle också kunna kalla det för 

en ”it”-faktor eller att en person har ”det”. Tuokko tog upp ett citat av Jonas Gardell där han har 

sagt att ”om du kan beskriva vad kärlek är så är det inte kärlek” (se bilaga 3:1). Detta går även att 

säga om ”star quality” menar Tuokko. Det är något som är svårt att sätta fingret på, i grund och bot-

ten är det något man har eller inte har. Det är enligt henne en kombination av saker som leder till att 

en artist har det lilla extra; karisma är en stor del och det är något medfött, menar hon. Man kan till 

exempel se det på vissa barn redan i ung ålder. Detta är dock inte tillräckligt för att nå hela vägen 

fram, utan hårt arbete är också en stor del i det hela (bilaga 3:1). Frågan är om det är ett tvång att ha 

”star-quality” eller om det hör ihop med det gamla sättet att se på popartister. Kan det vara en del 

av att se på kvinnliga artisters karriärer, att Star-quality kan vara en ingrediens i the good girl-fasen 

och vidare in i hennes karriär? Utan ”star-quality” – ingen artist? Som cultural object blir ”star-qua-

lity” projicerat på artisterna  av producers och receivers, men i grunden kan man se det som en del i 

vad det innebär att vara ett cultural object i the cultural diamond.  

    Det blev tydligt under intervjuns gång att för att nå framgång, vare sig det gäller att vara perso-

nen bakom en artist eller att vara artisten själv, är det viktigaste hårt arbete och att man inte kan 

komma speciellt långt utan att gå igenom vad Tuokko kallar ”hundåren”; detta är något som många 

nyare artister inte har tänkt på innan, menar hon. Det finns även en illusion av snabb framgång hos 

många nya artister som inser att när det väl gäller behövs det så mycket mer än bara talang för att 

nå dit man vill (se bilaga). 

   Det är viktigt att själv vara driven som artist; att visa framfötterna i relation till det team som man 

arbetar gör att folk vill jobba med en. Tuokko menar att det kanske inte alltid är de mest talangfulla 

artisterna som folk vill arbeta med, utan att det är de som är mer lätta att ha att göra med som blir 

inbokade till konserter till exempel (bilaga 1).  

   Talang– att man måste ha något som särskiljer sig från andra och som går att bygga på – är grun-

den i det hela, menar Tuokko, men spelar mycket liten roll i relation till framgång; det är viktigare 

att ha en stark ”fan-base” . Till syvende och sist handlar det om hur hårt artisten på riktigt är beredd 

att arbeta för att nå målet.  

4.1.1 En snabbare digital musikkultur 
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Det nämns i inledningen av denna uppsats att musikbranschen genomgick en kris under 2000-talet, 

en kris som både Hencz och Rosenblad menar är över. Ut på andra sidan har en ny form av denna 

bransch kommit. Det har idag blivit en snabbare musikkultur menar Hammarbäck i och med strea-

mingtjänsterna. Där kan en låt kan bli jättestor under en kort period för att sedan glömmas bort helt 

(bilaga 2:2). Det handlar inte längre om att ge ut CD-skivor; som i många andra branscher har det 

digitala vuxit sig starkt och det har blivit tydligt under uppsatsarbetets gång att det är viktigt att att 

som både musikbolag och artist fokusera på det digitala. Plattformar som Spotify och Youtube är 

otroligt viktiga för att skapa en stark karriär och ett starkt artistvarumärke. 

    Hammarbäck nämner att det idag finns artister som bara släpper singlar och därför riskerar att bli 

”one-hit wonders”. Det finns de artister som väljer att släppa en singel i taget, detta gör det är inte 

lika långsiktigt då de kanske har ett jobb vi sidan av musiken (bilaga 2); detta är bara ett av flera 

sätt som musikbolagen väljer att lägga upp en artists karriär. Detta är dock inte fallet med Rein, 

vars karriär byggs upp för att vara mer långsiktig. Den nya singelkulturen kring hur man släpper 

musik blir möjlig i och med att streaming är en sådan stark del av musikkonsumtionen idag. 

   Hammarbäck beskriver att eran då vi hade ett stort antal superstjärnor är på väg mot sin slut, idag 

har vi bara ett fåtal riktigt stora superstjärnor och Hammarbäck menar att karriärerna blir kortare. 

Det finns dock exempel på långa karriärer Madonnas och Beyoncés; två artister som har varit stora 

en längre period. Hammarbäck ställer frågan om Beyoncé kan fortsätta turnera när hon är 75 år, 

som The Rolling Stones gör? Detta på grund av att åldersnormerna ser olika ut för män och kvin-

nor. Madonna är en av de få i sin kategori som fortfarande turnerar trots att hon kan tyckas ha pas-

serat den ålder då många kvinnliga popartister lämnar the temptress-fasen.  

   Genom The cultural diamond kan man se hur  samhället och populärkulturen förstärker varandra, 

men genom att gränserna mellan det privata och det offentliga jaget suddas ut genom sociala medi-

er känner vi som publik oss närmare kändisar och offentliga personer och den personliga sfären blir 

allt mindre (Lieb 2013:31). Detta förstärks genom att många artister är mycket personliga på sina 

sociala medier eller snarare vad deras följare uppfattar som personligt. Många glömmer därför att 

bakom den kända personen som vi beundrar finns ett team som har skapat ett varumärke kring ar-

tisten ifråga, menar Lieb.  

   När det gäller just detta menar Hammarbäck att på hennes bolag uppmuntrar de artisterna att ha 

en personlig kontakt med sina fans. Det är bara under en kortare period runt olika lanseringar som 

Hammarbäck har hand om en viss del eller hela ansvaret över vad som läggs ut på sociala medier. I 
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och med att artisten som the cultural object blir producent av de meddelanden som läggs ut, kan 

man hävda att gränserna i diamanten även suddas ut. 

   Som synes har musikbranschen anammat fenomenet sociala medier; Rosenblad menar att de fles-

ta under 40 års åldern använder sig av sociala medier och vilka plattformar de väljer att använda 

står i relation till målgruppens ålder (Bilaga 1:8) 

   Ett band som Nya Vikingarna, som gör debut igen efter över tio års frånvaro från ramljuset, har 

missat mycket av utvecklingen av sociala medier och det är först nu – i samband med deras åter-

komst – som de har startat upp Facebook, både Hencz och Rosenblad var övertygade om att de Nya 

Vikingarna följe på just Facebook skulle ha varit mycket stort om de hade använt sig av plattfor-

men hela tiden. Detta på grund av att deras fans rör sig inom den målgrupp som använder Facebook 

(bilaga 1:8). 

   Genom att starta upp Facebook för Nya Vikingarna, har Universal sin roll som gatekeepers valt 

att förmedla ett meddelande om att Nya Vikingarna passar in i den digitala världen och gett dem ett 

nytt redskap att nå ut till sina fans. Att ge dem detta redskap är även strategiskt positivt eftersom 

fler nu kommer kunna hålla koll på sitt favoritdansband. De Nya Vikingarna har tagit ett steg ut i 

den moderna musikbranschen. Facebook var även strategiskt rätt på grund av att målgruppen som 

lyssnar på Nya Vikingarna tillhör dem som använder denna plattform mest. Det finns en poäng för 

musikbolagen att verkligen analysera och se på vilken plattform fansen till en viss artist eller band 

finns och att utnyttja det till fullo, eftersom  publiken även är producers till the cultural object, vil-

ket en artistsida på till exempel Instagram kan vara. Artisten själv kan sätta sig i rollen som gate-

keeper när det gäller vilket innehåll den väljer att delge sig av på sociala medier.  

    I intervjun på Playground Music kom samtalet in på om det finns någon skillnad i hur kvinnliga 

och manliga artister mottas på sociala medier, samt om det skiljer sig mellan könen när det gäller 

vad de väljer att lägga upp på sociala medier. Hammarström menar att det inte skiljer sig vad som 

läggs upp men att responsen brukar skilja sig (bilaga 2:3). Ofta brukar kvinnliga artister bli dömda 

hårdare av framförallt män men även av kvinnor; hon tar Zara Larsson som exempel. Hammar-

ström menar att eftersom Larsson har starka åsikter och inte är rädd för utrycka dem blir många 

provocerade av detta. I och med att artister och kändisar överlag är så pass tillgängliga idag tycks 

det som om att många anser att de är allmän egendom och många tror att de äger en del av dem.  

   Det kan diskuteras om de så kallade gatekeepers som skapar artisternas offentliga persona för 

allmän konsumtion tror att de vet vilka normer och stereotyper de måste passa in i för att nå ut till 
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den stora massan (Lieb 2013:88). Receivers/publiker som sedan länge är bekanta med det post-

MTV-sätt som den kvinnliga artisten framställs på, har sina egna förutfattade meningar kring hur de 

ska se ut och bete sig. Dessa popstjärnor, Cultural objects som de är, kan också de mäta sig själva 

efter samhällets sociala måttstock eftersom de också bor i The social world; de får samtidigt spela 

rollen som creator/producer, receiver/audience/consumer och cultural object/ pop star (ibid.) En 

annan vinkel kan vara att det är fansen som skapar artistens offentliga personlighet och ytterligare 

en vinkel kan vara att det är artisten själv som gör det genom att den beter sig på ett visst sätt eller 

lägger ut vissa saker på sociala medier. Men om vi ska se till the cultural diamond, är dessa tre 

vinklar beroende av varandra. 

4.1.2 ”One-hit wonders” idag 

Cambridge uppslagsverk definierar begreppet ”One-hit wonder” enligt följande: 

”[A] performer of popular music who makes one successful recording but then no others”(http://

dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-hit-wonder).Om detta är ett omedvetet fenomen 

eller om det finns en strategi bakom kommer att  diskuteras i följande avsnitt. 

    När det kommer till hur man lanserar en artist i dagens musikbransch finns det ett antal olika 

strategier. Som jag tidigare nämnt jobbar till exempel Hammarström med en långsiktig strategi med 

Reins karriär (bilaga 2:2). Det finns även de artister som väljer att släppa en singel i taget. 

   Det släpps mellan 30-40 000 singlar om dagen på Spotify; vilka som når fram till topplistorna på 

plattformen är något som bestäms av de gatekeepers som är involverade i processen – teamet från 

Spotify och, i fallet för denna studie, en utvald grupp från Universal Music (bilaga 1:12). Frågan är 

om strategin att släppa en singel i taget är gynsammare för en artist eller grupp som kommer från 

till exempel Universal Music, då ett musikbolags resurser till en låts promotion ger den större möj-

ligheter att ta sig igenom bruset och upp på topplistorna. 

    Under intervjun med Universal ställdes frågan om varför det är en positiv sak att skriva kontrakt 

med ett skivbolag. Denna fråga kom upp på grund av att dagens digitala möjligheter finns och att 

artister själva kan släppa och producera egen musik. Hencz menar att genom att Universal har en 

sådan nära kontakt med Spotify, har artisterna större möjligheter att slå sig in på de stora topplistor-

na på plattformen (ibid.). Spotify är minst lika viktig för låtens framgång som att låten spelas på 

radion, menar Hencz. 
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    Det går att hävda att många ”one-hit wonders” har denna stora hit i början av sin karriär; det kan 

vara att de är med i Melodifestivalen och att bidraget blir en stor hit. Efter detta blir artisten jäm-

förd med den hitten under resten av sin karriär och har svårt att nå upp till samma genomslagskraft 

( bilaga 1:4). Det finns exempel på band som har jobbat många år utan att bli riktigt stora och sedan 

få en riktigt stor hit för att sedan försvinna ut i intet igen (http://www.urbandictionary.com/defi-

ne.php?term=one%20hit%20wonder). 

    En stark fan-base är en av de viktigaste ingredienserna för att undvika att försvinna efter sin förs-

ta riktigt stora hit, menar Hammarbäck. Denna bygger man upp genom att vara ute och spela myc-

ket och lägga grunden för en stabil karriär (bilaga 2:2).  

    Det är svårt att förutse vem som kommer att lyckas, menar Hammarbäck. Det kan hända att artis-

ter som bara vill släppa en singel, vid sidan av sitt vanliga jobb, får jättemånga spelningar strea-

ming-sajter och det kan hända att artister som verkligen vill jobba som musiker inte alls får samma 

framgång (ibid.). Allt detta beror på hur publiken tar emot artisten, menar Hammarbäck. 

    En av de största – om inte den största – scenen för populärmusik i Sverige idag är Melodifestiva-

len. Lisa Ajax, som tillhör Capitol Records, var en av årets (2017) deltagare. Hon gjorde debut i 

den svenska versionen av Idol 2014, där hon vann hela tävlingen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Li-

sa_Ajax). 

   Melodifestivalen kan vara riskabelt att ställa upp i, menar Hencz; risken är att man blir för bred 

för snabbt och att man inte har så mycket att falla tillbaka på om det är det första som händer i kar-

riären. Hencz menar att det alltid finns en långsiktig plan med artisterna som de sätter i Melodi-

festivalen, men beroende på hur det går under och efter tävlingen kan denna plan få ett abrupt slut 

(bilaga 1:5). Rosenblad menar att om en artist går in och ”gör 100 procent sin grej” och visar vem 

hen är som artist behåller hen sin integritet i slutändan. Artisten i fråga måste dock nästan alltid 

komma med en ännu starkare låt efter sitt melodifestivalbidrag för att hålla sig relevant (ibid). 

4.2 Det kvinnliga artistvarumärket  
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Hur skapar då musikbolagen en karriär och ett starkt varumärke kring en artist? Skiljer sig arbetet 

kring detta från major-bolaget  Universal Music Group till Indie-bolaget Playground music? Eller 1

ligger skillnaden bara i storleken på bolagen? 

  Den första kontakten som artisten har med ett musikbolag är ofta en A & R. I vissa fall är det 

Hammarström som har hand om det på Playground Music (bilaga 2:5). När det gäller Universal 

Music har de flesta artisterna redan varit på det första mötet när de träffa Hencz och Rosenblad 

(bilaga 1:6). Sedan följer en process som Hencz menar kan ta från tre månader upp till två år. Den-

na process innefattar utformningen av album och även ett släpp av ett antal singlar (ibid). De första 

stadierna skiljer sig alltså inte märkbart åt mellan bolagen. Den skillnad man kan se är att Universal 

har fler anställda och därför är det fler som är inblandade i denna del av processen. I och med att 

Playground är mindre jobbar Hammarbäck även som A & R. 

   Ett av de nyaste tillskotten till Playground Music är artisten Rein vars genre är EBM (Electric 

body music), hennes genre är relativt ovanlig i Sverige. Reins framtoning och attityd gör att hon är 

ett exempel på den typ av ny artist som inte passar in i de tre faser som Lieb beskriver, hon bryter 

normen av the good girl eftersom hennes artisteri och budskap står utanför normen kring den duk-

tiga flickan.  

   Hammarbäck berättar i sin intervju att Rein hårda stil är något de försöker bredda och göra mer 

poppig för att nå den större massan (bilaga 2:1). Det blev tydligt under intervjuns gång att Reins 

intressanta historia och feministiska åsikter är mycket viktiga för hennes artistvarumärke. Reins 

tuffa attityd återspeglas även i hennes låttexter. Rein blir alltså mer nischad än en typisk popartist, 

dels för att hon inte tillhör genren pop, men även för att hon inte passar in i de normer som den 

breda marknaden vill ha på sina idoler.  Därför behöver hon breddas något. 

   Playground Music är ett bolag där få artister passar in i mittfåran menar Hammarbäck. Eftersom 

Rein inte är en typisk popstjärna passar hon inte in i den typiska popstjärnemodellen som presente-

rats under avsnittet om tidigare forskning. De artister som togs upp under intervjuerna är alla på 

något sätt undantaget som bekräftar regeln; Rein står utanför pop-normen eftersom hon dels inte 

tillhör pop-genren men även för att hennes artisteri kan ses som djupare och med en tydlig vinkel 

på vad hon vill få fram, alltså hennes historia och feministiska budskap. Det finns såklart popartis-

 The Big Four inom musikindustrin är de fyra stora skivbolagen Universal Music Group, Sony Music Entertainment, 1

Warner Music Group och EMI. Dessa kallas även för major-bolag. Alla skivbolag som inte är major-bolag kallas för 
indie, efter engelskan independent (oberoende).” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(musikindustrin))
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ter som passar in i pop-genren; en av dem är Tove Lo som tillhör Universal Music Group i Stock-

holm. 

   Hencz har under omgångar varit med i arbetet kring Tove Lo. Eftersom Tove Lo var låtskrivare 

från början menar Hencz att hon är ett specialfall. Tove Lo hade ett stort kontaktnät inom branschen 

redan innan hon blev artist vilket gör ”att hon har ett starkt ben att stå på” (bilaga 1:7). Det kanske 

inte var en slump att hon blev artist, men det skedde relativt sent med tanke på Tove Los långa erfa-

renhet inom branschen (Bilaga 1:7). 

  Tove Los framträdande under Idol 2016 kommer upp under intervjun. Detta framträdande provo-

cerade många tittare då Tove Lo tar sig mellan benen under sitt framträdande. Både Hencz och Ro-

senblad ställer sig frågande till varför det fick så mycket uppmärksamhet. Hencz menar att killar 

gör det hela tiden och Rosenblad lägger till att det är ett ”dans-move” (bilaga 1:7).  

    Kan det vara så att de flesta kvinnliga artister har större krav på sig att passa in i the good girl-

normen? Det går även att argumentera att Tove Lo som offentlig person anses vara allmän egendom 

och därför känner publiken att de har rättighet att kritisera henne för hur hon beter sig på scen. Den 

största anledningen till reaktionerna som Tove Lo fick är att hon som kvinna har större krav på sig 

att passa in i normen kring vad som är okej att göra i TV. Hencz stärker denna teori med att berätta 

att det händer relativt ofta att när hon ska tacka nej åt en kvinnlig artist, till exempel när hon har 

tackat nej för Veronica Maggio eller Anna Ternheims räkning, brukar reaktionerna bli dåliga. Orsa-

ken till varför de kvinnliga artisterna ställer in ifrågasätts; Hencz brukar inte alls få samma reaktion 

om hon ställer in för någon manlig artists räkning, hon menar att i de flesta fall rycks det på axlarna 

och nickas förstående (bilaga 1:8). Rosenblad flikar in att attityden kring kvinnliga artister som 

ställer in ofta är att  ”[d]e borde vara tacksamma att de får vara med…” (ibid:8).   

    Även om mycket har hänt för kvinnliga artister sedan 1980-talet sker det fortfarande sådana sa-

ker som Hencz och Rosenblad nämner ovan, vilket visar på att kvinnor fortfarande har högre krav 

på sig. Utvecklingen har gått hand i hand med den postmoderna feminismen och hade den inte fun-

nits under de senaste 35 åren är det mycket möjligt att artister som Rein och Tove Lo inte haft den 

artistiska frihet som de har idag. Det finns troligtvis de som vill argumentera att Tove Los uppträ-

dande på till exempel Idol inte var feministisk korrekt men det går även att argumentera utifrån 

Madonnas filosofi; det går att vara feminist och fortfarande uttrycka sig på ett sexuellt vis, man kan 

vara en ”bad feminist”. 
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   Det huvudsakliga arbetet kring artisterna beskrivs mycket lika från både Universals och 

Playgrounds håll. De vill i grunden att deras artister ska ha en långvarig och framgångsrik karriär.I 

grunden ligger en passion för att ge kreativa personer en röst. 

4.2.1 Kan inte hantera en cool tjej (Musikvideor – Rein & Tove Lo) 

Den forskning som skett kring musikvideon och som tas upp tidigare i denna uppsats, ser musikvi-

deon som ett redskap i den strategi som byggs upp kring artistens varumärke. I arbetet kring denna 

uppsats har musikvideon setts som ett typexempel på det artistiska utryck som Rein och Tove Lo 

står för. 

   I avsnittet om musikvideons kraft nämns det att det finns två typer av musikvideor; den ena typen 

är relativt enkel med fokus på artisten och låten. Reins musikvideo stämmer in på denna beskriv-

ning, medan Tove Los musikvideo för ”Cool girl” har en betydligt högre budget. Det är dock värt 

att nämna att Brodin och Englunds teori kring att det bara finns två versioner av musikvideor idag 

inte alltid stämmer eftersom musikvideon har utvecklats de senaste tio åren. Det är också mycket 

viktigt att se till hur långt Tove Lo och Rein har nått i sina respektive karriärer. Musikvideon till 

Reins ”Can’t handle me” kan ses som en representation av den typ av musikvideo som passar en 

artist som är i början av sin karriär, medan Tove Los ”Cool girl” är en representation av en musik-

video som blir möjlig när man har tagit ännu ett steg in på musikmarknaden. 

    Rein och Tove Lo är två exempel på artister som inte passar in i the good girl-stereotypen. De 

har båda ett artisteri som ligger i fokus. Om man fokuserar på texterna i deras båda låtar handlar de 

om saker utanför normen; Tove Los ”Cool girl” kan tolkas som en hymn till alla de kvinnor som 

inte behöver bli räddade och som har kontroll över situationen när det kommer till män. Reins 

”Can´t handle me” och sin sida talar för sig själv, den hon vänder sig till i texten kan inte hantera 

henne. 

   Båda dessa unga kvinnors artistvarumärken är mycket starka; musikvideorna är en förlängning av 

detta. Är detta den nya tidens kvinnliga artister? Det artistiska uttrycket har äntligen börjat få mer 

svängrum. Hammarströms beröm kring Reins integritet och coola uttryck kan ses som ett steg i rätt 

riktning då det innebär musikbolaget backar sina artister och uppmuntrar att avvika från mittfåran 

(bilaga 2:1). Både Hencz och Rosenblad backade Tove Lo efter Idol och visade i intervjun oförstå-

else till varför det blev sådana starka reaktioner (bilaga 1:7). 

�26



 5. Slutsatser och diskussion  

Det råder inget tvivel om att musikbranschen är under ständig förändring. En sak som är säker och 

som går som en röd tråd genom alla tre intervjuer är att oavsett om det har blivit enklare att ge ut 

musik idag än det var för 15 år sedan, går det inte som artist att undvika ”hundåren”, som Tuokko 

kallar det. Hon menar dock också att artist är något man föds till – det finns en karisma som man 

inte kan lära sig (bilaga 3:1). 

   I musikbranschen kan man ena dagen är inne men över en natt kan ens karriär vara över. Det har 

visat sig under denna studies gång att musikbolagen för det mesta har som mål att skapa en långsik-

tig karriär för de artister som verkligen vill ha det. Musikbolagen har de redskap som krävs för det-

ta men när musiken väl når ut till publiken finns det inga säkra kort för hur man ska göra för att 

verkligen lyckas. 

   De frågeställningar som jag har ställt mig under arbetets gång har bland annat kretsat kring hur 

varumärkesskapandet runt en artist ser ut ur musikbolagens perspektiv. De båda bolag som jag be-

sökte skötte de tidiga stadierna av artisternas karriärer på ett liknande vis. I avsnittet om de olika 

faserna i den kvinnliga artistens karriär tas det i huvudsak upp tre olika faser: the temptress,  the 

good girl och the good girl growing up. Denna teori kring hur kvinnliga artisters karriärer är re-

striktiv och passar inte in på till exempel Tove Lo och Rein, vilka representerar den nya kvinnliga 

artisten. Artisteriet och musiken läggs i framkant och deras starka personligheter är den största de-

len av deras artistvarumärke. 

    Tove Lo är ett exempel på en artist som är på både producer och cultural object i The Cultural 

Diamond, eftersom hon från början är låtskrivare (Producer) sedan har blivit artist (Cultural 

objekt). Detta ger henne en annan vinkel på musikbranschen, hon är inte ett skapat koncept och ef-

tersom hon inte slog igenom artist förrän senare än till exempel de som nämns tidigare – som Brit-

ney Spears och Taylor Swift – har hon hoppat över good girl-faserna och direkt in i temptress-fa-

sen. Dock passar Tove Lo inte riktigt in i den fasen då hon är en ny typ av popartist. Som Hencz 

nämnde under intervjun fanns det en färdig vinkel från Tove Los håll redan vid första mötet på 

Universal Music (bilaga 1). Hennes artistiska utryck i hennes musikvideor har ett djup som exem-

pelvis många av popvideorna på 1990-talet inte hade. 

    Det huvudsakliga arbetet mellan musikbolag och artist har visat sig under studiens gång inte skil-

ja sig direkt mellan kvinnliga och manliga artister. Det handlar mer om hur artisten mottas av 

publiken (receivers) och hur artistvarumärket skapas av producers i the cultural diamond. Det blir 
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en skillnad när de samhälleliga normerna appliceras. De som intervjuats under denna  studie är alla 

kvinnor, vilket förmodligen gör att de hanterar sina kvinnliga artisters karriärer på ett annat sätt än 

män skulle ha gjort; detta är bara spekulationer och det skulle vara intressant att undersöka frågan i 

en mer utförlig studie i framtiden. 

   En av frågeställningarna handlar om hur relationen mellan de digitala plattformarna och artisterna 

ser ut i musikbolagens ögon. Musikbolagen använder till exempel sociala medier som strategiskt ett 

verktyg för att fånga in artisternas målgrupper. På Playground Music är det viktigt att artisterna har 

den personliga kontakten med sina fans, Hammarbäck menar att det är svårt att komma från bola-

gets sida och skapa en personlig kontakt fansen. Vilken typ av social plattform som väljs för artis-

terna på Universal skräddarsys för att passa just den ålder som målgruppen innehar. 

  I sina avslutande analyser kommer Lieb fram till att den kvinnliga popartisten för det mesta blir 

indelad i antingen the good girl eller the temptress tidigt i sin karriär och sedan har svårt att ta sig 

ifrån den stämpeln. Denna kommer följa henne i resten av hennes karriär och den kvinnliga artis-

tens försök att skapa ett starkt varumärke kommer hela tiden ställas i relation till kön, skönhet, sex-

ualitet och makt (Lieb 2013:168). Under min analys har jag hävdat att mina två typexempel på 

kvinnliga artister idag inte passar in i Liebs begrepp kring de faser kvinnliga artister går igenom. 

Tove Lo kan dock ses som the temptress i viss mån, då hon har en sexuell underton i sin musik och 

sitt artistiska utryck. Att sätta in kvinnliga artister i sådana roller är problematiskt eftersom det sät-

ter in dem i normativa roller som artister så som Madonna har arbetat emot sedan 1980-talet. Både 

Reins och Tove Los varumärkesidentiteter kretsar kring vad man kan tolka som att vara en ”bad 

feminist”, alltså att skapa sitt eget feministiska uttryck och det gör att de blir friare och inte följer 

normerna inom vad som anses typiskt feministiskt – de för feminismen in i framtiden. 

5.1  Avslutande reflektioner 

Arbetet kring denna uppsats har flutit på utan några större problem. Det är värt att nämna att det jag 

har lärt mig under metoddelen är att jag borde ha använt mig av samma frågor i de både intervjuer 

på Playground Music och Universal Music. Hade detta varit fallet hade analysdelen blivit enklare 

att utföra då jag hade haft mer material att jämföra med och skapa en tydligare uppfattning. Samt 

att kring detta område finns det relativt lite forskning gjord. 
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    Det var ett privilegium att träffa fyra kvinnor som verkligen visste vad de pratade om vilket gjor-

de mitt arbete enklare, dock skedde den andra intervjun en aning för sent vilket gjorde att transkri-

beringen satte käppar i hjulet och försenade analysarbetet. 

    När det kommer till analysen gjorde jag valet att utföra en något mer deskriptiv analys av själva 

intervjumaterialet, då min grundinställning var en nyfikenhet på hur själva arbetet kring artisterna 

ser ut. Resultatet blev alltså en mer jämförande studie mellan de båda bolagen och de modeller som 

presenterades i bland annat Liebs forskning. På grund av att detta är en kandidatuppsats och därför 

har vissa begränsningar när det gäller utrymme, skulle det vara intressant att i en mer utförlig studie 

intervjua även artister och få deras syn på det hela, till exempel varför vissa artister väljer att bara 

släppa singlar och inte album. Till syvende och sist har jag fått en övergripande bild av musikbola-

gens arbete kring artister, en mer djupgående studie skulle kräva mer tid och fler intervjuer. 

   Frågan är om den framtida kvinnliga artisten kommer att behöva förhålla sig till de olika faserna i 

Liebs modell. Är The good girl, good girl growing up och the temptress nödvändiga faser som alla 

går igenom eller kan de undvikas. Som jag har diskuterat tidigare har Tove Lo lyckats med det men 

till exempel Miley Cyrus har inte det. Cyrus gick från the good girl när hon var spelade Hannah 

Montana, till good girl growing up när hon precis lämnade Disney till att hon blev the temptress. 

Hennes agerande under sin temptress-fas blev kritiserat, detta berodde nog på att hon inte längre 

passade in i den roll som normen. Dock har det blivit allt tydligare att hon betedde sig på detta vis 

för att  visa hur begränsat hennes artisteri hade varit under hennes uppväxt och nu 2017 har hon 

landat igen och tagit ett kliv bakåt och Miley Cyrus liknar mer den ”country girl” som hon ar tidi-

gare.  

    Som jag tidigare nämnt finns det alltid ett team bakom en artist som till exempel Miley Cyrus, i 

en större studie hade det varit intressant att gå djupare in på vad som verkligen skapar ett artistva-

rumärke och det dagliga PR-arbetet som finns. Dagens musikbransch blir allt mer beroende av hur 

informationen mellan artisterna och deras fans kommuniceras och därför finns det strategier för att 

hålla en artist relevant, även detta vore intressant att undersöka i en större studie.   

    Musikbranschen idag rör sig allt snabbare på grund av att det mesta blir mer digitalt, dock finns 

det som jag tidigare benämnt som ”hundåren” kvar för väldigt få artister blir framgångsrika över en 

natt. De behöver skapa en relation till sina fans under en längre period och denna relation, precis 

som de flesta relationer, behöver underhållas under resten av deras karriär. 
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Intervjufrågor- Playground music

- Vilka är Playground music?
- Vad gör ni här på företaget i stort?
- Hur länge har du jobbat här?
- Hur jobbar din organisation med PR/branding/marknadsföring i stort när det är kopplat till artis-

ters varumärken?
- Vad skulle du säga särskiljer Playground music från andra bolag av samma slag?

Tre delar: varumärkesbyggande- kön/ålder - artistens egen röst
+ Rein+ avslutande allmänna frågor.

Del1

- Vad är det första du lägger märke till hos en artist som får dig att vilja satsa på hen?

- Vad skulle du säga är fördelen med att ha en  skiv-/managementbolag i ryggen som ny artist?

-  Hur stor del ser du till artistens personlighet när du bygger ett varumärke kring henne i det här 
fallet?

- Hur skulle du definiera vad ”star quality” är? => innefattas utseende i detta ”fenomen”?

- Vad skulle du säga är det viktigaste när det gäller att skapa ett varumärke kring en artist?
=> skiljer sig det mellan genrer?
=> Skiljer sig det mellan kön?

- Finns det tillfällen då du har jobbat med en ny artist och det har blivit en ”flopp” redan innan förs-
ta singeln är släppt?

- Finns det några saker man bör undvika när man jobbar med en helt ny artist?

- Vad är viktigt att tänka på när man skapar ett varumärke kring en artist?

- Vad kan det finnas för faktorer som gör att en artist inte når hela vägen fram?

- Går det att förutspå att just den här personen kommer nå hela vägen fram?

- Vad tror du är viktigt att tänka på för att undvika att en artist blir en ” one hit wonder”?
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-  Finns det en skala när det gäller hur mycket en artist vill vara med och skapa sitt eget varumär-
ke?

- Tror du att många unga/nya artister glömmer bort vikten av en genomtänkt varumärke?

Del 2

-Skiljer sig det mellan 
kvinnliga resp. manliga 
artister när det gäller 
självförtroende?

-Är det en viktig aspekt 
att ta hänsyn till, 
könstillhörighet?

- Ålder- spelar ålder  in på om en artist kan slå stort?

- Går det att vara normbrytande fullt ut i den svenska musikbranchen tror du?
=> när det gäller ålder, kvinnligt och manligt och att vara artist över huvud taget?

- Finns det tillfällen då det är något positivt att vara ”lite äldre” som nylanserad artist?

- Man ser ju ofta att de flesta som slår stort är under 30 år => vad tror du det beror på?
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Artistens egna röst.

- Hur ser du på artisters egna sociala-mediekonton? 
- Hur viktigt är det för en ny artist att vara aktiv på sociala medier? 
- Hur ser konversationen ut kring vad en artist kan dela med sig av på sociala 

medier? 
- Skiljer sig det mellan kvinnliga och manliga artister när det gäller vad de de-

lar med sig av? 
- Vad finns det för fördelar/ nackdelar med sociala mediekonton som helt styrs 

av artisten själv? 
- Hur viktigt är det att artisen i fråga känner att deras röst blir hörd? 

Kön/genus kopplat till varumärkesbyggande.
- Spelar artistens kön in på hur ett varumärke kring denna person 

byggs?
- Hur tänker du kring om en artist har en dominerade manlig/ 

kvinnlig publik när det gäller lanseringen av denna artist?
- Hur stor del spelar sex-appeal in vilken strategi man använder 

för kvinnliga artister?
- Går det att frånse helt från samhälliga normer i lanseringen av 

en ung kvinnlig artist?
-



Del 3
Rein

-Vad var det första steget ni tog tillsammans för att 
skapa hennes varumärke?

-Ser arbetet olika ut innan respektive efter hon 
släppte sin EP?

-Hur mycket har hon att säga till om när det gäller 
skapandet av hennes varumärke?

-Vad skiljer henne från andra artister i samma genre 
resp. andra svenska kvinnliga artister?
-

Avslutande frågor.

- Vad skulle du säga är de viktigaste delarna i ett framgångsrikt artistvarumärke?

- Vad finns det för grundregler för att skapa en bra relation till den artist som man sköter mark-
nadsföringen till?

- Finns det några förutfattade uppfattningar kring skivbolag/managementbolag? 

- Vad säger du om jag säger att många kvinnliga popartister har korta karriärer och därför är mer 
mottagliga för trender än sin manliga motsvarigheter?
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Bakgrund
- Vem är Rein?
- Hade hon redan sitt artistnamn från bör-

jan eller var det något ni kom fram till 
under tiden? 

- När stötte du på henne första gången? 
- Sköter du all hennes marknadsföring? 
- Hur länge har du jobbat med henne? 
- Vad särskiljer henne från andra artister? 



7.2 Bilaga 2:

Intervju på 
Universal Music Group

Varumärkesskapande - självständiga (indipendent) artister - Lansering av kvinnliga artsier

1. Vilka ni här på Banérgatan 16?

2. Vad gör ni här på företaget i stort?

3. Hur länge har du jobbat här?

4. Vilken är din roll på bolaget?

5. Hur länge har du jobbat inom musikbranchen?

6. Hur jobbar din organisation med varumärkesskapande i stort när det är kopplat till artisters va-

rumärken? => exempel på vad som fungerar bättre vs. sämre?

7. Hur ser processen ut för dig/ni när du/ni lanserar en ny artist?

8. Vad är det första du lägger märke till hos en artist som får dig att vilja satsa på hen?

9. Läggs det lika mycket tid på utseendet hos Kvinnliga vs. artister? => ser kraven olika ut?

10. Vad säger du om jag säger att många kvinnliga popartister har korta karriärer och därför är 

mer mottagliga för trender än sin manliga motsvarigheter? pga. att de hamnar i en trend och 

har svårt att ta sig ur den…?

11. Hur ser arbetet ut för att hålla dem ”relevanta”?

12. Vilka är de största plattformarna för era artister på sociala medier?

13. Vad skulle du säga är fördelen med att ha en  skiv-/managementbolag i ryggen som ny artist?

14. Finns det några nylanserade artister för tillfället som ni satsar lite extra på? => vad är det vikti-

gaste att tänka på när man arbetar med en helt ny artist? (Lisa Ajax?)

15. Vilken egenskap hos en artist gör den mer attraktiv att arbeta med en andra? (det kanske 

finns fler?)

16. Ser det annorlunda ut när det gäller att upptäcka nya artister nu med youtube, soundcloud etc 

än innan internet var så lättillgängligt?
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17. Hur ser du på ”indepent” artister som inte har ett musikbolag i ryggen, går det att slå stort på 

egen hand?

18. Hur stor del av en artsist varumärke är image vs. talang?Hur viktigt är det för en ny artist att 

vara aktiv på sociala medier?

19. Hur jobbar du/ni med artisters identiet via sociala medier?
20.  Finns det några saker man bör undvika för att det inte ska bli en ”one hit wonder”? => kan so-

ciala medier hjälpa till för att undvika detta?

21.  Är viktigt är det för en ny artist att vara aktiv på sociala medier?

22. Bemöts kvinnliga vs. manliga artister olika på sociala medier=> i tex. kommentarer?
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7.3 Bilaga 3

Intervjuguide 3
Intervju med Natalie Tuokko på MTA Production. 

  
1. Vad skulle du säga är star guality? 

    följdfråga: Är det något man föds till? 

2.  Kan vem som helst skapas till stjärna om marknadsföraren är tillräckligt bra? 

3.  Hur stor del ett starkt varumärke spelar in på en artists framgång? 

4.  Hur mycket talang och personlighet spelar in på artistens framgång? 

     Följdfråga: Tror du att många unga artister tror  att det är bara talang som krävs? 

5.  Sammanfattningsvis är det en blandning kanske? 

6.  Hur mycket tror du den svenska publiken lägger vikt på hur aktiv en artist är på sociala medier? 

7.  Hur tror du att marknadsföringen av artister ser ut om 10 år? 
    följdfråga: kommer det fortsätta på sociala medier?
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