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SAMMANFATTNING

Denna uppsats undersöker hur artisten Jaqe har kunnat sprida sin musik och sitt varumärke via 

sociala medier utan att ha några konton på sociala medier registrerade i sitt namn, eller  

överhuvudtaget vara aktiv på nätet.

Syftet med uppsatsen är att undersöka ett högst ovanligt marknadskommunikationsfenomen som 

tycks motsäga rådande normer inom musikbranschen, för att belysa huruvida man kan bedriva 

effektiv marknadskommunikation via sociala medier utan att överhuvudtaget vara aktiv online.  

Detta undersöks genom att kartlägga och problematisera Jaqes strategi samt jämföra den mot 

Sveriges två största skivbolags digitala marknadskommunikativa praktiker. Empirin består av fyra 

kvalitativa expertintervjuer. Förutom Jaqe så har hans PR-ansvariga på skivbolaget Baba 

Recordings intervjuats, samt ytterligare två majorbolagsrepresentanter, en från Baba Recordings 

moderbolag Sony Music, och en från Universal Music.

Uppsatsens teori behandlar främst ”traditionell” marknadskommunikation via sociala medier, samt 

spridning via sociala medier och vilka faktorer och opinionsledare som påverkar spridningen.

Resultaten visar att de tillfrågade majorbolagsrespondenterna använder sociala medier för att  

marknadsföra samtliga av deras artister (med undantag för Jaqe) med ett stort fokus på interaktivitet  

med användare, och att de nyttjar de främsta marknadskommunikativa fördelar som sociala medier  

erbjuder. Vidare visar resultaten även att Jaqes passiva strategi har fungerat främst tack vare dess 

sällsynthet, som blivit en drivande marknadsföringskraft i sig, samt tre typer av opinionsledare: 

andra artister, media och publiken. 

Nyckelord: digital marknadskommunikation, majorbolag, marknadsföring, musikbranschen, 

opinionsledare, sociala medier.
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1. INLEDNING

Artisten Jaqe är en väldigt populär och omtalad svensk rappare, trots att han ännu inte släppt sitt  

debutalbum. Jaqe slog igenom 2012, i en tid då musikbranschen generellt sett fäste stor vikt vid 

digital marknadskommunikation och närvaro på nätet. Det är just denna punkt som skiljer honom 

från hans konkurrenter, hans högst ovanliga digitala marknadskommunikation. När alla andra 

tävlade om vem som kunde skrika högst så gjorde Jaqe tvärtom, han sade inte ett ord. 

En digital era som präglats av nya sätt att kommunicera och interagera med sina fans har ställt nya 

krav på artister. Ett mer nära, kontaktbart förhållningssätt är vanligt, och artister har ofta en aktiv  

dialog med sina fans i sin kommunikation utåt via sociala medier och egna hemsidor. Ett vanligt  

inslag i artisters image-byggande är att genom sociala medier erbjuda ett fönster mot deras liv, där  

fans kan följa artisterna i professionella och/eller vardagliga situationer (Powers 2013:320).

Jaqe har varken Facebook, Twitter, Instagram eller Vine. Han har ingen hemsida, Youtube-kanal 

eller Soundcloud. Ändå har han samarbetat med några av de absolut största inom svensk hiphop, 

skrivit på kontrakt med ett av de största skivbolagen, streamats miljontals gånger på Spotify, och 

spelar live regelbundet runt om i landet. Trots att han inte har några egna konton på ovan nämnda 

plattformar så blir hans musik omtalad i diverse sociala medier och sprids flitigt via nätet så fort  

något nytt släpps. Jaqe har i dagsläget byggt upp en så pass stabil grund att han kan leva på sin 

musik. Just nu samarbetar han med skivbolaget Baba Recordings, men fram tills hösten 2013 var 

han independent och hade ingen uppbackning från något större bolag. Det var under denna tid, 

innan han skrev på något kontrakt, som han fick sitt genomslag på den svenska hiphop-scenen. 

Denna uppsats undersöker hur Jaqe har kunnat sprida sin musik och sitt varumärke via sociala 

medier utan att ha några konton på sociala medier registrerade i sitt namn eller överhuvudtaget vara  

aktiv på nätet.

Det finns gott om artister som inte sköter sin egen marknadskommunikation, det är inget ovanligt.  

Dock har dessa artister ändå oftast kanaler registrerade i deras namn, där skivbolagsrepresentanter 

sköter kommunikationen. Det unika med Jaqe är hans konsekventa vägran att använda egna kanaler 

och bli representerad på sociala medier.
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1.1. Syfte och Frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett högst ovanligt marknadskommunikationsfenomen 

som tycks motsäga rådande normer inom musikbranschen, för att belysa huruvida man kan bedriva 

effektiv marknadskommunikation via sociala medier utan att överhuvudtaget vara aktiv online.

Huvudfråga:

 Vilken strategi använder Jaqe för att sprida sin musik och sitt varumärke på internet utan att  

själv vara aktiv på sociala medier, och vilka faktorer är utmärkande och avgörande för 

spridningen?

Underfråga:

 Hur arbetar Sveriges två största majorbolag vanligtvis med marknadskommunikation via 

sociala medier, och hur ser relationen mellan deras strategier och Jaqes passiva strategi ut?

1.2. Material och avgränsning

För att kunna undersöka min första frågeställning (Jaqes strategi) på bästa sätt ville jag intervjua 

hjärnan bakom strategin: Jaqe själv, samt en av de skivbolagsrepresentanter som arbetar närmast 

honom. Valet föll på Amir Šela, produktchef på Sony Music och PR-ansvarig för Jaqe på 

dotterbolaget Baba Recordings. Vad gäller majorbolagens marknadskommunikativa strategier så 

valde jag att fokusera på de två absolut största skivbolagen i Sverige: Universal Music och Sony 

Music. Man skulle möjligtvis kunna bredda studien genom att ta in perspektiv från fler majorbolag, 

exempelvis Warner Music Group, men p.g.a. en begränsad tidsram och uppsatsens omfattning så 

har jag valt att fokusera på de två största. Enligt IFPI:s senaste mätningar så är Universal Music 

överlägset störst på den svenska musikmarknaden med en marknadsandel på 34,4%, följt av Sony 

Music med 24,7% (www.ifpi.se). Utförliga intervjusvar från representanter som innehar relevanta 

positioner inom dessa två bolag, utgör en förhållandevis god översikt av de största svenska 

majorbolagens marknadskommunikation via sociala medier. Förutom Jaqe och Amir så har jag även 

intervjuat Jens Bengtsson, produktchef på Sony, samt Josefin Hafen, Digital Account Manager på 

Universal. En mer ingående presentation av respondenterna återfinns i metodavsnittet. 

Ett återkommande inslag under studien är begreppet ”majorbolag”. Jag har valt detta istället för  

exempelvis ”skivbolag” för att göra en distinkt åtskillnad mellan mindre och större bolag. Jag 

använder majorbolag för att tydligt visa att det är stora, internationella bolag det handlar om,  

dessutom känns begreppet ”skivbolag” något förlegat, med tanke på hur få skivor som säljs årligen.
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2. TIDIGARE FORSKNING

Den tidigare forskning jag identifierat inom området består av ett par kandidatuppsatser som alla på 

ett eller annat sätt behandlar marknadskommunikation kring artister. Ljungkvist & Modess utförde 

år 2009 en studie av hur svenska independentbolag kommunicerar med sin marknad via sociala 

nätverk på internet. De kom fram till att independentbolag borde fokusera nästan all sin 

marknadskommunikation på sociala nätverk och framhåller därmed sociala medier som de absolut 

viktigaste plattformarna för independentartister att marknadsföra sig på (Ljungkvist & Modess 

2009). Hanna Lindblom studerade 2010 hur svenska frilansande folkmusiker lanserar sig själva och 

kom bl.a. fram till att folkmusikernas marknadsföring främst sker via internet, och därmed sociala 

medier, hemsidor, etc (Lindblom 2010). Båda dessa studier lägger alltså stor vikt vid artisters 

närvaro på och användande av sociala medier. 

I en något äldre studie (2007) kallad Att bli framgångsrik musikartist – De karakteristiska dragen i  

marknadsföring av artister intervjuades bl.a. en mängd aktiva aktörer inom musikbranschen och 

man kom bl.a. fram till att en artist behöver synas i de rätta medierna för att kunna bedriva effektiv 

marknadskommunikation. Dock läggs mycket större vikt vid TV som 

marknadskommunikationskanal och internet nämns mer som ett medium på uppgång än ett 

oumbärligt verktyg: ”Även Internet utnyttjas mer och mer nu för tiden som ett  

marknadsföringsmedel.” (Andersson, Krim & Sulejmanovic 2007). Resultaten i denna studie 

indikerar att man bara för ett par år sedan inte alls hade samma fokus på sociala medier inom 

musikbranschen. Tidsperspektivet är väldigt viktigt att ha i åtanke när man studerar fenomen 

kopplade till sociala medier. Det är först på senare år som sociala medier slagit igenom på bred front  

och börjat användas som marknadskommunikativa verktyg i stor utsträckning.

Även min uppsats indikerar att sociala medier idag är en väldigt viktig del av en artists 

marknadskommunikation. Dock fokuserar den mer specifikt på hur en artist kan bedriva 

marknadskommunikation via sociala medier utan att själv vara aktiv, ett område som mig veterligen  

inte har utforskats än.
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3. TEORETISK RAM

Kapitlet består av två huvudsakliga indelningar: 

− Traditionell marknadskommunikation via sociala medier 

Detta avsnitt inleds med en kort genomgång av marknadskommunikativa förhållningssätt 

som dominerade före webben, för att sedan gå in på vilka fördelar sociala medier möjliggjort 

för den marknadskommunikativa processen. Sedan följer en kort beskrivning av vad sociala 

medier inneburit för artister och avslutningsvis behandlas interaktion och strategi. Avsnittets 

huvudsakliga mening är att ge en översikt av hur företag (skivbolag) och artister kan nyttja 

sociala medieplattformar på bästa sätt och att visa att sociala medier numera är en självklar 

del av deras marknadskommunikation. Begreppet ”traditionell” kan verka lite märkligt i ett 

sammanhang som behandlar relativt nya populärkulturella fenomen, jag valde detta begrepp 

för att tydliggöra att det på relativt kort tid ändå etablerats vissa normer inom området.

− Spridning – opinionsledare och deltagande publik

Andra delen av kapitlet inleds med ett stycke om publikens aktiva roll i dagens sociala 

medielandskap, för att sedan gå in på opinionsledare och tvåstegskommunikation: hur olika 

delar av publiken har olika roller i ett budskaps spridning och hur delar av publiken påverkar 

varandra. Nästa stycke behandlar fenomenet word-of-mouth. Detta avsnitt är främst tänkt att 

ge en överskådlig bild av hur budskap (och därmed musik) kan spridas via sociala medier 

(och på nätet i stort).

3.1. Traditionell marknadskommunikation via sociala medier 

3.1.1. Innan nätet

Före Web 2.0 och det vi idag definierar som sociala medier så såg delar av den 

marknadskommunikativa processen annorlunda ut. Organisationer tenderade generellt att ha ett mer 

endimensionellt sätt att tänka kring sin kommunikation utåt. Man agerade ofta som en 

informationskälla som talade till konsumenten, inte med konsumenten. Denna grundläggande 

utgångspunkt, i kombination med ett smalare, mer centraliserat medielandskap än det vi har idag,  

innebar att kommunikationsprocessen kunde planeras i minsta detalj och kontrolleras i större 

utsträckning. Medielandskapet präglades av relativt få kanaler som nådde en väldigt stor publik, och 

man kunde därmed vara säker på att ett visst budskap skulle nå ett visst antal människor. Detta 
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innebar även att budskapet nådde en bredare publik än den tilltänkta målgruppen, eftersom de 

största TV-kanalerna och dagstidningarna hade väldigt stor publik (Mangold & Faulds 

2009:357,364; Qualman 2009:2).

3.1.2. Marknadskommunikativa fördelar

Sociala medier innebär till viss del minskad kontroll för organisationen vars budskap ska förmedlas. 

Mindre kontroll över hur informationen sprids via sociala medieplattformar, eftersom det i  

huvudsak är användarna (konsumenterna) som sprider information sinsemellan. Ett företag kan inte 

skapa en kampanj och veta med säkerhet huruvida den blir viral eller inte, huruvida den kommer 

engagera den tilltänkta målgruppen eller inte, dock kan de delta i, och påverka diskussionen kring 

produkten/varumärket. Insyn och påverkan i diskussioner kan vara extremt värdefullt för ett företag 

som vill sprida ett budskap och förstå sin målgrupp. Tack vare sociala mediers interaktiva 

utformning så kan en aktiv dialog hållas med konsumenter (och konsumenter sinsemellan) på ett 

sätt som aldrig varit möjligt tidigare. 

En annan ny och användbar funktion som en del sociala medier möjliggör är en väldigt träffsäker 

typ av segmentering. Tack vare den enorma mängd data som flera sociala medieplattformar samlar 

in om sina användares vanor, bakgrund och preferenser, erbjuds företag möjligheter att nå väldigt 

specifika målgrupper (Cohen 2013:178-179; Mangold & Faulds 2009:359).

3.1.3. Artister och sociala medier

För artister har sociala mediers explosiva expansion inneburit fantastiska möjligheter, men också 

nya, tidskonsumerande krav. Artister kan på ett aldrig tidigare skådat sätt producera innehåll i form 

av musikvideos, blogginlägg, mp3-filer, bilder, länkar, m.m. De kan dessutom sprida detta material  

snabbare än någonsin, och nå platser som tidigare låg utom räckhåll. Artister som använder sociala 

medier till sin fördel och verkligen nyttjar de möjligheter som finns i dessa verktyg har kunnat 

bygga upp egna kanaler där de kan nå ut med budskap till sina fans direkt, utan att behöva gå 

genom några mellanhänder (Hutchison 2013:8).

Det finns dock en viss övertro till hur detta har påverkat musikindustrin. Självklart finns det lyckade 

exempel på ”self-made” artister och Youtube-fenomen som slagit igenom utan majorbolag i ryggen, 

t.ex. den unga rapparen Mac Miller (www.nytimes.com), men skivbolagen har fortfarande en 
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väldigt aktiv och inflytelserik roll inom musikbranschen, och de representerar fortfarande en 

övervägande stor del av etablerade artister i västvärlden (Powers 2013:318). 

Med större möjligheter kommer även högre krav. Artister förväntas nu för tiden vanligtvis göra mer 

än ”bara” skapa musik, de förväntas även interagera med publiken och dela med sig av material 

utöver det musikaliska (Powers 2013:320). I dagsläget anses sociala medier mer eller mindre utgöra 

en självklar del av en artists marknadskommunikation. Allt fokus bör dock inte riktas mot dessa 

plattformar. För att uppnå maximal exponering bör man använda marknadskommunikation via 

sociala medier i kombination med mer traditionella medium, t.ex. radio och tryckt media  

(Hutchison 2013:174).

3.1.4. Interaktion och strategi

Det finns en mängd praktiska åtgärder som kan utföras för att uppnå marknadskommunikativa mål 

via sociala medier. Oavsett tillvägagångssätt så har man oftast följande mål med kommunikationen:  

att publicera material som engagerar användare och får dem att sprida det vidare till sina kontakter  

(Tuten 2008:45). Kontemporära marknadskommunikationsstrategier fäster ofta stor vikt vid just 

dialogen med användarna. Som tidigare nämnt beror detta bl.a. på att PR- och 

kommunikationsbranschen delvis har förlorat initiativet till användarna, det är de som är den 

viktigaste delen i informationsflödet på sociala medier, och de ägnas därför mer tid och eftertanke 

(Mangold & Faulds 2009:357). Erik Qualman går så långt som att påstå att annonsering via sociala 

medier framöver inte främst kommer handla om de utformade kampanjerna, utan om en fortlöpande 

dialog i första hand (Qualman 2009:174).

Den mest grundläggande nivån av marknadskommunikation via sociala medier går ut på att placera 

ut synliga annonser på en sida och genom dessa försöka inspirera till klick. Det som skiljer denna 

form av annonsering från traditionell annonsering (i t.ex. tryckta medier) är den avancerade 

segmentering som vissa sociala medier (exempelvis Facebook) erbjuder. Facebooks s.k. ”social 

ads” identifierar målgrupper baserat på användarnas profiler och beteende. Genom att publicera 

annonser (eller ”sponsored stories” som de kallas) som är relaterade till användarnas nyhetsflöde 

och/eller profil, uppmuntrar Facebook till diskussion och word-of-mouth spriding (Cohen 

2013:178; Tuten 2008:38,49). 
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3.2. Spridning – opinionsledare och deltagande publik

3.2.1. Deltagande publik

Tidigare arbetade marknadskommunikatörer ofta utifrån traditionella kommunikationsmodeller med 

en sändare och en mottagare. Internets interaktiva karaktär och det faktum att användare producerar,  

publicerar och delar material, i kombination med lättillgängliga teknologiska verktyg som 

underlättar dessa processer, har lett till nya, mer flexibla sätt att se på konsumenten. Begrepp som 

deltagande publik, ”prod-users” och ”co-creative labour” karakteriseras av förhållningssätt där 

konsumenten är involverad i marknadskommunikationsprocessen och aktivt producerar material 

som bidrar till den (Banks & Deuze 2009:420; Flew 2008:31-32; Gane & Beer 2008:98). 

Att använda sig av konsumenten som med-producent är ett tveeggat svärd för 

marknadskommunikatören. Å ena sidan är det en extremt billig och effektiv resurs, individer 

besitter generellt ett helt annat förtroende för sina medmänniskor än för de storföretag som försöker 

nå dem med olika budskap (Mangold & Faulds 2009:360). Fans, entusiaster och amatörer sprider 

information sinsemellan på ett sätt som aldrig tidigare skådat, och de gör det dessutom oftast gratis.  

Även djupt engagerade bloggare, bandbokare och fans som dagligen aktivt arbetar med sina 

plattformar och når en relativt stor publik gör det ofta för inga eller väldigt modesta intäkter.  

Därmed utgör de, ur ett marknadskommunikativt perspektiv, extremt kostnadseffektiva och pålitliga 

kanaler (Baym & Burnett 2009:438,442).

Å andra sidan utgör dessa med-producenter ett reellt hot mot de professionella utövare som vill 

nyttja deras tjänster. Eftersom de aktivt deltar i den produktiva processen så tar de också i allt större 

utsträckning över delar av proffsens arbetsuppgifter. Gränserna suddas ut mellan producent och 

konsument samtidigt som fler och fler experter pekar på att denna trend kommer fortsätta, och att  

mediebolagen och marknadskommunikatörerna måste vara lyhörda och flexibla inför förändringen 

(Banks & Deuze 2009:421-422). Vissa går så långt som att påstå att marknadskommunikatörens roll 

är på väg att försvinna. Den framgångsrika, dåvarande creative directorn för den amerikanska 

kommunikationsbyrån Crispin Porter + Bogusky, Alex Bogusky förutspår sin egen och sina 

kollegors och konkurrenters avveckling med följande citat: 

”The future of advertising is that it doesn’t exist. The party is coming to an end for everybody.” 

(Deuze 2007:256; cit. efter Padgett, 2004)
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Hur man än vill se på den deltagande publikens roll i dagens dynamiska informationsflöde, så kan 

man inte bortse från det faktum att produktion och konsumtion vävs samman alltmer, och att den 

aktiva konsumenten tar allt större plats i marknadskommunikationsprocessen. Nyttjat på rätt sätt så 

kan man som bolag, marknadskommunikatör och artist uppnå bred exponering och kostnadseffektiv 

reklam genom den deltagande publikens med-produktion (Banks & Deuze 2009:422).

3.2.2. Opinionsledare och tvåstegskommunikation 

För att kunna identifiera och förstå olika delar av den deltagande publiken, och de mångfacetterade 

roller som olika individer kan inneha i spridningen av ett budskap, är det nödvändigt att studera 

fenomenet opinionsledare. Det som lagt grunden för moderna teorier och undersökningar kring 

opinionsledare och tvåstegskommunikation är en studie utförd av Paul Lazarsfeld och Elihu Katz 

för knappt sjuttio år sedan, kallad The Peoples Choice. Denna studie ämnade undersöka 

massmedias inflytande på väljare i det amerikanska presidentvalet. Ett oväntat resultat visade sig  

dock: respondenterna visade sig mer benägna att bli påverkade av politiska diskussioner än av 

massmedial rapportering. Ur denna upptäckt föddes Katz & Lazarsfelds teori The Two-Step Flow of  

Communication och deras definition av opinionsledare som har lagt grunden för efterföljande 

forskning i ämnet. Deras forskning visade att massmedias information först når opinionsledare som 

sedan för informationen vidare till de bekantskaper som opinionsledarna har inflytande över. 

Relationen mellan opinionsledare och de människor de influerar är flytande: opinionsledare är inte  

en separat grupp som nödvändigtvis har mer inflytande än andra. Olika människor fungerar som 

olika typer av opinionsledare inom olika områden för människor i deras bekantskapskrets. Man kan 

alltså vara opinionsledare inom flera områden och samtidigt bli påverkad av opinionsledare inom 

olika områden (Balnaves et al. 2009:59; Katz 1957:1; Katz & Lazarsfeld 1955:128). Styrkan hos 

opinionsledare återfinns i det förtroende som deras bekantskaper har för dem. Man har inom 

marknadsföring länge varit medveten om opinionsledares makt, och försökt influera deras val och 

informationsspridning på olika sätt (Kozinets et al. 2010:72). 

Studier kring tvåstegskommunikation och opinionsledare har utvecklats till ett eget 

forskningsområde: diffusionsforskning. Inom detta fält utforskas huvudsakligen två delar: de 

mentala processer som uppstår när människor tar till sig nya idéer och produkter (adoption) och de 

sociala system som nya idéer och produkter passerar igenom (diffusion). Ett grundläggande 

vetenskapligt verk inom detta område är Diffusion of Innovations av E.M Rogers (Balnaves et al. 

2009:61). 
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Rogers identifierar fem olika typer av ”adopters”:

− Innovators (först på bollen, hänger allmänt med i utvecklingen)

− Early adopters (större grupp än innovators, intresserade av utveckling och ofta välutbildade)

− Early majority (största gruppen tillsammans med Late majority, lite mer avvaktande)

− Late majority (agerar strax efter Early majority, mer skeptiska, påverkas av grupptryck)

− Laggards (sist, utövar nästan inget opinionsledarskap, traditionellt lagda, misstänksamma)

(Rogers 1995:263-265).

Diffusion och adopters är intressanta element att reflektera över när man studerar ett budskaps 

spridning via nätet, då det är viktigt att kunna identifiera olika delar av publiken och hur 

spridningen går till.

3.2.3. Word-of-mouth 

Word-of-mouth kan summeras som informationsspridning konsumenter emellan, med eller utan 

påverkan från marknadskommunikatörer. WOM karakteriseras av en vilja att hjälpa andra, att varna 

om undermålig service eller prestanda, eller att uttrycka status (Kozinets et al. 2010:71-72).

Den främsta anledningen till att man som kommunikatör vill uppnå word-of-mouth effekter är inte 

det faktum att det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten för ditt budskap att spridas. Den största 

fördelen med word-of-mouth är den höga grad av tillit som budskapet tilldelas tack vare 

förmedlarna, alltså användarna. Massorna är vana vid att bli bombarderade med annonser i alla dess 

former och folk har i allmänhet väldigt lågt förtroende för budskap som förmedlas av bolag. Om de 

däremot mottar budskapet från en vän eller bekant i deras sociala nätverk så är de generellt mer 

mottagliga och mer benägna att imitera vännens beteende, och alltså på ett eller annat sätt interagera  

med budskapet (Cohen 2013:179; Mangold & Faulds:360; Tuten 2008:44).

Möjliga effekter av word-of-mouth spridning har varit kända för marknadskommunikatörer långt 

innan sociala medier (och internet) slog igenom på allvar. Word-of-mouth marknadsföring beskrivs 

av Kozinetz et. al. som: ”avsiktligt inflytande på kommunikation konsumenter sinsemellan, genom  

professionella marknadsföringstekniker”. Marknadskommunikatörens jobb är att uppmuntra 

användarna till att ta del av dennes budskap och att bli tillräckligt engagerade/intresserade för att  

sprida detta budskap vidare. Detta är självklart ingen lätt uppgift då det inte finns några garantier för 

att användarna ska genomföra den önskade handlingen, men en lyckad word-of-mouth kampanj kan 

nå otroliga resultat utan att behöva involvera några större kostnader (Kozinets et al. 2010:71-72).

9



4. METOD 

Datan som denna studie utgår ifrån har hämtats från en rad kvalitativa intervjuer. Jag har valt att  

utgå ifrån en kvalitativ metod eftersom jag anser att de ämnen som studeras kräver mer utförliga 

och djupgående svar än vad kvantitativa metoder kan erbjuda. Ämnen som ställer respondenterna 

inför frågor av öppen karaktär, som kan vara svåra att besvara kortfattat och därmed kräver utförliga 

svar bör undersökas med hjälp av kvalitativa metoder (McCracken 1988:17). 

4.1. Semi-strukturerade intervjuer 

Det finns olika typer av semi-strukturerade intervjuer, gemensamt för dem alla är att de är relativt  

öppna och står i kontrast mot mer stängda intervjuvarianter. Förespråkare för semi-strukturerade 

intervjuer utgår ifrån att det är högre sannolikhet att respondenter uttrycker sina verkliga åsikter i  

dessa relativt öppna intervjusituationer (Flick 1998:76).

4.2. Expertintervjuer

Denna studie utgår ifrån fyra expertintervjuer. Jag har använt denna metod eftersom jag dels vill 

kartlägga Jaqes strategi, och jag anser det vara klokast att utgå ifrån att han själv och de 

skivbolagsrepresentanter som arbetar närmast honom utgör en grupp experter som tillsammans kan 

ge en nyanserad bild av hans strategi. Vidare vill jag även kartlägga hur majorbolag vanligtvis 

arbetar med sociala medier och kontrastera detta mot ovan nämnda strategi. Jag har valt att låta tre  

anställda representera större grupper (deras respektive skivbolag). Man hade möjligtvis kunnat 

använda semi-standardiserade intervjuer, eftersom de summerar varje respondents åsikter på ett 

effektivt sätt, vilket hade underlättat i kartläggningsprocessen där jag bl.a. kommer leta efter  

gemensamma nämnare (Flick 1998:82-84). Jag kommer använda vissa delar från den semi-

standardiserade traditionen för att underlätta för intervjuns upplägg, bl.a. för att dela in intervjun i  

olika teman. Dock anser jag generellt att expertintervjuer kräver mindre av respondenten (de slipper 

SLT-uppföljning) och är mer relevanta då en eller ett par personer kan användas som representanter 

för en hel grupp, vilket passar mitt syfte väl. Viktigt för expertintervjuer är att intervjuaren inte  

framstår som helt okunnig och bortkommen i ämnet, man bör visa att man är påläst och bekväm 

inom de områden som intervjun ska behandla (Flick 1998:92). Detta tror jag att jag har lyckats bra 
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med, alla respondenter i undersökningen är medvetna om min förförståelse sedan innan, då jag 

tidigare haft kontakt med dem i andra situationer. Jag presenterade även mitt forskningsområde lite  

kort inför varje intervju för att försäkra dem om att jag var införstådd med ämnet. Då man enbart 

använder sig av ett fåtal experter för att ge en bild av större gruppers aktiviteter, så är valet av 

respondenter avgörande för studiens utgång. De personer jag valt har relevanta positioner inom sina 

respektive bolag, vilket var det viktigaste för mig i mitt urval.

4.3. Urval och presentation av respondenter 

Jag har utforskat mina frågeställningar genom fyra semi-strukturerade expertintervjuer med följande 

aktörer:

 Jaqe – Artist.

Släppte nyligen sin första officiella singel ”Oprah” via Baba Recordings (Sony Music).

 Amir Šela – Konsult och produktchef på Sony Music och Baba Recordings.

Produktchef och PR-ansvarig för Jaqe. Har arbetat på Sony Music sedan 2011. Tillsammans 

med Stefan Johansson (Baba Recordings) så är han den person som jobbar absolut mest med 

Jaqes marknadskommunikation.

 Jens Bengtsson – Produktchef på Sony Music.

Kommer arbeta aktivt med Jaqes marknadskommunikation när han blir albumaktuell,   

under tiden hjälper han till med övrig marknadskommunikation kring Jaqe.

 Josefin Hafen – Digital Account Manager på Universal Music.

Representant från konkurrerande majorbolag, jobbar bl.a. med digitala leveranser och digital 

marknadskommunikation (främst kampanjarbete kring aktuella släpp).

För att kunna undersöka min första frågeställning (den som behandlar Jaqes 

marknadskommunikation) ville jag dels få data direkt från upphovsmannen själv, detta för att kunna 

förstå en eventuell bakomliggande filosofi som styr de marknadskommunikativa val han gör, 

identifiera de händelser som varit avgörande för hans karriär, samt belysa de specifika drag som 

utmärker hans strategi. Dels ville jag samla in material från en av de personer som arbetar absolut  

mest med Jaqes marknadskommunikation i dagsläget, d.v.s. Amir Šela. Amir har god insikt i både 

Baba Recordings och Sony Musics arbetssätt och kan därmed även ge en bild av deras generella 

strategier (för att tydliggöra: Baba Recordings är ett dotterbolag till Sony Music). Jag valde även att  

intervjua Jens Bengtsson, produktchef på Sony Music, för att få ett annorlunda perspektiv från den 

överordnade organisationen. Jens arbetar över ett något bredare spektrum än vad Amir gör, han 
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jobbar med flera olika genrer och har därmed erfarenhet från en mängd olika typer av 

musikmarknadskommunikation. Den sista respondenten, Josefin Hafen, ger en bild av hur Sonys 

största konkurrent, Universal Music vanligtvis arbetar med digital marknadskommunikation. Även 

om hon inte har mycket direktkontakt med artister så är hon ytterst relevant för studien eftersom 

hon arbetar mycket med olika artistkampanjer på sociala medier, samt sköter mycket av 

kommunikationen på Universals Facebook-sida. Josefin och Jens svar används även för att få 

ytterligare perspektiv på Jaqes strategi. 

Respondenterna är väl insatta i den svenska musikbranschen och arbetar med några av landets 

största artister, t.ex Veronica Maggio, Daniel Adams-Ray, Peter Jöback, Ison & Fille, Tove Styrke, 

Jonathan Johansson, och Lilla Namo. 

Syftet med intervjuerna är att kartlägga och problematisera Jaqes marknadskommunikationsstrategi,  

samt återge en bild av hur svenska majorbolag vanligtvis arbetar med digital 

marknadskommunikation enligt deras egna representanter. Detta ska uppnås genom att undersöka 

hur mycket vikt de lägger vid sina artisters närvaro på sociala medier, vilken typ av information de 

lägger upp, hur frekventa deras inlägg är, o.s.v.

4.4. Utförande

Jag har, inspirerad av semi-standardiserade intervjuer, valt att dela upp mina frågor i tre tydliga 

delar för att både jag och respondenterna ska få en tydlig struktur (Flick 2006:156): 

− Del 1: Uppvärmning

− Del 2: Marknadskommunikation via sociala medier 

− Del 3: Marknadskommunikation kring artisten Jaqe

Helst ska man i semi-strukturerade intervjusituationer försöka att inte ha ett slutet frågebatteri, och 

hellre använda tematiska indelningar med förslag till frågor som man kan utveckla under samtalets  

gång (Kvale & Brinkmann 2009:43). Jag har som ovan nämnt valt att dela in intervjun i olika 

teman, men då jag inte känner mig särskilt van som intervjuare så kände jag att det var bäst att vara 

på den säkra sidan och vara förberedd med en rejäl arsenal av frågor. Vilket alltså innebär att många 

av frågorna är formulerade i förväg, samtidigt som jag har försökt ställa relevanta följdfrågor i så 

stor utsträckning som möjligt. 
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Under uppvärmningsfasen har jag fokuserat på att ställa lättsamma, ytliga frågor för att få igång 

samtalet. Dock ser jag till att de inte är irrelevanta utan håller mig inom ämnet. Jag bibehåller en  

liknande strategi när jag går över till de mer djupgående ämnesområdena, då jag ser till att inleda 

varje område med en ganska generell, enkel, kort fråga för att få igång intervjupersonens tankar 

kring ämnet. Del 2: ”Hur stor del av artisterna du arbetar med har en hemsida?”. Del 3: ”När hörde 

du först talas om Jaqe?”. Helst ska varje ämnesområde inledas med en öppen fråga, jag har dock 

endast gjort det på ämnesområde nr. 3. Då del 2 låg i direkt anslutning till uppvärmningsfrågorna så 

ville jag se till att göra en smidig övergång till de mer djupgående frågorna genom att ta oss in på 

området genom ganska grundläggande frågor som kan besvaras snabbt och enkelt. 

Frågebatteriet modifierades något inför varje intervju, jag anpassade frågor efter respondenternas 

respektive roller och ändrade även (eller tog bort) frågor som jag inte tyckte hade fungerat bra. 

Samtliga intervjuer med majorbolagsrespondenterna skedde på deras respektive kontor i Stockholm. 

Jag hade förberett dem på att det skulle ta mellan 45 – 60 min (ungefär) och de hamnade 

däromkring (42 – 57 min). Intervjun med Jaqe gjordes via Skype eftersom vi bor på olika orter, 

dessutom befann jag mig på en längre utlandsresa vid intervjutillfället. Skype visade sig dock 

fungera utmärkt som intervjuverktyg och vi hade en lång och givande intervju. 

4.5. Reliabilitet, validitet och reflexivitet

Eftersom studien vilar på djupgående, kvalitativa intervjuer, där en stor del av datan är beroende av 

författarens subjektiva tolkning så ska det framhållas att resultaten med största sannolikhet är unika 

för mitt förhållningssätt. En annan författare med annorlunda referensramar skulle utifrån samma 

metod och material kunna komma fram till helt andra slutsatser (Flick 1998:222-224). Med detta i  

åtanke har jag försökt hålla mina tolkningar separata från respondenternas uttalanden, så att läsaren 

kan göra sin egen tolkning av dessa. För att underlätta denna uppdelning har jag använt tydliga citat  

och försökt att hålla dem utanför löpande text så mycket som möjligt. 

Då studiens fokus (rättare sagt underfrågor) har ändrats två gånger under arbetets gång så har vissa 

delar av transkriptionerna visat sig överflödiga. Tidigare ämnade jag undersöka möjliga effekter av 

passiv digital marknadskommunikation på Jaqes image och mytbildning kring honom, och även 

studera effekter av överexponering för en artist. Detta visade sig dock vara för breda områden och 

jag bestämde mig för att försöka smalna av och hålla studien kärnfull istället. Expertintervjuer ska 

fokusera på relevanta teman och inte sväva iväg för mycket, icke-produktiva ämnen ska sållas bort, 
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något som jag nog skulle kunna ha gjort i ett tidigare skede för att slippa ödsla material (Flick 

1998:92). I den första intervjun (med Jens Bengtsson) så märkte jag under transkriptionsarbetet att 

jag ställt en rad otydliga och överdrivet långa frågor, som kan ha förvirrat respondenten. Jag gjorde 

mitt bästa för att vara tydligare och mer direkt under resterande intervjuer.

En grundläggande utgångspunkt att ha i åtanke gällande reflexivitet är att forskaren är en del av den 

sociala värld som han/hon studerar, och att detta kräver erkännande och självrannsakan, samt att 

relation och samspel mellan forskare och respondent måste utredas för att kunna förstå resultaten till  

fullo (Alvesson 2011:120). Det ska därmed nämnas att jag är bekant med samtliga respondenter på 

ett personligt plan sedan tidigare. Då jag själv är verksam inom musikbranschen så har jag 

interagerat med flera av respondenterna på både ett personligt och ett professionellt plan. Detta har  

förmodligen påverkat min tolkning av datan eftersom jag känner till respondenternas betoningar,  

humor och i vissa fall deras förutfattade meningar. Jag tror det har varit övervägande positivt för 

intervjusituationerna då våra redan etablerade relationer såg till att det fanns en hög grad av tillit  

och förtroende, och samtalen kunde därmed flöda på relativt fritt.

Fyra intervjuer kan verka lite. Man ska dock ha i åtanke att kvalitativa intervjuer främst bör 

fokusera på att gå in på djupet och förstå respondenternas kulturella föreställningar, och därför är ett 

stort antal intervjuer inte relevant om man inte har utrymme/tid/resurser för detta (McCracken 

1998:17). Jag valde att hellre arbeta intensivt och utförligt med ett mindre antal intervjuer och 

fokusera på att intervjua så relevanta respondenter som möjligt, och att bearbeta intervjumaterialet  

ordentligt istället för att ha ett större antal intervjuer och inte hinna bearbeta dem på djupet. En eller  

två intervjuer till skulle dock möjligtvis ha kunnat göra analysen av majorbolagens 

marknadskommunikation rikare och mer nyanserad.

För att undersöka spridning och effekter av spridning grundligt så skulle man kunna utgå från 

publiken istället och exempelvis göra en receptionsanalys. Jag valde dock att fokusera på aktiva 

aktörer inom musikbranschen för att kunna täcka ett större spektrum: från planering till utförande av 

marknadskommunikativa strategier. Studiens respondenter besitter viss kunskap som publiken inte 

skulle kunna bidra med.
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5. ANALYS

Detta avsnitt inleds med en kartläggning av Sveriges två största majorbolags 

marknadskommunikation via sociala medier, och beskriver därefter Jaqes passiva strategi, för att 

sedan avslutningsvis kort analysera passiv digital marknadskommunikation ur ett 

majorbolagsperspektiv. Indelningen har gjorts för att läsaren först och främst ska få en tydlig bild av 

de strategier som majorbolag använder i sin marknadskommunikation på sociala medier, och få en 

bakgrund att jämföra Jaqes strategi mot.

5.1. Svenska majorbolags marknadskommunikation via sociala medier

I denna första del av analysen kommer jag endast utgå ifrån de respondenter som aktivt arbetar med 

majorbolagens marknadskommunikation, alltså kommer inte Jaqes svar vara representerade.

5.1.1. Artister och sociala medier

Intervjuerna visar att samtliga skivbolagsrepresentanter uppskattar att alla deras artister (med 

undantag för Jaqe då förstås) har konton på sociala medier. Samtliga svarade även att de uppmanar 

sina artister att vara aktiva på sociala medier. Sveriges två största majorbolag lägger, enligt mina  

respondenter, väldigt stor vikt vid sociala medier som marknadskommunikativt verktyg. Den 

självklara roll som sociala medier spelar i marknadskommunikationen kring dagens artister 

illustreras väl av Josefin:

”... jag tror att man har väl den här generella tanken att om man inte finns med i sociala medier så  

finns du inte riktigt, idag liksom...”

Eftersom majorbolagsrespondenterna representerar ett stort antal artister och innehar relevanta 

positioner inom respektive företag, med god inblick i marknadskommunikativa processer så vill jag 

påstå att deras svar visar att artister kopplade till de två största majorbolagen normalt sett använder  

sociala medier som ett marknadskommunikativt verktyg, och att representanter från deras skivbolag 

vanligtvis uppmuntrar deras aktivitet på sociala medier. 

Sony-respondenterna verkar vara eniga om att det viktigaste en artist får ut av att finnas på sociala 

medier är det faktum att denne kan kontrollera sina egna kanaler. Både Jens och Amir resonerar 
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kring detta vid ett flertal tillfällen. Jens anser att egna kanaler ger artisten en möjlighet att aktivt  

påverka hur dennes varumärke uppfattas utåt. Amir uttrycker liknande åsikter när han resonerar 

kring hur man som artist kan kontrollera bilden av sig själv utan att vara beroende av andra aktörer:

”Och jag tror att ju mer du kan styra dina egna kanaler desto bättre, eller bättre vet jag inte, men  

mer kontrollerad bild av dig själv kan du ge. Sedan om den är positiv eller negativ, den är ju inte  

objektiv i alla fall, utan du väljer själv. Precis som med, även om du inte är artist så när du har ett  

eget Facebook-konto så styr ju du bilden av dig själv helt enkelt, gentemot andra. Och det är väl  

det som folk vill, alltså att man vill ju styra sin egen... man vill inte vara beroende av någon annan,  

man vill ju kunna styra allting själv, typ.”

Dessa observationer sätts i ett större sammanhang när han resonerar kring den makt som egna 

kanaler kan innebära för artisten, samtidigt som denne blir mindre och mindre beroende av övriga 

medier ju mer de egna kanalerna växer och de traditionella medierna tappar mark:

”De är inte samma, de har inte samma inflytande som de hade för fem – tio år sedan, utan att det  

är mer och mer viktigare att man styr sina egna kanaler och just nu visar det sig att de artister som  

har ett stort följe och är populära, behöver inte i samma utsträckning liera sig med andra kanaler,  

utan kan för det mesta styra allting själva.”  - Amir Šela

5.1.2. Interaktion

Kontemporära marknadskommunikationsstrategier fokuserar som tidigare nämnt mycket på en 

aktiv dialog och fortlöpande interaktion med användarna på sociala medier (Mangold & 

Faulds:357). Sony Music verkar enligt Jens och Amir lägga mycket vikt på detta område och båda 

nämner interaktion mellan artist och fan flera gånger. Amir berättar att han i samband med varje  

släpp försöker interagera med publiken, interaktivitet är ständigt närvarande i hans strategiska 

marknadskommunikation. Amir och hans kollegor försöker väldigt ofta inkorporera bilder i deras 

inlägg eftersom bilder enligt honom har en tendens att få användare att interagera i högre grad än 

bara rena länkar. 

”Så att man skapar ändå content kring själva grejen, inte bara det man säljer...”

Man lägger alltså inte bara energi på att exponera materialet som ska säljas (musiken, alltså  

länkarna), utan även på material som syftar till att engagera användaren och få denne att interagera  
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med inlägget, t.ex. like:a eller kommentera. Att lyckas engagera användare och fans verkar vara 

bland det absolut viktigaste vad gäller Sonys marknadskommunikation via sociala medier. 

Interaktivitetens monumentala betydelse illustreras av Jens när han ska redogöra för sin definition 

av optimal marknadskommunikation:

”Så att ja optimal marknadskommunikation där, alltså om man ska gå in mer på detalj så handlar  

det ju bara om att sprida intressant information till de som vill ha den och hitta sätt att aktivera  

fans, att interagera med fansen.”

5.1.3. Strategi

5.1.3.1. Utformning och publicering av material 

Vad gäller paketering av inlägg så kan man utläsa tydliga likheter i Josefins och Amirs 

förhållningssätt. Inläggen ska innehålla länkar till produkten (musiken) via olika tjänster, båda 

nämner Spotify, iTunes och Wimp som de länkar man huvudsakligen fokuserar på, Amir nämner 

även Youtube. Enligt Amir är Spotify-länkar prioriterade per automatik eftersom Spotify är den 

huvudsakliga intäktskällan för Sony Music och majorbolagen överlag. Enligt IFPI:s (International 

Federation of the Phonographic Industry) senaste siffror står digital musik för 75% av skivbolagens 

totala försäljning, och med tanke på att Spotify dominerar den digitala musikmarknaden totalt så är  

det inte konstigt att man prioriterar dem över andra aktörer (www.ifpi.se2).

Man fokuserar vanligtvis på att hålla inläggen korta och koncisa, både Amir och Josefin framhåller 

att man inte vill ha med för mycket text, att man försöker hålla budskapet komprimerat och 

informativt. 

”Grundidén är ju att få ut all form av kommunikation man vill få ut med så lite text som möjligt,  

och så ”snyggt” som möjligt.” - Amir 

Även följande svar från Josefin indikerar att man vill fatta sig kort när man publicerar ett inlägg:

”Det ska väl vara kort men ändå informativt liksom så att man inte missar någonting, du har ju  

några meningar på dig att liksom få ut ett budskap och då vill du ändå ha med så att folk kan  

lyssna, alltså hitta, hjälpa folk att hitta rätt så att säga.”
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Exempel på inlägg

Figur 1: Exempel på Baba Recordings och Sony Musics inlägg på Facebook.

Samtidigt lägger, som tidigare nämnt, alla tre majorbolagsrespondenter stort fokus på interaktion 

och dialog med användarna. Frågan är hur dessa två aspekter förhåller sig till varandra. Kan man 

publicera en kort, informativ text som samtidigt engagerar och bjuder in användaren till interaktion?  

Det känns som att det mesta lämnas åt slumpen i en sådan situation, som om man lägger ansvaret 

för interaktion i användarnas händer. Dock framhåller även Amir, som tidigare nämnt, att han främst 

försöker uppmana till interaktion på andra sätt, framförallt genom att använda bilder, som ju på 

egen hand kan kommunicera ett budskap på ett kärnfullt sätt.

Gemensamt för samtliga majorbolagsrespondenter är att de kopplar deras marknadskommunikativa 

handlingar och frekvensen på deras inlägg till hur aktuella artisterna är. Samtliga framhåller att man  

lägger mest energi och har högst frekvens kring album- och singelsläpp och turnétider. Jens berättar 

även att under tiden emellan släpp (det han benämner som kalla projekt) så ligger initiativet att  

publicera material mer hos artisterna. Tid verkar även spela roll på mikronivå, alltså för varje enskilt 

inlägg. Jens berättar att de på Sony Music använder sig av verktyg som talar om vilka tidpunkter 

som är bäst lämpade för publicering och att de tar dessa i beaktning när de gör inlägg. Dessa 

verktyg kan visa vilka tidpunkter specifika målgrupper är aktiva vid och bolagsrepresentanten kan 

anpassa sig efter det. 
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5.1.3.2. Personlig prägel kontra praktisk information

Jens berättar att de på Sony ibland försöker ha med personligt präglad information i materialet de 

publicerar, även om det inte är artisten själv som gör inlägget:

”I och med att de personliga elementen får större genomslag i sociala medier försöker vi ha en  

personlig twist även på praktiska saker som vi själva lägger upp...”

Enligt Jens försöker de alltså involvera personliga element i material som inte publiceras av 

personen som representeras i inlägget. Amir verkar ha ett liknande synsätt, han berättar att han i 

vissa fall kan involvera personliga element i inlägg, om artisten ifråga ber om det. Han berättar även 

att material som inte har med något specifikt projekt att göra engagerar användare i större 

utsträckning än de faktiska släppen:

”Alltså vad det gäller interagering med fans och om man ska se det till antal likes och antal  

kommentarer och antal spridningar så tenderar ju oftast, oftast saker och ting som inte är kopplade  

till ett släpp att generera mer likes och mer spridning än enbart informativa uppdateringar kring ett  

släpp.”

Det är intressant att man fäster så stor vikt vid den personliga prägeln, och det faktum att man 

försöker skapa en sådan även när det inte är artisten själv som publicerar materialet. Jens 

problematiserar den personliga aspekten ytterligare och påstår att det är ovanligt att de (Sony) 

publicerar material i jag-form och att det beror mycket på vilket projekt det gäller, och ”ifall  

artisten man jobbar med har en tonalitet som är lätt eller svår att imitera”. Jens indikerar alltså att 

det händer att skivbolaget går in och imiterar artistens karaktär, och i vissa fall publicerar material  

som om de var artisten själva.

Det fokus man lägger på personligt präglat material indikerar att man som skivbolag försökt förstå 

vilken typ av information som är mest engagerande och intressant för användarna och anpassat sig 

därefter. Det blir som en sorts falsk gestaltning av artistens offentliga uttryck, som samtidigt 

innehåller musikstycken (eller videos, intervjuer, etc.) skapade av artisten. Inläggen publiceras ju 

dessutom med artistens godkännande. Man kan likna detta fenomen vid följande scenario: VD:n för 

ett stort företag har inte tid att skriva och signera ett viktigt utskick som ska gå ut till samtliga  

anställda, istället formulerar hennes sekreterare brevet och skriver under med VD:ns namn, under 
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VD:ns överseende och godkännande. Handlingen utförs inte av VD:n men ska gestalta henne utåt, 

med hennes välsignelse.

Frågan är om det är möjligt att ha en ”personlig twist” på material som inte publiceras av personen 

som ska gestaltas? Det personliga är det individuella, en människas utmärkande drag, beteende, 

uttryck. I det långa loppet tror jag det blir väldigt svårt att hålla uppe en trovärdig gestaltning av en  

artist, då dennes personliga karaktär och uttryckssätt ofta känns igen av fansen. Kanske kan denna 

aspekt ha en koppling till Amir och Josefins tendenser att använda så lite text som möjligt i deras 

inlägg. Man kan tänka sig att det är enklare att bibehålla illusionen av artistens aktivitet om man 

fattar sig kort och inte gör för många utsvävningar. 

5.1.4. Marknadskommunikativ mall

Alla tre ger uttryck för att varje projekt behandlas individuellt och att strategi kan skilja sig mycket  

från projekt till projekt. Detta betonades på flera olika ställen i samtliga intervjuer, varje projekt ska  

behandlas unikt. Samtidigt berättade samtliga att de vanligtvis ändå utgår ifrån någon form av mall  

när de planerar och aktualiserar en strategi, att det finns element som de alltid försöker ha med. 

Utifrån respondenternas svar har jag sammanställt dessa i en lista.

 Länkar till digital försäljning (Spotify, iTunes, Wimp, Youtube)

 Datum (släpp, spelning)

 Kort text, gärna personligt präglad

 Anpassa språk efter artistens uttryck

 Innehåll utöver produkten, t.ex. bild(er) (affischer, klistermärken)

 Tags (tagga t.ex. artisten)

 Ta reda på när målgruppen är aktiv, publicera därefter

 Anpassa efter medium (olika sociala medier har olika styrkor)

 Svarspolicy (bemöt kritik, gilla kommentarer, svara på frågor)

5.1.5. De viktigaste sociala medierna 

För att få en överblick av vilka sociala medier som är av störst vikt för majorbolagsrespondenterna 

så har jag sammanställt en tabell med de sociala medier som har nämnts mest i intervjuerna,  

uppritat efter hur många gånger de nämnts sammanlagt. Jag har inte haft med några specifika 
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sociala medier i mina intervjumallar, däremot har det dykt upp specifika sociala medier i en och 

annan följdfråga, men då oftast som en följd av att respondenten nämnt ett specifikt medium. Detta  

är inget exakt eller på något vis fulländat sätt att mäta olika mediers popularitet och användning, det  

är mest tänkt att ge en fingervisning på vilka sociala medier som ligger närmast till hands och 

används mest av studiens respondenter. Då jag vill återspegla majorbolagens användning så har 

Jaqes svar utelämnats ur tabellen.

Sociala medier som nämnts mest

Figur 2: Sociala medier som nämnts mest procentuellt (egen)

Facebook 64% – Instagram 21% – Twitter 7% – Youtube 7%

”Alltså en Facebook-sida måste alla ha, typ. 

Så att har man inte det då, ja då får vi skaffa det.” 

− Jens
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5.2. Passiv digital marknadskommunikation – Jaqes strategi

”Nej jag vet inte, det hade liksom varit, 

jag vet inte, så mycket vettigt har jag inte att säga liksom.”

− Jaqe

5.2.1. Jaqe och skivbolaget

Jaqes strategi är enligt honom själv egentligen väldigt enkel: han spelar in en låt eller ett helt  

projekt, ger den till en andrahandspart, som i sin tur släpper den och sköter 

marknadskommunikationen. Efter att ha analyserat datan har jag dock kommit fram till att hans roll  

är mer komplex än så.

Sedan första officiella singeln ”Oprah” släpptes i höstas så är det Baba Recordings som sköter all 

Jaqes marknadskommunikation. Han nämner två aktörer från Baba som främst är involverade i hans 

nuvarande marknadskommunikation: Amir Šela och Stefan ”Storken” Johansson. När det är dags att 

börja marknadsföra inspelat material så är det främst dessa två herrar som sätter sig ned och 

planerar kommunikationen. Enligt både Jaqe och Amir så har han själv inget inflytande på hur 

materialet kring släppet utformas eller marknadsförs via sociala medier och han är inte heller alls  

aktivt delaktig i spridandet av materialet. Han har på förhand ingen aning om hur materialet  

kommer se ut, utan litar fullt ut på att hans representanter sköter den biten: 

”Ja de frågar ju inte mig innan de skriver någonting om mig. Det har jag aldrig varit med om.”

Även om Jaqe inte har någon aning om hur materialet presenteras så har han ändå en tydlig, 

överseende roll i marknadskommunikationen kring honom. Amir beskriver Jaqe som ”delaktig men 

inte drivande” i strategin. Han har som ovan nämnt inga synpunkter på hur materialet utformas, 

däremot har han åsikter om var det publiceras och i vilka sammanhang han syns. Amir har 

upprepade gånger försökt övertala Jaqe att skaffa konton på sociala medier samt att registrera en 

hemsida. Han har även erbjudit sig att driva dem och sköta kommunikationen utåt. Jaqe har dock 

konsekvent vägrat blankt. Därför måste man som skivbolag ”gå runt” detta genom att publicera 

materialet via skivbolagets egna kanaler samt andra artisters kanaler. Enligt Jens så är det främst  

genom Instagram och Facebook som man jobbar materialet kring släppen. Amir berättar att de i  
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Jaqes fall använder ännu ett sätt att komma runt hans brist på egna kanaler, man försöker samla allt  

material om honom under en hashtag: #JaQe. 

Jaqe är även noggrann med vilka övriga medier han vill synas i. Det är skivbolaget som ordnar 

intervjuer, men det är Jaqe som bestämmer om han ska delta eller inte. Amir berättar att de därför i  

förväg kommer överens om vilka medier de ska fokusera på så han inte jagar fel aktörer i onödan.

5.2.2. Opinionsledare

För att kunna förstå vad som driver spridningen av Jaqes musik så har jag, genom 

intervjumaterialet, identifierat tre typer av opinionsledare (utöver skivbolaget) som är avgörande för  

spridningen: andra artister, media och publiken.

5.2.2.1. Andra artister

Förutom skivbolagets egna kanaler så sprider man som sagt även Jaqes material genom andra 

artisters sociala kanaler. Intressant att notera är att denna typ av spridning oftast sker ”av sig själv”,  

utan uppmaning från skivbolagets håll. Ett tydligt tecken på word-of-mouth effekter.

”Nej det har bara, det är sådana grejer som sker organiskt. Vi kan säga till typ så, vissa artister  

som vi har en viss relation med och som har en relation med Jaqe, ey kan inte du lägga upp den här  

på Instagram? Men oftast så är det ju bara att den dyker upp och så delar någon den, och oftast så  

är det artister som diggar honom och han har ett utgångsläge som är att andra artister tycker att  

han är cool, vilket är jävligt tacksamt, så delar de och gör reklam åt honom liksom.” - Jens 

Bengtsson

 

Jaqes popularitet bland andra artister får alltså en del av dem att öppna upp sina egna kanaler och 

sprida hans material vidare till sina fans. De fans som följer dessa artister bör ha ett relativt högt 

förtroende för artisternas omdöme eftersom de aktivt valt att följa deras informationsflöde. Detta 

ger Jaqes material ett tacksamt utgångsläge när det publiceras via artisternas diverse sociala kanaler,  

och innebär att han presenteras för nya potentiella fans. 

Andra artister spelar även en annan, enligt mig, större roll i Jaqes marknadskommunikation. När 

han samarbetar med mer etablerade artister så öppnas deras sociala kanaler upp ännu mer än i fallen 

då de bara postar hans material, i och med att han syns varje gång låten/videon postas eller nämns i 
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deras eller andras kanaler. Tre av fyra respondenter (Jens fick aldrig frågan då han var först ut och 

frågebatteriet inte var fulländat) pekade ut samarbetet med Mack Beats på låten ”I Centrum” som en 

avgörande händelse i Jaqes karriär. Även låten ”Ortens Favoriter Remix” nämns ett flertal gånger. 

Dessa låtar har tillsammans genererat miljontals streams och visningar på Spotify och Youtube, och 

har introducerat Jaqe för en stor lyssnarskara med ett etablerat intresse för hiphop-genren, tack vare 

de andra artisternas starka plattformar. Josefin resonerar här kring effekter av att en mindre känd 

artist samarbetar med en mer etablerad artist:

”Jag tror alltid att det är jävligt bra för mindre artister att samarbeta med större liksom, det är,  

något annat vore konstigt, för det blir ju lite som att, i sådana samarbeten, att den som är lite mer  

känd ger liksom, vad ska man säga, lite recognition typ till underdogen...”

Man skulle kunna säga att den mer etablerade artistens varumärke ”smittar av sig” på den mindre 

kända artisten och ger därmed denne mer trovärdighet, åtminstone bland den mer etablerade 

artistens fans.

5.2.2.2. Media

Jaqes ovanliga förhållningssätt till sociala medier har i sig lett till att han fått uppmärksamhet i  

andra medier. Enligt Jaqe är detta ingen förutsedd effekt av hans passiva marknadskommunikation, 

utan snarare ett fenomen som medierna själva har blåst upp.

”Och ska jag vara helt ärlig så är det liksom, det är ju andra som spelar på det mer du vet, alltså  

på riktigt jag har ju typ gjort... alla intervjuer jag någonsin har gjort tror jag, har de tagit upp att  

jag typ inte har en smartphone du vet. Nej jag har typ haft en smartphone sedan typ år tillbaka du  

vet, men folk gillar den där skiten, alltså sådär. Det är ju mer de själva som spelar på det, alltså jag  

bryr mig inte så mycket du vet. Men jag tror ändå att folk gillar det mer än vad jag egentligen  

tänker på det själv liksom. Och därför blir det liksom att folk tar upp det och sådant, med mig, och  

alla intervjuer som jag gör liksom.”

Det verkar finnas en medial myt kring Jaqe som målar upp honom som någon sorts oteknisk, 

omodern artist. Det är väldigt intressant att notera att en del journalister verkar utgå ifrån att han 

t.ex. inte har en smartphone, när han i själva verket har haft en i flera år. Det är inte en korrekt,  
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nyanserad bild av honom som är viktig, det är myten och storyn, något man blir varse om när man 

läser igenom intervjuer med Jaqe i Nöjesguiden och Sydsvenskan (www.nojesguiden.se; 

www.sydsvenskan.se). Jaqe är själv väldigt medveten om att media tycker om att använda denna 

vinkel. Han ironiserar medias förhållningssätt med följande finurliga observation: 

”Men samtidigt finns det något dubbelt i det för att liksom, jag har ändå gjort, tyvärr du vet, så  

pass många intervjuer ändå så att det finns intervjuer där jag snackar om att jag inte gör  

intervjuer. Så jäkla meta du vet, men du vet (skrattar).”

Samtidigt som denna vinkel ger en delvis felaktig, eller stundtals överdriven bild av honom så har 

den ändå genererat ett visst medialt intresse, vilket lett till ökad exponering. 

5.2.2.3. Publiken

Jaqe lägger själv stor vikt vid publikens roll i spridningen av hans musik: 

”Jo det är väl liksom bara de som sprider den liksom. Eller mer eller mindre. Men det är ju, alltså  

jag har inte superbred lyssnarkrets heller. Så jag har inte så mycket... på det sättet, jag har mer tur  

med att det är vissa som gillar det liksom, ja, en viss typ av lyssnare som jag har tjänat på.” 

Han identifierar här ”en viss typ av lyssnare” och berättar sedan att han ibland kan ha relativt få 

visningar på nytt material men att det ändå uppmärksammas av de stora bloggarna. Vidare klargör 

han att:

”Det behöver inte vara så stort därför att det behövs bara liksom så många av vissa som tycker om  

det liksom.”

Än en gång pekar han mot att det är vissa lyssnare som är avgörande för att något ska bli exponerat 

på en bredare front. Han indikerar även att den svenska marknaden inte är så stor och att det därmed 

inte krävs särskilt mycket exponering för att något ska ta fart:

”Så att allting är ju så här random, men jag menar att det behövs ju bara så mycket för att  

någonting ska flyga liksom. För att det är inte så stort, det är väl mer det jag menar.”
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Dessa observationer visar att det är en viss del av Jaqes publik som är avgörande för att hans 

material ska få en bredare exponering. Denna del av publiken skulle man kunna identifiera som 

”Early Adopters”, den andra kategorin i Rogers ”Diffusion of Innovations” (Rogers 1995:263-265), 

en del av publiken som upptäcker materialet tidigt och som sedan sprider det vidare via sina egna 

sociala kanaler. Jaqes ordval indikerar tydligt att vissa delar av hans publik har en större roll i 

spridningen av hans musik än andra.

5.2.3. Unik distansering

Jaqe tror själv att hans passiva marknadskommunikation har varit enbart positiv för honom. Han 

baserar bl.a. detta på att det är en unik approach:

”Nej det är väl för att det inte, jag tror inte det är så många andra som gör så. Och då är det  

positivt.”

Enligt honom innebär den unika aspekten att ryktet sprider sig mer eller mindre av sig självt utan att  

han som avsändare själv behöver vara drivande i processen:

”Men visst... Så att liksom, på det sättet så fungerar det men jag tror inte ens att du behöver driva  

det själv, bara för att det är så sällsynt du vet. För folk blir ju helt... folk tycker att det är sjukt. Åh  

wow har du inte smartphone? Du vet, ah har du inte Twitter? Och du ska vara artist? Så liksom,  

det är väl mer att folk har, tycker att det är så speciellt så att de hype:ar det själva liksom. Man  

behöver inte hype:a det själv.”

Själva passiviteten i sig gör alltså att lyssnarna uppmärksammar fenomenet, blåser upp det, och 

sprider det vidare via word-of-mouth, utan att Jaqe själv behöver agera på något särskilt vis förutom 

att fortsätta vara passiv. Denna observation kan kopplas ihop med medias (ibland överdrivna) fokus 

på Jaqes passivitet. Både media och delar av publiken verkar reagera på hans normbrytande strategi, 

tack vare att den är så sällsynt. Processen kan liknas vid någon form av snöbollseffekt, där han själv 

inte behöver skjuta på för att hålla bollen i rullning.

I och med att Jaqe är väldigt passiv i kommunikationen med sin publik så skapas en sorts distans till 

dem. Publiken får ingen information serverad förutom själva musiken, det finns inget ställe på nätet  

där de kan följa honom, varken privat eller professionellt. Jaqe drar en intressant parallell till stora,  

framgångsrika artister, där han ser en tydlig nytta med sociala medier: lyssnaren kan komma nära en 
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person som vanligtvis är på en mer ”onåbar” nivå. Men om artisten inte befinner sig på en sådan 

nivå så behöver lyssnaren, enligt Jaqe, inte komma så nära. Artisten kan istället tjäna på att göra det  

motsatta, alltså distansera sig från lyssnaren.

Nedan följer en modell som (med resultaten som grund) ämnar kartlägga hur Jaqes musik och 

varumärke kan spridas via olika nätverk.

Exempel på spridning av Jaqes material

Figur 3: Modell över Jaqes musik- och varumärkesspridning (egen)

Modellen visar hur Jaqe interagerar med, och påverkar flera av spridningens aktiva aktörer: 

skivbolaget, journalister och andra artister. Dock är han alltid minst två steg ifrån sina fans, som 

alltid mottar informationen från en andra- eller tredjehandspart. Jaqe har enligt honom själv aldrig 

använt sig av någon annan form av medveten marknadskommunikation, inget bloggande, ingen 

sökordsoptimering, inga nyhetsbrev, inga PR-aktiviteter, ingenting. 
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5.2.4 Passiv digital marknadskommunikation ur ett majorbolagsperspektiv

Majorbolagsrespondenterna visade sig ha något kluvna inställningar till Jaqes strategi när den väl 

problematiserades från olika vinklar. Ingen av respondenterna ställde sig helt och hållet positiv eller  

negativ inför strategin. Nedan följer en kort sammanfattning av deras åsikter kring passiv 

marknadskommunikation.

Jens tycker att man som artist i sällsynta fall kan tjäna på att vara sparsam med PR och t.ex. strunta i  

att göra intervjuer, men han ser ingen nytta med att vara helt passiv vad gäller sociala medier:

”...den mystiken som du kan tjäna på att liksom, att typ amen så här avsäga dig från intervjuer, det  

kan du behålla och fortfarande jobba med sociala medier. Jag tror inte man tjänar någonting på att  

inte göra det alls.”

Enligt Jens och Amir så tjänar en artist alltid på att vara aktiv på sociala medier kring projektsläpp,  

oavsett syfte och image. Även om Amir upprepade gånger nämner att det är för tidigt att sia om 

huruvida Jaqes strategi påverkat hans karriär positivt eller negativt så uttrycker han vid ett flertal  

tillfällen att han tror att aktivitet på sociala medier hade gynnat Jaqe.

”Jag tror att många har sökt efter hans kanaler men inte hittat dem. Och jag tror att fler hade  

liksom, om han hade haft kanaler, så hade fler upptäckt honom, och det kanske hade varit större.  

Men det är ju svårt att spekulera i, men jag tror att om han hade kunnat liksom samla allting på en  

egen kanal så hade han ju också haft ett bättre sätt att kontrollera det. För att nu har han ju inte  

kunnat kontrollera det på samma sätt.” - Amir Šela

Två av de skivbolagsrepresentanter som idag samarbetar med Jaqe har alltså ett något skeptiskt 

förhållningssätt till hans passiva strategi, dock ser både Jens och Amir positiva aspekter av den, och 

förkastar absolut inte den helt och hållet. Jag tolkar en viss nyfikenhet från deras sida, där man vill  

ta reda på vilka resultat som hade kunnat åstadkommas med hjälp av sociala medier. 

”Men med det sagt så tror jag fortfarande att om det är någon typ av artist, med hans image, med  

den image som han har som utgångsläge, om det är någon typ av artist som hade kunnat göra  

någonting positivt av att inte finnas så är det han. Men jag tror fortfarande han hade kunnat tjäna  

mer på att finnas.” - Jens Bengtsson
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Detta avsnitt inleds med slutsatser om majorbolagens marknadskommunikation, alltså besvaras 

studiens underfrågeställning först. Precis som i tidigare kapitel beror detta på att läsaren ska få en 

bakgrund att jämföra Jaqes strategi mot. Nästa del behandlar just Jaqes strategi och är avsedd att 

svara på huvudfrågeställningen. Kapitlet avslutas med en diskussionsdel där en jämförelse av 

strategierna står i fokus, avsedd att ge läsaren en nyanserad bild av passiv digital 

marknadskommunikation och ge ytterligare perspektiv på frågeställningarna.

6.1. Majorbolagens marknadskommunikation

Sociala medier har, inte helt oväntat, identifierats som en oumbärlig och naturlig del av de 

undersökta majorbolagens marknadskommunikativa strategier. Resultaten visar att man i hög grad 

nyttjar de fördelar med sociala medier som beskrivits i teoridelen av denna uppsats, genom att  

värdera interaktivitet väldigt högt och att genom sin egen aktivitet försöka uppmuntra till  

interaktion bland användare. Dessutom använder man en del av de effektiva segmenteringsverktyg 

som vissa sociala medier erbjuder för att nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkter. Majorbolagens stora 

fokus på interaktivitet visar att man är medveten om den deltagande publikens potentiella  

marknadskommunikativa kraft, och att man försöker engagera dessa med-producenter som ger 

värde åt det egna materialet genom att kommentera, gilla och sprida det. Det egna materialet ska  

innehålla länkar till streaming- och försäljningstjänster, där Spotify prioriteras i rangordningen tack 

vare deras marknadsdominans. 

En något överraskande observation visar att man vill maximera interaktion samtidigt som man 

minimerar innehåll. Inläggen ska hållas så korta och koncisa som möjligt, samtidigt som man gärna 

använder bilder för att uppmuntra interaktion. Detta är enligt mig ett logiskt förhållningssätt med 

tanke på dagens enorma och snabba informationsflöde, kombinerat med en publik vars 

uppmärksamhet blir mer och mer svårfångad. Det känns därmed klokt att försöka engagera 

användare så fort som möjligt, med hjälp av så lite text som möjligt och visuella hjälpmedel som 

kan fånga deras uppmärksamhet. Inställningen till inläggens längd blir dock något motsägelsefull 

när man som skivbolag samtidigt verkar vilja inkorporera personliga element så ofta det går. Det 

kan tyckas något problematiskt att åstadkomma en personlig ton när man samtidigt försöker hålla 

inlägget så kort som möjligt. 
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Den kanske mest överraskande observationen som dykt upp är att inlägg som inte är direkt 

kopplade till nya släpp tenderar att generera mer engagemang från användare än de som är kopplade 

till släpp. Med tanke på att användare med största sannolikhet följer artister på sociala medier för att  

de tycker om deras musik, så är det häpnadsväckande att de interagerar mer med inlägg som inte är 

direkt kopplade till musiken. Detta kan tolkas som att fans ofta följer artister på sociala medier för  

att de vill få en inblick i deras liv, inte främst för att lyssna på ny musik. 

Facebook verkar vara den viktigaste plattformen som majorbolagsrespondenterna kommunicerar 

genom, baserat på det faktum att respondenterna självmant nämnde Facebook fler gånger än alla 

andra sociala medier tillsammans, samtidigt som de vid vissa tillfällen uttryckligen tillskrev  

aktivitet på Facebook en enorm betydelse. 

Det ska nämnas att respondenterna vid flera tillfällen gett uttryck för att varje projekt behandlas  

individuellt och att strategi skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. 

6.2. Passiv digital marknadskommunikation

Resultaten visar att Jaqe har en selektiv, passiv roll i sin egen marknadskommunikation via sociala 

medier. Han är själv aldrig aktiv på sociala medier, inga inlägg om honom publiceras av honom 

själv. Han har heller ingen inblick i, eller inflytande på hur material om honom utformas eller 

sprids, däremot har han åsikter om var det publiceras. Inga sociala medier eller hemsidor får 

registreras i hans namn, dock får materialet spridas via andras sociala kanaler, t.ex. skivbolagets och 

andra artisters. Detta förhållningssätt skapar en (avsiktlig) distans till hans fans och innebär att 

material om Jaqe alltid förmedlas till fansen via andra- eller tredjehandsparter. 

Tre typer av opinionsledare har identifierats som avgörande för Jaqes spridning: andra artister, 

media och publiken. 

Andra artister har två olika funktioner, den första är spridningen av Jaqes solomaterial via deras 

egna sociala kanaler. Detta är definitivt ett effektivt sätt att exponeras på, med tanke på att Jaqes  

material presenteras för artistens samlade skara fans, som med största sannolikhet har förtroende för 

artisten ifråga. Jag vill dock påstå att funktion nummer två är en mycket viktigare del av Jaqes 

spridning och en stor anledning till hans framgångar. De samarbeten han gjort med andra artister har 

lett till att han exponerats i en mängd olika kanaler och streamats miljontals gånger, bara låten  

”Ortens Favoriter Remix” med Labyrint har sammanlagt spelats över sju miljoner gånger på Spotify 

och Youtube (www.open.spotify.com; www.youtube.com). Jag är överens med samtliga 
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respondenter om att vissa av dessa samarbeten har varit avgörande för Jaqes karriär.

Den mediala bilden av Jaqe har visat sig vara en som kanske inte stämmer till fullo, på grund av ett  

stundtals överdrivet fokus på hans frånvaro från nätet, men som i sig har blivit en drivande kraft vad 

gäller varumärkesspridning. På detta område kan man se tydliga, positiva effekter av passiv digital 

marknadskommunikation. Jaqes passiva förhållningssätt har blivit en intressant story, ryktet sprids 

och genererar fler artiklar (samt minst en kandidatuppsats), exponeringen ökar, alltmedan han 

fortsätter vara passiv i sin kommunikation, rättare sagt delvis tack vare hans fortsatta digitala 

passivitet. Dock skulle mer forskning behövas på detta område för att kunna vaska fram en 

nyanserad och belagd version av den mediala bilden av Jaqe, något som denna studie inte gör några 

anspråk på, jag har bara skrapat på ytan på denna punkt.

Stora nöjesbloggar och hemsidor (t.ex. PSL och Nöjesguiden) har då och då nämnts som delaktiga i 

spridningen av Jaqes material. Jag skulle dock vilja påstå att denna del av den mediala sfären spelar 

en större roll än vad resultaten visat. Dessa sajter har ofta ett stort antal läsare, samt inflytelserika 

positioner som opinionsledare. Jaqe uppmärksammas kontinuerligt på flera av dessa sajter, något 

som jag tror exponerar honom till en mer aktuell målgrupp än vad exempelvis traditionella medier  

kan göra (www.blogg.svt.se; www.nojesguiden.se2). De som är insatta i den urbana musikscenen 

och vill ha de senaste nyheterna söker sig förmodligen mer till denna typen av sajter än t.ex. 

kultursidorna i en större dagstidning eller SVT:s kulturnyheter. De mest inflytelserika sajterna är 

nyckelaktörer i ”upptäckandet” och det initiala steget i spridandet av ny musik, och tillhör därmed 

den första kategorin i Rogers Diffusion of Innovations: ”Innovators”. De introducerar ny musik 

(däribland Jaqes) för andra, större delar av publiken. 

Den deltagande publiken har visat sig spela en stor roll i spridandet av Jaqes musik och varumärke. 

Han identifierar själv ”en viss typ av lyssnare” som han har tjänat på, och indikerar att det inte 

behövs särskilt många för att något ska ta fart, utan snarare att vissa tycker om musiken. Detta visar, 

enligt mig, att det finns en del av Jaqes publik som är avgörande för vidare spridning till en större 

massa. Dessa skulle jag placera in under kategori två: ”Early Adopters” i Rogers ovan nämnda 

modell. Baserat på respondenternas observationer, samt det faktum att han ”slagit igenom” utan 

skivbolag i ryggen (han började som sagt samarbeta officiellt med Sony och Baba Recordings under 

hösten 2013) så kan man anta att Jaqes musik till stor del spridits via word-of-mouth.
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En annan aspekt som pekades ut som en viktig förklaring till varför strategin kan vara framgångsrik 

är det faktum att den är så sällsynt. Det är osannolikt att tänka sig att passiv digital 

marknadskommunikation hade fungerat om fler artister hade använt sig av strategin, då den med 

största sannolikhet inte hade uppmärksammats på samma sätt av varken publik eller media. 

Enligt min personliga åsikt så har den avsiktliga distansen, i kombination med mediebilden av Jaqe 

och strategins ovan nämnda sällsynthet, lett till en mytbildning om Jaqe som i grunden varit positiv 

för hans karriär. Jag tror att hans restriktiva informationsutlämnande och sällsynta strategi har sett  

till att nya lyssnare blivit nyfikna på honom som artist och velat ta reda på mer, utan att kunna hitta  

särskilt mycket information, vilket i sin tur lett till att de blivit ännu mer intresserade. 

Jag vill påstå att resultaten visar att passiv digital marknadskommunikation under vissa, sällsynta 

förhållanden kan fungera som en effektiv marknadskommunikationsstrategi. Dock är den ytterst 

beroende av exklusivitet och externa opinionsledare.  

6.3. Jämförelse (diskussion)

Majorbolagsrespondenterna talade mycket om värdet av att kontrollera sina egna kanaler, något som 

Jaqe går miste om när han väljer att inte använda sociala medier. Även om hans passivitet på nätet  

kan ha en positiv påverkan på hans varumärke så finns det en tydlig negativ aspekt på denna punkt. 

Eftersom Jaqe inte använder sociala medier så finns det heller inget ställe där hans fans finns 

samlade. Det finns ingen plattform där Jaqe kan vända sig direkt till sina fans utan mellanhänder 

som publicerar budskapet åt honom. Därmed kan problem uppstå om hans samarbete med 

skivbolaget skulle upphöra. Även om han skulle skriva kontrakt med ett nytt bolag så hade det tagit 

tid för (åtminstone en del av) hans fans att hitta till de nya kanalerna. Jaqe går miste om den makt  

som sociala medier kan erbjuda en artist, en makt som istället läggs i skivbolagets händer.

Det faktum att hans material sprids främst via bolagets kanaler kan även ha ytterligare negativa 

effekter. Majorbolagens kanaler är väldigt aktiva, och ofta publicerar man posts med olika artister 

varje dag. Det finns en överhängande risk att Jaqes material drunknar i informationsflödet, eller att  

hans fans helt enkelt tröttnar på att sålla information ur flödet och slutar följa kanalerna.

Det är även intressant att fundera över den personliga aspekt som majorbolagsrespondenterna lägger 

så stor vikt vid. Eftersom Jaqe aldrig själv är aktiv och inga inlägg får signeras med hans namn så 

kan hans fans aldrig ta del av material av personlig karaktär, och inläggen riskerar att bli formella  
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och stela. Samtidigt kan det finnas positiva aspekter av detta. Jaqe riskerar förmodligen inte att  

överexponeras eller tjata ut sitt varumärke eftersom materialet om honom endast är kopplad till hans  

musik. Jag tror han har en poäng i att distansen till publiken kan vara positiv, eftersom hans fans 

aldrig blir mättade och han bibehåller en viss mystik som kan väcka och bibehålla lyssnarens 

intresse.

Uppsatsen har visat att det finns både positiva och negativa aspekter av passiv digital 

marknadskommunikation och att den kan vara effektiv så länge den är exklusiv, en position som i 

skrivande stund verkar vara ohotad för Jaqes del. Avslutningsvis vill jag påstå att Jaqes strategi har 

varit övervägande positiv för hans karriär, med tanke på att hans varumärke exponeras flitigt på 

sociala medier och via andra medier, och han kan försörja sig på musik, trots (eller kanske tack 

vare) sin digitala passivitet.

6.4. Förslag till vidare forskning

Jag skulle gärna vilja se någon form av uppföljning längre fram i Jaqes karriär, för att undersöka 

huruvida han hållit fast vid samma strategi, om den fortfarande fungerar, vad som har förändrats, 

o.s.v. Dessutom skulle jag mer än gärna ta del av receptionsstudier som fokuserar på effekterna av 

Jaqes strategi, hur det har påverkat hans image i publikens ögon, och jämför resultaten med tidigare 

forskning om mytbildning och fankultur.
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7.7. Figurer

Figur 1: Exempel på Baba Recordings och Sony Musics inlägg på Facebook. (källor: 

https://www.facebook.com/SonyMusicSwedenOfficial; https://www.facebook.com/babarecordings) 

(2014-01-06)

Figur 2: Sociala medier som nämnts mest procentuellt (egen)

Figur 3: Modell över hur Jaqes musik och varumärke kan spridas (egen)
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8. BILAGOR

8.1. Bilaga 1 – Intervju-underlag för majorbolagsrepresentanter

 Vad har du för arbetsuppgifter?

 Vilka artister arbetar du med i dagsläget?

 Hur länge har du arbetat för din nuvarande arbetsgivare?

 Var har du arbetat tidigare?

Sociala medier / allmänt

− Hur stor del av artisterna du arbetar med har en hemsida?

− Vad har hemsidan för funktion för en artist i dina ögon?

− Hur stor del av artisterna du arbetar med har konton på sociala medier?

− Vad har sociala medier för funktion för en artist enligt dig?

− Hur arbetar du generellt med marknadskommunikation via era artisters sociala medier?

− Lägger du själv ut uppdateringar på de här sidorna? 

− Är det främst praktisk information eller finns det personliga element i det du lägger ut?

− Är det oftast du eller era artister som gör inläggen? 

− Hur frekventa är dina inlägg på era artisters sidor?

− Vilka faktorer avgör hur ofta du gör inlägg på era artisters sidor?

− Följer du någon typ av generell mall när du arbetar med marknadskommunikation via 

sociala medier eller är det olika från artist till artist?

− Vad karakteriserar den mallen i så fall?

− Arbetar du enbart med ”aktuella” artister, alltså de som har aktuella släpp eller arbetar du 

också med artister som inte har släppt något på ett tag?

− Hur arbetar era artister med marknadskommunikation via sociala medier? 

− Är det viktigt att de är konsekventa och lägger ut information ofta? 

− Är informationen oftast personligt präglad eller mer formell?

− Vilket värde tror du de får ut av att vara aktiva på sociala medier?

− Har du något specifikt exempel du kan berätta om, där ni sett negativa effekter av en artists 

marknadskommunikation via nätet? Du behöver inte namnge.

− Kan det finnas ett värde för en artist att inte vara aktiv på sociala medier och inte sprida sin 

musik själv via nätet? 

− I så fall, hur ska de kunna sprida sin musik? 

− Vad tror du artisten kan få ut av att inte vara aktiv?
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− Uppmanar du och dina kollegor aktivt era artister att vara aktiva på deras sociala medier och 

hemsidor? Varför?

− Hypotetiskt: Om en artist skulle signa med er och artisten ifråga varken hade några konton 

på några sociala medier eller någon hemsida, skulle du då uppmana artisten att skaffa det 

eller skulle du låta dem vara offline? Varför?

Jaqe

− När hörde du först talas om Jaqe?

− Hur ser du på hans image? 

− Hur tror du den uppfattas utåt?

− Är det något speciellt som utmärker honom som artist enligt din åsikt? 

− Något som får honom att stå ut från mängden? 

− Vad har du för uppfattning om hans marknadskommunikation via sociala medier?

− Vad utmärker den?

− Tror du hans marknadskommunikation grundar sig i en medveten strategi? Varför?

− Har du några synpunkter kring hur hans digitala marknadskommunikation borde skötas?

− Några ändringar?

− Hur tror du hans musik har kunnat spridas utan vare sig skivbolag (innan han skrev på för 

Baba Recordings) eller egna kanaler på nätet?

− Vad tror du har varit avgörande?

− Vilken roll tror du andra människor än han själv har spelat i spridningen av hans musik?

− Hur tror du hans typ av marknadskommunikation har påverkat hans karriär? Varför?

− Tror du det hade varit någon skillnad om han under hela sin karriär varit aktiv på sociala 

medier? Hur? Varför?

− Vilken/vilka faktorer och händelser tror du var avgörande för hans genombrott på hiphop-

scenen?

− Om du och din arbetsgivare hade representerat honom, hade du då uppmanat honom att 

skaffa konton på sociala medier och/eller skaffa en hemsida? Varför?

− Vilket värde tror du han kan få ut av det?

Avslutning

− Har du något mer att tillägga ang. Jaqe och hans marknadskommunikation? Något som inte 

fick plats i övriga svar?
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