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Abstract
Denna examensuppsats är ett resultat av en observationsstudie utförd 

på  ett  svenskt  företag,  verksam  inom musikbranschen.  Uppsatsens 

teoretiska  utgångspunkter  är  relationsmarknadsföringsteori  och 

konvergensteori.  Relationsmarknadsföring,  även förkortat  RM utgår 

från nätverksteori och idén om att kommunikation flödar mellan noder 

(som exempelvis utgörs av personer, organisationer och till och med 

datorer) sammankopplade av relationer i ett nätverk. Konvergensteori 

bygger på konvergens vilket innebär att två tidigare åtskilda ting går 

samman  till  en  enhet.  Utifrån  detta  är  uttrycket  konvergenskultur 

sprunget. Utifrån dessa teorier har Företaget* granskats i ett försök att 

svara på frågeställningarna:

� Hur arbetar Företaget* med marknadskommunikation kring  

sina produktioner i sociala/digitala medier?

� Vilka paralleller kan dras till relationsmarknadsföring?

� Hur  påverkar  arbetsförhållanden  på  Företaget*  sättet  på  

vilket det kommunicerar med slutkund?

� Hur försöker man mäta de digitala relationen till slutkund?

Undersökningen  är  gjord  som  en  fallstudie,  vilket  innebär  att  de 

resultat den ger inte är generella, utan endast beskriver detta specifika 

studieobjekt.  Observationsstudien  genomfördes  under  två  separata 

veckor under vilka författaren fick följa flera olika medarbetare i deras 

dagliga  arbete.  Vissa  medarbetare  intervjuades  även  separat. 

Resultatet av studien visar att arbetsförhållandena hos företage i stor 

utsträckning påverkar deras rutiner för kommunikation med slutkund. 

Eftersom de  anställda  koncentrerar  sig  på  att  sälja  spelningar  mot 

arrangörer faller uppgiften att marknadsföra på praktikanter. För dessa 

finns  utvecklade rutiner  för  hur  marknadskommunikationssarbetet  i 

den digitala  världen bör  skötas.  I  slutdiskussionen diskuteras  faran 

med att låta tillfälliga medarbetare sköta denna uppgift då det medför 

risker för enhetligheten i kommunikationen. Resultaten visar även att 

Företaget*  till  viss  del  arbetar  med  konvergens  och  synergi  bl.a. 

genom transmediala projekt. De verktyg Företaget* använder för att 

mäta  utfallet  av  sina  marknadsåtgärder  beskrivs  och  utvärderas. 

Slutligen föreslås vissa åtgärdsförslag. 
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1. Inledning
Här  ges  en  kortfattad  redovisning  av  arbetets  utgångspunkter  liksom avsikten  med  uppsatsen  och  här  

berättas om vad jag hoppas uppnå med undersökningen. Genomgående i uppsatsen används kursiverad text  

främst för ord som beskriver olika delar av sociala medieverktygen .Vissa av dessa ord har inte översatts  

från engelska antingen i brist på tillfredsställande översättning eller för att tydliggöra skillnaden mellan  

orden i detta och i vardagligt kontext.

Alla människor har relationer. Vi har relationer till våra föräldrar, partners, barn, kollegor, grannar, 

våra vänner och ovänner. Vi har även massor av relationer som vi kanske i vardagligt tal inte skulle 

kalla relationer, men som ju ändå är just detta. Relationen till kassörskan i snabbköpet, hon som vet 

när du ska ha fredagsmys, är förkyld eller börjat med en ny diet och plötsligt slutat köpa pasta och 

ris. ”Trevlig helg!” ropar hon efter dig när du går ut. Nog har du en relation till henne allt? På detta 

vis är vi alla sammankopplade i ett oändligt nät av relationer. Det var såhär jag blev intresserad av 

relationsmarknadsföring. Det är ju inte särskilt revolutionerande egentligen; Behandla dina kunder 

väl så behandlar de dig väl tillbaka. 

När jag tog kontakt med VD:n på ett bokningsbolag i musikbranschen började vi tidigt diskutera 

marknadskommunikation  och  kundrelationer.  Vi  kom  överens  om  att  jag  skulle  praktisera  på 

företaget  och  skriva  mitt  examensarbete  baserat  på  deras  verksamhet.  Av etiska  skäl  kommer 

företagets namn inte skrivas ut, utan benämns härefter Företaget*. Enskilda medarbetares integritet 

kommer  också  att  skyddas  genom  att  anonymiseras  med  fingerade  namn,  markerade  med  en 

asterisk (*), samt könsneutraliseras genom pronomenet hen. Detta diskuteras mer i detalj i Metod. 

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att se hur teorin kring relationsmarknadsföring kan användas och 

används i praktiken. Genom att göra en deltagande observation på en arbetsplats vill jag undersöka 

hur  arbetsförhållandena för  de  enskilda  medarbetarna på  ett  företag i  musikbranschen påverkar 

användningen  av  relationsmarknadsföring  gentemot  konsument.  Genom  att  genomföra  en 

observerande fallstudie ämnar jag svara på hur teori kan implementeras i praktik, varför praktiken 

ser ut som den gör.

1.3 Frågeställningar
Hur arbetar Företaget* med marknadskommunikation kring sina produktioner i sociala/digitala  

medier?

Vilka paralleller kan dras till relationsmarknadsföring?

Hur påverkar arbetsförhållanden på Företaget sättet på vilket det kommunicerar med slutkund?

Hur försöker man mäta den digitala relationen till slutkund?
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1.4 Material och Avgränsningar
För att undersöka detta fält har jag valt att göra en fallstudie på ett bokningsbolag i musikbranschen. 

Företaget* har tre typer av kunder;1) business-to-business-kunder bestående av artister som nyttjar 

bolagets tjänster som bokare, 2) business-to-business-kunder bestående av arrangörer som bokar 

bolagets artister för konserter och 3) business-to-customer-kunder i form av konsertbesökare som 

köper  biljetter.  Den  sistnämnda  är  en  på  många  sätt  indirekt  kundgrupp,  men  är  samtidigt 

slutkunden. Eftersom en granskning av företagets kommunikation med alla dessa kunder skulle bli 

för stor har undersökningen avgränsats till Företagets* kommunikation med publik. En ytterligare 

avgränsning har gjorts då fokus riktats på den digitala kommunikationen. Företaget* använder sig 

även av analog kommunikation i form av exempelvis posters, dessa kommer inte analyseras. Med 

digital  kundkommunikation  eller  digital  marknadskommunikation  menas  här  alltså  den 

kommunikation som sker på Företagets* hemsida och den som Företaget* bedriver i sociala medier. 

Undersökningen  kommer  heller  inte  i  detalj  undersöka  vad som  sägs  i  den  digitala 

kommunikationen med kund, såsom i en utförlig textanalys. I stället sätts fokus på  hur, när, och 

varför kommunikationen sker; vilka kanaler Företaget* väljer i den digitala sfären, varför de väljer 

just  dessa  och  hur  de  enskilda  medarbetarna  resonerar  kring  arbetet  med  digital 

marknadskommunikation.  Genom metodvalet  deltagande observationsstudie ges  möjlighet  att  få 

förståelse kring hur arbetet går till, vilka omständigheter som påverkar vid utformningen av den 

digitala kundkommunikationen. Den empiriska datan som samlas in består av både fältanteckningar 

från  observationer  och  eventuella  ostrukturerade,  etnografiska  intervjuer,  inspelningar  och 

transkriberingar av semi-strukturerade, semi-standardiserade intervjuer. Datan har samlats in under 

drygt  tre  veckor  i  november  och  december  2013.  Några  kompletterande  frågor  har  ställts  och 

besvarats per e-post efter studiens slut. 

1.5 Bakgrund
Här presenteras fakta och omständigheter kring det företag som står i fokus för denna studie. Här ges också  

viss bakgrund till valet av studiefält.

Företaget startades av Love Noir* år 2000 i Stockholm (webb: om företaget). I företaget satte man 

upp teaterpjäser och stod som turnéledare för flera av Sveriges mest erkända underhållare. Det var i 

en tom lägenhet, med endast en sacco-säck och en stereo som beslutet togs att Företaget skulle 

nischas till  att  producera turnéer och boka spelningar inom folk-  och visgenren.  En artist  hade 

skickat sin nyinspelade skiva till Noir* som lyssnade på den och kände att det var det här hen ville 

arbeta med. Sedan dess har företaget växt till att ha ett tiotal anställda på heltid och deltid och ett  

sjuttiotal artister knutna till sig.1

Musikbranschen har under denna tidsperiod gått igenom ett skifte. Turnéer och konserter har gått 

1 Love Noir*, VD, Företaget*, 2013, intervju 15e november
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från att ses som ett medel för att marknadsföra en skiva som man tjänar pengar på till att bli den  

större inkomstmöjligheten där artisten i sig utgör produkten som säljs. Love Noir* menar att det här  

var något hen såg redan under Företagets tidiga dagar och det är därför företaget utvecklades med så 

stort fokus på just live-verksamhet2. Företaget har idag ett sjuttiotal artister knutna till sig. Årligen 

producerar och står företaget som arrangör för en julkonsert (nedan benämnd Julkonserten) och en 

festival (nedan benämnd Festivalen).

Musikbranschen är en stor producent av flera olika typer av medieinnehåll.  Här återfinns lyrik, 

musik som ges  ut  i  olika fysiska och digitala medieformat;  så  som noter,  cd- och vinylskivor,  

kassettband,  och  mp3-filer;  hemsidor,  aktivitet  i  sociala  medier,  reklam-texter  och  filmer  (för 

artisten/låten/albumet)  och  mycket  mer.  Dessutom  används  musik  av  flera  andra  branscher,  i 

reklamfilmer för alla möjliga andra produkter, som musik i film och TV-program, i hemmasnickrade 

fanvideor  på  youtube  och  som  innehåll  i  radioprogram  för  att  nämna  några.  Musikbranschen 

omsatte 2011 6,3 miljarder SEK, en ökning med 4% från tidigare år som branschen tror sig kunna 

hålla under de närmaste fem åren (Mangert Sturk, 2013:4). Studier av denna bransch torde därför 

vara av stort akademiskt intresse. Av personlig erfarenhet kan nämnas att musikbranschen och dess 

praktiker inte är helt lätt att studera på akademisk nivå. Jag har själv studerat musikvetenskap där 

fokuset  på  studier  och  undersökningar  främst  legat  på  musikteori  och  konstmusik.  Studerades 

populärmusik var det främst med utgångspunkt i dess utformning teoretiskt. När jag studerat musik- 

och ljudproduktion på högskolenivå bedrevs utbildningen på en väldigt praktisk nivå. Författande 

av en C-uppsats var visserligen en del av utbildningen, men då denna även skulle innehålla ett 

praktiskt moment och resultera i någon typ av produkt (så som en EP, singel eller konsert) fanns 

små möjligheter att göra någon omfattande undersökning av branschen som sådan. Vid studier på 

medie-institution har jag istället stött på hinder i form av en diskussion om musikbranschens plats i 

mediebranschen. Om musik inte betraktas som en medieform i sig är det svårare att hävda dess  

betydelse inom medie- och kommunikationsstudier. Medie- och kommunikationsvetenskap är till 

sin natur  tvärvetenskapligt.  Då filmvetenskap och litteraturvetenskap ofta  tillåts  ingå inom dess 

forskningsområden genom semiotisk analys av filmer, produktionsförhållanden på TV-kanaler och 

diskursanalys av populära romaner; menar jag att det med denna bakgrund är fullt logiskt att även 

musikbranschens verksamhet; som utgör produktionsförhållandena bakom produktionen av allt det 

medieinnehåll  som  musik  utgör;  bör  studeras  inom  ramarna  för  medie-  och 

kommunikationsvetenskap.

2 Love Noir*, VD, Företaget*, 2013, intervju 10e december
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2. Teori
Nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. Här återfinns beskrivningar av de  

teorier som finns inom det valda studieområdet samt mer generella teoretiska utgångspunkter som ligger till  

grund för arbetet. Här återfinns även viss beskrivning av och teoretisering kring sociala medier och dess  

inverkan på studieområdet. 

2.1 Kommunikationsmodeller
Olika  kommunikationsmodeller  kan  ses  som  grundläggande  för  att  diskutera  kommunikation. 

Eftersom relationsmarknadsföring i slutändan handlar om kommunikation måste därför detta kapitel 

inledas  med  en  genomgång  av  de  olika  kommunikationsflödes-teorier  som  utgör  basen  för 

marknadsföringsteori. Givetvis finns fler teorier än dem som redogörs nedan. Dessa teorier har valts 

eftersom de utgör förutsättningar för relationsmarknadsföring, även kallat RM, vilket är den teori 

som ligger i fokus för hela uppsatsen. 

2.1.1 Tvåstegsteori
En grundläggande teori inom kommunikation är den om det så kallade tvåstegs-flödet, utvecklad av 

Katz och Lazarsfeld. Teorin framkom genom en utveckling av det tidigare använda hypodermiska 

flödet, som alltså gick ut på att ett meddelande gick från massmedier direkt till publiken. Katz och 

Lazarsfeld kom efter två undersökningar fram till att människor var mer benägna att ändra sina 

vanor eller uppfattningar baserat på information från personer i deras närhet. Ett extra steg fick 

alltså läggas till kommunikationsflödet; det interpersonella. Enligt tvåstegs-flödesteorin rör sig alltså 

information inte endast rakt från massmedier till publiken utan ”filtreras” genom en typ av personer 

kallade  opinion  leaders,  opinionsledare.  Det  är  dock  fortfarande  en  envägskommunikation  där 

meddelande endast går i en riktning, från massmediet till publiken. Dessa kan vara både så kallade 

”talkers”, aktiva ledare som vill påverka sin omgivning, och ”passive leaders”, personer som ofta 

rådfrågas av sin omgivning, och tenderar att utsätta sig för en större mängd medierad information än 

den  andra  gruppen  av  publiken,  så  kallade  followers,  följare.  (Windahl,  Signitzer  och  Olsen, 

2009:70pp) Utmaningen inom planerad kommunikation, vare sig det rör sig om information om 

policys på en arbetsplats, reklam för ett event eller en hälsokampanj består alltså i att identifiera 

dessa opinionsledare (ibid:74). 

2.1.2 Nätverksteori
Teorin om sociala  nätverk utvecklades  av Barnes och utgår  från tanken att  alla  människor  och 

organisationer  är  noder  i  nätverk  (Windahl,  Signitzer  & Olsen,  2009:94).  Kopplingarna mellan 

noderna  är  relationer,  det  kan  vara  släktskap,  affärsrelationer,  vänskapsrelationer,  kollegiala 

relationer o.s.v. Inom dessa relationer sker kommunikation fritt mellan de olika noderna i nätverket.  
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Eftersom  svaret  till  varför  kommunikation  lyckats  eller  misslyckats  oftast  står  att  finna  i  hur 

informationen tagits emot i olika nätverk (s.97) är studiet av nätverk ett viktigt steg i både förarbete 

och utvärdering. Detta görs genom en kommunikationsnätverksanalys vilken går ut på att studera 

”de interpersoniella kopplingarna som skapas genom informationsbyte inom den interpersoniella 

kommunikationsstrukturen”(cit.  Rogers  &  Kincaid,  1981  enl.  ibid:96,  egen  översättning  från 

engelska).  I den här typen av analys ges också möjlighet att  identifiera kommunikationsnätverk 

vilket är nödvändigt för den som vill utnyttja befintliga nätverk för att sprida ett budskap.

2.2 Relationsmarknadsföring 
Centralt  för  denna  uppsats  är  uttrycket  relationsmarknadsföring.  För  att  bättre  förstå  begreppet 

kommer nedan gås igenom olika marknadsförings-begrepp. Ett förtydligande kring användandet av 

ordet marknadsföring bör göras. Detta är ett ord som i sin svenska översättning lätt uppfattas som 

”säljsnack”  eller  endast  promotion.  Det  är  min  förhoppning  att  vid  slutet  av  detta  avsnitt  ha 

tydliggjort  att  marknadsföring är ett  större arbete än så och att  särskilt  relationsmarknadsföring 

handlar om mycket mer än försäljning av en produkt, vara eller tjänst. 

2.2.1 Från 4P till 30 R
När vi kommer in på marknadsföring kan det vara bra att komma ihåg några viktiga begrepp. Ett av 

de mest centrala är de fyra P:na bestående av  produkt, pris, placering  och promotion (Windahl, 

Signitzer  &  Olsen,  2009:124).  Den  fjärde  punkten  är  det  som  oftast  förknippas  med  PR,  att 

synliggöra produkten, men som vi kommer se senare kan det även vara värt att förstå de andra 

punkterna, om inte annat för att det ofta är dessa som ska förmedlas till kunden. Produkten är det 

som säljs, och här kan vara värt att nämna Evert Gummessons resonemang kring just ordet produkt. 

Han motsätter sig åtskillnaden mellan vara och tjänst och vill  hellre tala om den sammanlagda 

produkten, mer om detta under S-D-logik.  Pris kan vara det monetära priset som betalas för en 

produkt,  men också  något  socialt.  Termen socialt  pris  har  myntats  av  S.H.  Fine.  Det  och  kan 

exempelvis innebära att skämmas när man köper kondomer som ofta placeras vid kassan i butiker. 

Fine definierade fyra typer av socialt  pris;  tid,  ansträngning, livsstil  och psyke.  (2009:124p) Vi 

skulle här kunna tala om upplevt pris som en sammanfattande term för det monetära priset och det 

sociala. Plats är kanalen genom vilken produkten är tillgänglig, en nedladdningsbar fil på nätet, en 

strömningsbar  film eller  en  jacka  i  en  klädbutik  (ibid  125).  Vad som inte  nämns  av  Windahl, 

Signitzer och Olson är att inom utrymmet för plats kan vi också nämna vilken kanal som väljs för 

att kommunicera med konsumenten, istället väljer de att se dessa som en del av det fjärde p:et,  

promotion, det vill säga hur, när och var man försöker informera potentiella kunder om produktens 

eller erbjudandets existens. Dessa nämner även D.S Solomons förslag att  lägga till ett femte p; 

positionering.  Inom detta  inryms  hur  konsumenten  upplever  produkten  i  förhållande  till  andra 
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liknande produkter. Gummesson vill frångå de fyra p:na och talar istället om de 30 R:en, 30 olika 

typer  av  relationer  inom relationsmarknadsföring.  Relationen i  sig  kan tillskriva en produkt  ett 

högre  värde  och  även  tjäna  till  att  positionera  produkten. Gummesson  menar  att 

marknadsföringsbranschen står inför ett paradigmskifte mellan 4 P och 30 R. (2008)

2.2.2 Grunden i Relationsmarknadsföring
Relationsmarknadsföring  grundar  i  flera  olika  teoretiska  bakgrunder  från  olika  discipliner. 

Marknadsmanagement,  tjänstemarknadsföring,  S-D-logik,  organisationsteori  och  praktiska 

erfarenheter är några av de bakomliggande idéerna. (Gummesson, 2008:319p)

Gummesson delar in de 30 relationerna i  vad han kallar klassiska marknadsrelationer, särskilda 

marknadsrelationer, Mega-relationer och Nano-relationer. Inom klassiska återfinns dyaden, triaden 

och distributionsnätverket; det vill säga den klassiska säljare-köpare-relationen, relationen mellan 

köpare och två konkurrerande säljare och den kedja av relationer, det nätverk, som krävs för att en 

tjänst (singularis, se nedan) ska tas från tillverkning till slutkund. Inom särskilda marknadsrelationer 

återfinner vi ett dussin olika former av relationer bland annat tjänstemötet, där kunden får någon typ 

av service av företaget (R5); relationen till kundens kund, alltså den egentliga slutkunden (R7); 

kunden som ”medlem”, genom exempelvis medlemsbrev eller andra typer av fankulturer (R11); och 

e-relationen, där kund och säljare möts på internet (R12)3. (Gummesson, 2008:36ppp)

När man som företag har många olika möjliga kunder, kan man lätt  tro att  masskommunikativ 

marknadsföring är det bästa alternativet för att nå dessa. Problemet, menar Å.W. Edfeldt (1992 enl. 

Gummesson, 2008:47), är att när marknadsföring görs masskommunikativt anonymiseras kunden. 

”Faktiskt”,  menar  han,  ”är  det  bedrägligt  att  kalla  det  kommunikation,  vilket  borde gå åt  båda 

hållen.”4 (cit ibid). Edfeldt ifrågasätter alltså om kommunikation som endast består av budskap från 

den  ena  parten  som sedan  förväntas  mottas  av  den  andra  parten  verkligen  bör  beskrivas  som 

kommunikation  över  huvud  taget.  Gummesson  håller  med  och  fyller  i  ”I  bästa  fall  är  det 

information, i värsta fall är det knappt oljud. Dessa idéer får även medhåll från Richard J. Varey och 

David Ballantyne (2005:15) när det säger att ”This kind of communication [masskommunikation] –  

the act of uttering [kursivt] is not really communication at all, but simply message making.”. Dessa 

två  fortsätter  att  kritisera  allmän  marknadsföringspraxis  genom  att  anklaga  dess  försök  till 

kommunikation för att vara icke-dialogiska. Eftersom det centrala konceptet i marknadsföring är 

utbyte är det också logiskt att kommunikationen mellan kund och säljare därför bör vara ömsesidig. 

Marknadsbeteende,  menar  de,  kan  därför  analyseras  utifrån  de  kommunikationsmönster  som 

uppstår före och efter ett köp. (2005:20)

3 Jag nämner dessa eftersom de är alla relationstyper som är aktuella för Företaget* som granskats i denna uppsats.
4 Översättning till svenska utförd av författaren
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2.2.3 SD-Logik
Som sagt motsätter sig Gummesson åtskillnaden mellan fysisk vara och tjänster. En fysisk vara 

köps av en kund för att den ska utföra en tjänst, alltså kan man likställa dem båda och istället tala  

om erbjudande,  paket  eller  lösning.  Gummesson menar  dock att  dessa  ord ofta  ställer  till  mer 

problem och väljer att istället särskilja ordet  services,  tjänster (i pluralis) för att beskriva det som 

traditionellt särskiljts från varor och service, tjänst (i singularis), för att beskriva varor och tjänster 

som likställda. Ordet SD-logik kan på engelska skrivas ut service-dominant logic och utvecklades 

av  Steve  Vargo  och  Bob  Lusch  (2004  enl.  Gummesson,  2008:10)  som ett  nytt  sätt  att  se  på 

marknader. När man traditionellt delar upp marknaden i varor, tjänster och jordbruk sätts fokus helt 

på produktionen utan att ta hänsyn till kunden. Exempelvis köps en bil sällan för att köparen vill ha 

en bil, en bil köps för att konsumenten vill använda bilen för att ta sig från punkt a till punkt b, en 

tjänst  som  bilen  kan  bistå  med.  På  detta  vis  uppstår  ett  gemensamt  värdeskapande.  Vare  sig 

bilföraren äger bilen själv, vilket skulle innebära att hen har köpt en vara, eller hyr den, och därmed 

köper en tjänst, uppnår bilen sitt värde för kunden, vad Gummesson kallar värde-aktualisation när 

den får en nytta  för  kunden.  Det  är  alltså  kunden och försäljaren som tillsammans gemensamt 

skapar värdet. Marknadsföring och marknadskommunikation är därmed, enligt SD-logik, en process 

för  att  genom  samarbetsrelationer  främja  utbyte  som  skapar  ömsesidigt  värde  med  hjälp  av 

kompletterande resurser. (2008:9pp)

2.2.4 CRM 
CRM står för Customer Relations Management (Gummesson, 2008:6) och är ”ett systematiskt sätt 

att  omsätta RM i  praktik” (cit.  Gummesson,  2008:51).  Evert  Gummesson definierar  CRM med 

meningen 

”CRM  är  värderingarna  och  strategierna  i  RM  –  med  särskild  

betoning på relationen mellan kund och leverantör – omsatta i praktik  

och beroende av både mänsklig aktivitet och informationsteknologi.” 

(cit. ibid:7)

Att  arbeta  med  CRM  innebär  för  ett  företag  med  vinstsyfte  att  aktivt  hantera 

kundrelationer för att uppnå en långsiktig lönsamhet. Detta innebär att man måste 

� Identifiera sina kunder och ta reda på hur man når dem.

� Differentiera kunderna efter deras värderingar och behov.

� Föra en dialog med dessa kunder, interagera med dem.

� Behandla varje kund som en individ

� Lära sig om, genom och av relationen, något som är en genomgående process. (ibid)

Gummesson  delar  upp  CRM  i  tre  delar;  Operationell,  kollaborativ  och  analytisk  CRM.  Det 

förstnämnda innebär säljstöd och information till försäljare och kundsupportarbetare. Operationell 
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CRM är tillhandahållandet av kundinformation såsom köphistorik och interaktionshistorik, vilken är 

nödvändig  för  trots  att  man  har  många  kunde,r  kunna  ha  en  framgångsrik  utvecklande 

kommunikation med varje kund. Kollaborativ CRM innebär att under perioder ha intensiv kontakt 

med enskilda kunder såsom vid exempelvis kundsupport. Analytisk CRM är steget i processen där 

man samlar in information om befintliga och möjliga kunder och analyserar den för att exempelvis 

kunna genomföra riktade kampanjer. 

För att kunna implementera CRM på en stor kundkrets kan det vara nödvändigt att praktisera något 

som Gummesson kallar data warehousing. Detta innebär att skapa en avancerad databas genom att 

söka, lagra och integrera data från olika tillgängliga källor, system och organisationsenheter. Ett 

datavaruhus är så  stort  att  det  ofta  måste bestå  av flera mindre databaser. Problemet här  är  att 

bibehålla relationsmarknadsföringens grundläggande värderingar som gåtts igenom ovan. (ibid:52)

2.2.5 ROR
ROR står för Return on Relationships. Detta är hur man mäter effekten av en relation, ett försöka 

att  omsätta relationens värde i  monetära termer. (Gummesson, 2008:255p)Vad som ska mätas i 

”effekt av en relation” är upp till marknadsföraren själv, här kan man mäta engagemang i form av 

hur mycket ens kunder och intressenter sprider information om produkten eller företaget genom 

exempelvis  Facebook-delningar,  hur mycket  mer kunder  handlar  för  om de har  en relation till 

företaget och blivit återkommande kunder o.s.v. Enligt Gummesson kan ROR definieras som det 

långsiktiga finansiella nettoresultatet av skapandet och underhållandet av en organisations nätverk 

av relationer. Gummesson fortsätter att mena att ROR inte är relevant att kombinera med idéer om 

transaktionsmarknadsföring (marknadsåtgärder som i första hand försöker leda till att kunden gör 

en  finansiell  transaktion  med  företaget)  eftersom  värdet  av  relationer  inte  kan  mätas  endast 

kvantitativt.  (ibid:256)En modell  som försöker  mäta en lönsamhet  för  RM innebär  att  när  alla 

kostnader för att bedriva RM slagits samman ska dessa kvittas mot de intäkter som tydligt kan 

spåras till  RM. Mellanskillnaden visar hur lönsamt företagets RM-arbete är. (ibid:260p) För att 

kunna mäta detta måste man främst komma ihåg att det finns en kostnad för att förlora kunder. Med 

långvariga, lojala kunder som återkommer minskar behovet av ny kundrekrytering vilket är väldigt 

kostsamt (ibid:279). För att mäta ROR måste kvantitativa och kvalitativa mätmetoder kompletteras. 

Att mäta resultatet av relationsmarknadsföring är en viktig del av att bedriva det. (ibid:285)

2.3 Konvergenskultur
Konvergens  är  ett  ord  som  inom  mediefältet  fått  flera  betydelser.  Dess  grundbetydelse; 

sammanvävandet av tidigare åtskilda ting (Meikle & Young, 2012:2) är fortfarande gällande, men 

ordet har implementerats på skilda fenomen. Henry Jenkins har ägnat stor del av sin forskning åt 

”konvergenskulturen” och diskuterar denna utifrån olika populärkulturella fenomen i boken med 
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samma namn (2008). Vad Jenkins menar med konvergens är alltså inte endast hur olika tekniska 

lösningar kan inrymmas i en och samma apparat (ex. smartphones innehåller telefon, kamera och 

dator), utan även hur man inom populärkultur ser en växande tendens till att gamla och nya medier 

används  i  synergi  för  att  fördjupa  ett  berättande.  Detta  fenomen  kan  både  ses  som  ett  större 

berättande och ett utökat kulturinnehåll där en film inte endast är en film, men som Jenkins tar upp 

kan det också ses som en del i marknadsföringen av en produkt. I boken exemplifierar man detta  

med bland annat scifi-triologin Matrix och skräckfilmen the Blair Whitch Project. I båda dessa fall 

byggdes en hel värld upp kring historien, som levde vidare i fler medier än filmen. När den första 

Matrix-filmen slog kassarekord på biograferna följdes den av short-stories och interaktiva tv- och 

dator-spel där karaktärerna utvecklades vidare, nya introducerades och historien fortsatte. Samtidigt 

är hela filmen och historien späckad med historiska, kulturella, litterära och religiösa referenser som 

fansen kunde diskutera, lära sig mer om och dela med sig av i olika nät-forum. När den andra filmen 

gick upp på bio hade alltså de mest hängivna fansen följt karaktärerna och historien genom andra 

medier och nästa film var bara ännu en vidareutveckling i  ett  av de för berättelsen tillgängliga 

medierna (2008:98-135). Ed Sanchez, en av skaparna bakom filmen och det transmediala fenomenet 

the  Blair  Witch  Project förklarar  att  från  början  sågs  de  övriga  kringprojekten;  hemsidorna, 

artiklarna och diskussionsforumen som ren marknadsföring men blev en del av publikens totala 

upplevelse. ”Om man ger folk tillräckligt mycket material att utforska så kommer de att utforska 

det. Inte alla, men några.”, säger Sanchez och fortsätter ”Om folk måste anstränga sig för något 

lägger de ner mer tid. Och tillskriver det ett större emotionellt värde.” (Ed Sanchez enl. Jenkins, 

2008:108p).  Tid,  som  vi  ju  lärt  oss  kan  vara  en  sorts  socialt  eller  upplevt  pris  gör  alltså  att  

konsumenten upplever produkten eller lösningen som mer värdefull. Samtidigt som kunden betalar 

ett högre pris, här i form av både tid och ansträngning, upplever alltså kunden produkten mer värd 

sitt pris, just för att de interagerat med den.

2.4  Sociala  medier  som  konvergenskultur  och  dess  inverkan  på  marknads-

kommunikation 
Graham Meikle och Sherman Young baserar på boyd och Ellisons forskning fyra kriterier vilka ett  

socialt  nätverks-medier eller  -verktyg måste uppfylla  för att  vara framgångsrikt.  Ett  fungerande 

socialt nätverksverktyg måste ge användaren möjlighet att 1) skapa en profil, 2) lägga till kontakter, 

3)  interagera  med dessa5 och  4)  sudda ut  gränsen mellan  personlig  kommunikation  och öppna 

meddelanden sända till ingen specifik. Meikle och Young lägger till den sista punkten eftersom de 

menar att det är just denna punkt som skiljer de sociala nätverksverktygen som Facebook, LinkedIn 

och Instagram från äldre kommunikationsmedier såsom telefoni. (Meikle & Young, 2012:60p) Vad 

Meikle och Young menar med den fjärde punkten är att man inom sociala konvergensmedier inte 

5 Såhär långt baserar de sig på boyd och Ellsion.
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kan skilja mellan den interpersoniella kommunikationen och den som riktas till alla i nätverket, det 

pendlar  ständigt  mellan  de  två  (ibid:69).  Detta  kan  exemplifieras  av  en  status-uppdatering  på 

Facebook som kan ha en karaktär av att vara riktad till en eller ett par specifika personer; de fåtal  

som kan tänkas ha ett riktigt värde av informationen, men ändå sänds ut till alla i nätverket; alla  

användarens kontakter, vilket ger en masskommunikativ karaktär (ibid:68-71)

2.4.1 Sociala medier som försäljare, vem är kund och vad är produkten?
Tim O'Reilly myntade 2005 begreppet Web 2.0 i ett försök att definiera vad de internetföretag som 

överlevde  NASDAQ-krashen  2000  (IT-bubblan)  hade  gemensamt  (Meikle,  Young,  2012:  65). 

Samtliga överlevare var tjänsteorienterade och tillhandahöll olika plattformer för aktivitet snarare 

än en digital produkt som köptes eller licensierades. (Meikle, Young, 2012:67) Detta kan jämföras 

med den SD-logik  som förklarats  ovan.  Den gamla marknadsmodellen var  varu-orienterad  och 

placerade fokus på en produkt och dess produktion, medan den överlevande var tjänste-orienterad 

och satte fokus på kunden som skulle nyttja tjänsten. Att  använda tjänsten var dessutom gratis, 

ingen  licens  eller  nedladdningskostnad,  värdet  skapades  när  kunden  använde  dem.  Exempelvis 

nätbutiken Amazons rekommendationstjänst  baserade sina rekommendationer, sin  tjänst,  på vad 

tidigare kunder eller användare köpt eller sökt på. På samma vis utvecklade sökmotorn Google web 

crawl. Samtliga överlevande företag baserade dessutom sin tjänst på den databas av användare och 

användningsmönster som ständigt byggdes ut.  (ibid:67) Det ”nya” internet består av deltagande 

kultur som utförs genom exempelvis bloggande, foto-, video- och fildelning och aktivitet i digitala 

sociala nätverk. Detta innebär inte bara att internetanvändare kan skapa och dela innehåll på nätet, 

det innebär också en förändring av affärsmodellen för internetföretagen. Användaren blir; genom att 

producera innehåll,  marknadsföra det och generera annonsmaterial; företagens obetalda arbetare.

(ibid: 66) För att marknadsmodellen ska gå ihop måste internetföretagen få en inkomst. Vad som 

synliggörs då är att innehållet användarna producerar är inte ”produkten” på Google eller Facebook, 

det databasen av användare och användarstatistik som sedan säljs. Kunden är andra företag, som 

betalar för annonsunderlag och olika partnerskap med nätjättarna. Så om användaren inte är kunden, 

vad är de då? - Användaren är produkten. (ibid:67)

2.4.2 Användarbeteende
2011 hade Facebook 750 miljoner aktiva användare, varav hälften använder nätverket dagligen. 

Dessa spenderade varje  månad mer än 700 miljarder minuter  på Facebook och  delade över 30 

miljarder  länkar,  bilder  och annat  innehåll.  I  USA uppges 61% av alla  vuxna med tillgång till 

internetuppkoppling ha ett  Facebook-konto.  (Meikle,  Young, 2012:63) Unga användare visar en 

tendens att ha kontakt med olika varumärken, så kallat ”on demand”. På så vis kan de själva välja 

när och hur de ska engagera sig i ett  företags information.  En kundgrupp som vanligtvis anger 
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vänner som den starkaste influensen på deras köpbeteende anger nu i allt större grad internet som en 

influens. Hälften av de tillfrågade anger dessutom att sociala medier såsom Twitter, Facebook och 

Instagram på något vis påverkat något av deras inköp. (Piper Jaffray & Co, 2013) Bland tonåringar 

kan man även under de senaste sju åren se en tendens att dela med sig av mer personlig information. 

Information som var man bor, email-adress och fotografier har alla blivit vanligare att dela med sig 

av. Dessutom skriver nästan samtliga yngre användare ut sitt riktiga namn, sina intressen och sitt  

födelsedatum på sin profil  (Madden et al. 2013:2pp). Få unga användare oroas över spridning av 

personlig information via sociala medier. Den oro de uttrycker är främst inför hur deras sociala 

rykte påverkas av information i sociala medier (Madden et al. 2013:8) och många väljer därför att 

ha privata profiler på Facebook där endast deras vänner har tillgång till deras personliga information 

(ibid:7), medan de på Twitter har öppna konton (ibid:5).

Sociala  nätverk  är  dock  flyktiga  och  deras  popularitet  växlar  över  tid.  En,  vid  uppsatsens 

författande,  pågående undersökning från University College London visar att  Facebook blir  allt 

mindre populärt hos de unga användarna, i takt med dess ökade popularitet hos en äldre publik. 

Facebooks stora fördel i att vara transmedial och klara av flera funktioner så som meddelanden,  

bilddelning och länkande till trots tycks de yngre användarna på senare tid ha vänt sig till  mer 

specialiserade medier så som instagram och twitter. Den största anledningen tros vara det tidigare 

nämnda 4:e kriteriet för ett socialt nätverk; synligheten för andra. I takt med att föräldrar och till och 

med far- och morföräldrar äntrar den digitala plattformen flyr ungdomarna. Man vill helt enkelt inte 

att mormor ska se bilderna från gårdagens fest eller att pappa ska börja undra hur man egentligen 

känner den där killen som skriver flörtiga meddelanden på ens wall. (Miller, 2013) Två amerikanska 

undersökningar utförda av Pew Research Center och investorföretaget Piper Jaffray & Co6 visar 

liknande resultat bland amerikanska användare. Dessutom visar dessa att i paradox till tonåringars 

tidigare nämnda tendens att  dela med sig av mer på sociala medier är det just  så kallat  ”over-

sharing”, att dela med sig av för mycket information, som unga användare anger som en av de 

största anledningarna till att välja andra sociala medier före Facebook (Madden et al., 2013:7). De 

två  nätverk  som  kryper  upp  som  arvtagare  är  mikroblogg-verktyget  Twitter  och  bilddelnings-

nätverket Instagram (Piper Jaffray & Co). Dessa är mer nischade verktyg. 

2.4.3 Effektivitet
MetCalfe's Law presenterades av Robert Metcalfe för att beskriva värdebildning hos ethernet och 

kopplingar mellan enheter, men principen har sedan kommit att appelleras på sociala nätverk och 

sociala medier7. Detta innebär att ett nätverks värde ökar exponentiellt med antalet användare, vilket 

kan demonstreras med formeln: 

6 Undersökningen i sin helhet är endast tillgänglig för betalande kunder på www.piperjaffray.com/2col.aspx?id=273 
7 Det är här inte tal om ett monetärt värde, utan ett slags nyttovärde.
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Värde(x)= Antal användare(y)² där y>/= 2. 

Vad som är tydligt är att ett socialt nätverk inte är användbart om det har för få användare, men ju 

fler användare det får desto mer användbart och värdefullt blir det. (Meikle, Young, 2012:63p) Om 

Facebook  år  2011  hade  750  miljoner  aktiva  användare,  var  värdet  av  dessa  alltså  drygt  560 

miljarder att jämföra med 2006 års 12 miljoner användare som ”endast” var värda 144 miljoner 

enheter. Medan användarantalet på fem år ökade mer än sextiofalt ökade värdet av nätverket dem 

emellan nästan 3900 gånger. För marknadskommunikatören, som vill ta sig in i ett nätverk för att  

påverka och övervaka attityden och kommunikationsinnehållet mellan dess noder, innebär detta att 

ett nätverks storlek i stor utsträckning påverkar dess potentiella värde i kommunikationsåtgärden.
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3. Metod
Här beskrivs vilka metoder som valts för att söka svara på de frågeställningar som tidigare ställts. Flera 

olika metoder har kombinerats och beskrivs därför först i egna underkapitel.  Avslutningsvis beskrivs hur 

metoderna operationaliserats

Hur ett företag fungerar inuti påverkar hur det kommunicerar utåt, precis som att var och en av oss 

har inre tankar och erfarenheter som påverkar hur vi förhåller oss till  vår omvärld.  Att  studera 

företagskommunikation genom textanalys säger något om hur de kommunicerar, men inte varför. 

Jag har därför valt att använda mig av en fallstudie med deltagande observation som metod för att  

kunna förstå de bakomliggande orsaker som finns till Företagets kommunikation, allt från vad som 

sägs  till  kanalval.  Genom deltagande  observation  vill  jag  granska  företagets  mot  konsumenter 

riktade  externkommunikation  och  se  hur  man  i  den  arbetar  med  relationsbaserad  kundkontakt. 

Eftersom företaget har stor vana att ta in praktikanter har jag valt att gå in i en lärlingsroll där jag 

ber mina informanter att beskriva det de gör med orden ”Lär mig att göra det du gör”. Fältstudierna 

har sedan kompletterats med intervjuer av utvalda medarbetare.

3.1 Fallstudie
För att försöka svara på mina frågeställningar har jag som övergripande metod valt att göra en 

fallstudie. En fallstudie är bra när en, snarare än testa en hypotes efter positivistisk eller Popperiansk 

modell, är intresserad efter att uppnå insikt, upptäckt och tolkning (Merriam, 1988:25).  Syftet med 

metodvalet är att ”visa på egenskaperna hos den klass av företeelser som fallet är exempel på” (cit.  

Guba &Lincolns enl.  ibid) vilket  ger  möjlighet  att  utveckla generella  teoretiska påståenden om 

regelbundenheter i den sociala strukturen man studerar (ibid). I  Fallstudien som forskningsmetod 

beskriver Merriam vidare att fallstudier ska vara 1) partikularistiska, 2) deskriptiva, 3) heuristiska 

och 4) induktiva.  Detta  innebär 1)  att  studien använder  sig av ett  enskilt  fall  eller  case för att 

exemplifiera ett skeende eller problem och uppmärksammar ur ett helhetsperspektiv hur grupper av 

människor  hanterar  praktiska  problem.  Slutprodukten  av  en  fallstudie  är  en  så  kallad  2)  ”tät 

beskrivning” där man använder prosa för att rapportera sina resultat och analyser, snarare än siffror. 

Den heuristiska aspekten 3) ger läsaren djupare förståelse för en företeelse och insikt i varför saker 

och  ting  är  som  de  är  och  blivit  som  de  blivit.  Slutligen  innebär  det  4)  att  forskaren  under 

fallstudiens  gång  kommer  revidera  sina  hypoteser  och  ställningstaganden  allteftersom  man 

upptäcker nya begrepp och når nya insikter. (ibid:25-27)

Kvalitativa metoder väljs ofta för att ta reda på innebörder och sammanhang. För att få fram detta 

krävs ett datainsamlingsinstrument som kan behandla mening och betydelse, som Merriam uttrycker 

det; ”Människor passar bäst för en sådan uppgift.” (cit. 1988:19) 
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3.1.1 Etnografi och deltagande observation
Etnografi  har  som forskningsmetod utvecklats  från  antropologin  i  syfte  att  studera  människans 

samhälle och kultur. Med tiden har uttrycket kommit att bli synonymt med  fältarbete, medan det 

inom  antropologin  både  har  betydelsen  av  en  specifik  insamlingsmetod  och  skriftlig 

sammanställning av data. (Merriam, 1988:36-37) Här nedan menas med etnografi  i huvudsak det 

första alternativet; alltså den specifika arbetsmetoden som är fältstudier eller deltagande observation 

i kombination med intervjuer. Redovisningen av resultatet tar sig en tolkande karaktär vilket enligt 

Merriam definieras av att den deskriptiva informationen som insamlats används för att kategorisera 

tendenser  eller  belysa,  stödja  eller  ifrågasätta  befintliga  teorier  (ibid:41).Vid  en  etnografisk 

fallstudie görs en sociokulturell analys av en företeelse eller enhet. Man måste som forskare då ta 

hänsyn till fenomenets kontext och dess sociala sammanhang (ibid:37-38). Deltagande observation 

är en etnografisk metod som helt erkänner sin risk för påverkan av observationsobjektet. 

Katrine Fangen tar upp begreppet förförståelse ur två aspekter. Dels syftar hon på vikten av att som 

observatör läsa på om sitt studieområde innan en träder in i det. Grundliga förberedelser, menar 

hon, ger ”en viktig utgångspunkt för att ställa relevanta frågor eller för att förstå det man ser när 

man  utför  deltagande  observation”  (cit.  2011:44).  Dels  syftar  hon  på  de  fördomar  och 

föreställningar en som forskare har och ibland får av sina förstudier. Det kan därför finnas anledning 

att akta sig för att läsa in sig för mycket på sitt område, men framför allt är det för forskaren viktigt  

att  i  ett  tidigt  skede  identifiera  sina  fördomar  och  föreställningar.  Det  är  nämligen  ofta  i 

diskrepansen,  avvikelsen,  mellan  förväntningar  och  iakttagelser  en  finner  den  mest  intressanta 

datan. (ibid:43pp)

3.1.2 Intervjuer
Två intervjuformer har använts för denna undersökning, semi-strukturerade enskilda intervjuer med 

utvalda medarbetare och etnografiska; ostrukturerade intervjuer som uppstått med olika medarbetare 

under observationsstudiens gång. Att en intervju är semi-strukturerad innebär att de frågeställningar 

intervjuaren eller forskaren använder sig av är av en öppen karaktär, ju mer ostrukturerad fråga, 

desto  öppnare  svarsmöjligheter.  En  ostrukturerad  fråga  är  helt  öppen  för  svarstyper  och  kan 

exempelvis vara ”Hur arbetar ni medialt?” medan en strukturerad fråga har karaktären av en ja/nej-

fråga  eller  en  fråga  där  svarsalternativen  på  något  vis  är  fördefinierade  ex.  ”I  vilka  medier 

marknadsför ni er?”. På denna fråga är det endast logiskt att svara olika medietyper såsom tidningar 

eller TV, eller att svara olika specifika tidningar, TV-kanaler/program o.s.v. En semi-strukturerad 

fråga har ett tydligt problem med öppna svarsmöjligheter ex ”Varför har ni valt de medier ni har  

valt?”. (Flick, 2009:150p) Detta kallas även öppna och slutna frågor (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 

2011:38). Öppna frågor, som oftast används i semi-standardiserade intervjuer, bygger på subjektiv 

teori, det vill säga att människor har kunskap om ämnen till stor del baserad på subjektiva idéer och  
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tankar  kring  det.  Dessa  kommer  inte  fram  särskilt  tydligt  vid  stängda  frågor,  varför  mindre 

strukturerade  är  att  föredra.  Man  får  dessutom  bättre  möjlighet  att  förstå  dem  om  man  låter 

informanten utveckla sina svar genom att anpassa intervjun efter tidigare givna svar. Den här typen 

av intervju där man bedriver intervjun efter färdiga frågor eller  teman, men ändå anpassa efter 

informanten  (och  därmed  låta  denne  styra)  kallas  semi-standardiserad  intervju.  Kvalitativa 

intervjuer skiljer sig från kvantitativa i att de oftast har en mindre standardiserad karaktär. Fördelen 

med en ostandardiserad eller  semi-standardiserad intervju är att  man under intervjuns gång kan 

anpassa frågorna och deras ordningsföljd efter situationen. Detta  möjliggör en bredare och mer 

nyanserad  bild  av  ett  problem.  Givetvis  kan  man  under  intervjuns  gång  växla  mellan 

standardiserade frågor, djupgående öppna frågor och slutna, mer konkreta frågor. Ulla Eriksson-

Zetterquist och Göran Ahrne menar till och med att detta kan vara en fördel. (2011:40) En semi-

standardiserad intervju inleds ofta med öppnare frågor som sedan följs  av mer teoridrivna,  ofta 

semi-strukturerade frågor, och avslutas med eventuella konfronterande frågor (Flick, 2009:156p). 

Det är en god idé att börja med de öppnare frågorna och sedan strukturera upp dem allteftersom för  

att inte leda informanten för mycket (ibid:151). Var intervjun görs kan också påverka dess utfall 

(Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2011:45). Intervjuarens förberedelse och hur denne ställer frågor kan 

också påverka resultatet. Att läsa på om exempelvis företaget i fråga, skriva ned nyckelfrågor och 

lägga tid på att i förväg förbereda dessa är lika viktigt som vad man faktiskt frågar. Intervjuaren 

måste  också löpande uppmuntra informanten att  berätta,  ställa  följdfrågor  och ibland be  denne 

konkretisera  mer  avancerade  eller  otydliga  begrepp.  Mer  konfrontativa  frågor  bör  precis  som 

nämnts tidigare förpassas till den senare delen av intervjun för att förhindra att informanten blir 

negativt inställd till situationen. Man bör dock alltid undvika att avsluta en intervju negativt. Bäst är 

om känsliga frågor kan vävas in i slutet men sedan kunna slätas över av mer neutrala frågor som 

avslutning. (Eriksson-Zetterquist, Ahrne, 2011:46pp)

Urval  av  informanter  kan  göras  enligt  två  modeller;  tvåstegsurval  och  snöbollsurval.  Den 

förstnämnda innebär vid forskning på organisationer och företag att man först gör ett urval inom 

den för forskningsfrågan aktuella gruppen, det vill säga hos vilket/vilken företag/organisation ska 

man genomföra intervjuerna. I nästa steg är man som forskare ofta beroende av någon ansvarig 

inom  organisationen  som  kan  antingen  förmedla  en  lista  av  anställda  som  man  sedan  gör 

slumpmässiga urval ifrån eller  förmedla konkreta informanter, personer vars arbetsuppgifter ger 

dem god insyn i det aktuella forskningsämnet. Det andra alternativet, snöbollsurval, innebär att man 

efter att ha hittat en informant använder denne som kontaktförmedlare till fler informanter. Nästa 

informant leder sedan vidare till nästa och så vidare tills man har tillräckligt stort  urval för sin 

undersökning. Denna urvalsprocess kan med fördel användas vid forskningsfrågor där det inte är 

lika självklart var och hur man ska hitta sina informanter. Man litar helt enkelt på informanternas 

kännedom om personer som på något vis kan tillföra information till undersökningen. (Eriksson-
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Zetterquist, Ahrne,2011:42p)

3.2 Operationalisering
Jag har fått tillgång till företaget genom en praktiksökning. Efter att jag och Företagets VD kommit 

överens  om  observationsstudien  bestämdes  att  min  officiella  praktikperiod  inleds  efter  dennas 

genomförande för att de två inte ska störa varandra. En deltagande observation av typen work-along 

är av sig självt en metod som kräver stor anpassning till situationen eftersom forskaren bör försöka 

minimera sin inverkan på studieobjektet genom att bli en del av det. Jag har därför till viss del tänkt 

på sådana saker som att följa kontorets allmänna klädkod, jag har ätit lunch på kontoret tillsammans 

med övriga medarbetare och deltagit i diskussioner när jag inbjudits till dem. Fältanteckningar har 

förts för hand i ett block. En av institutionen lärare med erfarenhet av etnografiska studier tipsade 

om att använda mobilen då den är mer diskret, men jag kom efter viss fundering fram till att det  

skulle vara svårgenomförbart då mobilen har såpass liten skrivyta att antecknandet på denna går 

långsammare än det för hand. En bärbar dator hade varit allt för otymplig och var därför inte heller 

ett alternativ. I slutet av varje dag har jag gått igenom mina anteckningar för att påminna mig om 

vad som skett under dagen och för att kunna göra eventuella tillägg. Om något i anteckningarna 

varit oklart har jag så snart som möjligt, ofta samma dag, försökt fråga berörd medarbetare för att få  

klarhet. För att kunna strukturera upp mina anteckningar till teman har jag sedan färgkodat dem. För 

att i efterhand komma ihåg vad jag vetat innan och vad jag lärt mig under undersökningens gång har 

jag flera gånger under undersökningen försökt skriva ned vad jag tror om olika situationer. På så vis  

har  jag  kunnat  jämföra  dessa  anteckningar  med  senare  fynd  för  att  finna  den  diskrepans  som 

Merriam nämner (se ovan). 

Fem intervjuer har gjorts varav fyra ligger till grund för det Resultat- och analyskapitel som följer 

nedan. Dessa intervjuer gjordes med Love Noir*, Sascha Bleu* och Robin Verde*. Love Noir* 

intervjuades vid två tillfällen. Den femte intervjun som inte tas upp i undersökningen gjordes i ett  

tidigt  stadium  med  en  praktikant  vars  arbetsuppgifter  inte  överensstämde  med  det  aktuella 

studieområdet,  varför  den  valts  att  bortses  från.  Övriga  medverkande  medarbetare  är  Michell 

Blanc*  och  Kim Marron*.  Dessa  två  återfinns  i  fältanteckningar  och  har  medverkat  i  flertalet 

ostrukturerade  fältintervjuer.  Intervjuerna  jag  gjort  har  utförts  på  olika  platser,  oftast  valda  av 

intervjuobjekten.  Love  Noir*  har  intervjuats  två  gånger,  en  gång  innan  observationsperioden 

inleddes och en gång efter att den avslutats. Den första intervjun gjordes på morgonen över frukost i 

en hotell-lounge, den andra över en lätt middag i en lugn avdelning av en restaurang. Robin Verde* 

intervjuades över lunch på en lunchrestaurang. Innan intervjun inleddes hade vi ett informellt samtal 

under vilket vi lärde känna varandra bättre som personer och Robin gavs möjlighet att ställa frågor 

om min undersökning, sammantaget blev stämningen mer avslappnad och samtalet flöt sedan på 

smidigt. Sascha Bleu* valde själv att bli intervjuad i Företagets konferensrum. Konferensrummet är 
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bland  annat  inrett  med  en  soffgrupp  i  vilken  vi  satt,  här  sitter  man  inte  lika  stelt  som  vid 

konferensbordet. I enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne har informanterna i största möjliga 

mån låtits bestämma intervjusituation i förhållande till tidpunk och plats själva (2011:45).

Informanterna har  varit  olika bekväma i  intervjusituationen.  Vissa har  tydligt  uttalat  att  de  vill 

anonymiseras, det har tagit dem olika lång tid att ”komma igång” och ge utförliga svar och ibland 

har frågor fått ställas om eller förbises när informanter inte känt att de ”kan” svara. Ofta har mer 

strukturerade frågor utvecklats till semi-strukturerade i takt med att informanten själv utvecklat sina 

svar eller fått följdfrågor. De inspelade intervjuerna har transkriberats så snart som möjligt efter 

intervjutillfällena för att förhoppningsvis kunna återge gester och tonfall så korrekt som möjligt. 

Vissa  har  låtit  dröja  mer  på  sig  än  andra,  men  detta  har  istället  givit  fördelen  att  jag  under  

observationstiden påmints om svar jag fått vid tidigare intervjuer. Under transkriberingen har jag 

valt att helt utesluta vissa partier där intervjuerna ibland tagit en personlig karaktär och avslöjat 

privata detaljer som inte bedömts värdefulla för undersökningen. 

3.3 Etik
Fallstudier fokuserar på ett begränsat område, antal personer eller som i det här fallet ett företag. 

Uwe Flick menar att alla forskare alltid, i alla stadier av en forskningsprocess, möter etiska problem 

(2009:36). Han hänvisar till att flera universitet idag tagit fram etiska riktlinjer eller använder sig av 

etiska  kommittéer.  Båda dessa alternativ  för  att  säkerställa  etisk förhållning  i  forskning hänger 

samman med det Murphy och Dingwall kallar etisk teori, vilken kan sammanfattas i fyra punkter: 

Forskningsdeltagarna får inte ta skada, forskningen ska utföras med syfte att producera någon typ 

av positiv effekt, forskningsdeltagarnas värderingar och beslut ska respekteras och slutligen att de 

alla  behandlas  rättvist  (enl.  ibid:37).  Även  om  Flick  påpekar  att  både  etiska  riktlinjer  och 

etikkommittéer har problem, den förra i form av dess stelhet och metod-okänslighet som dels kan 

begränsa  forskaren  och  dels  riskera  att  skada  forskningsdeltagaren  när  forskaren  förbiser  de 

metodspecifika  utmaningarna (ibid:38); den senare i  den mänskliga faktorn (ibid:40),  ägnar han 

ämnet ett kapitel av sin antologi An introduction to qualitative research. Etiska riktlinjer utgår från 

vikten av forskningsdeltagarnas informerade deltagande samt att de inte tar skada av forskningen, 

detta inkluderar inte skada fysiskt, ha respekt för deltagarnas integritet samt att inte vilseleda dem 

angående  undersökningens  mål.  Etiska  kommittéer  bedömer  forskningsprojekt  efter  riktlinjer: 

vetenskaplig kvalitet,  deltagarnas välmående samt respekten av dessas värdighet  och rättigheter 

(Allmark  enl.  ibid:39).  Vid  studier  av  flera  medlemmar  i  en  specifik  enhet,  exempelvis  en 

arbetsplats,  finns  det  god grund att  behandlar  informanternas  uppgifter  konfidentiellt.  Inte  bara 

måste forskningsdeltagarnas integritet skyddas i förhållande till  den allmänhet som kan läsa det 

färdigställda materialet, utan även gentemot varandra. Att kryptera deltagarnas och företagets namn 

tjänar till att försvåra identifiering av deltagarna och företaget, för både utomstående läsare och de 
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egna kollegorna. Vi kan här se att respekt för deltagarnas integritet är starkt knutet till kravet om att  

inte skada deltagarna. (Flick, 2009:42) Att inte kryptera deras och företagets namn skulle kunna 

skada  deltagarnas  kollegiala  relationer  såväl  som kundrelationer,  något  som även  skulle  kunna 

skada företaget i stort. 

För denna uppsats har hänsyn till  etik tagits i  den mån att  samtliga medarbetare på Företaget* 

informerats om uppsatsen och forskarens etnografiska arbete på arbetsplatsen. De har alla accepterat 

denna situation och givits möjlighet att ge uttryck för att inte delta. De medarbetare som studerats  

närmare, där de åtföljts under hela dagar eller agerat informanter i en semi-strukturerad intervju har 

givit  sitt  uttryckliga  medgivande  och  informerats  om  hur  deras  svar  kommer  behandlas. 

Informanterna gavs  möjlighet  att  själva hitta  på sina  pseudonymer,  men eftersom flera av dem 

uppgav samma könsneutrala namn gjordes krypteringen slutligen av forskaren. Informanterna har 

givits möjlighet att läsa igenom transkriberingar av deras uttalanden och citat, men inte informerats 

om vilket namn de givits för uppsatsen. 
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4. Resultat och analys
Här redovisas undersökningens resultat. Resultatet är en sammanställning av de observationer som gjorts 

och de svar som givits vid intervjuer. I detta avsnitt svaras på undersökningens första frågeställning och till 

viss del även den fjärde. Resultaten presenteras utifrån ett antal teman, vilka avslutas med varsitt 

sammanfattande avsnitt, skrivet i kursiv stil.

Under  den  två  veckor  långa  observationsperioden  satt  jag  med  olika  medarbetare  under  flera 

sammanhängande  timmar.  Jag  deltog  också  i  flera  av  de  möten  som  hölls  och  deltog  i  vissa 

diskussioner. För att få en så bred bild av arbetet som möjligt var jag på arbetsplatsen under olika 

tider, som tidigast från kl 8:00; senast kl 17:20. En generell observation efter periodens gång är att 

arbetsplatsens  arbetsflöde  har  en  viss  ojämn  fördelning  över  veckan  och  över  tid  på  dygnet. 

Samtliga medarbetare har flera olika arbetsuppgifter som de snabbt växlar mellan. Under en och 

samma dag kan en medarbetare sitta i planeringsmöte för vårens arbete där man diskuterar allt från 

ekonomi  till  ”hur  det  känns”,  skicka  fakturor  till  kund,  copywrite:a  en  presentationstext  till 

hemsidan,  analysera  information  från  Google  Analytics,  svara  på  mail  från fans  och uppdatera 

artisters Facebooksidor. En dag är sällan vikt till en uppgift, utan alla arbetsuppgifter utförs nästan 

dagligen, mer eller mindre simultant. Detta kan leda till att man som observatör upplever varje dag 

lik den andra, samtidigt som det innebär att den ena dagen aldrig är den andra lik. 

4.1 Arbetsförhållanden 
Stämningen på Företaget* är glad och avslappnad. De flesta medarbetarna bär vanliga så kallat 

”hela  och  rena”  kläder,  det  vill  säga  jeans  och  T-shirt,  klänning  och  kofta,  skjorta  utan  slips, 

gymnastikskor eller boots. Få medarbetare syns någonsin i kostym eller kavaj. Kontoren är inredda 

så att man i det flesta rum sitter två och två vid varsitt skrivbord. Genom att endast ha skärmar vid  

varje  arbetsplats  och  låta  varje  medarbetare  koppla  in  sin  egen  dator  skapas  en  mobilitet  i 

kontorslandskapet där man vid behov lätt kan byta platser. Kontoren är personaliserade med olika 

väggfärger och mattor. På VD:ns kontor har en stor tredimensionell  modell  av företagets logga 

monterats upp på ena väggen. På några av kontoren finns blommor som medarbetarna själva tagit 

med sig. I alla säljagenters rum finns en världskarta uppsatt. 

Varje artist  kallas för ett  projekt och den säljagent  som är huvudansvarig för ett  projekt kallas 

projektledare. Även enskilda turnéer och arrangemang som Festivalen kan benämnas projekt. Vid 

uppsatsens författande finns fyra projektledare för de ca 70 akterna, projekten. Företaget har en 

stark  tradition  av  att  ta  emot  praktikanter.  Love  Noir*  berättar  att  företaget  har  omkring  tio 

praktikanter per år8. Michell Blanc* påpekar vid flera tillfällen att företag i musikbranschen inte 

8 Love Noir*, VD, Företaget*, 2013, intervju 15e november
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skulle klara sig ekonomiskt utan volontärer och praktikanter9.

Konferensrummet som delas med ett musikbolag som huserar i samma lokaler är inrett  som ett 

vardagsrum med mjuka plyschsoffor, ett lågt bord, en eldstad, en TV-skärm och en tjock matta. 

Väggarna  är  täckta  med  guldskivor  från  olika  artister,  inramade  turnéposters  och  skivomslag. 

Längre in i rummet, närmast de höga fönstren finns ett stort konferensbord med lite under ett dussin 

stolar kring sig. Vore det inte för den kanske något ovanliga konsten på väggarna hade man kunnat 

tro sig befinna sig i ett kombinerat vardagsrum/matsal i vilken lägenhet som helst. 

Medarbetarna äter sällan lunch alla tillsammans, utan tar oftast lunch några få åt gången. Flera 

medarbetare hänvisar till att ”Det måste alltid finnas någon som svarar i telefonen”10. Kim Marron* 

säger sig vara osäker på om någon brukar äta lunch i Företagets* lunchrum. Själv äter hen nästan 

alltid  ute.11 När  jag  själv  går  förbi  lunchrummet  för  att  hämta  ett  glas  vatten  ser  jag  där  två 

medarbetare från Företaget* och flera från musikbolaget. 

I  juxtaposition  till  uttalandet  om  att  telefonen  aldrig  får  lämnas  obemannad  sköts  den  mesta 

kommunikationen från Företaget genom e-post. Robin Verde* förklarar att telefonnumren inte är 

kopplade till medarbetarnas egna mobiltelefoner för att man ska kunna koppla bort jobbet när man 

är hemma eller ledig. Både fysiskt och psykologiskt, inga jobbsamtal ska komma in och den egna 

telefonen ska inte associeras för mycket med jobbet. Att sköta den mesta kommunikationen per e-

post möjliggör också bättre uppföljning. På så vis kan all kommunikation sparas i Företagets CRM-

program Fortnox där alla medarbetare kan ha tillgång till den. Företaget går alltmer mot att alla  

medarbetare ska ha en övergripande insyn i  alla projekt,  varför så mycket som möjligt av den 

information en projektledare har om en artist eller ett projekt bör finnas i systemet.12 Kim Marron* 

påpekar dock att hen ibland hellre använder telefonen än e-post när hen behöver styra arrangörers 

arbete med marknadskommunikation. Den direktkommunikation telefonen erbjuder har för henom 

visat sig vara effektivare när man vill påminna någon om ex. vad de förväntas göra.13 

Som nämnt ovan sitter medarbetarna ofta med flera uppgifter samtidigt. De växlar snabbt mellan 

olika  program, projekt  och uppgiftstyper.  Samtliga anställda  projektledare går  under  yrkestiteln 

säljagent, vilket antyder att det är försäljning som prioriteras högst. Stor del av arbetsdagen styrs av 

säljverksamheten och kontakten med arrangörer, affärskunden. Detta arbete tar upp merparten av de 

anställda  medarbetarnas  arbetstid.  Som  nämnt  ovan  använder  Företagets*  medarbetare  sig  av 

programmet Fortnox för exempelvis CRM. I programmet loggas stor del av den kommunikation 

som sker mellan Företaget* och dess olika affärskunder, både artister och arrangörer.14 På fråga om 

hur mycket tid som dagligen läggs på underhåll av hemsida och sociala medier svarar samtliga 

9 Michell Blanc, driftsansvarig, Företaget*, 2013, fältanteckningar 20e november
10 Sascha Bleu*, säljagent, Företaget*, 2013, fältanteckningar 18e november
11 Kim Marron*, praktikant, Företaget*, 2013, fältanteckningar 3e december 
12 Robin Verde*, säljagent, Företaget*, 2013, fältanteckningar 21a november 
13 Kim Marron*, praktikant, Företaget*, 2013, fältanteckningar 2a december
14 Företaget*, 2013, fältanteckningar 3e december
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tillfrågade medarbetare att detta utgör cirka en timme av deras totala arbetsdag15. Jag upplever under 

observationsperioden att den faktiska tiden lagd på marknadskommunikation understiger detta16. 

Under observationens andra vecka upplevde jag en högre stressnivå hos de flesta av medarbetarna17. 

Vid mötena går det undan. På en-två timmar ska uppemot femton artister avhandlas; vad som hänt, 

är på gång, vad man vill ska ske, finansiering, utfall, ”känsla”, relation med artisten och så vidare.  

Samtliga  mötesdeltagare  talar  fort,  mycket  och  passionerat  om  sina  projekt.  Alla  deltar  i 

diskussioner och tycks ha god förståelse och insyn i varandras projekt.18

Den avslappnade stämningen mellan  medarbetarna på Företaget* ger  möjlighet  att  återspegla  

denna  stämning  gentemot  slutkund.  Den  ekonomiska  situationen  som  är  rådande  för  hela  

branschen påverkar både de individuella medarbetarnas arbetsbörda och antalet praktikanter. De  

få säljagenterna har fullt upp med att ta hand om affärskunderna och lämnar över merparten av  

ansvaret för marknadskommunikationen gentemot slutkund på praktikanterna. Dessa stannar bara  

hos Företaget* under kortare perioder, varför en del av de fastanställdas arbetstid även går till  

utbildning av dessa. 

4.2 Koncept, konvergens och synergi
Företaget* har till sig knutet ett 70-tal artister och akter. I dessa är flera medlemmar gemensamma. 

Samma musiker är alltså aktiva i flera olika akter eller bandkonstellationer. (Företagets* hemsida 

/Artister). Många av Företagets artister medverkar ofta i Företagets* egna julkonsert, något som 

varit ett årligt återkommande evenemang. Detta år kommer dock julkonserten att utebli, vilket Love 

Noir* redan fått flera besvikna reaktioner på via mail. Alla dessa har hen svarat på, hen tillägger att 

hen tycker att det är väldigt viktigt att alltid ta sig tid att svara de kunder, fans och publik som hör 

av sig till Företaget*19 Under det så kallade Facebook-mötet diskuterade deltagarna hur man bäst 

omdirigerar de kunder som går in på julkonsertens hemsida. Företaget producerar under december 

månad  en  jul-turné  med en  av  sina  artister  och  ser  en  möjlighet  att  omdirigera  den befintliga  

kundkretsen från de årliga julkonserterna till denna turné. Åsikterna går isär om hur detta bäst görs.  

Någon vill digitalt omdirigera kunderna genom att ta dem direkt från julkonsertens hemsida till 

Facebook-evenemanget för jul-turnén. Detta skulle alltså innebära att när en besökare försöker gå in 

på hemsidan kommer de få ett meddelande om omdirigering och sedan automatiskt hamna på en 

annan sida. Ett annat förslag är att i meddelandet på hemsidan om årets uteblivna konsert lägga in 

en  länk  till  julturnén.  Någon  menar  att  faran  med  detta  förslag  är  att  de  andra  musiker  som 

15 Sascha Bleu*, säljagent, Företaget*, 2013, intervju 5e december; Love Noir*, Företaget*, 2013, intervju 15e 
november; Robin Verde*, säljagent, Företaget*, 2013, intervju 28e november 

16 Företaget*, 2013, fältanteckningar 18e november – 6e december
17 Företaget*, 2013, fältanteckningar 3e december
18 Företaget*, 2013, fältanteckningar 2a december
19 Love Noir*, VD, Företaget*, 2013, intervju 15e november
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vanligtvis är aktiva i Julkonserten skulle känna sig utnyttjade och orättvist behandlade.20

Under  ett  s.k.  artist-möte  berättar  Love  Noir*  om  ett  kommande  artistprojekt.  Företaget*  har 

tidigare samarbetat med artisten som just nu spelar in ett nytt album efter vilket hen vill bege sig ut 

på en rikstäckande turné.  Trots att  artisten finansierar  albumet själv,  utan hjälp från skivbolag, 

berättar Noir* att hen tror på projektet. Albumets musik är inspirerad av en skönlitterär bok som 

utspelar  sig  vid  en  fyr.  Artisten vill  därför  i  samarbeta  med en  fotograf  som kommer göra  en 

fotoutställning med olika fyrar i Sverige. Turnén vill hen sedan ska gå mellan olika fyrar, det vill 

säga konsertplatserna bör vara i närheten av olika fyrtorn.21 

Under en eftermiddag berättar Sascha Bleu* om ett band som hen tror snart kommer slå igenom på 

den  svenska  marknaden.  Bandet  har  redan  en  etablerad  fanbas  i  Norge  och  har  haft  svenskt 

skivbolag i flera år. Under det senaste året har en av deras singlar spelats en hel del i rikstäckande 

radio. Det märks att Sascha tror på bandet, hen säger att ibland måste man som bokare vara beredd 

att jobba med ett band som det kanske inte går så bra för; som man inte får så mycket betalt för och  

se det som en investering.22 Jag beslutar mig för att själv ta reda på vad som är så speciellt med 

bandet och går in på deras hemsida. Väl där finner jag bilder från tidigare spelningar och lägger  

märke till  att  flera besökare  bär  masker  med ett  ansikte  av en känd svensk man.  Denna mans 

förnamn är en del av titeln på en av bandets hitsinglar och masken används även i musikvideon. En 

bit längre ned på förstasidan återfinns en så kallad widget som visar upp bilder från den fotografi-

applikationen  Instagram.  Detta  är  bilder  som  taggats  med  en  specifik  hashtag  (#),  nämligen 

singelns titel. Masken finns att ladda ned för utskrift. Läsaren uppmanas att göra detta och sedan 

iförd masken bege sig ut ”på stan” och dansa. (Bandets hemsida, 2013). Love Noir* påpekar att 

Företaget* uppmuntrar  den  här  typen av aktivitet  hos  sina  artister,  men det  är  inte  något  som 

initieras eller sköts av Företaget*. Om artisten inte är intresserad av att bedriva den här typen av 

social interaktion med sin publik, menar Noir*, är det heller ingen mening att försöka tvinga fram 

det från Företagets* sida.23

Företaget*  har många möjligheter  till  synergier  mellan olika akter. Eftersom flera av  de olika  

artisterna och banden är verksamma inom samma genre delar de till stor del publik och potentiella  

konsertbesökare. Ett antal artister arbetar multimedialt med flera olika sociala medier som både  

ger  synergi sinsemellan men även skapar vad Jenkins kallar ett  synergiskt berättande.  En akt  

uppmanar öppet sina fans till interaktion och medskapande av produkten. Genom ett gemensamt  

produktskapande får man ett gemensamt värdeskapande. 

20 Facebook-möte, Företaget*, 2013, fältanteckningar 19e november.
21 Artist-möte, Företaget*, 2013, fältanteckningar 18e november
22 Företaget*, 2013, fältanteckningar 18e november
23 Love Noit, VD Företaget*, 2013, intervju 10e december
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4.3 Facebook 
I en tidig intervju förklarar Love Noir* att av sociala medier använder sig Företaget främst av 

Facebook.  hen är  öppen för  att  man i  framtiden även skulle  kunna ha ett  twitterkonto  och ett  

instagram-konto, men det är ingenting som är aktuellt i nuläget.24 Vissa av Företagets artister är 

aktiva  i  fler  sociala  medier,  men  Företaget  har  i  nuläget  endast  administratörs-rättigheter25 för 

artisternas  Facebook-sidor.  Noir  förklarar  att  man  har  olika  avtal  med  varje  artist  vad  gäller 

Företagets inblandning i  deras marknadskommunikation. För vissa artister använder man endast 

administratörs-rättigheterna för att få insyn, för andra kan det innebära att man publicerar inlägg på 

deras sidor med mer eller mindre tydlighet angående den verkliga avsändaren. 

Inför en artists turné har man diskuterat med denne hur mycket aktivitet som förväntas på Facebook 

under denna period. Artisten är negativt inställd till att Företaget skulle publicera  inlägg i dennes 

namn. Hen ogillar  poster  som känns för ”kommersialiserande”. För att få behålla kontrollen över 

sin aktivitet på Facebook har artisten lovat att själv publicera något varje dag som turnén pågår. 

Robin Verde* ger exempel på vilken typ av innehåll dessa kan ha. ”Nu är vi på väg till x [stad].  

Tack till alla som kom på konserten igår!”, förklarar hen. Innan turnén inleds ska även en video med 

en av artistens låtar inspelad i en replokal läggas ut på artistens sida.26 Robin Verde* kommenterar 

vid ett tillfälle att ”Är man inte beredd att vara kommersiell kan man inte förvänta sig att sälja 

någonting”27.  Med samma artist  ville man (men genomförde ej) göra ett  inlägg i  samband med 

första advent. Detta skulle vara en adventshälsning till Artistens följare på Facebook, det vill säga 

de som både tryckt på like och dessutom valt att följa artistens aktivitet. Tanken var att önska Glad 

första advent och berätta om den kommande videon.28 

Under intervjuer frågade jag samtliga informanter om deras kunskap i sociala medier. På frågan 

vilka  sociala  medier  reagerade  informanterna  olika.  Vissa  upplevde  frågan  otydlig,  det  rådde 

osäkerhet  angående  vad  som  klassades  som  sociala  medier.  Samtliga  nämnde  Facebook,  men 

upplevde att det använde tjänsten för olika syften. Robin Verde* menade att hen såg Facebook som 

en  plattform både för att marknadsföra sina projekt i företaget, men också sig själv som en aktör i 

musikbranschen.  Det  viktigaste  innehållet  i  ett  inlägg  menade  hen  var  en  länk.  Hen  såg 

statusuppdateringar  främst  som  en  möjlighet  till  rekommendationer,  inte  något  som  skulle 

användas för att berätta vad man åt till frukost.29 Även Love Noir* ansåg att Facebook främst bör 

användas för att sända positiva budskap30. 

24 Love Noir*, Företaget*, 2013, intervju 15e november
25 En administratör för en Facebook-sida är någon som kan publicera inlägg i sidans namn, kallas även admin.
26 Företaget*, 2013, fältanteckningar 2a december
27 Cit. Robin Verde*, 2013, fältanteckningar 3e december
28 Företaget*, 2013, fältanteckningar 3e december
29 Robin Verde*, 2013, intervju 28e november
30 Love Noir*, Företaget*, 2013, intervju 10e december
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4.3.1 Event 
När observationsstudien inleds har Robin Verde* precis sammanställt ett dokument med hållpunkter 

för marknadsföring vid turnéer. Detta dokument presenteras först  inför övriga agenter under ett 

möte och senare mer i detalj under ett möte ägnat till marknadskommunikation. Under detta möte 

deltar även en praktikant som ska ha uttryckt intresse för digitala medier och därför fått i uppgift att 

genomföra den marknadsföringsplan som tagits fram för en av Företagets artister som snart ska ut 

på turné.31 Dokumentet, som jag tillåts ta del av, består av ett antal marknadsföringsåtgärder som 

ställts mot en tidsram; vad ska ske tre veckor innan ett spelning, två veckor innan osv. Här ingår  

både aktivitet i digitala medier och analoga. Ett  event ska startas på Facebook, så kallade ”lokala 

ambassadörer”  ska  sökas  upp  och  lokalpress  uppvaktas;  allt  medan  man  veckovis  övervakar 

biljettförsäljningen.32 Styrdokumentet planeras att i framtiden användas för alla större engagemang 

och turnéer. Ansvarig för varje enskild marknadsplan ska respektive projektledare vara. Trots att det 

oftast  är  praktikanter  som  i  slutänden  sköter  det  löpande  arbetet  med  logistik  och 

marknadskommunikation med en turné måste ändå projektledaren vara ansvarig för den, på grund 

av att det är just tillfälliga praktikanter som gör de enskilda arbetsinsatserna. Robin Verde* tänker  

sig att man ska kunna använda dokumenten för att i efterhand utvärdera de marknadsföringsåtgärder 

som gjorts under en turné.33 

När Kim Marron* startar ett event görs det helst i artistens namn, det vill säga genom dennes sida. 

Hen går sedan själv, med sitt eget privata Facebook-konto, med i olika grupper där hen länkar till 

eventet och delar information om den aktuella artisten. Detta kan även inkludera att dela vidare 

status-uppdateringar  från  artistens  sida. Vilka  grupper  hen  går  med  i  skrivs  upp  i  ett  separat 

dokument  för  uppföljning.  Verde* vill  att  detta  ska  ingå  i  styrdokumentet  för  marknadsföring. 

Marron* ägnar en hel del tid åt att söka upp lämpliga grupper. Hen är taktisk i sitt val med hänsyn 

till  tilltänkt målgrupp för den aktuella artisten,  aktivitet  i  gruppen  och antal  medlemmar.34 När 

Artistens video av från repetitionerna lagts ut på Facebook sprider Kim Marron* detta vidare i  

grupperna hen tidigare gått med i. På en timme hinner videon få en like i en av grupperna. Videon 

har blivit delat 16 gånger sedan den lades upp kvällen innan. Marron* berättar att hen fått en del 

kommentarer från sina privata vänner angående hens Facebook-aktivitet den senaste tiden. Många 

undrar varför hen går med i ”konstiga grupper” som är lokala för områden långt ifrån Marrons egen 

boendeort.  Jag noterar vid den här tidpunkten att det är svårt att få en övergriplig bild av vilka 

grupper som ”hör till” vilken spelning. Detta är viktigt att hålla reda på eftersom Kim med videon 

även lägger ut biljettinformation i grupperna. 

Ibland hinner en arrangör starta ett event på Facebook innan Företaget*. Då man vill undvika att ha 

31 Facebook-möte, Företaget*, 2013, fältanteckningar 20e november
32 Robin Verde*, säljagent, Företaget*, 2013, företagsdokument 19e november
33 Företaget*, 2013, fältanteckningar 21a november
34 Företaget*, 2013, fältanteckningar 21a november
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dubbla event på Facebook ber man då arrangören att få bli administratör av eventet för att kunna ha 

en bättre överblick. Detta sker under observationsperioden och Robin Verde* och Kim Marron* 

diskuterar  vad  detta  innebär.  Arrangören har  startat  och  bjudit  in  personer  till  eventet från  sitt 

privata Facebook-konto istället för att använda en företags-sida för henoms företag. Robin* vill att 

Kim* kontaktar arrangören och ber denne att inte använda sitt privata konto eftersom det ser mindre 

professionellt ut, helst bör man ta ned eventet innan någon av de inbjudna tackat ja och starta upp 

ett nytt i artistens namn. Arrangören har dessutom använt fel bild till bannern hen lagt upp på sin 

egen hemsida. Båda medarbetarna är frustrerade över arrangörens tilltag och undrar varför denne 

använder en ”sommar-bild” (en bild tagen på en sommaräng) istället för den som etablerats som den 

officiella  bilden  för  turnén.  Denna  bild  visar  både  Artisten  och  dennes  kompmusiker  i  ett 

vinterlandskap, vilket överensstämmer med turnéns tema i egenskap av julturné.35 Robin Verde* 

säger att det är viktigt med enhetlighet, att exempelvis samma bild används för en hel turné. Detta 

är något hen även kom in på vid intervjutillfället. Hen menar att genom att ha en enhetlig approach, 

samma budskap  och samma bilder,  i  exempelvis  sociala  medier,  tidningsannonser  och  digitala 

medier skapar man en repetition vilket gör det lättare för läsaren (den potentiella slutkunden) att  

komma ihåg artisten och vad denne står för.36 

4.3.2 Lokala ambassadörer
Sascha Bleu* förklarar att en lokal ambassadör är en person som bor i närheten av en konsertplats 

eller  ett  turnéstopp  och  som  kontaktas  av  Företaget  för  att  på  ideell  basis  hjälpa  till  att  

uppmärksamma konserten lokalt.  Urvalet av dessa är till  viss del selektivt,  man kontaktar bara 

personer man tror kan vara intresserade,  oftast  ur den egna eller  ens utökade bekantskapskrets. 

Dennes  uppgifter  kan  innefatta  allt  från  att  hjälpa  till  att  sätta  upp  affischer,  agera  bollplank 

angående  vilka  lokala  medier  och  föreningar  som  kan  kontaktas  till  att  dela information  om 

event/artist  i  sociala  medier.  Ambassadören  kan givetvis  gärna  också  bjuda in sina vänner  och 

bekanta  till  eventet.37 Ambassadörer  erbjuds  ingen  ersättning,  men  Robin  Verde*  är  öppen  för 

möjligheten.38

4.3.3 Sponsrade inlägg
Företaget  har  inte  använt sig  särskilt  mycket av Facebook-annonser tidigare,  men testat  ett  par 

gånger och tycker att det kan vara värt att försöka använda även om man är osäker på utgången. Det  

är ändå såpass billigt.39 Sascha Bleu* påpekar i intervju att en helsidesannons i DN kostar 30 000, 

35 Företaget*, 2013, fältanteckningar 2a december
36 Robin Verde*, säljagent, Företaget*, 2013, intervju 28e november
37 Sascha Bleu*, säljagent, Företaget*, 2013, fältanteckningar 6e december
38 Robin Verde*, säljagent, Företaget*, 2013, fältanteckningar 21 november
39 Företaget, 2013, fältanteckningar 20e november
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medan en Facebook-annons endast kostar ett par tusenlappar40. Hen påpekar även att Facebook-

annonsering ger möjlighet att rikta in sin annons mot sin tilltänkta målgrupp utifrån exempelvis 

geografi  och tidigare angivna preferenser. Liknande argument kommer upp då Kim  och Robin 

Verde* har ett av sina dagliga marknadsförings-genomgångar.41 När man sponsrar ett inlägg (se bild 

1) har man som möjlighet att välja mellan att ”puffa” inlägget till personer som redan angett att de 

gillar sidan genom att  trycka på  like-knappen och deras  vänner  eller att göra ett  anpassat urval 

genom targeting.  När man sponsrar ett  inlägg/post  bestämmer man själv hur mycket pengar man 

vill spendera. Väljs en maxsumma på exempelvis 350 kr, en specifik målgrupp42 och hur många 

dagar man vill att sponsringen ska pågå räknar verktyget ut hur många personer inlägget kommer nå 

under denna tid och man kan själv beräkna om detta är lönsamt eller ej. Genom mätfunktionen (som 

behandlas nedan) kan man sedan utvärdera sina sponsringar. Under mötet diskuterar Marron* och 

Verde* den sponsring man gjort på den Artist för vems turné man satsar extra på aktivitet i sociala  

medier.  Arrangören  för  en  konsert  har  själv  spenderat  3000  SEK på  annonsering  av  eventet i 

landskapet vilken beräknas nå 3000 personer. Företaget* har själva spenderat cirka 350 SEK för 

sponsring av ett inlägg med en video till personer som  like-at artisten och dessas vänner. Detta 

beräknas ge en spridning till 1500 personer och sponsringen kommer att pågå tills dess att kvoten är 

fylld. På frågan om huruvida hen tror att publik kan ha åsikter kring sponsrade inlägg, erkänner 

Robin Verde* att hen inte tänkt på saken på det viset. Hen resonerar kring problemet och kommer 

fram till  att  man måste  försöka väga det  positiva  mot  det  negativa.  Vissa  kanske upplever  att  

sponsrade inlägg känns ”fel” eller ”säljigt” och därmed blir har en negativ respons till inlägget, men 

å andra sidan möjliggör ett sponsrat inlägg att fler ser inlägget över huvudtaget. Robin* påpekar att  

det ju aldrig går att veta hur något skulle kunna bli om man gjort annorlunda, ”Frågan är ju: Om 

man får ett visst antal  views [=visningar] av det [att sponsra ett inlägg], där vissa [personer] blir 

negativa på grund av att det är sponsrat, hur många views hade man alls haft annars?”.

4.3.4 Tävlingar/Samarbeten
När biljetterna till en konsert inte säljs i önskvärd takt, när det börjar närma sig konsertdatumet och 

många biljetter ännu är osålda brukar Företaget överväga att lotta ut biljetter genom tävlingar eller 

ge lokala föreningar eller företag erbjudanden om att köpa biljetter till ett lägre pris. Det kan även 

vara arrangören som initierar en tävling för att sälja biljetter. Robin Verde* menar att man måste 

överväga  flera  faktorer  när  man  väljer  att  ta  till  den  här  typen  av  åtgärder.  En  tävling  med 

gratisbiljetter som pris ett par dagar innan en konsert skulle av allmänheten kunna ses som ett bevis  

på att  försäljningen går  dåligt.  Detta  skulle  i  sin  tur  kunna ge  artisten  dåligt  rykte,  även inför 

framtida  arrangörer.  Samarbeten  där  olika  föreningar  (gärna  sådana  som  på  något  vis  har  en 

40 Sascha Bleu*, säljagent, Företaget*, 2013, intervju 5e december
41 Företaget*, 2013, fältanteckningar 6e december
42 Denna kan baseras på ålder, kön, geografi, intressen m.m.
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koppling till genren eller artisten) ser hen mer som ett exempel på goodwill. Man ger kunden något 

utan att det känns som att man slänger bort något. 43

Den  möjlighet  till  operationell  CRM som finns  för  Företagets*  affärskunder  saknas  för  deras  

slutkunder, konsumenterna som den digitala marknadskommunikationen i huvudsak riktar sig till.  

Detta leder till att de arbete som görs med kommunikation mot slutkund i digitala medier riskerar  

att endast vara för stunden för att sedan behöva göras om inför varje nytt speltillfälle. Rutiner för  

uppföljning av detta arbete har ännu inte hunnit utarbetas eftersom Företaget* nyligen initierat den  

här typen av marknadskommunikation.

4.4 Mätbarhet

4.4.1 Biljettförsäljning 
På  Företaget*  har  man  för  vana  att  inför  spelningar  försöka  ha  en  överblick  över 

biljettförsäljningen. Detta görs antingen genom att ringa till den aktuella konsertarrangören eller 

genom att  kontrollera  hos  biljettåterförsäljaren  Ticknet.  Information  om biljettstatus  kan  ibland 

användas för att förstärka försäljningen. När ett turnéstopp för en artist sålt slut skrivs detta både  

som en nyhet på Företagets* hemsida (Företagets hemsida/Nyheter/10 december 2013) och som en 

post på deras egen Facebook-sida. Denna information hoppas man ska nå potentiell publik på ett 

senare turnéstopp vars försäljning ännu inte tagit fart. Genom att berätta att biljetterna tagit slut på 

en  plats  skulle  alltså   osäkra  men  intresserade  personer  i  närheten  av  detta  turnéstopp  köpa 

förskottsbiljetter för att inte riskera att bli utan. I marknadsföringsdokumentet som nämnts tidigare 

har  en  kolumn  lämnats  för  avstämning  av  biljettförsäljning.  Under  Robin  Verdes*  och  Kim 

Marrons* möten diskuterar de fram och tillbaka huruvida man endast bör ha en cell som uppdateras 

allteftersom  tiden  och  biljettförsäljningen  fortgår  eller  om  man  bör  ha  flera  celler  som  följer 

dokumentets tidsaxel, så att  man kan se hur försäljningen fortgått  över tid, parallellt  med vilka 

marknadsåtgärder som gjorts. 

4.4.2 Facebook Insights
För administratörer av Facebook-sidor  finns mätverktyg för att följa och utvärdera aktiviteten på 

sidan. För en administratör dyker det överst på sidan upp en  Admin panel.  Här möts man av en 

tabell som redogör för de senaste  posterna på sidan, hur många som haft  möjlighet att  se dem 

(reach), hur många av dessa som sett posten genom någon typ av sponsringsinsats (paid reach) och 

sist  promotion  med en knapp med texten ”Boost post” som används för att köpa annonsering på 

Facebook (se mer om detta ovan). Under fliken See insights kan administratören få större insikt i 

vad för aktivitet på  sidan  som like-ats, hur många besökare man haft och hur de interagerat med 

43 Robin Verde*, 2013, intervju 
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innehållet på sidan. På översikten Overview återfinns en graf för  likes,  en för Post reach (det vill 

säga hur många personer som ser sidans aktivitet) samt en tabell för Engagement, hur många likes, 

shares, kommentarer  och  klick sidan  haft den senaste tiden (bild 2). Längre ned i denna översikt 

visas engagement även för varje post. Klickar man på en post ges en detaljerad redovisning av hur 

besökare engagerat sig i just detta  inlägg (bild 3). Under  Insights  kan administratören se statistik 

specificerad  för  Likes,  Reach  (aktivitetens  räckvidd/synlighet),  Besök,  Poster  och  sist  men inte 

minst  People  (Besökare).  Under  denna flik  ges  detaljerad information  om besökaren  för  att  ge 

administratören en chans att förstå ”vem” hen egentligen försöker kommunicera med. Bild 4 visar 

information om Your fans, det vill säga de som like-at sidan. Under de övriga två flikarna People 

Reached (nådda personer) och People engaged (Personer som engagerat sig) ges samma typer av 

grafisk framställning av de människor som nåtts av sidans aktivitet och de som valt att på något vis 

engagera sig i sidans innehåll genom att like-a, kommentera och dela44. 

4.4.3 Google Analytics
Google Analytics är ett verktyg utvecklat av företaget Google riktat mot företag som vill analysera 

sin datatrafik. Med Google analytics kan man ta reda på hur många besökare en hemsida har, hur 

länge de stannade, hur de hittade dit, vilka länkar de öppnade och så vidare. (Google Analytics, 

2013). För att övervaka en hemsidas aktivitet med hjälp av Google Analytics läggs en kod kopplad 

till hemsidan in i verktyget. Det mäter sedanen uppsjö information om hemsidans besökare såsom 

antal unika besökare, nya kontra återkommande besökare, vilken hårdvara besökaren använder och 

varifrån besöken kommer. Michell Blanc* påpekar att företaget ganska nyligen börjat se över ett  

mer regelbundet användande av Google Analytics för att kunna övervaka aktiviteten på Företagets* 

artister. Det är i nuläget främst företagets* digitalt ansvarige, Sascha Bleu*, samt praktikanten Kim 

Marron* som arbetar kontinuerligt med att se över besöksstatistik genom Google Analytics.45 Under 

arbetet inför sommarens festival använde Sascha Bleu* verktyget varje dag, flera gånger om dagen. 

Hen ville lära sig så mycket  som möjligt om kunderna,  var de kom ifrån,  vad de använde för 

utrustning, när de är inloggade. På så vis kunde man exempelvis mäta annonseffekter och se utfallet 

svart på vitt.46 En morgon sitter jag med Sascha Bleu* och Michell Blanc* när de går igenom en del 

av det gångna dygnets digitala aktivitet i Google Analytics. Michell* frågar Sascha vilka artister 

som hade konserter igår. Hemside-aktiviteten hos en av de två artisterna som hade spelningar dagen 

innan blir fokus för morgonen (se bild 5). Artisten har vanligtvis ganska låg aktivitet med cirka 4-8 

besök per dag på sin hemsida, vilket gör att gårdagens konsert tydligt syns i grafen i form av en 

puckel i antalet besök det senaste dagarna. Sascha visar hur man kan välja olika parametrar för 

mätningen. När vi går in på enskilda timmar för den aktuella dagen (bild 6) syns en viss ökning vid 

44 En alternativ översättning av Engagement är interaktion. 
45 Michell Blanc*, driftsansvarig, Företaget*, 2013, fältanteckningar 4e december
46 Sascha Bleu*, säljagent, Företaget*, 2013, intervju 5e december
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15:00  ,  denna  timme  hade  hemsidan  3  besök.  Detta  härleder  hen  till  att  artisten  gjorde  en 

radiointervju vid den tiden. 90% av besökarna är nya besökare, fem av besökarna kommer från 

området Artisten hade spelning i den aktuella dagen. ”De [besökarna] har klickat runt lite”, säger 

Bleu* nöjt. I snitt har besökarna klickat igenom 3.69 sidor på och spenderat nästan två och en halv 

minut på hemsidan. Bleu* kallar detta ”lång” tid. Vid en jämförelse syns att användare som besökt 

hemsidan från surfplatta eller smartphone spenderat betydligt kortare tid på sidan, medan användare 

som använt stationära eller bärbara datorer stannat kvar längre. På frågan om eventuellt efterarbete 

svarar Michell Blanc* att man i dagsläget inte tittar på aktiviteten efter spelningar.47 Sascha Bleu* 

menar att bästa sättet att lära sig Google Analytics är att navigera runt i de olika menyerna på egen 

hand  och använda  verktyget.  Senare  under  dagen  sätter  jag  mig  själv  i  Google  Analytics  och 

fortsätter  jag  att  utforska  dess  funktioner  utifrån  den  tidigare  studerade  artisten  och  senare 

festivalen. På Artistens Google Analytics kan väljer jag ett bredare tidsspann för att få en bättre 

överblick över vad som är ”vanlig” besöksstatistik på artistens hemsida. Bild 6 visar besöksstatistik 

för hemsidan under en dryg månad. Grafen visar totalt antal besök i heltal  och nya besökare i  

procent. Antalet besök är som lägst 4 besök/dag och som mest 59. Under samma period genomförde 

Artisten tre konserter, 9 och 23 november samt 3 december. De närmaste dagarna kring dessa ökar 

besöken något. Generellt kan konstateras att Artisten har en ganska hög procentandel nya besökare 

varje dag, vilket också kan utläsas ur cirkeldiagrammet för perioden som anger att besökarna under 

den valda perioden till 74.09% bestått av nya besökare. Mindre än 25% av besökarna har återvänt 

till hemsidan under samma dag. Efter periodens första spelning minskar antalet besök, men av de 

besök man har är andelen nya besökare stor, den ökar till och med under två dagar efter spelningen.  

Vid det andra speltillfället mer än dubbleras antalet besökare från dagen för konserten till dagen 

efter,  samtidigt  ökar  andelen  nya  besökare.  Även  vid  det  sista  speltillfället  ökar  andelen  nya 

besökare  på  dagen  för  konserten.  Ett  par  dagar  efter  den  sista  konserten  undersöker  jag  hur 

besöksstatistiken  ser  ut  efter  den  och  ser  ett  liknande  beteende  som  vid  konserten  den  23 

november48. Dagen efter spelningen syns en ökning av antalet besökare (ej lika stor som tidigare) 

medan  andelen  nya  besökare  fortsätter  att  öka  i  flera  dagar.   Vid  periodens  första  och  andra 

konserttillfälle kan man även se att antalet och andelen besökare från de specifika städerna ökar 

markant kring dessa datum. Två funktioner som i verktyget beskrivs ha till största syfte att mäta 

effekt  av marknads-kommunikation och promotion är  Omvandlingar och  Förvärv.  Detta  är  två 

funktioner  Sascha  Bleu*  uppger  att  hen  använt  under  arbetet  med  Festivalen49.  Under 

Omvandlingar återfinns  Mål, vilket är något som man anger själv. I fallet med Festivalen är  Mål 

kopplat  till  försäljning  av  biljetter.  Under  Förvärv spåras  trafik,  hur  har  besökarna  hittat  till 

hemsidan. Denna kan både ange om en besökare funnit sidan organiskt, det vill säga genom vägar 

47 Företaget*, 2013, fältanteckningar 4e december
48 Ej i bild
49 Sascha Bleu*, säljagent, 2013, fältanteckningar 4 december
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som inte är ekonomiskt sponsrade och vilka specifika källor de hittat hit ifrån såsom länkar på andra 

sidor, sociala medier och olika sökmotorer. Trafik kan även kopplas till  Mål för att få information 

om vilken trafik som leder till flest så kallade konverteringar, i det här fallet att besökaren köpt en 

biljett. Under Omvandlingar finns även funktionen Målflöde som visar hur besökare navigerat, om 

hen gått via flera olika länkar eller flera sidor på samma hemsida för att komma till Målet, den köpta 

biljetten.  För  att  spåra  specifikt  trafik  från  olika  sociala  medier  väljs  kategorin  Socialt under 

Förvärv. Här återfinns bland annat statistik rörande vilka länkar som delats på olika sociala nätverk. 

Även i denna meny ges möjlighet att koppla samman trafik med mål, för att mäta värdet av social 

påverkan.50

De mätverktyg Företaget* använder används i huvudsak kvantitativt. Man mäter antal besökare,  

antal  klick,  längd  på  besök  i  minuter  och  sekunder.  De  mätverktyg  företaget*  använder  ger  

möjlighet att vid djupgående användning där olika parametrar ställs mot varandra användas för  

att försöka få ett kvalitativt mått på besökares engagemang.

50 Detta avsnitt kan tyvärr ej kompletteras med bilder då dessa innehåller information som riskerar att avslöja 
information som står i konflikt med den etiska diskussion och det löfte om anonymitet som diskuterats under Metod. 
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5. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt summeras vad som kommit fram, här diskuteras och värderas resultaten. Här återknyts både  

till den andra och tredje frågeställningen samt till teoridelen. Uppsatsens resultat diskuteras med avseende  

på  samhälleliga  och  etiska  aspekter.  Har  resultaten  konsekvenser  för  organisatoriska  eller  kulturella  

processer? Här diskuteras även vilka frågor vore det intressant att studera vidare.

5.1 Den synliga och den osynliga kundrelationen
Företaget* har, enligt Gummessons definitioner av marknadsrelationer (2008:37), flera olika sorters 

relationer till slutkunden. Både i egenskap av artisters fans och som konsertbesökare som köper 

biljett av en arrangör är slutkunden en sekundär kund eller andra-hands-kund. Detta är fallet vid alla 

Företagets*  aktiviteter  förutom Festivalen  och  Julkonserten.  För  Företaget*  blir  slutkunden  en 

viktig aktör då det är denne som på många vis avgör en artists framtid. Den del av slutkunderna som 

i sociala medier visat ett engagemang för en artist genom att trycka på like på Facebook är en del av 

den tjänst  som säljs  till  en  arrangör  när  avtal  sluts  om konsert  med en  artist.  Slutkunden blir  

paradoxalt  en del av den sålda ”produkten”,  mycket likt  Meikle och Youngs resonemang kring 

användarens roll i internetföretags marknadsmodeller (2012:67), genom att först användas som ett 

försäljningsargument och sedan vara ett annonsunderlag vid marknadsföring i sociala medier såsom 

Facebook. När publiken bjuds in till event på Facebook och uppmuntras visa sitt engagemang innan 

ett  konserttillfälle  blir  de  dessutom  en  obetald  arbetare.  När  deras  like-tryck,  event-aktivitet, 

kommentarer och delningar synliggörs för deras egna vänner, deras privata nätverk, på Facebook 

marknadsförs artisten och konserttillfället, utan att Företaget* behöver betala för annonsutrymmet. 

När kunder interagerar med artister på Facebook har de en osynlig kommunikation med Företaget* 

eftersom detta  har  full  insyn i  all  aktivitet  på sidan.  Ibland synliggörs  även kommunikationen 

genom att Företaget* gör inlägg i eget namn på artisters sidor som användaren kan engagera sig i 

genom  kommentarer,  delningar  och  likes.  Än  mer  synlig  och  väldigt  dialogisk  (se  Varey, 

Ballantyne:2005) blir  kundkommunikationen när kunderna väljer  att  själva söka upp Företaget* 

genom sociala medier, per telefon eller e-post för att berätta vad de tyckt om en konsert, uttrycka sin 

besvikelse  när  ett  evenemang  ställts  in  eller  fråga  när  artisten  ska  komma  tillbaka.  Den  här 

kommunikationen och relationen vårdar Företaget* genom att alltid svara i telefon och på e-post.

5.2 Synergi
Stor del av Företagets* verksamhet bygger på synergier. Många artister är sammankopplade med 

varandra i  gemensamma akter  (Företagets* hemsida/Artister)  och därför  är  nyhetsinlägg om en 

artist på olika vis ofta sammanlänkad med flera andra. Genom exempelvis Julkonserten är väldigt 

många artister och detta är därför en möjlighet för olika publikgrupper att mötas och blandas till ett 

större nätverk. När Julkonserten ställs in finns därför funderingar kring huruvida man ska utnyttja 
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detta potentiella nätverk till att sprida kommunikation rörande en av de inblandade artisterna. Detta 

är en logik som går helt i linje med exempelvis tidigare nämnda Amazons rekommendationstjänst;  

”Andra som gillade detta, gillade även...”. Andra synergiska effekter finns inom ramarna för vissa 

artisters artisteri. En vill kombinera flera medieformer och därmed skapa en transmedial slutprodukt 

där  alla  individuella  delar  kan  konsumeras  och  uppskattas  för  sig,  men  blir  ännu  mer  värda 

tillsammans. Ett band kombinerar element från en musikvideo vandra ut i verkligheten. Publiken 

delaktiggörs och hjälper till att skapa något nytt genom att plocka upp elementen från musikvideon 

och använda dem under konserter och i vardagen. Det hela ska sedan fotograferas och delas via 

applikationen Instagram, vilket gör publiken till en medproducent av både en ytterligare produkt 

och  en  marknadskommunikationsåtgärd.  Publiken  både  skapar  innehållet  på  bandets  konto,  de 

hjälper även till att sprida det. Enligt Jenkins (2008) känner sig publik närmare knuten , i det här 

fallet, artisten när den får interagera med den och påverka slutprodukten. Att arbeta med synergiska 

och konvergerande koncept kring artister och akter kan leda till en starkare relation mellan dem och 

deras publik.

5.3 Att mäta relationer
När många artister har tämligen låg aktivitet på sina hemsidor försvårar det mätningen av aktivitet. 

En skillnad i  aktivitet  från ett  par hundra besök på en dag till  ett  tusental skulle  lättare kunna 

hänvisas till en viss aktivitet; en Facebook-annons, ett blogginlägg, en radintervju eller en konsert;  

än en ökning från 2 till 10 besökare. Procentuellt sett är ökning visserligen densamma men den har 

inte samma innebörd. Att räkna medelvärden kan också vara problematiskt. En enda topp kan ändra 

värdet  radikalt.  Möjligheten  att  se  medianvärde  för  exempelvis  antal  besök  skulle  därför  vara 

önskvärt. I nuläget använder Företaget* Google Analytics främst som ett verktyg för att försöka 

mäta effekten av annonser och annat förarbete inför konserter. När statistiken visar att  besöken 

oftast fortsätter öka eller håller samma nivå även dagarna efter en spelning finns det god anledning 

att använda verktyget för att arbeta med kundkontakt efter besöket. Under dessa dagar är dessutom 

andelen  nya  besökare  dessutom hög,  vilket  betyder  att  de  besökare  som återfinns  dessa  dagar 

mycket väl kan vara nya fans som man bör försöka skapa en relation till. Anställda på Företaget* 

har redan idéer om att börja arbeta mer med så kallat efterarbete för att ”fånga upp” nya kunder51, 

vilket Google Analytics skulle vara ett bra verktyg för att kunna göra. Både Facebooks mätverktyg 

och Google Analytics innehåller egenskaper som inte bara gör det möjligt att mäta vad en besökare 

gör på en sida, genom att mäta detta och hur hen gör det kan marknadsföraren lära känna kunden. 

En icke-verbal kommunikation kan uppstå om man ”lyssnar” på kundens beteende. Om kunden 

navigerar  länge  på  en  sida  utan  att  göra  något  köp  kan  det  både  innebära  att  kunden  söker  

information för att återvända senare eller att priset på det som sökes säljas är för högt. Antingen 

51 Företaget*, 2013, fältanteckningar 4 december
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monetärt  eller  genom att  kunden av någon anledning inte  är  beredd att  lägga det  sociala  eller 

tidskrävande  engagemang  som krävs,  något  som  i  Teorikapitlet  definierats  som en  del  av  det 

sammanlagda, upplevda priset.

5.4 Att sköta om sina relationer
”What gets measured, gets done”  (cit. Gummesson, 2008:273) är ett amerikanskt ordspråk som 

innebär att  man inom affärer prioriterar de uppgifter som har ett  mätbart  (ekonomiskt)  resultat. 

Problemet  är  att  det  är  lättare  att  kvantitativt  mäta  lönsamhet  på kort  sikt  än  vilken potentiell 

lönsamhet som går förlorad i det långa loppet på grund av dåligt skötta relationer.

Följden blir att man låter den anställda personalen fokusera på att sälja spelningar till arrangörer, 

eftersom detta är en aktivitet man lätt kan mäta lönsamheten av. Att låta oavlönade praktikanter 

utföra  en  stor  del  av  Företagets*  Facebook-aktivitet  medför  en  stor  risk  för  inkonsekvens.  En 

praktikant som med sitt privata Facebook-konto går med i grupper för att kunna göra promotion för 

ett event kan inte förväntas fortsätta aktiviteten i den aktuella gruppen efter avslutat praktikperiod. 

Sålunda måste någon annan ta över arbetet när en praktikant slutar. Finns det inte tillräcklig så 

kallad operationell CRM som kan underlätta kollaborativ CRM, det vill säga om man inte bevara 

den information praktikanten får om potentiella intressenter, går den förlorad. Vid varje byte av 

praktikant måste man börja om på nytt. Att lita helt på praktikanter kan också vara vanskligt då det 

inte är säkert att nästa praktikant är lika intresserad och insatt i sociala medier, beteendet hos den  

som för Företagets* talan på Facebook kan förändras radikalt. Att byta ut Företagets* ”ansikte” men 

förvänta sig samma relationer är ungefär som att  byta ut  en medarbetare på en arbetsplats  och 

förvänta sig att alla andra medarbetare ska förhålla sig till sin nya kollega, en total främling, som 

om det vore deras tidigare kollega. En av medarbetarna uppehöll sig själv vid vikten av enhetlighet i 

publikkommunikationen, men kopplade detta främst till användningen av bilder och vilken image 

som kommuniceras. De små nyanser i  skillnaden i  språkbruk hos olika praktikanter kan tyckas 

obetydliga,  men kan mycket  väl  ändå märkas.  Vid medlemskap i  grupper  uppstår  ett  än större 

problem. Vill man ”återanvända” en grupp som marknadsföringsplats men har bytt praktikant måste 

den nya praktikanten bli medlem i  gruppen. Gruppen och den relation man sökt bygga med dess 

medlemmar  återanvänds  därmed  inte  eftersom  det  nu  är  en  helt  ny  person  som  försöker 

kommunicera med dem. Risken att medlemskapen i grupper snarare än kommunikation med endast 

resulterar  i  yttranden  till  (Varey,  Ballantyne,  2005:15)  det  nätverk  som  utgörs  av  gruppens 

medlemmar är därmed stor.

En annan risk med användandet av praktikanters privata konton är intrång i praktikantens privatliv 

och ett kränkande av dennes integritet. Det finns visserligen många olika sätt att begränsa synlighet 

av ex. privata bilder på Facebook, men det ändrar inte det faktum att praktikanten sätts i en position 

där dennes egen person blir talesperson för Företaget*. För att återknyta till teorikapitlet och ungas 
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Facebook-användning  kan  vi  här  se  en  social  risk  för  praktikanten,  vars  Facebook-aktivitet  i 

arbetssyfte  inte  kan särskiljas från dennes privata konto.  Med detta  i  åtanke och vad Windahl,  

Signitzer och Olsen (2009:125)beskrivit om olika former av pris kan vi konstatera att praktikanten 

riskerar  att  betala  ett  socialt  pris  för  sin  arbetsinsats.  Detta  kan  både  vara  problematiskt  då 

praktikanten kan anses stå i beroendeposition gentemot Företaget* och därmed mer eller mindre 

kan känna sig tvingad att ställa upp, men också för Företaget* som får en talesperson vars hela 

digitala liv plötsligt blir deras ”ansikte utåt”. Allt denna person gjort tidigare i sitt liv som lämnat 

digitala spår kan plötsligt bli en del av Företagets* offentliga ”person”. 

5.5 Förslag till ytterligare forskning och slutreflektion
Här diskuteras eventuella konsekvenser av resultaten/slutsatserna. 

Enligt  relationsmarknadsföring är  alla  relationer  ett  företag har  sammanlänkade i  ett  enda stort 

nätverk. Att försöka kartlägga hela detta nätverk för ett företag var inte möjligt inom tidsramen för 

detta arbete, men skulle vara väldigt nyttigt för att överbrygga glappet mellan teori och praktik. 

Att göra en social nätverksanalys av all kommunikation inom till och från ett företag skulle vara ett  

möjligt  om  än  empiriskt  astronomiskt  alternativ.  Detta  skulle  innebära  en  kombination  av 

kvantitativa och kvalitativa ansatser. I ett ständigt växlande och föränderligt medielandskap med i 

synnerhet de extremt informationstäta digitala medierna i åtanke bedömdes även detta som ett för 

stort arbete för den angivna tidsramen.

Företagets* extensiva användning av praktikanter i kommunikativa nyckelroller medför en risk för 

kontinuiteten hos dess marknadskommunikation. Antalet praktikanter och andelen arbetsuppgifter 

som tillfaller dessa förklaras av branschens ekonomiska situation. Arbetsuppgifter som inte är direkt 

inkomstbringande  tilldelas  den  del  av  personalstyrkan som heller  inte  innebär  en  kostnad.  Jag 

kopplar samman rutinen att låta praktikanter utföra den digitala marknadskommunikationen med 

svårigheten att mäta effekten av den. Verktyg som Google Analytics är under ständig utveckling,  

nya funktioner tillkommer kontinuerligt. För att hålla sig à jour med verktygets möjliga användning 

bör det användas regelbundet och utvärderas kontinuerligt. För att bäst utveckla den här typen av 

rutin bör mer tid (och därmed mer resurser) läggas på att någon fast anställd i så stor utsträckning  

som möjligt behärskar den här typen av mätverktyg. När man bättre kan mäta vilket utfall den 

relationsbaserade marknadskommunikationen har (ROR) kan man bättre skapa rutiner för hur den 

bör skötas. Genom att lägga mer resurser på att mäta utfallet av det digitala kommunikationsarbetet 

ger man sig själv möjlighet att utvärdera det och möjliggöra en ständig förbättring. 
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Illustration 3: Facebook, Panel 
Admin, Post details

Illustration 2: Facebook, Page admin, Insights, Overview
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Illustration 5: Google Analytics, översikt Artists hemsida 25/11-3/12-2013

Illustration 4: Facebook, Insights, People, Your fans
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Illustration 6: Google Analytics, översikt Artists hemsida 3/12-2013


