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Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kommunikationskanaler används 

av konsumenter i samband med musik, för att lyssna samt att hitta ny musik och 

artister. Detta för att i förlängningen kunna utreda och förstå vilka av dessa 

kommunikationskanaler som passar bäst för att lansera artister och göra deras musik 

tillgänglig på marknaden. 

 
Vi har tagit hjälp av tidigare forskning och teorier om musikindustrins utveckling 

kopplat till digitaliseringen och uppkomsten av de nya kommunikationskanalerna för 

att få en bredare bild samt kunna koppla dessa till den kvantitativa enkätundersökning 

vi genomfört. Teorier kring gräsrotsdriven kommunikation, Word of Mouth och 

digitalisering har exempelvis varit centrala. Varumärke samt strategisk 

kommunikation finns även med som begrepp.  

 
Själva metodramen är som sagt av kvantitativ form, där en enkätundersökning ligger 

till grund för datainsamlingen. Denna har sedan brutits ner och analyserats för att få 

insikt om respondenternas åsikter och beteende när de konsumerar musik, utifrån 

vilka kanaler de använder för att lyssna på musik, hitta ny musik samt eventuellt dela 

och sprida den till vänner och bekanta. Det har även ställts frågor kring vikten av 

varumärke samt eventuella icke-musikaliska attribut i dagens musikvärld, ifall de 

spelar in för konsumenten när ny musik uppsöks. 

 
Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband kring hur respondenterna dels 

lyssnar, dels hittar ny musik. Det är genom de nya digitala kommunikationskanalerna 

detta sker i störst utsträckning. Det visade sig även att det tycks finnas ett dalande 

förtroende gentemot klassisk uttalad marknadsföring och dess 

kommunikationskanaler. En majoritet av respondenterna i undersökningen föredrog 

gräsrotsdrivna kanaler samt mer personliga tips på musik snarare än ren kommersiell 

marknadsföring. Det var även vanligt att attribut utöver det musikaliska sågs som 

något positivt, ett mervärde till musiken. När det gäller varumärke kopplat till artister 

ansåg en majoritet att artister idag faktiskt är att betrakta som ett varumärke. 

  
 
Nyckelord: Gräsrotsdriven kommunikation, kommunikationskanaler, digitalisering, 
musikkonsumtion, varumärke 
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1	Inledning	
Musik och digitalisering, två ord som de flesta av oss är bekanta med och har en 

relation till på ett eller annat sätt. Nästan alla av oss lyssnar på musik och nästan lika 

många är på ett eller annat sätt en del av den digitalisering som skett de senaste åren 

och som fortsätter att ske. Om det inte är via analoga arbetsplatsmetoder som övergått 

till digitala motsvarigheter så är det via smartphones, surfplattor eller andra liknande 

enheter.  

 

Det kan också tyckas att de två begreppen, musik och digitalisering, är något som 

borde gå hand i hand. Inte minst genom exempel såsom fan-inspelade videos från en 

konsert, artister själva som publicerar bilder eller videor i sina sociala medier för att 

visa upp arbetet med en ny låt eller delandet av låtar lyssnare emellan. Just det 

sambandet mellan musik och digitaliseringen är inte något som alltid varit självklart, 

eller något som har förefallit enkelt.  

 

Musik är en världsomfattande industri som årligen omsätter flera miljarder kronor 

(ifpi). Under ytan har det dock varit en bransch som stått inför stora utmaningar som 

krävt flera förändringar för att kunna handskas med övergången till det digitala 

formatet. En av dessa utmaningar är vad denna uppsats avser att behandla, då den 

kommer att undersöka kommunikationskanalerna i den digitaliserade 

musikbranschen.    

 

1.1	Syfte	&	frågeställningar	
Denna uppsats syftar till att undersöka vilka kommunikationskanaler som 

konsumenten använder sig av för att hitta ny musik och nya artister, således också 

vilka kommunikationskanaler som bäst lämpar sig för att lansera en artist. 

1.1.1	Frågeställningar	
• Hur använder sig konsumenten av kommunikationskanalerna för att hitta ny 

musik och nya artister? 

• Hur har de nya digitala kanalerna påverkat konsumentens syn på de tidigare, 

klassiskt använda kommunikationskanalerna?  

• Hur upplever konsumenten att varumärket spelar in vid kommunikationen av 

en artist? 
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1.2	Avgränsningar	
Denna uppsats kommer röra sig inom ramarna för den Svenska musikmarknaden och 

således inte inberäkna den globala musikscenen. Fokus kommer sättas till att studera 

vilka kommunikationskanaler som konsumenten använder sig av för att hitta ny musik 

och nya artister, för att på så vis avgöra genom vilka kommunikationskanaler det är 

bäst att lansera en artist. Detta är någonting som kommer göras med hjälp av en 

kvantitativ metod som tillämpats med en online-baserad enkätundersökning. Den 

initiala tanken var att via kvalitativ metod undersöka hur Svenska musikbolag arbetar 

med artistlansering men vi valde att istället sätta fokus gentemot konsumenten. 

Huvudsaklig inriktning kommer vara den gräsrotsdrivna kommunikationen och de 

kanaler som tillhör den genren. Begreppet gräsrotsdriven kommunikation kommer 

avgränsas till den kommunikation som sker via sociala medier, fans, Word of Mouth, 

bloggar, forum och andra dylika kommunikationskanaler.  

 

Den juridiska aspekten av musikbranschen kommer inte att visas någon beaktning. 

Detta då området ligger bortom det ämne som denna uppsats behandlar. Dessutom är 

den juridiska aspekten av musik oerhört omfattande och kan egentligen på egen hand 

utgöra ett ämne för en uppsats.  

 

Teoretiska begrepp och empiri, utöver den gräsrotsdrivna kommunikationen, kommer 

utgöras av tidigare forskning inom musikbranschen som påvisar förändringen 

branschen gått igenom över åren samt vilken påverkan och effekt det haft för de 

kommunikationskanaler som använts och funnits tillgängliga. Slutligen så har även 

teoribildningar kring varumärke och strategisk kommunikation medtagits. Områden 

utanför de nämnda kommer inte att behandlas i detta arbete.  

 

1.3	Disposition	
Vi kommer inledningsvis presentera bakgrunden till undersökningen, där vi vill ge en 

något mer utförlig beskrivning av hur branschen har utvecklats, samt digitaliseringens 

påverkan och hur det påverkat kommunikationskanalerna.  

 

Därefter följer ett kapitel som presenterar tidigare forskning inom ämnet, där vi först 

presenterar forskning om musikbranschens utveckling och de olika stadier den 

genomgått samt de hinder som stötts på genom åren. Detta mynnar sedan ut i en del 
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som beskriver den nya musikmarknaden där belägg för att musik har gått från en vara 

till tjänst presenteras. I detta så presenterar vi också fortlöpande vad förändringen har 

inneburit för kommunikationskanalerna samt konsumentens allt jämnt ökande 

betydelse. 

 

Sedan kommer teorikapitlet som på ett mer utförligt plan presenterar de teorier som 

ligger till grund för hela undersökningen. Detta utgör förstås en av de mest centrala 

delarna i uppsatsen och sätter nivån för arbetet i stort. Teorierna rör marknadsföring 

och kommunikation kopplat till musikbranschen, dels i ett historiskt perspektiv men 

sedan även teorier som berör den aktuella och digitaliserade marknaden. 

 

Därefter följer Metodkapitlet. Där redogörs utförligt och transparent för hur arbetet 

gått till, hur valet av kvantitativ metod gjorts, hur enkäten tagits fram samt 

motiveringar för urval och de etiska förhållningssätt som tagits hänsyn till.  

 

I ljuset av de tidigare kapitlen och den enkätundersökning som utförts har en analys 

av resultat blivit till. Detta kapitel innehåller både resultatredovisning som redovisar 

och analyserar resultatet om vartannat. Vi valde att presentera det löpande istället för 

två separata kapitel då det gav ett mer läsvänligt flöde i texten.  

 

Till sist har vi reflekterat och dragit våra slutsatser, där vi försökt knyta samman 

uppsatsen utifrån syfte och frågeställningar, via tidigare forskning och teorier, med 

hjälp av datan från enkätundersökningen och ända fram till analysen. Här beskrivs 

den sammantagna bilden och konkret vad uppsatsen kommit fram till. 
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2	Bakgrund	
Vid slutet av 1990-talet och inledningen av 2000-talet upplevde musikbranschen en 

blomstrande tid. Musik såldes och konsumerades som produkt där skivbolagen styrde 

vilken musik som skulle släppas och vilka artister som lanserades. Den absoluta 

toppen nåddes 2001, den Svenska musikförsäljningen uppgick då till cirka 1,65 

miljarder kronor (ifpi). Efter detta började dessvärre samma siffror dala, industrin var 

på väg in i en depression.  

 

Upp till den ovannämnda tidpunkten så var branschen inte någon främling inför 

förändring. I takt med den teknologiska utvecklingen så hade nya format för 

musikkonsumtion kommit och börjat användas. Från vinylskivan, via kassettbandet 

till CD-skivan (Hutchison, Macy & Allen 2006:37-38). Det var dock hela tiden de 

bakomliggande bolagen som styrde musikens tillgänglighet, konsumenterna var 

förpassade till de kommunikationskanalerna som samma bolag valde att använda. Det 

var något som dock skulle komma att förändras. Den förändring som försatte 

branschen i den tidigare omnämnda lågkonjunkturen var emellertid av ett annat slag. 

 

Det var en förändring som tog sin början i bredbandets framväxt och de möjligheterna 

som Internet erbjöd. Tack vare den ökade hastigheten över bandbredden blev det 

möjligt att överföra filer på ett sätt som inte tidigare gått. Sean Parker var en person 

som insåg det och lanserade sin tjänst Napster (Lamont 2013). Napster tillät sina 

användare att dela och ladda ner musik mellan varandra. Istället för att ta sig till 

närmaste återförsäljare av den fysiska produkten musik så kunde samma konsument 

istället ladda ner samma musik via sin uppkoppling och Napster, dessutom helt utan 

kostnad, trots att materialet var upphovsrättsskyddat. Musikkonsumenterna var 

oerhört snabba med att ta till sig denna metod och med det övergav dem den 

traditionella musikförsäljningen och dess tillhörande kommunikationskanaler.  

 

I och med att Napsters musikdelande var illegalt blev tjänsten inte särskilt långvarig 

efter att stämningsansökningarna samlats på hög. Men en ny dörr hade öppnats, den 

illegala fildelningen och piratkopieringen var född. Kazaa (kazaa) var ett av de 

program som gick i Napsters fotspår och var oerhört lik sin föregångare i 

utformandet. Ett mer modernt exempel är The Pirate Bay (thepiratebay), som med 

hjälp av torrent-program fortsättningsvis möjliggör piratkopieringen. Den illegala 
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fildelningen var också en kultur vars popularitet återspeglades i de Svenska 

musikförsäljningssiffrorna som fortsatte dala (ifpi). Skivbolagen lyckades inte nå 

konsumenterna via de kommunikationskanaler som tidigare styrt.  

 

För att samma trend skulle vändas krävdes det att musikkonsumtion introducerades på 

ett helt nytt sätt, något Daniel Ek och Martin Lorentzon gjorde när de grundade 

företaget Spotify 2006 (Gelin 2015). Med hjälp av en så kallad streamingteknik så 

lanserade dem istället musik som tjänst. På ett abonnemangsliknande sätt så erbjuds 

konsumenten att mot en månadskostnad ta del av ett omfattade bibliotek av musik vid 

önskat tillfälle. Baserat på tillgången och användarvänligheten blev Spotify en 

framgång, konsumenterna började succesivt återvända. Återigen är det möjligt att 

urskilja samma sak vid en granskning av den Svenska försäljningsstatistiken för 

musik. Under 2015 uppgick den Svenska musikförsäljningen till 1,052 miljarder 

kronor. Av den totalen så representerar den digitala försäljningen 85,2 procent och 

enbart streamingtjänsterna står för hela 82,7 procent av totalförsäljningen (ifpi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 9	

3	Tidigare	forskning	
I detta kapitel så kommer vi presentera den tidigare forskning vi tagit del av som vi 

anser relevant för det syfte vi ämnar uppfylla. Vi har valt att presentera den i flertalet 

delar, där den inledande visar tidslinjen över musikbranschens historiska utveckling. 

Med detta så vill vi påvisa hur det tidigare egentligen enbart fanns de 

kommunikationskanaler som branschens styrande aktörer valde att använda. Därefter 

följer en del som särskilt poängterar den digitalisering som genomsyrade branschen, 

någonting som bidrog till att fler kommunikationskanaler skapades och som 

konsumenten kunde använda. Slutligen så kommer tidigare forskning att presenteras 

som visar på att tack vare digitaliseringen och de flera kommunikationskanalerna så 

har konsumenten fått en central roll i den moderna musikbranschen.  

 

3.1	Musikindustrins	utveckling:	ett	fåtal	kommunikationskanaler	
Musikbranschens historik förtäljer oss att det varit en industri som genomgått många 

förändringar. I takt med att teknologin har utvecklats och nya format för konsumtion 

kommit så har också formatet för musikkonsumtion uppdaterats, om än inte helt 

problemfritt. Det finns tre huvudsakliga faser som kan sägas representera detta:  

 

1. Radions intåg på 20-talet 

2. Rock ’n’ Roll-revolutionen på 50-talet 

3. Internet och digitaliseringen på 00-talet 

(Tschmuck 2003).  

 

Som namnen antyder så är det tre händelser i industrin som kommit att ha signifikativ 

betydelse. Den första inleds i och med radions framfart på 20-talet, en andra fas till 

följd av den rock ’n’ roll revolution som skedde på 50-talet och slutligen en tredje 

som centrerar kring den digitalisering som skett. Den sistnämnda är också den som 

bäst representerar det nuvarande tillståndet i branschen. Tschmuck (2003) menar på 

att dessa tre är paradigmskiften, där de ledande aktörerna med de stora bolagen i 

spetsen motsatt sig de nya teknologierna när de kommit. Sammantaget med detta så 

vill vi framförallt poängtera skillnaderna i kommunikationskanalerna för dessa epoker 

och då särskilt de två förstnämnda, den tredje kommer vi behandla i det nästföljande 

avsnittet för detta kapitel.  
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Under radions tid så var det den huvudsakliga kommunikationskanalen som fanns att 

tillgå för konsumenten. Det var via denna som samma konsument hade möjlighet att 

ta del av ny musik och nya artister. I och med Rock ’n’ Roll-revolutionen så hade 

formaten för musikkonsumtion ökat, förutom radion fanns nu också exempelvis 

kassettband och vinylskivan. Med detta så ökade också konsumtionskanalerna för 

konsumenten, det fanns nu flera av dem där nu nya artister och ny musik kunde 

etableras. Dock var de fortfarande relativt få till antalet och det var fortfarande de 

kommunikationskanaler som de bakomliggande bolagen valde att använda sig av.  

 

Den tredje och sista fasen, Internet och digitaliseringen, kan sägas vara den fas som 

hade störst påverkan och betydelse. Särskilt för just kommunikationskanalerna.  

 

3.2	Internet,	digitalisering	och	flera	kommunikationskanaler	
I och med denna era, som startade under det sena 90-talet, tog utvecklingen en annan 

fart. Musik gjorde succesivt övergången till att bli en tjänst snarare än en vara, i och 

med alla tjänster som tillkom tack vare Internet (Burkhart 2014). Detta var ett 

paradigmskifte som skulle komma att visa sig vara mer problematiskt än någon av de 

andra tidigare, även om det historiskt visat sig att varje övergång varit svår att tackla 

för branschen:  

 

”Each time a new technological environment for music comes along, everything 

shifts… When the music industry was doing its best to shut down radio stations and 

prevent them from distributing their music for free, who knew they were strangling 

their cash cow” 

(Dubber 2007:96) 

 

Som vi nämnt tidigare i kapitlet för bakgrund så innebar intåget i den digitala eran en 

depression för industrin. I och med digitaliseringen så hade oerhört många fler 

kommunikationskanaler dykt upp och konsumenterna valde att ta del av dessa istället 

för de kommunikationskanaler som tidigare varit begränsade till utbudet och som var 

dem som styrdes av branschens ledande aktörer.  
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Istället för att omfamna de nya kommunikationskanaler som konsumenterna faktiskt 

varit snabba att ta till sig så konkurrerande branschens aktörer med varandra med 

begränsade kataloger och misslyckades därigenom att uppfylla konsumenternas behov 

om tillgänglighet och användarvänlighet (Burkhart 2014). De kommunikationskanaler 

som bolagen lutade sig emot var vid denna tid inte tillräckligt praktiska för att locka 

över kunderna från de illegala alternativen. När Apple klev in i handlingarna med sitt 

program iTunes kan det ses en kommunikationskanal som gjorde ett försök att 

efterlikna dem som konsumenterna tagit sin tillflykt till. Bolagen övergav i och med 

detta också tanken om att styra sina egna musiktjänster. Detta visar samtidigt på 

bolagens problem med att lösa sina egna problem. Istället för att inse potentialen och 

försöka möta konsumenten i de kommunikationskanaler som denne använde sig av, 

ägnade sig samma bolag åt att stämma diverse fildelningstjänster för att eliminera den 

konkurrens de kunde (Burkhart 2014).  

 

Men de stora bolagens problematik kan också till viss del motiveras, det är nämligen 

inte helt enkelt att övergå från att vara produktorienterad till att istället bli 

tjänstebaserad. Det innebär bland annat utmaningar såsom anpassning efter en ny 

affärsmodell och organisation (Oliva & Kallenberg 2003). Vid ett sådant skifte så 

innebär det nämligen att fokus istället sätts till relationerna, en aspekt som kan sägas 

utgöra en hörnsten för det tjänstebaserade företaget (Oliva & Kallenberg 2003) och 

det var just i detta avseende som skivbolagen misslyckades fatalt.  

 

Just relationerna är nämligen någonting som hade missköts, de relationerna vi avser i 

detta fall är dem till konsumenterna. I och med digitaliseringen uppstod nya sätt att 

konsumera musik på och med det även nya kommunikationskanaler för konsumenten 

att hitta ny musik och nya artister genom. Bolagen misslyckades därmed att ta tillvara 

på konsumentens intressen. De såg endast till att skydda sina egna. De gjorde försök 

att stänga ner de nya kommunikationskanaler som uppstått via de nya programmen, 

på det viset vi nämnde ovan i detta avsnitt, men utan framgång. Det var också ett 

misslyckande som bidrog till ett skifte i musikindustrin, positionerna förflyttades 

nämligen om och konsumentens roll skulle komma att bli av en oerhörd betydelse.  
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3.3	Konsumenten	i	centrum	
Som vi hittills har presenterat så har branschens stora bolag varit just stora och 

buffliga när det kommit till att förflytta sina positioner utefter nya innovationer och 

metoder som inneburit nya kommunikationskanaler. Med aggressivt försvar har de 

försökt mota bort ”revolutionen”, men har varje gång fått se sig besegrade. Med lite 

mer fingertoppskänsla hade de istället kunnat ta tillvara på möjligheten och anpassat 

sig efter de kommunikationskanaler som uppstått och som konsumenten faktiskt valt 

att använda.  

 

Jimmie Röndell beskriver det som en helt ny roll för konsumenten i dagens digitala 

mediesamhälle (Röndell 2012). I From Marketing to, to Marketing with Consumers 

inleder han med ett fiktivt scenario som speglar den typ av kommunikation som finns 

idag, med möjligheten att kommunicera världen över tack vare 

kommunikationskanaler såsom sociala medier. Något som också förändrar sättet på 

vilket musik sprids och konsumeras digitalt. Marknadsföringen idag fungerar inte som 

en envägskommunikation utan använder sig även av målgruppen och konsumenterna 

för att växa ytterligare och starkare (Röndell 2012:12). För på detta vis skapas mer 

personliga band till musiken som upptäcks. När en låt sprids och du kommunicerar 

med andra om den, får ny kunskap om den och eventuella vänskaper som bildas tack 

vare den så skapar detta ett mervärde och starkare känslor kopplat till låten. Betydligt 

starkare än vad marknadsföring via klassiska kommunikationskanaler kan 

åstadkomma. 

 

Detta har bidragit till att förhållandena har förändrats i industrin, konsumenten 

återfinns numer i fokus. I takt med digitaliseringen, som vi presenterat i de två 

tidigare avsnitten i detta kapitel, de ökande kommunikationskanalerna och dess 

möjligheter har även konsumentens roll och betydelse blivit större. Traditionellt sett 

så har konsumenten varit en aktör som upplevts och agerat passivt i sin roll och 

betydelse, ett antagande som inte längre är möjligt att göra. Istället går det idag att 

urskilja en konsument som både är uppdaterad och anpassningsbar (Berthon, 

Campbell, Pitt & McCarthy 2011), en utveckling som inte minst har haft en påverkan 

på musikindustrin. 
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Branschen har nämligen kommit att bli konsumentdriven istället för ledd av industrin 

(Marathe 2001). I och med att konsumenterna var så oerhört engagerade i att ta till sig 

de nya medierna och kommunikationskanalerna för musik så kom det till slut till den 

punkten att bolagen, från sin tidigare ledande position, var tvungna att följa efter och 

hamnade i en sekundär position (Marathe 2001). Det är någonting som också har 

påverkat kommunikationskanalerna för musik, särskilt vid lanseringen av en artist. I 

och med att konsumenten numer har en central position gäller det för musikbolagen 

att möta samma konsument. Det finns nämligen flera kommunikationskanaler än 

någonsin när det gäller att hitta ny musik och nya artister, i förlängningen är det då 

möjligt att även ifrågasätta användandet av de klassiska kommunikationskanalerna 

och marknadsföringen som sker via dem. Meisel och Sullivan påpekar att 

konsumenter av musik inte bara konsumerar musik, utan distribuerar och marknadsför 

den också (Meisel & Sullivan 2002:20). Det är således av vikt för både företag och 

artister att förstå konsumentens viktiga roll för att fortsätta värdesätta denna och visa 

att det finns ett ömsesidigt beroende av varandra för bästa möjliga resultat. Att 

identifiera de kommunikationskanaler som upplevs som viktiga för konsumenten är 

såldes av särskilt intresse för lanseringen av en artist i den digitala världen.  

 

3.4	Kunskapsluckan	
Som vi presenterat så finns det en del tidigare forskning som behandlar 

musikbranschens utveckling och tidigare övergångar. Men vi anser oss samtidigt ha 

identifierat en lucka vi avser fylla med denna uppsats och dess undersökning.  

 

Det uppsatsen som bekant syftar till är att studera hur kommunikationskanalerna har 

förändrats för musikbranschen i och med digitaliseringen, samt vilka av dessa som 

bäst lämpar sig för att lansera en artist igenom utifrån konsumentens perspektiv. Den 

tidigare forskningen konstaterar också att det i takt med att branschen har utvecklats 

också kommit att betyda en utveckling för kommunikationskanalerna som finns och 

som används av konsumenten för att upptäcka ny musik och nya artister. I och med 

digitaliseringen var det en utveckling som accelererade, både för antalet 

kommunikationskanaler och för konsumentens betydelse. Det finns också tidigare 

forskning som påpekar konsumentens ökade betydelse generellt, men inte i utifrån det 

perspektiv som vi har valt att ta.   
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I det digitala musiklandskapet är konsumentens betydelse oerhört stor, och det borde 

således vara av ett särskilt intresse att studera samma konsument. Att identifiera 

dennes beteende och vanor när det kommer till kommunikationskanaler för att hitta 

ny musik och nya artister, en användning som borde utgöra en grund för vilka 

kommunikationskanaler som främst lämpar sig att lansera en artist genom.  

 

Då det inte finns någon tidigare forskning av denna karaktär, är det den 

kunskapslucka som vi ämnar fylla.   
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4	Teori	
I detta kapitel så kommer vi presentera de teorier som vi har använt oss av vid 

författandet av denna uppsats, de som legat till grund för den teoretiska ramen vi har 

byggt. Dessa kommer succesivt att presenteras utifrån det område som de tillhör, 

tillsammans med detta så kommer vi även fortlöpande att beskriva hur vi ämnar 

använda respektive teori i förhållande till uppsatsens syfte.  

 

4.1	Det	klassiska	lanseringsarbetet	
För att kunna förstå händelseutvecklingen i detta avseende är det viktigt att se 

historiskt hur arbetet har gått till. Därför kommer vi i detta avsnitt att gå igenom hur 

lanserings- och marknadsföringsarbetet skett, samt de aspekter av det som är särskilt 

viktiga för vår uppsats.  

 

Innan digitaliseringen och alla de plattformar tillika möjligheter den revolutionen 

medförde, så har lanseringsarbetet varit någonting som varit en ganska linjär process 

och någonting som har utmynnat i relativt begränsade kommunikationskanaler som 

varit av den klassiska karaktären. Vi vill med detta kapitel påvisa hur arbetet 

traditionellt sett har sett ut, för att det ska gå att förstå skillnaderna kring hur samma 

arbete faktiskt ser ut idag, med alla de kommunikationskanaler som tillkom i och med 

digitaliseringen.  

 

Nedan så följer en modell som illustrerar den traditionella artistlanseringen samt 

tidsperspektivet för det:  

 

 

 
 (Hutchinson, Macy & Allen 2006:61).  
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Det har varit ett arbete som har följt en rak linje, inom skivbolagens värld, där 

ovanstående modell påvisar att allting skedde steg för steg inom de olika aktuella 

avdelningarna. Från värvning, via promotion, fotografering och inspelning till 

kontraktsskrivning och den faktiska lanseringen. Vi vill mena att modellen 

representerar det ”typiska” lanseringsarbetet, så som det har sett ut innan 

digitaliseringen av branschen.   

 

4.1.1	De	klassiskt	använda	kommunikationskanalerna	
Även om vi är på väg att ge oss in på de mer moderna kommunikationskanalerna som 

kommit tack vare digitaliseringen, kommunikationskanaler som till stor del 

manövrerat ut de äldre, existerar fortfarande de ”klassiska” kommunikationskanalerna 

och fortsätter även att fylla en funktion. Innan vi ger oss i kast med den mer 

modernare synvinkeln så vill vi därför redogöra för dessa äldre motsvarigheter.  

 

Marknadsföring går att tolka som en handling med målet att öka, framförallt, 

acceptansen för en vara eller tjänst, en låt eller artist i detta fall och viljan att 

konsumera den hos konsumenten (Hull, Hutchison & Strasser 2011:263). För att 

lyckas så krävs det såklart att du vet precis var du vill ta dig samt var du vill synas, 

med andra ord: genom vilka kommunikationskanaler. Det är givetvis möjligt att nå ut 

direkt i de största Tv- eller radiokanalerna och få sin låt spelad där om du har 

resurserna som krävs för det, eller redan har ett stort namn. Dessa är också klassiska 

kommunikationskanaler som varit av vikt vid lanseringen av en artist, och som 

fortfarande spelar en roll. Valet av kommunikationskanal poängteras som extremt 

viktigt och att spelas i radio och dylikt betonas tydligt (Hull, Hutchison & Strasser 

2011). Även i detta fall har det också skett en förändring, inom ramarna för en av de 

traditionella kommunikationskanalerna, då det blivit allt vanligare att även 

radiokanaler rullar på en spellista om färre låtar än tidigare. Av de låtarna är det också 

färre som byts ut varje vecka vilket bidrar till att denna kommunikationskanal har 

blivit ytterligare begränsad när det kommer till chanserna att nå ut med sin musik 

därigenom (Hull, Hutchison & Strasser 2011).  

 

Just vikten av att välja rätt kommunikationskanal förtydligas även av Hutchison, 

Macy & Allen (2006). Kommunikationskanalerna, medium, menar de måste anpassas 
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utefter vilken marknad som önskas nås liksom de plattformar, vehicle, som man 

önskar att använda sig av och där artisten vill synas, exempelvis musikmagasin i 

något format. Denna avvägning görs utifrån en sannolikhetsprincip. Om det är 

sannolikt att en viss kampanj och marknadsföring genom en särskild 

kommunikationskanal kan bidra med ett positivt resultat för försäljningen till följd av 

den specifika kampanjen, då är det en väl planerad kampanj. Detta sätter då krav på 

att de ansvariga bakom lanseringen känner såväl artisten som artistens fans, 

marknaden och kommunikationskanalerna.  

 

Enligt Hull, Hutchison & Strasser (2011:266) är det framförallt två specifika 

marknader som är av särskilt intresse. Den första marknaden består av konsumenter 

och potentiella köpare av musiken, fansen. Mot dem eftersöks det att uppnå en så 

kallad pull-effekt, att få dem att vilja söka upp föremålet för marknadsföringen. Den 

andra marknaden är vidareförsäljning, vilket utgörs av till exempel affärer. Där 

används istället en push-effekt, då informationen och budskapet trycks ut genom valda 

kommunikationskanaler för att nå den önskade marknaden (Hull, Hutchison & 

Strasser 2011:266, Hutchison, Macy & Allen 2006:181-182).  

 

Något som tidigare också hade en extrem genomslagskraft och var en flitigt använd 

kommunikationskanal, men som tappat en del av sin tyngd, är musikvideon. Genom 

att artister fick visa upp sin musik även visuellt hade de möjligheten att växa till att få 

en ännu högre status. Det var också något som satte ett större fokus på utseendet än 

tidigare för artisterna (Hull, Hutchison & Strasser 2011:270). Det gav dem ett fönster 

där de kunde visa upp sitt varumärke, de kringliggande attributen som utgjorde dem 

bortsett från musiken. Det dök därför också upp en hel del artister som gjorde sig 

kända snarare för sitt utseende än den faktiska musiken de framförde, detta tack vare 

videorna. Just de kringliggande attributen och varumärket är också något vi kommer 

återkomma till senare i detta kapitel.  

 

Musikvideor är dock inte billiga att producera och med åren har det blivit färre och 

färre av dem i Tv. De har istället fått flytta till andra kommunikationskanaler och även 

dem blivit en del av den digitala typen, genom exempelvis YouTube (youtube) och 

Vevo (vevo). Via dessa kommunikationskanaler på nätet skördar dem fortfarande 

vissa framgångar. Den exklusiva kändisstreamingtjänsten Tidal (tidal) är ett exempel 
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på en modern tjänst som använder sig av denna klassiska kommunikationskanal i ett 

digitalt paket och använder den som en av sina pull-funktioner.  

Att videorna ändå utgör en kommunikationskanal som fortfarande spelar en roll går 

dock inte att undkomma ifrån (Hull, Hutchison & Strasser 2011:270). Det finns 

fortfarande få sätt att marknadsföra som kan medföra sådan kraft som en viralt 

framgångsrik video, vilket Beyoncé exemplifierar (Leight 2016). Ett trick kan vara att 

få den att spridas hårt och ha ett tydligt fokus på att sprida den i flertalet 

kommunikationskanaler, på ett öppet och transparent sätt. Detta kräver oftast en redan 

välkänd artist där pull-faktorn redan är stark, som i fallet med Beyoncé. Annars kan 

det vara smart att få till spridningen mer ”naturligt”, så att det inte framgår att det är 

en del av en kampanj och att den då erhåller en ”wow-känsla”, vilket genererar 

spridning genom så kallad Word of Mouth. Detta är en undergren som tillhör den 

gräsrotsdrivna kommunikationen, vilket är någonting vi kommer återkomma till under 

avsnittet för den mer moderna lanseringsarbetet av en artist.  

 

4.2	Den	modernare	artistlanseringen	
En mer modern approach till lanseringen av en artist innefattar att göra denna så 

synlig och tillgänglig som möjlig, vilket innebär en stor spridning i flertalet 

kommunikationskanaler. Någonting som framförallt blivit möjligt att uppnå på en ny 

nivå i och med digitaliseringen. Om, exempelvis, ett bolag har en artist de tror på och 

som de tror kan bli framgångsrik på sikt är det inte sällan att de sprider musiken gratis 

i så många kommunikationskanaler som möjligt (Carr 2011). Snowden benämner 

detta ”att sänka barriären” för konsumenterna att få tillgång till denna artist. I takt 

med att artisten sen gör ett namn för sig själv höjs samma barriär succesivt, något som 

tvingar fansen till att själva söka upp artisten och dennes officiella sidor och 

kommunikationskanaler för att fortsätta konsumera musiken. Just den stora 

spridningen är också någonting som var av intresse för denna uppsats. Något som 

lämpar sig väl för detta är den gräsrotsdrivna kommunikationen, vilket vi har valt att 

inkludera som den nästa teoribildningen i uppsatsen.  
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4.2.1	Gräsrotsdriven	kommunikation	
Något som definitivt ökat i slagkraft tack vare digitaliseringen är den gräsrotsdrivna 

kommunikationen. Detta till följd av de idag nästintill oändliga tillgångarna till 

diverse sociala medier och dess möjligheter för gräsrotsdriven kommunikation. Denna 

typ av kommunikation härstammar egentligen från den politiska kommunikationens 

värld. Dock är det inte inom de parametrarna som det kommer används för i denna 

uppsats. I The Music Business and Recording Industry beskrivs termen, fritt översatt 

till Svenska, som:  

 

”En marknadsföringsform som använder sig av icke-traditionella metoder för att nå 

sin målgrupp” 

(Hull, Hutchison & Strasser 2011:271) 

 

Gräsrotsdriven kommunikation kommer därför i denna uppsats att avgränsas och 

definieras till fan- och användardriven kommunikation som sker via 

kommunikationskanaler såsom sociala medier, forum, bloggar och dylikt, som vi 

också har nämnt under avsnittet för avgränsningar. I dagens samhälle finns det en 

oerhörd mängd reklam som varje dag möter konsumenten. Produktplacering, via 

medier som radio och tv och ”pop-ups” på nätet (Hutchison, Macy & Allen 

2006:231). Gräsrotsdriven kommunikation har då istället seglat upp som en nytt och 

mer modernt verktyg att använda och blir en slags User-Generated Content 

(Hutchison, Macy & Allen 2006:231). Fortsättningsvis kommer detta avsnitt att 

presentera några exempel på gräsrotsdriven kommunikation, för att i ett senare skede 

av uppsatsen analysera dess betydelse som kommunikationskanal i den digitala 

musikbranschen.   

 

4.2.1.1	Word	of	Mouth	
Den vanligaste och mest klassiska formen av gräsrotsdriven kommunikation är den 

tidigare nämnda Word of Mouth (WoM), som idag också har kommit att gå under 

namnet Word of Mouse och syftar då till den digitala Word of Mouth 

kommunikationen. Då utgår man oftast ifrån en klassisk tvåstegshypotes där en 

opinionsledare söks upp som ska berätta om någonting för en grupp människor den är 

”ledare” för.  
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I vårt vetenskapliga paper tog vi upp detta fenomen och pekade på att det även idag 

blivit vanligare med en mer direkt form av WoM i och med de större digitala 

plattformarna vi numera är delar av (Hull, Hutchison & Strasser 2011:271). 

 

Idag kan du och jag, utan att vara några uttalade opinionsledare, nå ut med åsikter och 

delningar till hundratals och potentiellt tusentals människor tack vare de nätverk med 

vänner som de digitala plattformarna gett upphov till. Detta resulterar i en mer direkt 

kommunikation där alla delar till alla.   

 

Själva fenomenet med opinionsledare lever även kvar och inom musikbranschen finns 

en mängd sådana. De kan vara i form av traditionella opinionsledare såsom 

musikkritiker och skribenter eller artister som berättar om andra artisters musik. Med 

de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna har det också blivit möjligt för ”vanliga” 

personer, till exempel konsumenter och fans, att bli opinionsledare så länge de har 

någon slags plats att göra sig hörda på inför en större samling människor, oftast 

genom exempelvis Facebook, Twitter eller Instagram (Hull, Hutchison & Strasser 

2011:273). Detta skapar en trovärdighet som företag inte själva kan bidra med. En 

person, framförallt med kunnande och viss respekt inom ett område, är oftast oerhört 

inflytelserik och musikbranschen är inget undantag. Så kallad peer-to-peer-

marknadsföring, det vill säga person till person, är en framgångsrik metod och 

kommunikationskanal. Med en enkel länk till Spotify från en person till en annan med 

den nya musiken är chansen stor att den får en ordentlig spridning.   

 

4.2.1.2	Kommunikationskanaler	genom	Guerilla	Marketing	
I en naturlig följd så är denna undergren till den gräsrotsdrivna kommunikationen 

också en kommunikationsdisciplin som förlitar sig till icke-traditionella metoder. 

Kommunikationen som utförs genom guerilla-marknadsföring är framförallt 

förankrad i att investera energi och kraft istället för exempelvis pengar som i ett 

traditionellt utförande (Hutchison, Macy & Allen 2006:237). 

 

Detta tidsinvesterande tillvägagångssätt innebär att posta och skriver saker i forum, 

skriva inlägg och kommentera på bloggar samt dela vidare saker genom sociala 

medier (Hutchinson, Macy & Allen 2006:237), istället för exempelvis lansera en 

påkostad kampanj.  
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Det är just inom området för sociala medier och spridning genom liknande 

kommunikationskanaler som detta kommer användas. Som vi var inne på i kapitlet för 

den tidigare forskningen så är just spridningen av oerhörd vikt och betydelse, med 

digitaliseringen så har möjligheterna för det ökat enormt. Det innebär att 

kommunikationskanalerna som guerilla marknadsföring består av blir en naturlig del i 

detta arbete och något som vi ansåg självklart att inkludera.  

 

4.2.2	Den	moderniserade	strategiska	kommunikationen	
Vi har även valt att inkludera teoribildning kring strategisk kommunikation, även om 

den kanske inte uppfattas som uppenbar för vår uppsats syfte. Som vi har presenterat 

under den tidigare forskningen så har konsumentens roll förändrats, dennes betydelse 

är större än någonsin. Vi anser därför att det är av intresse att inkludera den 

strategiska kommunikationen. Genom att undersöka och urskilja vilka 

kommunikationskanaler som konsumenten använder sig av för att hitta ny musik och 

nya artister så borde det också ge information som gör det möjligt att identifiera vilka 

kommunikationskanaler som bäst lämpar sig för att lansera en artist igenom, och 

således också bedriva den strategiska kommunikationen.  

 

Strategisk kommunikation har definierats på ett flertal sätt. I ett försök att bryta ner 

det och på enklast möjliga vis precisera det kan det beskrivas enligt följande:  

 

”En organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål” 

(Falkheimer & Heide 2011:13) 

 

Detta syftar alltså till den kommunikation som ett företag eller organisation utför för 

att nå de mål som de eftersträvar. Ett avseende som vi vill analysera och utifrån 

konsumentens vanor studera vilken typ av kommunikationskanaler som bäst lämpar 

sig för den strategiska kommunikationen i det digitala landskapet. 

 

Som vi också redan varit inne på är publiken och konsumenterna någonting som står i 

ett särskilt fokus och centrum i den moderna och digitala musikindustrin. Det är även 

en viktig aspekt av den strategiska kommunikationen och då särskilt 

relationsbevarandet.  
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Traditionellt sett är målgrupperna någonting som har delats in på ett demografiskt vis. 

Det vill säga att dem kategoriserats utefter exempelvis kön, inkomst, utbildning och 

andra liknande faktorer (Falkheimer & Heide 2011:119). I ett mer modernt perspektiv 

så menas det istället att samma ”indelning” bör göras utifrån livsstil och att 

målgrupperna bör segregeras utifrån samma parameter (Falkheimer & Heide 

2011:124). För musikbranschen är det också olika format av musik som är tilltalande 

för olika målgrupper. Som tidigare presenterats är det idag streaming som är den 

största källan för konsumtion av musik, sett till hela den Svenska befolkningen (ifpi). 

Men, det existerar fortfarande en konsumtion av musik som produkt, via de fysiska 

formaten. Detta är information som visar oss att det fortfarande finns olika intressen 

för olika målgrupper, de använder sig av olika kommunikationskanaler för musik. 

 

Således ville vi också undersöka skillnaderna mellan målgrupperna. Med den 

anledningen valde vi att inkludera åldersintervaller när konsumenterna tillfrågades om 

deras val av kommunikationskanaler, för att kunna identifiera om det var mot en 

demografisk grund som målgruppsindelningen borde baseras på.   

 

Detta är något som vi kommer göra ytterligare utlägg om i kapitlet för analys, för att 

se hur den strategiska kommunikationen bäst tillämpas och genom vilka 

kommunikationskanaler, samt vikten av känslighet i relationerna till konsumenterna 

och de olika respektive målgrupperna de utgör. 

 

4.3	Artisters	varumärke	
Den sista teoribildningen som kommer användas för denna uppsats är den som 

behandlar varumärke. Som vi nämnt tidigare, under avsnittet för de klassiska 

kommunikationskanalerna för artistlanseringen, så är varumärke och en artist 

någonting som varit relaterat sedan tidigare. I och med digitaliseringen och alla de 

kommunikationskanalerna som tillkom i och med detta ansåg vi det vara av relevans 

att också behandla varumärket och undersöka dess relevans för konsumenten.  

 

Ett varumärke är någonting som kan vara svårt att definiera men samtidigt någonting 

som de flesta har en uppfattning om och förståelse för vad det är och innebär. I ett 

kortfattat exempel så kan ett varumärke utgöras av ett till exempel ett namn, en 
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symbol, en design eller en kombination av de nämnda attributen, som utmärker ett 

företag eller person och särskiljer densamma från konkurrenter (Keller, Aperia & 

Georgsen 2013:2). Samtidigt är skillnaderna mellan olika varumärken stor, det kan 

variera från personer och deras tillhörande varumärken till företag, sportklubbar och 

givetvis artister (Keller, Aperia & Georgson 2013:2).  

 

Digitaliseringen av musikbranschen har inneburit att marknaden för artister idag är 

mycket mer konkurrenskraftig, i och med att kommunikationskanalerna är fler till 

antalet så är det också möjligt att kommunicera ut sin musik på fler sätt än tidigare, 

där just särskiljandet från andra konkurrenter blir ett viktigt element. Således kommer 

vi att via enkäten undersöka artisters attribut bortom själva musiken och dess 

betydelse för lyssnaren, för att i kapitel sex analysera hur mycket en artists varumärke 

spelar in för konsumenten.  

 

Generellt sett så kan det ändå argumenteras för att varumärkets innebörd i dagens läge 

är en faktor som är av det betydande slaget. I Optimal marknadskommunikation 

(Dahlén & Lange 2009) beskrivs det som att varumärket och de signaler ett 

varumärke sänder till konsumenten är avgörande för framgång på marknaden, vilket 

också kan sägas gälla aktörerna i den musikbransch som undersöks i denna uppsats. 

De poängterar det viktiga i att konsumenterna på ett tydligt sätt behöver se och förstå 

varför något har en starkare dragningskraft än något annat.  

	

Snowden gör en poäng av att marknadsföring av varumärket en artist har och är 

skiljer sig från andra produkter, eftersom det är en person kan denne göra saker som 

till exempel en produkt som en läskburk aldrig kan. Detta spelar också in i hur en 

artist ska marknadsföras. För att marknadsföringen ska fungera och kännas genuin ska 

den helst också matchas med personligheten hos artisten. Många etablerade artister 

har hjälp med att nå ut i olika kanaler men i starten av karriären är det extra viktigt att 

det känns naturligt.  

Är du en artist som älskar att fotografera saker och dig själv är det optimalt att visa 

dig på exempelvis Snapchat eller Instagram medan om du är mer av en skrivande, 

”oneliner”-personlighet passar exempelvis Twitter bättre (Carr 2011).  
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Även image är den del av varumärkesaspekten som blir av intresse för denna uppsats. 

Begreppet definieras som den objektiva bilden av en organisation från ett 

utifrånperspektiv. Som Cecilia Cassinger också nämner (i Falkheimer & Heide 

2011:148) är det relationen mellan organisation och konsument, artist och lyssnare, 

som ligger till grund för vilken image som uppfattas. För att sedan kunna förstå vikten 

av image är ”brand equity” en viktig aspekt och då framförallt den 

konsumentbaserade teorin CBBE, Customer-Based Brand Equity, som Keller, Aperia 

& Georgsen (2013:42-47) beskriver. CBBE kan förstås som den skillnad ett 

varumärke gör för din uppfattning om en produkt, eller en låt eller artist som i detta 

fall. Ett välkänt och omtyckt varumärke kan således höja värdet för konsumenten, 

bara genom samma varumärkes närvarande. 
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5	Metod	
Vid metodinriktning så kan det sägas att det finns två huvudsakliga inriktningar att 

välja emellan; kvalitativ eller kvantitativ metod. För denna uppsats så valde vi att 

använda kvantitativ metod. Då vi avser att studera konsumenterna av musik så var vi 

ute efter att samla in svar från ett större antal respondenter och således passade sig 

den kvantitativa metoden väl. Fortsättningsvis kommer vi i detta kapitel att redogöra 

för den kvantitativa metod som använts och sedan det tillvägagångssätt som tillämpats 

samt beaktningen som tagits för de respektive delarna.  

 

Den kvantitativa metoden är att föredra när forskaren är ute efter att samla in primär 

data som sedan är kvantifierbar. Med andra ord så är det en metod som lämpar sig när 

målet är att samla in data som ska mätas (Farquhar 2013:82). Ett tillvägagångssätt 

som finns för den kvantitativa metoden är enkätundersökningen, vilket tillåter 

insamling av data från en stor grupp respondenter (Farquhar 2013:68-70), där det 

sedan blir möjligt att kvantifiera den insamlade data och finna mönster. Det innebär 

också att frågorna är relativt kort formulerade och i de flesta fall kommer med en 

uppsättning svarsalternativ för respektive fråga. Med detta sätt så blir frågorna och 

metoden av en strukturerad typ (Farquhar 2013:68).  

 

Det är också den typen av kvantitativ metod som använts för insamling av primär data 

till denna uppsats. Detta har gjorts med hjälp av en enkätundersökning som skickats 

ut och spridits via sociala medier. Målsättningen var att få in svar från 150 

respondenter och slutade på 162 inkomna svar, en siffra som vi kände oss nöjda med. 

När enkäten sedan var stängd så exporterade vi filen med svar och laddade upp den i 

SPSS. Med hjälp av detta kunde vi på ett smidigt sett få svaren i den statiska form 

som vi eftersökte och det gjorde det möjligt för oss att få en snabb överblick av 

respondenternas åsikter. Vi inriktade oss mot en bred publik, egentligen från 15 år och 

uppåt och inga övriga åldersmässiga avgränsningar gjordes och ville göra analysen 

utefter en konfidensgrad om 95 %. Detta innebär en tillåtelse om slumpmässiga fel, 

slumpfel, till 5 %. Detta är det vanligaste konfidensintervallet för undersökningar och 

vi upplever det som lämpligt även för denna (Vejde 2003). 
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Då uppsatsen syftar till att ta reda på vilka kanaler som konsumenterna använder sig 

av för att hitta nya artister och ny musik, således vilka kanaler som bäst lämpar sig för 

att lansera en artist, ansåg vi att den kvantitativa enkäten passade perfekt. Den bidrar 

till att vi kan formulera frågor som behandlar det ovannämnda syftet och således mäta 

konsumentens uppfattning kring val av kommunikationskanaler. Just mätning är som 

bekant den huvudsakliga funktionen för den kvantitativa metoden (Farquhar 

2013:69), vilket tillsammans med möjligheten att nå en stor respondentgrupp var den 

starkast bidragande orsaken till varför vi valde att använda den.  

 

5.1	Enkätens	utformning	
Det första steget var självfallet att grunda enkäten i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Utifrån de saker som vi har utgett oss för att undersöka så har 

frågorna formulerats, någonting som har skett succesivt i en fram- och tillbakagående 

process.  

 

Enkäten inleds med frågor av personlig karaktär där respondenten får uppge kön, 

utbildningsnivå och placera sig själv i ett åldersintervall. Vi valde att inleda med 

dessa, istället för att avsluta med dem så som det rekommenderas (Ekström & Larsson 

2013:103). Vi resonerande nämligen som att vi själva hade föredragit att börja med att 

svara på frågor av den karaktären, för att då direkt ha den delen ”avklarad” och 

fortsättningsvis kunna engagera sig i de följande frågorna som är mer intressanta. 

De resterande frågorna i enkäten, de som är relaterade till uppsatsens syfte, 

formulerades först på ett övergripande sätt för att sedan bryta ner och förtydliga dem 

allteftersom. Den är medvetet utformad i en logisk ordning, där sammanhängande 

frågor ställts efter varandra (Ekström & Larsson 2013:103). Handledare, kurskamrater 

och opponenter fick sedan ta del av dem och komma med feedback, då vi ville 

undvika att bli ”hemmablinda”. Vi valde sen att skicka ut enkäten i en begränsad 

pilotstudie för att kunna se hur frågorna mottogs, någonting vi gjorde för att kunna 

identifiera den generella uppfattningen om enkätens formulering och förstålighet. Det 

visade sig vara både bra och nödvändigt, då vi efter pilotstudien omformulerade både 

frågor och svarsalternativ samt definierade begrepp, för att skapa en än större 

förståelse och eliminera eventuell förvirring hos respondenten (Ekström & Larsson 

2013:103).   
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Den slutgiltiga versionen av enkäten, den som sedan skickades ut för undersökningen, 

bestod totalt av nitton frågor. En siffra som vi tyckte kändes rimlig i förhållande 

mellan vad vi ville ha svar på och en längd som inte skulle uppfattas som alldeles för 

omfattande för respondenterna (Ekström & Larsson 2013:102). Enkäten i sitt 

fullständiga utförande finns bifogad under avsnittet för bilagor.  

 

5.2	Urval	
Den urvalsform som tillämpats för enkätundersökningen kan beskrivas som ett icke-

slumpmässigt ja-sägarurval. Detta innebär att vi har gjort enkäten tillgänglig för en 

stor grupp människor (population), aktiva i sociala medier såsom Facebook och 

Twitter. Där har den spridits med hjälp av vänner och bekanta varpå det varit frivilligt 

att delta i undersökningen, således ett ja-sägarurval (Aczel 1999).  

 

Risken med denna urvalsmetod är dock att den kan bidra till ett något missvisande 

resultat, om det är möjligt att generalisera svaren då det inte är ett helt slumpmässigt 

urval utan ett mer bekvämlighets-anpassat urval. Fördelen som metoden också bidrar 

till är att det ger möjligheten att snabbt kunna sprida enkäten och få många svar på 

väldigt kort tid. Med maximal utdelning och framgång kan det fungera som en bra 

fingervisning om ett visst fenomen (Aczel 1999).  

 

Vi ansåg det dock passande för vår undersökning, då vi heller inte ville begränsa oss 

utifrån demografiska aspekter. Snarare ville vi få en större spridning mellan 

exempelvis åldrar för att kunna identifiera eventuella skillnader i olika val beroende 

på nämnda demografiska aspekt. Vi vill samtidigt bejaka att vårt val av urval även 

inbegriper vissa negativa aspekter, något vi tar upp ytterligare i kommande avsnitt för 

metodkritik.  

 

5.3	Validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet	
Validitet kan på ett ungefärligt vis beskrivas som att undersöka det som faktiskt avses 

att undersökas (Farquhar 2002:101). Det är ett kriterium som vi hela tiden varit noga 

med att uppfylla. Enkätundersökningen har succesivt utformats utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställningar med feedback från flertalet personer. De frågorna som 

slutligen medtogs, som går att se i avsnittet för bilagor, är direkt härledda från syftet 
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och grundade i de formulerade frågeställningarna. Således anser vi att vi på ett gott 

sätt uppfyllt undersökningens validitet.  

 

Reliabiliteten för en undersökning utgörs av att exakt samma undersökning ska gå att 

utföra på nytt och då framkomma till exakt samma resultat (Farquhar 2002:102). Som 

nämnt tidigare så har vi använt oss av ett så kallat icke-slumpmässigt ja-sägarurval. 

Med hjälp av detta så har vi inte gjort någonting för att påverka vilka som faktiskt 

väljer att delta i undersökningen och således har vi inte haft någon möjlighet att 

påverka svaren och resultatet. Som vi nämnde har vi heller inte valt att begränsa oss i 

de demografiska aspekterna, förutom att sätta en lägsta ålder, vilket bidragit till att 

respondenterna varit från vitt skilda generationer men med en aningen större 

representation från de åldersgrupper vi själva är närmast. Vi tror dock att statistiskt 

och procentuellt för varje demografisk grupp så hade samma resultat framkommit om 

studien utförts på nytt, vilket således gör att vi uppfyller den eftersträvade 

reliabiliteten.  

 

Vi valde som bekant att inte begränsa vårt urval, mer än ett lägre åldersintervall, då vi 

var ute efter att nå ett stort antal respondenter och även var av uppfattningen att 

nästintill alla människor har någon form av relation till musik. Tyvärr så bidrar det 

också till att generaliserbarheten blir aningen bristande för uppsatsen. För även om vi 

på en statistisk basis anser att undersökningen hade bidragit till samma svarsbild om 

den hade utförts igen, så går generaliseringen inte längre än till personer bosatta i 

Stockholm som konsumerar musik och på frivillig basis deltog i enkäten (Ekström & 

Larsson 2013:88).  

 

5.4	Metodkritik	
Vi valde att dela upp kritiken mot vår använda metod i två steg. Det första vi gjorde 

var att kritiskt jämföra den mot sin kvalitativa motsvarighet. För trots att vi är av 

uppfattningen att det kvantitativa tillvägagångssättet var det bäst lämpade för vår 

uppsats så är vi införstådda med att också den kvalitativa metoden hade fyllt 

funktioner. Exempelvis så hade semi-strukturerade intervjuer kunnat användas för 

insamling av primär data av den typ som är mer djupgående (Flick 2002:334). Att 

istället använda detta hade gett oss en djupare insikt varför konsumenten resonerar 
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och väljer på det sätt konsumenten faktiskt gör. Vi hade med hjälp av detta kunnat 

analysera vilka element som tilltalar respektive musikanvändare och därmed kunnat 

härleda svaren och analysera på ett helt annat sätt.  

 

Den kvantitativa metoden som använts, enkätundersökningen, har också till sin natur 

ett antal begränsningar. Detta representeras i vårt fall främst av den urvalsteknik som 

tillämpats. För även om vi ansåg den som den bästa så finns det aspekter av den som 

vi kan önska vore bättre. Det är nämligen svårt att avgöra hur väl våra respondenter 

representerar en godtycklig bild av hela populationen. Vi är medvetna om att de 

respondenter som deltagit i undersökningen utgör en liten grupp från hela 

populationen, vilket ökar risken för felmarginaler.  

 

Slutligen så menar vi också att generaliserbarheten önskvärt kunnat vara högre. Om vi 

hade använt oss av en annan urvalsmetod så hade generaliserbarheten kunnat vara 

högre, även om den i sin natur är aningen begränsad när det gäller den kvalitativa 

metoden. 

 

5.5	Analysmetod	
Eftersom det är en kvantifierbar metod så är det just den vägen vi har gått när det har 

kommit till analysen, vi har använt analysmetoder som har gjort det möjligt för oss att 

sammanställa svar och sedan mäta och finna mönster. Det är någonting som vi har 

gjort i flera steg.  

 

Efter att vi hade stängt enkäten så kunde vi exportera de inkomna svaren, ett 

svarsantal som till slut uppgick till 162 stycken från lika många respektive 

respondenter. De exporterade svaren laddade vi sedan upp i programmet SPSS, vilket 

bidrog till att vi på ett snabbt sätt kunde statistik-föra dem och skapa oss en överblick. 

Samma svar tog vi sedan vidare till programmet Excel, där vi kunde korrelera 

variabler från olika svar gentemot varandra för att finna mönster mellan dem. Det 

tillät oss också att skapa diagram över det, diagram som var mer estetiskt tilltalande 

än de som ursprungligen fanns i SPSS. Statistiken som vi sammanställt utifrån 

enkäten kommer presenteras och redogöras för ytterligare i det kommande kapitlet för 

analys.  
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5.6	Bortfallsanalys	
Bortfallet i vår undersökning blir en aning svårdefinierat då enkäten som sagt gjordes 

tillgänglig via Facebook och vem som helst av våra vänner erbjöds möjligheten att 

besvara den. Uppskattningsvis hade omkring 2000 personer möjligheten att svara på 

enkäten men hur många som faktiskt sett den och aktivt valt att inte besvara den är 

svårare att uppskatta. Låt oss säga att vi hade ett bruttourval på 2000 personer, en 

siffra som då bidrar till att ett ”externt bortfall” utgörs av 1838 personer, vilket skulle 

innebära 91 procent. Det ska dock sägas att detta blir en aning missvisande då vi 

faktiskt inte har någon definitiv statistik på detta och svarsfrekvensen för de som 

faktiskt hade möjlighet att besvara enkäten kan ha varit betydligt större. Som Ekström 

& Larsson (2013:95) också nämner så är storstadsbefolkning, vilket våra respondenter 

i huvudsak var, faktiskt mindre benägna att besvara enkäter och enkäter som ligger 

tillgängliga utan att vara adresserade specifikt till var och en inom ”urvalet” får lätt en 

lägre svarsfrekvens. Det interna bortfallet var dessbättre lågt då endast en person sade 

sig aldrig lyssna på musik i någon form och i övrigt besvarades alla svar, bortsett från 

de frivilliga textsvaren, av samtliga. 

 

Att bortfallet är relativt stort går dock att frånse i viss mån om undersökningen ändå 

har fått ett representativt fördelat underlag. Om de som svarat inte skiljer sig avsevärt 

från de som hade möjlighet men inte svarade, utifrån demografiska aspekter, kan det 

då ändå anses vara relativt representativt (Ekström & Larsson 2013:95). Alltså, om 

bortfallet inte är systematiskt finns det chans till representativitet. Vår slutliga 

population, våra respondenter, bestod av en relativt representativ grupp människor. 60 

procent kvinnor, således 40 procent män, vilket inte är helt ojämnt fördelat sett till 

hela Sveriges population. Det var dessutom utefter varje ålderskategori relativt jämnt 

fördelat mellan män och kvinnor, de lägre kategorierna var mer eller mindre helt 

jämna, dem äldre aningen mer snedfördelade. Utefter ålder var det en dipp i den 

mellersta kategorin, 36-45 år, men det fanns god representation i samtliga kategorier. 

Därför vill vi hävda att det finns ett värde i de resultat som vi fått fram. Det går 

möjligtvis inte att generalisera över hela landets befolkning men vi kan med stor 

sannolikhet göra antaganden om hur det ligger till kring de frågor vi undersökt. 
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5.7	Etik	
Även de etiska förhållningssätten för en enkätundersökning har vi varit tydliga med 

att hela tiden följa. Det är riktlinjer som är av vikt att efterfölja, oavsett om det är en 

kvantitativ eller kvalitativ metod som tillämpas.  

 

I samband med att enkätundersökningen har delats på sociala medier så har också en 

kort introduktion till undersökningen gjorts och även en förklaring till dess syfte 

(Farquhar 2002:56). Respondenterna har sedan på frivillig basis fått välja om de vill 

medverka och fylla i enkäten eller inte (Farquhar 2002:56).  

 

Vi gjorde valet att inleda enkäten med frågor som rör respondentens person, vilket gör 

det möjligt för oss att kategorisera svaren efter bestämda variabler. De har utformats 

så att de får placera sig själva i en åldersintervall, vilket sammantaget med kön och 

utbildningsnivå inte bidrar till att vi som ligger bakom enkäten på något vis kan 

identifiera respondenten. Således förblir varje respondent helt anonym vid eventuellt 

deltagande (Farquhar 2002:57). Anonymiteten är också en aspekt som har 

understrukits varje gång enkäten har delats.   

 

Vi vill mena att undersökningen följt forskningsrådets etiska principer och de fyra 

kraven; informationskravet, i och med att de tillfrågade fått veta syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet, då medverkan i undersökningen varit frivillig. 

Konfidentialitetskravet, då undersökningen varit anonym och eventuellt känslig data 

kring personerna hanterats varsamt. Dessutom har Nyttjandekravet uppfyllts då 

uppgifterna som samlats in endast använts och kommer användas till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  
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6	Analys	&	resultatredovisning	
I detta kapitel presenterar vi den primära empirin och redogör för en analys och 

resultatredovisning. Detta har inledningsvis gjorts genom att sammanställa svaren 

från enkäten och infogat dessa i grafer för att kunna skapa en statistik bild. För att 

bättre konkretisera våra analyser har vi valt att visualisera våra exempel med utvalda 

grafer på utvalda platser. Samtliga grafer och statistik från enkätundersökningen finns 

dock bifogat under kapitlet för bilagor.  

 

Vi vill också poängtera att samtliga variabler från enkätundersökningen inte kommer 

inkluderas i analysen. En av frågorna respondenterna fick svara på berörde deras 

högsta innehavda utbildningsnivå, en fråga vi inkluderade för att se ifall det skulle 

baseras några mönster i svaren utifrån detta. Det visade sig dock att så var inte fallet, 

utan resulterade istället i en variabel som inte bidrog till någon intressant statistik och 

den har således inte använts i ytterligare utsträckning. Vi valde också att fråga 

respondenterna om deras association till musikbranschen, huruvida dem var 

professionellt kopplade till musik som arbete på något vis. Detta gjordes för att 

säkerställa att respondenterna i stor utsträckning inte var insatta i musikbranschen, 

något som skulle bidragit att svarsbilden således skulle bli felaktig. Dock visade sig 

att det var en liten procent som var professionellt aktiva inom musikbranschen och vi 

anser därmed att det inte påverkat undersökningens trovärdighet.  

 

Slutligen vill vi också återigen påpeka att gräsrotsdriven kommunikation definierats 

som den kommunikation som drivs genom kommunikationskanaler såsom sociala 

medier, Word of Mouth, bloggar, forum och dylikt. I enkäten delades den dock upp 

till tre olika svarsalternativ för att underlätta för respondenten och eliminera eventuell 

förvirring kring begreppet gräsrotsdriven kommunikation. För analysen så kommer 

dock de tre svarsalternativen sammantaget att utgöra den gräsrotsdrivna 

kommunikationen.  

 

6.1	Streaming	dominerar	musiklyssnandet	
Inledningsvis är det möjligt att konstatera att musiklyssnandet är oerhört högt. Endast 

en person av de 162 deltagande respondenterna uppgav att denne inte lyssnar på 

musik alls. Cirka 17 procent uppgav att de lyssnar på musik över fyra timmar en 
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genomsnittlig dag, medan det vanligaste alternativet för musiklyssnade en 

genomsnittlig dag var en till två timmar (cirka 31 procent).  

 

När det kom till valet av medie för musiklyssning så var det ett alternativ som tydligt 

dominerar. Hela 70 procent av respondenterna svarade streaming, medan radio kom 

på en andra plats med cirka 17 procent.  

 

 
Figur 1. Huvudsakligt medie för musiklyssnande i förhållande till åldersgrupp. 

 

Den ovanstående grafen, figur 1, uppvisar just användningen av medier för 

musiklyssnande sett till åldersgrupp. Inom denna population är det tydligt att 

streaming av musik som sagt dominerar fullständigt i de yngre kategorierna, 16-25 år 

samt 26-35 år, medan det i de äldre, i viss mån 46-55 år och framförallt 56+ år, är mer 

jämnt i konkurrens med traditionella medier såsom radio. Detta understryker också 

den teoribildning som tidigare presenterats angående att de klassiska 

kommunikationerkanalerna fortfarande lever kvar (Hull, Hutchison & Strasser 2011), 

även om de succesivt manövreras ut av sina modernare motsvarigheter.  

 

Anmärkningsvärt är att digitalt nedladdad musik, som exempelvis iTunes erbjuder, 

och den fysiska produkten musik ligger väldigt lågt bland respondenterna. Såväl 

digitalt nedladdad musik som den fysiska produkten musik föredrogs av cirka fem 

procent vardera. Spotify och andra streamingtjänster har med andra ord, i enkätens 

population, totalt tagit över musikmarknaden. Ett faktum som också understödjer att 

musik numer är att betrakta som en tjänst snarare än en vara (Burkhart 2014).  
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6.2	Konsumentens	föredragna	kommunikationskanaler	
Som presenterat i tidigare skeden av uppsatsen har digitaliseringen medfört att oerhört 

många fler kommunikationskanaler tillkommit och gjorts tillgängliga för 

konsumenten. Således var det också av intresse att fråga konsumenten vilka 

kommunikationskanaler som denne föredrog för att hitta ny musik och nya artister.  

Cirka tio procent av respondenterna uppgav att det var genom respektive föredraget 

musikmedie för lyssning, med tillhörande kommunikationskanaler, som ny musik och 

nya artister hittades. De resterande 90 procent uppgav istället att det var delvis genom 

lyssningsmediet, eller uteslutande genom andra kommunikationskanaler, som 

upptäckter för ny musik och nya artister gjordes.   

 

Därför fick de frågan om vilka kommunikationskanaler som används utöver 

lyssningsmediet. Respektive respondent fick då ange de två alternativ som de i 

huvudsak föredrog och använde sig av:  

 
Figur 2. Kommunikationskanaler som används för att hitta ny musik och nya artister   

 

Det första som går att utläsa är att de digitala kommunikationskanalerna har kommit 

att ta en stor plats. När konsumenten själv får välja är sociala medier den huvudsakligt 

använda kommunikationskanalen för att upptäcka ny musik och nya artister, med 

cirka 33 procent. Där näst följer de traditionella mediernas kommunikationskanaler 

med cirka 26 procent och Word of Mouth återfinns på en tredjeplats med cirka 21 

procent.  
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Även i detta avseende går det alltså att fastställa att de traditionella mediernas 

kommunikationskanaler fortfarande fyller en funktion (Hull, Hutchison & Strasser 

2011), i alla fall enligt konsumentens uppfattning. På nytt så blir det också påvisat att 

deras betydelse förminskats, någonting som också blir särskilt tydligt när de 

alternativen som tillsammans utgör kommunikationen via de gräsrotsdrivna kanalerna 

sammanfogas. Det är nämligen cirka 65 procent av respondenterna som uppger att de 

föredrar att använda någon av de kommunikationskanaler som tillhör den 

gräsrotsdrivna typen. Denna alternativa och modernare kommunikationskanal 

(Hutchison, Macy & Allen 2006:231) tycks vara någonting som landat väl hos 

konsumenten. Det är också kommunikationskanaler som gör det möjligt att uppnå en 

stor spridning på en effektiv tid, en spridning som bekant eftersträvas (Carr 2011). 

Oavsett om det är via den mer direkta formen av Word of Mouth som möjliggjorts av 

digitala plattformar (Hull, Hutchison & Strasser 2011:271), eller via de mer 

tidsinvesterande kommunikationskanalerna som guerilla marknadsföring bidragit med 

(Hutchison, Macy & Allen 2006:237).  

 

Det som gjorts i nästa steg för analysen av konsumentens föredragna 

kommunikationskanaler är att sätta det i förhållande till respondenternas 

åldersgrupper.  

 

 
Figur 3. Användning av kommunikationskanaler i förhållande till åldersgrupp 
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I och med att det sedan tidigare kunnat har presenterats att musikbranschen övergått 

till att vara konsumentdriven snarare än industriledd (Marathe 2001), så kan det också 

argumenteras för att det är konsumentens uppfattning och beteende som bör ligga till 

grund för den strategiska kommunikationen för musikbranschens artistlanserade 

aktörer. Det går även att sammanföra med den teoribildning som tidigare redogjorts 

för, att det krävs anpassning i de kommunikationskanaler (medium) som används 

utefter vilken marknad eller målgrupp som önskas nås (Hutchison, Macy & Allen 

2006).  

 
Som omnämnt i teoridelen så definieras strategisk kommunikation som de medvetna 

kommunikationsinsatser ett företag genomför för att uppnå sina utstakade mål 

(Falkheimer & Heide 2011:13). En kommunikation som alltså kan argumenteras bör 

utföras via de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna sett till statistiken. Fullt så 

enkelt är det emellertid inte, i alla fall inte för att maximera samma kommunikation. I 

samband med det teoretiska avsnittet för strategisk kommunikation så berördes också 

vikten att värna om relationerna till konsumenten och utifrån vilka parametrar 

uppdelningen för målgrupper bör göras (Falkheimer & Heide 2011:119-124). Med 

hjälp av figur 3 så går det också att se hur pass stor betydelse en välfungerande 

relation till konsumenten har och hur den strategiska kommunikationen bör 

implementeras för den digitala musikbranschen.  

 

Som det redan redogjorts för var det alltså de gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna som utgjorde den största källan för upptäckt av ny musik 

och nya artister. I detta avseende blir det också av intresse att se samma resultat men i 

förhållande till åldersgrupp. I de två yngsta var majoriteten särskilt påtalande till de 

gräsrotsdrivna kommunikationskanalernas fördel, medan variationen var större i de 

övriga tre. Detta kan således argumenteras vara någonting som understödjer kravet för 

den tidigare omnämnda finkänsligheten i relationerna och även i 

målgruppsindelningen. Figur 3 påvisar nämligen att det inte är tillräckligt att enbart 

dela upp efter livsstil, i enlighet med den mer moderna strategiska kommunikationen 

(Falkheimer & Heide 2011:119). Samtidigt är det heller inte tillräckligt att enbart dela 

in målgruppen utifrån klassiska faktorer såsom ålder (Falkheimer & Heide 2011:119). 

Variationen av kommunikationskanalval mellan åldersgrupperna är relativt stor, 

samtidigt som variationen inom respektive åldersgrupp även den är av signifikans. 
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För att bäst anpassa den strategiska kommunikationen efter den digitala 

musikbranschen och dess kommunikationskanaler så kan det således argumenteras att 

det krävs ytterligare en modernisering av målgruppsindelningen. En indelning som 

inbegriper båda den klassiska och moderna metoden, för att framgångsrikt identifiera 

rätt kommunikationskanal i den konsumentdrivna musikbranschen.  

 

6.2.1	Gräsrotsdrivna	kommunikationskanaler	vs	mediers	kommunikationskanaler	
Som presenterat i figur 2 så är kommunikationskanalerna relativt jämnt fördelade 

mellan traditionella och modernare vid en första anblick. Dock är det en bild som är 

missvisande när kategorin för gräsrotsdriven kommunikation sammanställs. Som det 

tidigare redogjorts för är det 65 procent av respondenterna som väljer att förlita sig till 

det modernare alternativet, de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna. Detta i 

parallell till kommunikationskanalerna via de traditionella medierna, som föredrogs 

av cirka 26 procent och de traditionella marknadsföringskanalerna som hade en 

anhängarskara på endast cirka två procent.  

 

Det är alltså främst de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna som står sig populära 

bland respondenterna, särskilt i jämförelse med de traditionellt använda. De 

respondenter som angav att det var någon av de gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna som föredrogs, gavs även möjlighet att motivera varför de 

föredrog att använda sig av dem:  

 

”Jag är i första hand intresserad av "mer musik av samma slag" och då fungerar tips från 

andra bra.” 

 

”Det är ett bra sätt att få känslan av direkt information, så tidigt som möjligt utan den tydliga 

upplevelsen av ren marknadsföring.” 

 

”De känns mer "egna" på ett personligt sätt. Lättare att hitta nya artister och musik man inte 

hört förr, med nya artister t.ex. ” 

 

”Att hitta musik på det viset ger bättre utfall då man ofta hittar relaterad musik till det man 

själv gillar.”  
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Utefter respondenternas motiveringar så tycks det som att en majoritet upplever det 

som att de traditionella kommunikationskanalerna inte längre uppfyller deras krav, de 

är inte tillräckligt anpassade eller snabba. Istället så tycks konsumenten alltså ha 

omfamnat de modernare tillvägagångsätten och kommunikationskanalerna med dem, i 

takt med musikbranschens utveckling har också konsumenterna utvecklats med den 

(Hull, Hutchison & Strasser 2011).  

 

De digitaliserade och moderna kommunikationskanalerna har givits ett större 

utrymme, en tillväxt som har skett på bekostnad av de traditionellt använda 

motsvarigheterna. Istället för att förlita sig på den alldagliga reklamen, den som möter 

dem i kommunikationskanaler som produktplaceringar, affischeringar och banners på 

nätet, så eftersöks till majoritet de mer moderna alternativen (Hutchison, Macy & 

Allen 2006:231)  

 

Det kan tyckas som att det finns en mättnad gentemot de kommunikationskanaler som 

behandlar konsumenten som endast mottagande. Som tidigare presenteras i kapitlet 

för tidigare forskning är dagens konsument inte statisk i sitt beteende längre, utan 

istället deltagande och anpassningsbar (Bethon, Campbell, Pitt & McCarthy 2011). 

Det är ett konstaterande som också återspeglas i statistiken i figur 2, en majoritet av 

respondenterna väljer att använda de kommunikationskanaler som möjliggör deras 

deltagande interaktion, någonting som sker på bekostnad av de traditionellt använda 

kommunikationskanalerna som visar sig i deras statistiskt dalande popularitet och 

användning.  

 

För med de moderna och digitaliserade kommunikationskanalerna har möjligheterna 

för spridningen av musik ökat enormt, tack vare att konsumenten numer kan 

kommunicera världen över (Röndell 2012). Det är också någonting som konsumenten 

tycks vara medveten om, ett faktum som de själva verkar bejaka och använda sig av.  

 

De verkar nämligen insett betydelsen av musikspridningen genom de gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna, någonting som påvisas när de blev direkt tillfrågade om 

deras relevans i den digitaliserade musikbranschen:  
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Figur 4. Konsumenternas åsikt om gräsrotsdrivna kommunikationskanalers betydelse 

 

54 procent av respondenterna uppfattar de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna 

har kommit att bli av större betydelse, medan endast 9 procent anser att de 

traditionella motsvarigheterna är av den största vikten. Således kan det argumenteras 

att konsumenten inser sin egen betydelse och roll, att interaktionen av musik är 

någonting som uppfattas som viktig (Meisel & Sullivan 2002).  

 

 

6.3	Förtroendet	för	kommunikationskanaler	
Att förtroendet är större till en person som det finns en relation till är något som stärks 

även i denna studie. Relativt få har förtroende för kommunikationskanalerna från 

varken traditionella medier, opinionsbildare/experter eller traditionell 

marknadsföring. Istället visar statistiken att det på nytt är sociala medier som 

genererar högst förtroende, med cirka 30 procent. Därefter följer traditionella medier 

och Word of Mouth, väldigt jämnt fördelat med cirka 26 - 27 procent vardera.  

 

Respondenterna blev även i detta fall ombedda att välja de två alternativ som bäst 

motsvarade deras uppfattning, vilka kommunikationskanaler som dem upplevde att de 

hade starkast förtroende för.  
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Figur 5. Förtroende för olika kommunikationskanaler för att hitta ny musik.  

 

Det tycks finnas ett visst motstånd mot de mer kommersiella kommunikationskanaler 

som finns kring musikbranschen. Istället så visar statistiken mot att betrodda källor är 

en av de viktigaste kommunikationskanalerna för spridning av musik. Förslag och 

delande av spellistor i sociala medier mellan vänner är en sådan form av 

kommunikationskanal för musikspridning som konsumenten uppfattar som positiv.  

 

Att förlita sig till mer kreativa och moderna kommunikationskanaler, såsom de 

gräsrotsdrivna, för spridningen av musik är någonting som konsumenten tycks 

omfamnat och uppskattat. De sociala medierna och den popularitet som de statistiskt 

innehar har också bidragit till att teoretiskt sett vem som helst kan bli en 

opinionsledare (Hull, Hutchison & Strasser 2011:271-273). Ett faktum som är 

förtroendeskapande gentemot respondenterna, då opinionsledaren likväl kan vara en 

person som konsumenten redan har en betrodd relation till.  

 

De kommunikationskanaler som den klassiska marknadsföringen förlitar sig till har 

bland respondenterna nästintill helt tappat förtroende. Bara knappt en procent känner 

fortfarande ett förtroende gentemot detta, vilket påvisar att den tidigare presenterade 

teorin om så kallade push-metoder (Hull, Hutchison & Strasser 2011:266; Hutchison, 

Macy & Allen 2006:181-182) inte är ett lämpligt kommunikationskanalval för att nå 
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konsumenten i dagens läge. Att istället ”sänka barriärerna” och uppnå en spridning av 

musik genom de kommunikationskanaler som respondenterna uppger är 

förtroendeskapande (Carr 2011) tycks snarare vara den metod som bör tillämpas.  

 

Det går slutligen också att fastställa att det idag är ett nytt klimat när det kommer till 

artistlansering och kommunikationskanalval för detsamma, mycket tack vara de 

sociala medierna (Röndell 2012). Figur 5 påvisar att de envägs-gående 

kommunikationskanalerna inte är tilltalande när konsumenten själv får välja, istället 

sätts förtroendet till de kommunikationskanaler som är interagerande och som går i 

båda riktningar, vilket även återigen bevisar konsumentens icke längre statiska roll 

(Bethon, Campbell, Pitt & McCarthy 2011). För det är cirka 67 procent av 

respondenterna som uppger att de har förtroende för de gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna, en majoritet som vittnar om konsumentens expanderade 

och mer omfattande roll i dagens musikspridning (Meisel & Sullivan 2002:20).  

	

6.5	Artisters	varumärken:	en	faktor	att	räkna	med	
När statistiken för detta område sammanställdes, samt analysen genomfördes, så 

gjordes valet att på nytt ställa den i förhållande till respondenternas åldersgrupper. Det 

visade sig nämligen att det återigen spelade en roll samt att det återigen var möjligt att 

finna beteendemönster som skiljde de yngre och de äldre åldersgrupperna åt. De 

yngre respondenterna tycker generellt att det är viktigt att artister står för något utöver 

musiken, medan de äldre i större utsträckning upplever själva musiken som det 

viktigaste.  

 

Som bekant är varumärke någonting som representeras av attribut eller kringliggande 

egenskaper hos, i detta fall, en artist (Keller, Aperia & Georgsen 2013:2). Det är 

sedan dessa egenskaper, var för sig eller sammantagna, som är bidragande till att 

skapa ett varumärke av och kring artisten. Respondenterna frågades först om dessa 

kringliggande attribut, innan de fick frågan direkt formulerad om en artists 

varumärke. 
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Figur 6. Betydelsen av icke-musikaliska attribut i förhållande till åldersgrupp 

 

Som det går att utläsa är det framförallt de två yngre åldersgrupperna som lägger vikt 

vid de kringliggande attributen för en artist, som också tidigare omnämnts. Samtidigt 

är det heller ingen av åldersgrupperna som uteslutande anser är varumärket är 

oviktigt, även om åsikten kring det varierar en aning.  

 

Det blir också intressant när statistiken analyseras oberoende av åldersgrupperna, 

samt jämför frågan i figur 6 med frågan som var direkt ställd angående varumärket. 

49 procent av respondenterna anser att det finns kringliggande attribut hos en artist 

som spelar in. Samtidigt uppger 80 procent att de upplever att varumärkesaspekten är 

viktig, ungefärligt jämnt fördelat mellan de som anser att det är en viktigare aspekt nu 

och de som är av uppfattningen att det alltid varit viktigt. I samband med detta så gavs 

också respondenterna möjligheten att lämna en kommentar med vad de upplevde som 

viktigt kring en artists kringliggande attribut:  

 

”Bra musik är bra musik, man behöver inte digga artisternas personlighet men visst blir det 

ett plus i kanten om dom är sköna i intervjuer och så.” 

 

”Den känsla artisten utstrålar i form av klädsel etc. spelar roll. Även stilen på den bild som 

står för skivan.” 

 

”Ja, det kan vara spela roll men musiken är viktigast. Fast artistens värderingar kan ju också 

spela in, särskilt om de är extrema åt något håll. Oväntade samarbeten kan göra mig nyfiken. 

Byte av genre också. Ett personligt uttryck viktigt i musiken!” 
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”Det är alltid kul om en artist har liknande intressen, musiken får mer liv om man vet att 

personen som gör den är lite som en själv […] Jag blir glad om artisten jag gillar till 

exempel driver projekt för miljön, bättre förhållanden i olika länder… Sen kan man så klart 

gilla musiken trots att artisten står för helt fel grejer, men det kan man inte rå för riktigt.”  

 

Det går alltså att utläsa att aspekten kring varumärke är av vikt för konsumenten när 

det kommer till en artist, 58 procent svarade ja på frågan om de direkt ansåg en artist 

som ett varumärke. Faktorn varumärke har varit en del av musikbranschen under en 

lång tid, även om det till största del inte sker igenom musikvideo som 

kommunikationskanal längre (Hull, Hutchison & Strasser 2011:270). Det är dock 

fortfarande av intresse för konsumenten att musiken med matchas med artisten som 

framför den (Carr 2011), för vissa av dem till och med till den punkten att det är 

avgörandet mellan framgång och misslyckande (Dahlén & Lange 2009). I den 

digitaliserade musikbranschen kan det alltså argumenteras för att det har blivit en allt 

mer viktig aspekt i vår samtid.  
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7	Slutsats	&	diskussion	
I detta avslutande kapitel så kommer vi presentera våra slutsatser. Först så kommer vi 

behandla de frågeställningar vi har utgått ifrån för arbetet med denna uppsats och 

presentera vad vi framkommit till. Detta kommer göras utifrån de teorier som använts 

samt den data som insamlats och analyserats i föregående kapitel. Slutligen så följer 

en diskussion och förslag till fortsatt forskning inom ämnet samt en kritisk reflektion 

över arbetet.  

 

7.1	Frågeställning	ett	
Det som framkommit efter arbetet, samt i och med analysen av undersökningen, är att 

det finns ett tydligt mönster i hur konsumenten idag använder sig av 

kommunikationskanaler för att hitta ny musik och nya artister. Streaming dominerar 

totalt när det kommer till lyssnandet, med radion på en relativt ohotad andraplats men 

med ett oerhört stort avstånd upp till streaming. Framförallt så är det i de yngre 

åldersgrupperna som de digitala kommunikationskanalerna är välanvända, någonting 

vi anser vara av en naturlig följd i och med yngre generationers större förmåga att ta 

till sig nya former av medieanvändning (Bernhardt & Strand 2015).  

 

Det är dock främst genom användning av de nya interaktiva och gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna som konsumenten idag navigerar sig fram i den 

digitaliserade musikvärlden. Frågeställningen berör ju dock inte i huvudsak 

användningen av kommunikationskanal, utan hur konsumenten använder dem. Den 

slutsatsen vi framkommer till i sammanhanget, med hjälp av teorier, tidigare 

forskning och den genomförda enkätundersökningen, är att konsumentens beteende 

framförallt har förändrats i den digitala musikvärlden. Det är till en majoritet inte 

längre en passiv konsument av musik, utan istället en interagerande process och 

kommunikation som konsumenten eftersöker. Således blir det också 

kommunikationskanalerna som möjliggör och tillåter den tvåvägsgående 

kommunikationen som används och är de mest uppskattade.  

 

Egenskaper som numera efterfrågas av konsumenten för musikkommunikation är 

tillgänglighet och en hög hastighet. Den reklam och musikkommunikation som möter 

dem i traditionellt använda kommunikationskanaler uppfyller inte längre kraven, vi 
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menar således att det blir naturligt att de känner den tidigare omnämnda mättnaden 

gentemot dessa och istället vänder sina blickar gentemot andra 

kommunikationskanaler.  

 

I och med detta så konstaterar vi att den gräsrotsdrivna kommunikationen med dess 

tillhörande kommunikationskanaler är den som är störst till både användning och 

popularitet. Det är också i den interaktiva processen som dessa 

kommunikationskanaler möjliggör som definitionen hur kommunikationskanalerna 

används går att besvara. Det är nämligen just den deltagande processen som bäst 

förklarar hur konsumenten använder sig av kommunikationskanaler i den digitala 

musikvärlden. Deras roll är idag inte enbart som mottagare och fans av musiken, utan 

likväl distributörer och ambassadörer för den. Någonting som naturligt gör att det är 

de gräsrotsdrivna kommunikationskanalerna som är bäst lämpade. 

	

7.2	Frågeställning	två	
Vi ville också se huruvida de nya digitala kommunikationskanalerna hade förändrat 

förtroendet gentemot de kanaler som traditionellt sett använts. Som vi tidigare har 

påvisat så är dem fortfarande i bruk och har även en del konsumenter som förlitar sig 

till dem. Däremot så anser vi att förtroendet för dem inte längre är lika starkt. Istället 

så uppfattar vi det som att konsumenten sätter en större tilltro till den typen av 

kommunikationskanal som går i båda riktningar, där det finns en relation sedan 

tidigare.  

 

Vi tolkar det nämligen som att det finns en svagare tilltro 

gentemot de kommunikationskanaler som representeras av ”officiella” institutioner, 

de som i någon utsträckning kan ha egna kommersiella motiv för sin kommunikation. 

Detta är någonting som påvisas av det anmärkningsvärt låga förtroendet till 

kommunikationskanalerna för den traditionella marknadsföringen. Den push-metod 

(Hull, Hutchison & Strasser 2011:266; Hutchison, Macy & Allen 2006:181-182) och 

liknande tekniker som traditionellt använts verkar ha spelat ut sin roll och sakna effekt 

på en majoritet av konsumenterna.  

 

I takt med att musikbranschen har digitaliserats, utvecklats och förnyats så har även 

konsumenten i stor utsträckning gjort detsamma. Liksom att produkten och den 
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fysiska formen av musik allteftersom minskar i konsumentintresse så gör även de 

kommunikationskanaler som traditionellt sett använts. I och med att de nya digitala, 

som i denna uppsats framförallt poängterats, gräsrotsdrivna 

kommunikationskanalerna har kommit och etablerat sig så har också konsumenten 

övergått till dessa. De traditionella kommunikationskanalerna är påverkade av de nya 

digitala motsvarigheterna och kommer numera i andra hand om konsumenten får 

välja.  

	

7.3	Frågeställning	tre	
Den sista och tredje frågeställningen berörde varumärket för en artist och betydelsen 

av detsamma i den digitala musikvärlden. Med hjälp av den analys som presenteras i 

föregående kapitel så är vi av uppfattningen att det är möjligt att dra slutsatsen att 

varumärket för en artist är någonting som är en faktor att räkna med.  

 

Ett varumärke är som tidigare redogjort för någonting som är bidragande till att 

särskilja sig från konkurrenter (Keller, Aperia & Georgsen 2013:2). Konsumenterna 

uppgav också till en majoritet att de uppfattade att kringliggande attribut var av både 

intresse och betydelse, en egenskap som spelade in. En majoritet ansåg även att en 

artist var ett varumärke.  

 

Dessa två saker som precis nämnts, särskiljandet och konsumentuppskattningen, bör 

vara någonting som är av ett direkt intresse för en artist. I dagens digitala 

musiklandskap så finns det dessutom fler möjligheter än någonsin för en artist att göra 

sig hörd, via kommunikationskanaler såsom YouTube (youtube) och SoundCloud 

(soundcloud). Detta innebär samtidigt att konsumenten har större tillgång till musik 

än någonsin förr samt att ett varumärke då borde vara något som bidrar till att urskilja 

en artist ur ”bruset”, med andra ord den konkurrens-urskiljande faktorn som Keller, 

Aperia & Georgsen (2013:2) menar på att ett varumärke kan bidra till.  

 

Vi framkommer således till att varumärket för en artist är någonting som är av 

betydelse och kan dra slutsatsen att varumärkesbyggnad är en komponent som bör 

beaktas. I det konkurrenskraftiga landskap som är den digitala musikvärlden pekar 

våra resultat mot att varumärket kan vara den avgörande faktorn mellan framgång och 

misslyckande för en artist, samma uppfattning som Dahlén & Lange (2009) är av.  
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7.4	Diskussion	&	fortsatt	forskning	
Uppsatsen har visat oss att även de kringliggande aspekterna för musikbranschen är 

någonting som succesivt digitaliseras. Majoriteten av våra respondenter har nu 

frångått de traditionella kommunikationskanalerna och förlitar, samt använder, sig 

istället i stor utsträckning till de gräsrotsdrivna och digitala alternativen. 

 

Att konsumenten utgör en central roll är svårt att argumentera emot och vi är av 

uppfattningen att det även fortsättningsvis kommer att vara så. Det har till och med 

kommit att bli så att konsumenten idag faktiskt kan ha en betydande roll i arbetet med 

musik, tack vare kommunikationen som är möjlig och ibland lett till en 

samproduktion mellan konsumenter och musiker, en faktor som vi tycker gör just 

musikbranschen särskilt intressant. I och med att det också gick att se att det är just de 

yngre åldersgrupperna som i väldigt stor utsträckning använder de digitala medierna 

och kommunikationskanalerna så är vi av uppfattningen att användningen av dem 

bara kommer öka över tiden. 

 

Det är således av betydelse att bejaka konsumenternas interaktiva tillvaro, att inse 

deras betydelse och att möta dem i de kommunikationskanalerna som dem naturligt 

existerar i, för att framgångsrikt kunna lansera en artist i den digitala musikvärlden. 

 

Avslutningsvis vill vi också mena på att denna uppsats och ämnet som den berör 

väckt nya frågor som utgör en bra grund för fortsatt forskning. Att applicera en 

kvalitativ undersökning på den population som använts menar vi hade bidragit till en 

intresseväckande studie. Med hjälp av exempelvis kvalitativa intervjuer eller 

fokusgrupper med representanter från respektive åldersgrupp hade det varit möjligt att 

studera motivationen till kommunikationsvalen. Den undersökningen hade i nästa steg 

varit intressant att ställa i parallell gentemot de artistlanserade aktörerna, för att se 

huruvida deras externa kommunikation överensstämmer med de kommunikationsval 

som konsumenten föredrar. Det hade då varit möjligt att analysera beteendena och 

relationerna i dagens läge men också kunna urskilja mönster för att sia om framtiden i 

den ständigt föränderliga musikbranschen. Musikkommunikation är nämligen ett 

oerhört intressant ämne och dessutom ett område som är i behov av ytterligare 

forskning.  
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7.5	Kritisk	reflektion	
Självklart finns det invändningar mot en uppsats av den här typen och vi är medvetna 

om att vår innehar brister. Det är en uppsats på grundnivå med begränsat utrymme 

och tid, därmed inte sagt att det inte bör ställas höga krav.  

 

Den kvantitativa enkätundersökningen har naturliga brister i sin generaliserbarhet, i 

och med att generaliseringen enbart går att göra på just den population som deltagit 

och just under den tidpunkten för enkäten och den vi har utfört är inget undantag. Den 

urvalsmetod och population som faktiskt använts för uppsatsen innehar sina 

begränsningar, någonting vi vill poängtera men ändå påstå givit undersökningen en 

tillräcklig grund för denna typ av uppsats.  

 

Slutligen vill vi också betona faktumet att musikbranschens storlek är någonting som 

sträcker sig bortom det tillåtna omfånget för kandidatuppsatsen. Det vi har undersökt 

är endast en del av digitaliseringens inverkan, endast en aspekt av kommunikationen 

och dess kanaler, för musikindustrin. Enkäten som genomförts har gjorts efter noga 

utvalda frågor och efter att ha testat frågorna på varandra och även i en begränsad 

pilotstudie. Dock finns det alltid en möjlighet att utforma dem ännu bättre för att få 

ännu tydligare svar. Exempelvis hade det varit möjligt att ta med andra demografiska 

variabler, såsom aspekter för ekonomisk situation eller bostadsområde, för att 

analysera skillnader i val av kommunikationskanaler däremellan.  
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9	Bilagor	
	

9.1	Enkäten	
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9.2	Svar	från	enkäten	
Fråga 1:  
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Fråga 9:  
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Fråga 17:  
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