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Abstract 

 
Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna 
– En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring 
 
Daniel Bäckdahl, Torbjörn Larsson 

 
Vid marknadsföring av musik finns det en mängd olika aktiviteter att använda sig av. 
Den traditionella marknadsmixen med dess beståndsdelar brukar användas, men 
eftersom marknadsföring inom musikbranschen är komplicerad används också andra 
aktiviteter. Liveframträdande, radiospelaningar och framträdande i TV är några av de 
aktiviteter som används inom det här området. 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka effektiviteten hos kanalerna som 
används för att få studenter att köpa musik. Vi ville se vilka kanaler som är 
effektivast, samt om det fanns några mindre effektiva kanaler vid marknadsföring av 
musik. Ytterligare hoppades vi på att få reda på hur ofta studenterna köper musik, 
samt om det fanns några anledningar till varför de inte köper mer musik. 
 
Vi har använt oss av en kvantitativ metod där 305 studenter från högskolan i 
Jönköping svarade på frågor i enkätform. 
 
Resultatet visar att respondenterna får information om nysläppt musik genom Word of 
Mouth, reklam och redaktionellt material i TV och radio. Den aktivitet som har störst 
påverkan på våra respondenter när det gäller att få information om musik och 
inköpsställe av musik är Word of Mouth. 
 
Studenterna i vår undersökning köper musik i genomsnitt en gång om året. 
Anledningen till att de inte köper mer beror främst på att de skaffar sin musik på annat 
sätt samt att det är för dyrt med musik. 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadsföring, marknadsmixen, marknadsaktiviteter, reklam, 
köpprocessen, musik, events 
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1 Inledning 
Vi som har skrivit den här uppsatsen har båda ett starkt intresse för musik. Därför var 
det rätt självklart att uppsatsen skulle ha en koppling till musik. Till en början 
diskuterade vi igenom olika frågeställningar man kan undersöka, för att tillslut 
bestämma oss för att undersöka hur olika marknadsaktivteter påverkar studenter. Vi 
tycker det är ett intressant ämne eftersom det är en mängd olika aktivteter som 
används vid marknadsföring inom musikbranschen. Eftersom vi själva lägger ned stor 
tid på att leta efter intressant musik ville vi se hur en vanlig student får information 
om skivor och inköpsställen.  
 
Det som fick oss intresserade av de olika marknadsaktiviteterna var att mycket reklam 
just handlar om att få studenter att köpa olika skivor. Framförallt i TV sänds det 
mycket reklam om nya skivor och därför tyckte vi att det skulle vara intressant att se 
om studenter påverkas av det här.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter får information om den musik de 
tänker köpa. Det kan ske både genom reklam samt aktiviteter som inte är betald 
reklam. Vidare vill vi undersöka var studenter införskaffar sin musik. Till en början 
tänkte vi göra en kvalitativ studie, men kom efter diskussioner fram till att det blir mer 
intressant att göra en kvantitativ enkätundersökning, eftersom vi då kunde uttala oss 
mer generellt om resultaten. 
 

1.2 Uppsatsens Disposition 

Uppsatsens inleds med ett kapitel som ger en teoretisk översikt. Där definieras bl.a. 
marknadsmixen, köpprocessen, samt de olika marknadsaktiviteterna. Sedan kommer 
ett avsnitt med vårt syfte och våra frågeställningar. Efter det kommer kapitlet som tar 
upp vilken metod vi har använt oss av samt hur vi har gått tillväga vid datainsamling 
och analys. Det här följs av resultatdelen där vi presenterar resultaten vi fått från vår 
enkätundersökning. Sedan följer avsnittet där vi diskuterar resultatet och teorin. 
Slutligen kommer de förslag vi tycker skulle vara intressanta att forska vidare om.  
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2 Teori 

2.1 Kommunikationsprocessen 

Enligt Hadenius och Weibull (2003) är det vanligaste sättet att beskriva 
kommunikation att utgå från en modell som skiljer på sändare och mottagare. Sändare 
är den som står för meddelandet och kodar det och mottagaren är den tar emot och 
avkodar meddelandet.  
 
Det är viktigt att sändaren och mottagaren har en gemensam kod, så att meddelandet 
uppfattas som det var tänkt. Författarna påpekar också att kontexten påverkar hur vi 
kommer att uppfatta meddelandet. Tolkningen är bunden till det sociala och kulturella 
sammanhang man befinner sig i. Den här typen av påverkan brukar också kallas brus. 
Vidare säger författarna att så länge sändaren har direktkontakt med mottagaren är det 
här inget stort problem, eftersom man kan fråga om det är något man inte förstår. Det 
här brukar benämnas som återkoppling eller feedback. Det är alltså möjligheten till 
feedback som är en av de stora skillnaderna mellan masskommunikation och 
personlig kommunikation (Hadenius & Weibull, 2003). 
 
Falkheimer (2001) säger att det som är kännetecknande för masskommunikation är att 
meddelandet är skrivet av professionella kommunikatörer. Det är också ett indirekt 
och relativt snabbt medium där budskapet är riktat till en stor grupp med blandade 
individer. Personer i gruppen gör tolkningar av meddelandet som på något sätt hänger 
samman med vad sändaren vill säga. Mottagaren blir påverkad av meddelandet på 
olika sätt som står i förhållande till personens beteende och sina känslor. Fill (2002) 
säger att desto mer kunskap mottagaren har om sändaren desto större chans är det att 
avkodningen blir korrekt. 
 

2.2 Markandskommunikation 

Dahlén och Lange (2003) definierar marknadskommunikation utifrån tre frågor:  
Vilka vill man nå? Vad vill vi säga dem? Hur ska vi säga det? 
Först och främst ska man identifiera vilken målgrupp man vill nå, samt utforma sitt 
budskap så att det blir attraktivt för den aktuella målgruppen. Sedan ska man välja en 
kanal så att man når den faktiska målgruppen. Kanalen bör också vara anpassad för 
det aktuella meddelandet. 
 
Fill (2002) definierar marknadskommunikation som att det är något företag gör för att 
starta en dialog med sina olika publiker. Företag vill kommunicera på ett sätt så att 
tvåvägskommunikation uppmuntras. Antingen genom att kunden direkt köper varan, 
eller för att i ett första steg etablera varumärket, så att kunden vid ett senare tillfälle 
ska inhandla en produkt från företaget. Vidare säger författaren att företaget med hjälp 
av marknadskommunikation vill positionera sig på marknaden. 
 
Fill (2002) säger också att det är en kognitiv process, där företagen ser kunderna som 
aktiva problemlösare och att de använder marknadskommunikation som hjälp för 
deras inköp. Författaren menar att ett varumärke snabbt kan informera kunden vad 
produkten står för, bland annat vilken kvalitet den valda varan har. 
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2.3 Marknadsmixen 

I Fill (2002) definieras marknadsmixen som en mix bestående av fem begrepp. De 
används i olika kombinationer för att nå en specifik publik. Begreppen är: 
 
2.3.1 Reklam 

Det här är en opersonlig form av masskommunikation, där man har en hög kontroll av 
meddelandets utformning. Ett problem med reklam är svårigheten att mäta vilken 
effekt den har. Ett annat problem är att stora delar av publiken inte uppfattar den som 
trovärdig. En stor fördel med reklam är att man både kan nå en stor massa och ett 
speciellt segment. Den absoluta kostnaden för reklam kan vara väldigt hög, men den 
relativa kostnaden är däremot låg eftersom man når stor publik (Fill, 2002). 
 
2.3.2 Säljfrämjande åtgärder  

Begreppet används för att ge mervärde till en produkt i syfte att öka försäljningen. 
Även Säljfrämjande åtgärder är en opersonlig form av kommunikation, men kan ändå 
användas till att nå en mindre publik. Kostnaden för säljfrämjande åtgärder är ofta 
lägre än den för reklam (Fill, 2002).  
 
Smith (1993) säger att de Säljfrämjande åtgärderna är handlingsorienterade, eftersom 
de ofta syftar till att få kunden att köpa eller pröva en produkt. 
 

2.3.3 Public relations (PR) 

Smith (1993) definierar PR som utveckling och underhållning av en bra relation med 
olika publiker.  
 
Fill (2002) säger att användningen av den här opersonliga kommunikationstypen har 
ökat, på grund av dess höga trovärdighet.  
 
PR innebär bl.a. en spridning av meddelanden i media, ofta i form av 
pressmeddelanden. Det finns även andra begrepp som används inom den här typen av 
kommunikation, såsom sponsring, event management och lobbying. En svaghet är att 
behålla kontrollen över ett ivägskickat meddelande. När metoden fungerar som bäst 
kan den ha större påverkan än vad reklam har (Fill, 2002). 
 
2.3.4 Personlig försäljning 

Vid användning av följande kommunikationstyp är det oftast en företagsrepresentant 
som träffar en enskild individ eller en grupp personer. Syftet med mötet är att 
informera om företagets produkter för att öka försäljningen (Fill, 2002).  
 
Smith (1993) säger att fördelen med personlig försäljning är att försäljaren hela tiden 
kan anpassa sig efter kundens önskemål och behov.  
 
Kostnaden för personlig försäljning är hög. En annan nackdel kan vara bristen på 
kontroll. Det beror på att företagsrepresentanten kan föra fram ett meddelande som är 
felaktigt ur företagets perspektiv (Fill, 2002).  
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2.3.5 Direktmarknadsföring 

Syftet med den här kommunikationsformen är att skapa en personlig kontakt med 
kunden. För att uppnå den kontakten använder man sig av reklam som är riktad mot 
den enskilde individen. På så sätt hoppas man bygga en mer personlig relation med 
kunden. Kostnaden för att nå varje enskild individ är hög (Fill, 2002).  
 
Smith (1993) säger att direktmarknadsföring är ett effektivt sätt att förflytta 
marknaden hem till kunden. Ytterligare påpekar författaren att det kan vara ett 
effektivt sätt att leda kunden genom delar av köpprocessen. 
 

2.4 Marknadsföring inom musikbranschen 

Marknadsföring inom musikbranschen har sina egna krav och är mer avancerad än 
marknadsföring inom andra områden. Musikbranschen använder sig av den 
traditionella marknadsmixen, men även av ytterligare former. De är bl.a. 
liveframträdande, radiospelningar och framträdande i TV (Lathrop, 2003). 
 

2.5 Köpprocessen 

Varje dag konsumerar vi människor oerhörda mängder av saker. Många av de här 
konsumtionsbesluten tas rutinmässigt, medan andra kräver mer eftertanke. Det händer 
ibland att tiden mellan köp och konsumtion är väldigt kort, som exempelvis vid 
restaurangbesök. När vi inhandlar större köp som exempelvis kläder pågår 
konsumtionen däremot oftast under en längre tid. Produktfaktorn är alltså en viktig del 
i köpprocessen (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Andra faktorer som är viktiga i köpprocessen är hur konsumentens tidigare erfarenhet 
av köp ser ut. Ytterligare ska nämnas att motivation, intressen och kunskapen av 
produkten spelar in vid köp. Det kan exempelvis röra sig om att vänner och bekanta 
har en påverkan på köpet (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Det finns en modell som beskriver vad som händer från att konsumenten har ett 
konsumtionsbehov till utvärderingen efter köpet. Modellens fem steg är 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering 
efter köpet (Dahlén & Lange, 2003).  
 
Genom att studera hur konsumenten går till väga i köpprocessen kan 
marknadsföringen bli effektivare (Dotevall, 1997). Nedan kommer modellens fem 
steg att utvecklas mer. 
 
2.5.1 Behovsidentifikation 

Det här steget i köpprocessens modell beskriver hur vi till en början måste skapa oss 
ett behov innan det leder till ett köp. Först när konsumenterna upplever att skillnad 
mellan det nuvarande tillståndet och det önskade tillståndet är tillräckligt stort, 
aktiveras ett behov. Nivån då behovet aktiveras brukar kallas för ”tröskel”, och så 
länge man inte kommer över den upplever inte konsumenten något köpbehov (Dahlén 
& Lange, 2003). 
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2.5.2 Informationssökning 

Efter att behovet aktiveras börjar konsumenterna att söka information för att få sina 
behov uppfyllda. Det här kan antingen ske genom en minnesbaserad eller 
handlingsbaserad sökning. En minnesbaserad sökning innebär att man söker i sitt 
minne efter produkter som skulle kunna tillgodose ens behov. Den här typen av 
sökning sker ofta vid lågt engagerade eller oviktiga köp. En handlingsbaserad sökning 
sker enbart om den minnesbaserade inte är tillräcklig utan behöver mer information, 
och fungerar på så sätt att man söker ny information så att osäkerheten inför köpet ska 
reduceras. Är en produkt relativt ny på marknaden läggs det ner mycket tid på att söka 
information om den (Dahlén & Lange, 2003). 
 
2.5.3 Alternativutvärdering 

I det här steget sker ett val av de alternativa produkter som finns identifierade och det 
är även här valet av varumärke förekommer. Man kan sammanfatta det här tredje 
steget i köpprocessen i tre frågeställningar. Den första frågan är vad konsumenten 
utvärderar. Den andra är hur många alternativ de väljer emellan och den tredje är hur 
konsumenter kommer fram till det bästa alternativet (Dahlén & Lange, 2003). 
 
2.5.4 Köp 

Det fjärde steget i köpprocessen är själva köpet och till grund för det ligger 
information och alternativutvärdering man tidigare gjort i processen. Inköpsstället är 
en viktig aspekt i det här sammanhanget, men även hur planeringen innan ett köp går 
till (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Dotevall (1997) och Dahlén & Lange (2003) nämner ytterligare beslut som ligger i 
köpet. Det kan röra sig om betalningsform samt tillbehör för produkten, men även hur 
konsumentens inställning till shopping är. 
 
2.5.5 Utvärdering efter köpet 

Efter att produkten köpts börjar konsumenten utvärdera köpet. I det här femte och 
sista steget görs en utvärdering om konsumenten är nöjd med produkten eller inte, 
samt om produkten kommer att köpas på nytt (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Har produkten en stor betydelse visar undersökningar att konsumenten försöker 
övertyga sig själv att köpet var bra. Är köpet mindre bra har man en benägenhet att 
berätta det för människor i större utsträckning än om köpet var bra (Dotevall, 1997). 
 

2.6 Lojala kunder 

Enligt Söderlund (2000) beskrivs begreppet lojalitet som ett förhållande mellan ett 
objekt och en individ över tiden. När det finns en relation mellan ett kommersiellt 
objekt och en kund innebär detta en hyperlojalitet. Det finns två övergripande sätt att 
beskriva hur en individ förhåller sig till ett objekt. Beteendedimensionen innebär den 
fysiska världen, medan attityddimensionen innebär den mentala världen. I den 
förstnämnda dimensionen återkommer kunden vid upprepade tillfällen och väljer det 
valda objektet. I attityddimensionen föredrar kunden objektet och han upplever att han 
inte kan vara utan objektet.  
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2.6.1 Tillfredsställelse av högnivåbehov: 

Den här faktorn kan beskrivas genom att individer önskar att tillfredställa sina behov 
och därför söker de sig till erbjudanden som de upplever som tillfredsställande. 
Upplever kunden mycket erbjudanden skapas det starka band mellan det här och 
kunden i form av hyperlojalitet (Söderlund, 2000). 
 
2.6.2 Ansträngning: 

Den här är en psykologisk mekanism som innebär att ju mer vi anstränger oss för ta 
reda på något, desto mer värde lägger vi i det objektet som vi riktar oss till. Ju mer vi 
fördjupar oss i objektet, desto mer djup blir alltså relationen till objektet (Söderlund, 
2000). 
 
2.6.3 Påverkan: 

Om en individ har en stor möjlighet att påverka situationen i ett erbjudande så känner 
individen mindre olust och stress. Finns den här möjligheten är det stor chans att 
individen utvecklar starka relationer till erbjudandet (Söderlund, 2000). 
 
2.6.4 Andra kunders närvaro: 

När en produkt är av slaget att man konsumerar den tillsammans i grupp, visar studier 
på att kunderna stannar längre hos leverantören. Exempel på sådana aktiviteter och 
produkter är café- och pubbesök (Söderlund, 2000). 

 

2.7 Skivförsäljning 

Enlig Lathrop (2003) finns det flera olika typer av butiker som säljer musik. De 
viktigaste butikerna är de som ingår i olika musikbutikskedjor. Det finns även mindre 
butiker som inte ingår i någon större kedja, men de har inte lika stort sortiment som 
butikskedjorna. De mindre butikerna har också ofta mer personlig service än de stora 
butikerna. En annan typ av butik är de som helt har inriktat sig på en specifik genre 
som t.ex. Jazz eller Elektronisk musik.  
 
Även stora varuhus säljer ofta musik, men deras utbud brukar dock vara mera 
begränsad till skillnad från renodlade skivbutiker Det finns även butiker som säljer 
musik på Internet. En del butiker har en stor mix av olika musikstilar medan andra har 
ett sortiment inriktat mot en viss typ av musik. En del butiker säljer också 
nedladdningsbar musik bredvid det vanliga sortimentet. Musiken kan köpas i olika 
format och de är bland annat CD, kassett och vinylskiva (Lathrop, 2003).  
 

2.8 Reklam i butik 

Det primära syftet med reklam i butik är att göra kunderna uppmärksamma och få 
dem att handla varan. Innehållet i det meddelandet man vill sända ut kan lätt 
kontrolleras antigen av försäljaren eller tillverkaren. De vanligaste metoderna för 
reklam i butik är fönsterskyltar eller ställ för att visa merchandise och affischer. TV-
apparater som spelar upp en reklamfilm är en annan vanlig förekommande metod 
(Fill, 2002).  
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2.9 Events inom musikindustrin 

Lathrop (2003) säger att det framförallt finns två fördelar med events inom 
musikbranschen. Den första fördelen är att man lär sig vad som är på gång inom 
skivindustrin, vad det är folk vill ha och vad andra personer gör för någonting. Den 
andra fördelen som författaren nämner är att man får en möjlighet att marknadsföra 
sig själv och sina produkter inför viktiga personer. 
 

2.10 Paketering  

Länge ansågs paketering bara vara en del av produktstrategin, med främsta syftet att 
skydda varan under transport och i affär. Numera anses det dock vara viktigare än så, 
eftersom paketeringen kan vara en viktig del i fall folk köper varan eller inte. Färgen 
på varans förpackning spelar stor roll eftersom olika färger sänder olika signaler. Blå 
färg signalerar t.ex. fräschhet och röd stimulerar aptiten (Fill, 2002). 
 
Dahlén & Lange (2003) och Smith (1993) säger att det framförallt är på tre viktiga 
punkter förpackningen spelar roll. Den första punkten är att kunden kan identifiera 
varumärket på platsen. Andra punkten är att förpackningen beskriver varan, samt att 
den ska ge övertygande information om varför man ska köpa den. Den sista punkten 
är att förpackningen ska förstärka associationer som kunden redan fått från reklam. 
 

2.11 Framträdande 

Att göra ett uppträdande live är ett grundläggande sätt att nå ut till marknaden, 
samtidigt som det är ett enkelt sätt att testa hur påverkan blir på sin publik. Det är inte 
bara musiken som kommunicerar, utan det skapas också en närvaro då artisten får visa 
upp sig själv och sin personlighet (Lathrop, 2003). 
 
Inom marknadsföringsprocessen finns det två syften med att göra liveframträdande. 
Dessa två är att direkt tjäna pengar samt att marknadsföra andra produkter artisten har 
på marknaden (Lathrop, 2003). 
 

2.12 Word of Mouth 

Smith (1993) säger att Word of Mouth är effektiv i personlig kommunikation mellan 
två personer. Vidare säger han att ingen reklam eller försäljare kan ha så stor påverkan 
som när en kollega eller nära vän rekommenderar eller kritiserar en produkt. Enligt 
Fill (2002) spelar källans trovärdighet en stor roll. 
 
Den här typen av kommunikation kan delas in i tre nivåer. De är Expert till Expert, 
Expert till Person och Person till Person. Vilken som är den mest betydelsefulla beror 
på situationen. Ibland är det expertens och ibland en annan persons ord som väger 
mest (Silverman, 2001). 
 
Silverman (2001) och Smith (1993) säger att mycket av Word of Mouth mellan 
personer är negativ. Det beror på att personer tenderar till att berätta mer om en 
negativ upplevelse än en positiv sådan. Båda författarna hänvisar till forskning som 
säger att en person som är missnöjd kan berätta det för upp till 11 personer. De 
personer som har positiva upplevelser brukar bara berätta det för max tre personer. 
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Smith (1993) säger att det finns sätt uppmuntra en Word of Mouth-process. Det kan 
vara genom T-shirts, fotografier och vykort. Det här skapar en möjlighet till 
diskussion om en specifik vara eller företag. 
 

2.13 Opinionsledare  

Enligt Solomon (2002) finns det vissa konsumenter vars råd om produkter ses som 
viktigare än andras. Personerna kallas för opinionsledare och är benägna att influera 
andras attityder och köpvanor. Solomon (2002) sätter upp fem punkter med 
anledningar till att det är viktiga: 
 
1. De är tekniskt kompetenta och övertygande eftersom de har expertkunskaper.  
 
2. De har testat och utvärderat produkten fristående från företaget. Till skillnad från 
marknadsförare representerar inte opinionsledare ett specifikt företag.  
 
3. Opionsledare är socialt aktiva och är ofta engagerade utanför hemmet. De är ofta 
aktiva i olika grupper eller klubbar. Det leder till att deras ställning ses som legitim på 
grund av deras sociala status.  
 
4. De är ofta lika en vanlig konsument när det gäller värderingar och vad de tror på. 
En effektiv opinionsledare är ofta något högre i status och utbildningsnivå, men inte 
så pass hög att de får en annan klasstillhörighet.  
 
5. En opinionsledare är ofta först med att köpa nya produkter, vilket gör att den tar 
den mesta av risken. Den erfarenheten de får minskar osäkerheten hos personer som 
inte är lika modiga. En skillnad mellan opinionsledares åsikt och företagssponsrad 
kommunikation är att den senare ofta bara fokuserar på det positiva. En 
opinionsledare däremot lyfter fram både det positiva och negativa om en produkt.    
 

2.14 Marknadsföring i radio 

Om avsändaren i radioreklamen gör kampanjer som är rikstäckande passar den här 
typen av kanal bäst i kombination med andra marknadsföringskanaler. Den används 
då för att nå en stor publik till låg kostnad, och ses enbart som ett komplement för att 
förstärka andra medier av samma innehåll. Radioreklam passar bäst som primär kanal 
för mindre företag eller av lokala annonsörer, då den är billig och har en hög frekvens 
(Molander, 1992 i Falkheimer, 2001). 
 
Radio är ett exempel på en mediekanal som ofta samkörs med någon annan aktivitet 
som vi gör. Det är väldigt sällan att radion tar hela ens uppmärksamhet såsom en bok 
kan göra. Radio fungerar alltså i stort som sekundärmedia medan andra kanaler som 
exempelvis böcker är primärmedier (Gustavsson & Weibull, 1992 i Broberg, 
Sibbeson, Söderström, 2000). 
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2.15 Marknadsföring i TV 

Att använda TV som reklammedium är effektivt men det är kostsamt. Med hjälp av 
TV-mediet kan man kommunicera med ett stort antal människor på en och samma 
gång genom en enda kanal (Haglöf, 1994). 
 
Fördelarna med det här reklammediet är att man med ljud och rörliga bilder kan 
beskriva en produkts funktion. På så sätt blir igenkänningsfaktorn hög och det 
underlättar när konsumenten befinner sig i butiken. Författaren menar att reklam i TV 
nästan kan kännas som ett personligt möte, eftersom den kan förmedla känslor och 
stimulera ens sinnen. Görs reklamen på ett sätt som är tillräckligt utmärkande kan det 
få effekten av att många börjar prata om det och Word of Mouth-effekten blir viktig. 
Genom att annonsera i TV möts mottagare och avsändare oftast i en avslappnad form, 
såsom i en TV-soffa (Haglöf, 1994). 
 
Den största nackdelen med det här mediet att det är mycket kostsamt. Priset är mycket 
högt både vid produktion och vid köp av utrymme samt att det krävs noggrann 
planering så att reklamen når den rätta målgruppen. Ytterligare nackdelar är att många 
använder reklamen i TV som en paus och inte tar till sig av budskapet, samt 
zappnings-problematiken, då folk byter kanal när reklam visas (Haglöf, 1994). 
 

2.16 TV-framträdande och musikvideo 

Sedan musikkanalen MTV startade i början av 1980-talet har musikvideos blivit ett 
viktigt begrepp inom musikbranschen. Användningen av musikvideor behöver 
nödvändigtvis inte betyda att en artist kommer att sälja mer skivor, utan den skapar 
mer en bild av artisten och dess image. Det räcker alltså inte att enbart vara en bra 
musiker, utan man måste kunna leverera något mer. Författaren menar att en 
musikvideo produceras först efter att artisten synts i andra medier och att lägga upp en 
video på artistens webbplats kan vara en bra start innan man går ut med den i 
televisionen (Lathrop, 2003).  
 
Författaren tar upp exemplet att det finns två anledningar till varför en artist 
medverkar i känt TV-program. Antingen är det en ny artist kommer att ses av en stor 
mängd människor eller så är det en redan känd artist som vill marknadsföra sin nya 
skiva (Lathrop, 2003). 
 

2.17 Marknadsföring på Internet 

Om man ska marknadsföra något på Internet är det viktigaste verktyget en lockade 
och effektiv hemsida. Vissa av dagens hemsidor är inte alls effektiva eftersom de 
innehåller mycket grafik som gör att sidan blir tungladdad. Via en hemsida kan man 
bland annat presentera de produkter man har att erbjuda samt en beskrivning av 
företagets verksamhet. Det är även viktigt för företaget att komma på sätt att få 
kunden att komma tillbaka till hemsidan (Kotler, 2004). 
 
En strategi för att marknadsföra sig på Internet som Bayne (2000) i Canales & Dauksz 
(2005) tar upp är att hålla sin webbplats väl uppdaterad, samt att företaget måste 
bestämma vad de vill uppnå med att ha folk på sin hemsida. För att uppnå de här 
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målen kan ett företag erbjuda exempelvis en 24-timmars support för att tillgodose 
kundens behov. 
 

2.18 Marknadsföring i tidningar 

Tidning som medium kan klassas som ett aktivt media och det innebär att läsare måste 
anstränga sig och vara aktiv för att reklamen i tidningen ska uppfattas. På så sätt 
bestämmer de också hur mycket tid de vill lägga på innehållet. Det motsatta heter 
passiv media och som namnet säger är mottagaren passiv och bestämmer inte själv om 
den ska uppmärksamma reklamen eller inte. Exempel på ett passivt media är bland 
annat radio och TV (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Det finns två huvudtyper av tryckt media och de delas in i tidningar och magasin. 
Fördelen med tidningar är att de bland annat har en stor räckvidd, låg kostnad samt att 
det är läsaren som bestämmer när den vill konsumera tidningen. Några av svagheterna 
med tidningar är att exponeringen av reklamen inte är så stor, samt att dess livslängd 
är kort. Livslängden är en av magasinets styrkor, samt att den kan nå en specifik 
målgrupp. Kostnaden är däremot betydligt högre här än i vanliga tidningar (Fill, 
2002). 
 

2.19 Utomhusreklam 

Enligt Fill (2002) är utomhusreklam ett effektivt medium. De stora fördelarna med att 
använda den här typen av reklam är att den har en hög räckvidd och ses av ett stort 
antal människor. Vidare säger författaren att frekvensen är hög. Samma människa kan 
bli exponerad av meddelandet mer än en gång, samt att den relativa kostnaden för 
utomhusreklam är låg. Utomhusreklam har också fördelen att den fungerar bra som ett 
stödmedium till reklam i andra mediekanaler. En nackdel som författaren nämner är 
att det kan vara svårt att mäta vilken effekt mediet egentligen har. 
 

2.20 Extramaterial 

För att ge kunden en anledning att köpa en produkt kan det vara bra att erbjuda dem 
något mer utöver den vanliga produkten. Det finns ett antal olika tillvägagångssätt 
som ska locka konsumenten till köp, men det är viktigt att påpeka att metoderna för 
det här förändras konstant. En vanlig metod vid skivförsäljning är att lägga till ett 
extraspår på skivan utan att priset blir högre. Vanligt förekommande är även att 
konsumenten får två produkter till priset av en, och det kan innebära att en extra CD 
ingår vid köp av en fullängdskiva (Lathrop, 2003). 
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2.21 Tidigare forskning 

2.21.1 Reklameffekter 

Erling Bjurström (1993) har skrivet en introduktion till forskning om TV-reklamens 
påverkan på barn. I den så beskriver han bland annat om effektforskningen runt 
reklamen. 
 
Författaren nämner olika typer av effekter som ger tidsmässigt olika respons. Han 
skriver att det finns både kort- och långsiktiga effekter, samt direkta och indirekta 
effekter. De kortsiktiga effekterna innebär oftast att man får omedelbara reaktioner, 
medan de långsiktiga medför en fördröjning av responsen. Det här kan kopplas ihop 
med de direkta och indirekta effekterna, då de flesta direkta effekter är kortsiktiga och 
tvärtom. Ytterligare typer av effekter är de individuella och sociala. Den förstnämnda 
innebär reaktioner som finns hos enskilda individer och sociala effekter får ut på 
reaktioner och förändringar inom en social grupp (Bjurström, 1993). 
 
Den forskning som tidigare gjorts inom det här området har oftast enbart fokuserat sig 
på någon del av de ovan nämnda effekterna. Då man studerat de indirekta och 
långsiktiga effekterna har man intresserat sig för bland annat hur värderingar och 
attityder hänger ihop med reklamens påverkan (Bjurström, 1993). 
 
Tidigare undersökning visar att TV-reklamen påverkar ungdomar och barn när de 
väljer att köpa en produkt och viktiga faktorer som spelar in här är ålder, kulturell 
bakgrund, inflytande från jämnåriga kamrater samt hur ofta personen kollar på TV 
(Bjurström, 1993). 
 
2.21.2 Marknadsföring av musik på Internet 

Det har gjorts en studie på Luleå tekniska universitet om Internets användning vid 
marknadsföring av musik. De två författarna har intervjuat två independentbolag för 
att få svar på sina frågor. Forskningsobjekten är JuJu Records som grundades 1999 
och har sitt kontor i Malmö, samt Curling Music som finns i Uppsala och grundades i 
februari 2005 (Canales & Dauksz, 2005). 
 
I uppsatsen beskrivs bland annat att en marknadsföringsplan är individuell och måste 
skräddarsys för varje enskild artist. Båda skivbolagen anser att de kontrollerar hur 
skivan tas emot genom att vara delaktiga i Communitys, använda e-mail, samt synas i 
gästböcker på Internet. För att se hur stor framgång sin marknadsföring fått kan man 
kolla hur stor exponering artisten fått i TV och radio. Resultatet av studien visar att 
Internet som marknadsföring används som komplement och inte som en ersättning av 
den traditionella marknadsföringen (Canales & Dauksz, 2005).
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3 Syfte och frågeställningar 
Det finns många olika aktiviteter att använda sig av när man vill sälja en produkt eller 
nå ut med ett meddelande. Med aktivitet menar vi de medel som avsändaren av ett 
meddelande använder för att nå sin valda mottagare. Syftet med den här uppsatsen är 
undersöka hur mycket de olika aktiviteterna påverkar människor gällande köp av 
musik. Vi vill se vilka av de här aktiviteterna som är effektivast, samt om det finns 
några mindre effektiva aktiviteter vid marknadsföring av musik. När vi skriver om 
effektivitet innebär det hur stor påverkan aktiviteten har på mottagaren. 
 
I uppsatsen kommer även begreppet marknadsaktiviteter behandlas. Med det här 
begreppet menar vi de aktiviteter som sändaren till ett meddelande använder för att nå 
ut med sin information på marknaden. Exempel på en marknadsaktivitet är 
radioreklam och TV-reklam. Vidare ska tilläggas att vi kommer att behandla begrepp 
som redaktionellt material och reklam. Den största skillnaden mellan dessa två 
begrepp är att reklam är en köpt plats medan det redaktionella materialet är gratis 
utifrån ett sändarperspektiv. För att tydliggöra att det ibland kan vara svårt för 
konsumenterna att uppleva skillnaden mellan de här två begreppen använder vi oss av 
samlingsbegreppet information. Reklam och redaktionellt material blir alltså utifrån 
ett mottagarperspektiv information. 
 

3.1 Frågeställningar 

Enligt Fill (2002) används en mix av olika marknadsaktiviteter för att nå en specifik 
målgrupp. Vi vill veta vilken eller vilka aktiviteter i marknadsmixen som påverkar 
konsumenterna till köp. Eftersom vår uppsats behandlar informationen om musik till 
konsumenterna mynnar det här ut till en frågeställning. 
 
Är alla marknadsaktiviteter lika effektiva eller finns det någon aktivitet som är mer 
effektiv än andra i avseende på att få studenter att köpa musik? 
 
Trots att informationen på ett eller annat sätt når fram till mottagaren kan det finnas 
andra metoder som mottagaren hellre vill ha informationen genom. Beroende på hur 
mottaglig människan är för den här typen av information, så kan man anpassa 
aktiviteten efter deras önskemål och på så sätt bli mer effektiv. 
 
Finns det någon skillnad i hur studenter får information och hur de vill ha 
information om nysläppt musik? 
 
Vi exponeras dagligen av reklam för musik och i den reklamen finns det ofta med 
information om var man kan införskaffa sig musiken. Är det här något som våra 
respondenter lägger märke till? Det här leder oss in på vår sista frågeställning. 
 
Påverkar reklamen var studenter införskaffar sin musik eller är det andra faktorer 
som spelar in i det valet? 
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4 Metod 

4.1 Metodansats 

Vår uppsats har en kvantitativ ansats, eftersom det enligt Johansson i Ekström och 
Larsson (red, 2000) är en vanlig metod för att studera mediernas publik. Vidare säger 
författaren att en kvantitativ survey är att föredra om man vill studera en större grupp 
personer genom att ställa frågor till ett urval av populationen. Johansson i Ekström 
och Larsson (red, 2000) säger också surveyundersökningen är den bästa metoden för 
att studera attityder och beteenden hos en grupp människor om man inte har 
möjligheten att studera dem direkt.  
 
Att använda en kvalitativ ansats hade inte varit möjligt i vårt fall, eftersom vill kunna 
uttala oss om en större population. Då är en kvalitativ ansats inte det optimala att 
använda sig av. 
 

4.2 Urval och Datainsamling 

Till vår kvantitativa survey har vi valt att begränsa oss till studenter vid Högskolan i 
Jönköping. Då vår population är 8 302 (Högskolan i Jönköping, 2005) anser vi att ett 
urval på 465 respondenter räcker för våra ändamål. Urvalet är ett icke slumpmässigt, 
då det av praktiska skäl inte var möjligt att göra ett slumpmässigt urval. När vi gjorde 
vårt urval valde vi stora klasser för att ändå få en viss slumpmässighet. Klasserna vi 
valde kom från olika fackhögskolor vid Högskolan i Jönköping. Två klasser kom från 
Högskolan för lärande och kommunikation, en klass var från Internationella 
handelshögskolan, samt två klasser från hälsohögskolan.  
 
Datainsamlingen gick till så att vi personligen besökte klasserna och respondenterna 
fick fylla i enkäten på plats. Vi valde den här metoden eftersom vi ansåg att bortfallet 
då skulle bli mindre. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud (2005) säger att en 
fördel med att vara på plats vid ifyllandet av enkäten, eftersom man direkt kan svara 
på frågor som respondenterna har gällande enkäten.  
 
Vi ansåg att det inte skulle finnas tid till att distribuera enkäten på något annat sätt än 
det vi gjorde. Att skicka den brevledes ansåg vi skulle ta för mycket tid i anspråk, 
samt att bortfallet riskerade att bli stort eftersom det är lätt för personer att inte i fylla i 
enkäten. Det fanns även en möjlighet att skicka enkäten digitalt, men då vi var osäkra 
på hur hög svartfrekvensen skulle bli. Därför valde vi att avstå från att använda den 
formen. Ytterligare problem med den metoden är att man inte får skicka ut massmail 
på Högskolan i Jönköping och det hade då blivit svårt att distribuera den.  
 

4.3 Bearbetning och Analys  

Vi har behandlat våra enkätsvar i statistik programmet SPSS. När vi skulle göra 
SPSS-dokumentet gick vi tillväga på så sätt att vi först diskuterade igenom enkäten 
och gemensamt numrerade varje variabel. När variablerna skulle läggas in i 
statistikprogrammet läste den ene upp varje variabelsiffra och den andre skrev in den. 
Det här gjorde vi för att undvika missförstånd och fel. När svaren från enkäterna 
skulle matas in, delade vi på arbetsbördan och gjorde hälften var.  
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När det fanns osäkerheter i svaren diskuterade vi igenom det med varandra och på så 
sätt kom vi fram till hur vi skulle tolka svaren. Likaså diskuterade vi hur vi skulle 
tolka svaren från de öppna alternativen.  
 
En svårighet vid bearbetningen var att vissa respondenter hade svarat genom att skriva 
bredvid de fasta svarsalternativen. Efter diskussioner valde vi att bortse från sådana 
svar, eftersom vi ansåg att det inte var relevanta för vår undersökning.  
 

4.4 Enkät 

Vi har valt att använda oss av en undersökningsform i enkättyp. Johansson i Ekström 
& Larsson (red, 2000) nämner både post- och gruppenkät. Postenkäter innebär att man 
delar ut dem via post eller Internet. Vi har valt den sistnämna eftersom den är en 
vanlig undersökningsmetod i bland annat skolor, då man lätt kan nå flera respondenter 
vid ett och samma tillfälle. Omständigheterna krävde nästan att vi gick till väga på det 
här sättet eftersom det skulle spara oss en massa tid. 
 
Vi arbetade ganska mycket med vår enkät, både layout- och innehållsmässigt. På ett 
tidigt stadium började vi att formulera frågor och för att svarsfrekvensen skulle bli så 
hög som möjligt läste vi igenom alla frågor och alternativ ett flertal gånger med tiden. 
På så sätt kunde vi omformulera vissa frågor som annars kunde missuppfattas eller 
feltolkas. Vi plockade även bort och la till svarsalternativ där det behövdes. För att 
inte enkäten skulle bli för jobbig att fylla i valde vi att ha med relativt enkla frågor 
som lättade upp enkäten. 
 
4.4.1 Layout 

För att skapa och layouta enkäten använde vi oss av programmet Adobe Indesign CS2 
eftersom det är ett förhållandevis enkelt och kraftfullt program med många finesser. 
Innan dess hade vi utarbetat en enkel skiss över frågorna i textbehandlingsprogrammet 
Microsoft Word. Enkäten skulle vara i A4-format eftersom det är det vanligaste 
formatet, samt att det är ett praktiskt format att jobba i, både för oss och för de som 
ska fylla i den. Vi var noggranna med att enkäten skulle se bra och professionell ut 
och det är enligt Metodpraktikan en viktig del för att enkäten ska få ett seriöst intryck 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005). För att respondenterna inte skulle 
missa en massa frågor på baksidan av ett papper använde vi oss istället av två 
hopnitade papper, då vi ansåg att det var att föredra. 
 
4.4.2 Frågor och svarsalternativ 

Vår enkät består av elva huvudfrågor och i vissa frågor valde vi att respondenten 
skulle ta ställning till flera svarsalternativ. Det här gjorde vi på grund av att vi ville se 
tydligare mönster på svaren. För att de inte skulle missa att ta ställning till flera 
alternativ, förtydligade vi det genom att skriva det under de frågor det gällde. 
 
Under två frågor hade vi med ett öppet svarsalternativ om respondenten tyckte att det 
saknades ett givet alternativ. Anledningen till att vi enbart hade med två öppna 
alternativ var att vi ansåg att det inte krävdes öppna svarsalternativ på några fler 
frågor.  
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Vi inledde frågeformuläret med några enkla frågor om ålder och kön, för att sedan 
ställa mer problematiska frågor. De här frågorna kräver mer eftertanke och tar längre 
tid att besvara. Det här är något som Ekström & Larsson (2000) nämner och anser 
som lämplig uppbyggnad. 
 

4.5 Bortfall och svarsfrekvens 

Enligt Johansson i Ekström och Larsson (red, 2000) finns ett bortfall och det anses 
som naturligt. Naturligt bortfall är sådana personer som redan från början aldrig skulle 
ha haft enkäten. Det kan vara sådana personer som har flyttat, eller inte längre 
studerar samt personer som är döda eller har någon sjukdom som gör att det inte kan 
ingå i undersökningen. Om man ser till naturliga bortfallet i vår enkät är det väldigt 
litet eftersom vi var på plats i klasserna när enkäten delades ut.  
 
Vidare säger Johansson i Ekström och Larsson (red, 2000) att det externa bortfallet 
består av två olika grupper. Den ena är sådana som egentligen är naturligt bortfall, fast 
man som forskare inte fått någon information om. De skulle inte ha ingått i urvalet 
alls. Den andra gruppen är sådana som inte besvarat enkäten och det kan finnas flera 
anledningar till det. Det kan vara att respondenten i brist på tid inte har haft någon 
möjlighet att besvara enkäten. Det kan vara personer som inte anser sig ha något 
intresse av att fylla i enkäten och då helt enkelt struntar i att göra det. Slutligen kan 
det ligga ovilja bakom att en respondent inte har fyllt i enkäten.  
 
Det externa bortfallet i vår enkät är 35 %, vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Enligt 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud (2005) är en normal svarsfrekvens 65-70 
%, vilket betyder att vår enkäts svarsfrekvens ligger inom ramen för det normala. Vi 
har egentligen inte kunna påverka det externa bortfallet i vår enkät, eftersom vi har 
besökt klasser på lektionstid. Är respondenterna inte på plats så ligger det utanför vår 
kontroll, då vi inte har möjlighet att tvinga folk att komma till föreläsningen. En 
anledning till att studenter inte valde att gå på föreläsningen kan ha varit att det var i 
slutet av terminen som vi genomförde vår undersökning.  
 
Johansson i Ekström och Larsson (red, 2000) nämner att det interna bortfallet är när 
respondenter inte har svarat på hela enkäten utan valt att hoppa över vissa frågor. 
Vidare säger författaren att det i princip finns två olika anledningar till varför folk 
väljer att inte svara på en fråga i en enkät. Den första anledningen är att respondenten 
upplever frågan som för personlig och därför inte svarar på den. Den andra 
anledningen är att vissa frågor kan upplevas som väldigt svåra och krångliga att svara 
på och därför undviker respondenten den frågan. Johansson i Ekström och Larsson 
(red, 2000) säger vidare att vissa respondenter struntar i att fylla i beteendefrågor. 
Ofta fyller de i den frågan som de anser gälla dem och struntar i de andra frågorna där 
de borde ha kryssat i nej. Det här var något som var vanligt förekommande i vår 
uppsats. Om det beror på slarv eller ovilja kan vi inte uttala oss om. Fast det är inte 
omöjligt att de helt enkelt inte läste instruktionerna tillräckligt noga.  
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Det man brukar kalla validitet definieras i Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Wängnerud, 2005) på tre sätt. De är undersökning av det vi påstår att vi 
undersöker, frånvaro av systematiska fel samt en överensstämmelse mellan teoretisk 
definition och operationell indikator. Den första definitionen brukar även kallas för 
resultatvaliditet och den andra och sistnämnda definitionen kallas för 
begreppsvaliditet. 
 
För att få en hög reliabilitet måste det vara en frånvaro av slumpmässiga och 
osystematiska fel. Genom att vara koncentrerad och noggrann vid datainsamlingen 
och databearbetningen förebygger man slarvfel. Det här tillsammans med slumpfel är 
det som i första hand orsakar bristande reliabilitet. Tillsammans med en hög 
begreppsvaliditet (som nämndes i föregående stycke) och hög reliabilitet skapas en 
god resultatvaliditet. 
 
Vi anser att vi har en förhållandevis god validitet i vår uppsats eftersom elementen 
som utgör validiteten stämmer bra. Vi ville mäta effektiviteten hos 
marknadsaktiviteterna som används vi marknadsföring av musik och det är precis det 
vi gjort genom att fråga hur högskolestudenter bland annat får information om 
köpställen och musiken de ska köpa. Genom att ställa frågor i enkätform fick vi in 
svar som resulterade i att våra teoretiska frågeställningar besvarades. 
 
Insamlingen av data gjordes på ett sätt där vi lät dem få god tid att fylla i och fråga om 
det var något de inte förstod eller uppfattade i enkäten. Vi förtydligade även vissa 
delar innan eller undertiden av ifyllningstillfället. Vi var båda två med när vi kodade 
in variablerna i SPSS, så förhoppningsvis har vi inga systematiska fel i den delen 
eftersom vi dubbelkollade varje inmatning samt diskuterade igenom om något var 
oklart. 
 
När vi enskilt kodade in värdena från enkäterna var vi noggranna med att det skulle 
bli rätt. För att underlätta inmatningen gjorde vi ett kodschema eftersom det då skulle 
bli smidigare att koda in svaren som respondenterna gjort. Med hjälp av det här 
schemat förbyggdes också slarvfel som annars lätt skulle kunna göras. 
 
Reliabiliteten sjunker en aning eftersom vi har en klar övervikt av det kvinnliga könet, 
men det här är inget vi kunnat styra över eftersom det är ett slumpmässigt fel. Vår 
population har en överrepresentation av kvinnor, men i vår undersökning blev de 
kvinnliga respondenterna ändå fler. Vi anser att vi hade otur när det gällde klassernas 
könsindelning, eftersom vi lyckades pricka in klasser med många av det kvinnliga 
könet. Våra klasser är inte slumpmässigt valda, men eleverna är det på ett sätt 
eftersom de är inget vi har tagit hänsyn till när vi valde klasserna. 
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5 Resultat 

5.1 Fakta om enkäten 

Totalt har 305 personer svarat på vår enkät och av dem var 78 % kvinnor, d.v.s. 238 
stycken. Männen är 67 stycken till antalet och utgör 22 % av respondenterna. 
Medelåldern på respondenterna är 23,8 år. 
 

5.2 Hur får och hur vill studenter ha information om nysläppt musik? 

5.2.1 Information om skivsläpp via TV 

Vår enkätundersökning visar att 21 % av våra 301 respondenter tycker att TV-reklam 
som informationskanal stämmer bra överens med var ifrån de får information om 
musik de ska köpa. Det är 34 % som anser att TV-reklamen är ett ganska bra medium 
som informationskanal av musik. Resterande 45 % anser sig få ganska lite eller lite 
information om musiken de ska köpa genom reklamen i TV. 48 % av 300 
respondenter säger att de får sin information genom TV, men då i annan form som 
exempelvis redaktionellt material och inte TV-reklam. 
 
 Tabell 1. 

Får studenter information om nysläppt musik via TV-reklam? 

 
 
På frågan om hur respondenterna skulle vilja ha information om nysläppt musik 
svarade 68 % av 299 respondenter att de skulle vilja ha det genom TV-reklam och    
63 % av 298 ville ha det via ett TV-program. 
 
5.2.2 Information från Radio 

Det var 13 % av de 297 som svarade på den här frågan att de tycker de får bra med 
information om den musik du ska köpa genom radioreklam och 29 % tycker de får 
ganska bra information om musik genom det här mediet. 17 % av de 299 svarande 
respondenter får informationen om musiken genom ett radioprogram och 33 % anser 
att de får ganska bra med information där. 
 
På frågan om vilket medium eller aktivitet de skulle vilja få information om nysläppt 
musik svarade 59 % av de totalt 295 att de vill ha information genom reklamen i 
radion. 41 % av respondenterna vill ha lite eller ingen information alls genom det här 
mediet. 65 % av de totala 296 respondenterna anser att de vill få information genom 
redaktionellt material i radio och de resterande 35 % av respondenterna vill bara 
ytterst lite eller ingen information alls genom radioprogrammen. 

Tv-reklam

62 21

103 34

76 25

60 20

301 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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5.2.3 Information från Tidningar man läser 

När det gäller hur tidningsreklam påverkar respondenterna svarar 4 % av 297 att de 
tycker de får sin information genom den här typen av kanal. 21 % anser att 
tidningsreklam stämmer ganska bra överens med hur de får sin musikinformation. Det 
är 75 % av respondenterna som anser att reklamen i radio inte ger så mycket 
information om musiken de köper. Av det redaktionella materialet som finns i 
tidningar, såsom artiklar, svarar 7 % av respondenterna att det stämmer bra att det är 
där de får informationen om musiken de köper. 27 % svarar att de får ganska bra med 
informationen genom tidningsartiklar. Det är 44 % av de 295 som svarat som vill ha 
information om musik från tidningsreklam. 55 % av de 295 respondenterna vill ha 
samma information i tidningar, fast då i redaktionellt material. 
 
5.2.4 Reklam som man ser utomhus 

Det är 2 % av respondenterna som svarar att de får mycket av den informationen om 
musiken de köper genom utomhusreklam. 14 % tycker de får ganska mycket 
information genom denna kanal och 37 % anser att de inte får så mycket information 
genom utomhusreklamen. Av de 295 respondenterna som svarade på denna fråga är 
det 47 % personer som svarar att de inte får någon information alls genom denna 
aktivitet. 
 
På frågan hur de ställer sig till att få information om nysläppt musik genom denna 
kanal svarar 33 % av de 291 respondenterna att de vill ha ganska mycket eller mycket 
information via det här mediet. Resterande 67 % svarar att de inte vill ha information 
om nysläppt musik genom det här mediet. 
 
5.2.5 Information från Internet 

Det var 297 stycken personer som svarade på hur de upplevde informationsutbudet på 
Internet när det gäller den musik de ska köpa. 15 % av de här ansåg att det stämmer 
bra att de får informationen från Internet och 31 % svarade att det stämmer ganska bra 
att de får sin musikinformation därifrån. Resterande 54 % respondenter svarade att det 
stämde ganska dåligt eller dåligt att de får sin information om musik de ska köpa från 
Internet. 
 
 Tabell 2. 

Får studenter information om nysläppt musik via Internet? 

 

 

Såg det på Internet

45 15

91 31

81 27

80 27

297 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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På frågan om hur respondenterna skulle vilja ha information om nysläppt musik 
svarade 61 % av våra 298 respondenter att de ville ha det genom Internet. Resterande 
39 % ansåg att de inte vill ha informationen genom Internet. 
 
5.2.6 Word of Mouth 

Det är 72 % av de 301 respondenterna som är positivt inställda och får sin 
musikinformation genom att någon berättar det för dem om musiken eller artisten. Av 
de här är det 26 % som tycker att det stämmer bra och 46 % som tycker det stämmer 
ganska bra. 29 % som svarade på den här frågan anser att de inte får informationen 
genom Word of Mouth. 
 

Tabell 3. 

Får studenter information om nysläppt musik via Word of Mouth? 

 
 
Det är 49 % av 298 svarande respondenter som vill ha information om nysläppt musik 
genom att någon annan berättar det för en. 29 % vill ha ganska mycket information på 
det här sättet, medan 11 % vill ha ganska lite information. Resterande 10 % anser att 
de inte vill ha någon information över huvud taget genom Word of Mouth. 
 
5.2.7 Reklam man får hemskickad 

Av de 394 som svarade på den här frågan var det 3 % som får mycket av sin 
information om den musik de ska köpa genom reklamutskick i brevlådan. 7 % tycker 
de får ganska mycket information på det här sättet. De resterande 90 % av 
respondenterna får lite eller ganska lite information om musik de köper genom den 
här informationskanalen. 
På frågan om hur de skulle vilja ha information om nysläppt musik svarade 18 % av 
de 280 respondenterna att de var positivt inställda och vill ha informationen genom 
reklam i brevlådan. 82 % vill inte ha musikinformationen via den här typen av reklam. 
 
5.2.8 Fråga med öppet svarsalternativ 

Utöver de redan skriva alternativen i enkäten fanns det med en rad där respondenterna 
kunde fylla i om de ansåg att något alternativ saknades. Det öppna alternativet låg 
under frågan, Hur vill du ha information om nysläppt musik.  Det var totalt 5 av 300 
stycken respondenter som valde att fylla i det här. En person vill få sin information 
om nysläppt musik genom sms. Två personer vill få informationen genom 
spelningar/konserter och ytterligare två personer svarade att de inte gillar nysläppt 
musik. 
 

Någon berättade det för mig

78 26

137 46

58 19

28 9

301 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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5.3 Var köper studenter sin musik? 

Vi har också undersökt i vilken typ av butik respondenterna väljer att införskaffa sin 
musik. Enligt det resultatet vi har fått i vår enkätundersökning, väljer 68 % att köpa 
sin musik i en renodlad musikbutik. Av dem är det är det 41 % som instämmer helt 
med att de handlar i skivbutik.  På de två svarsalternativen, Stämmer ganska dåligt 
och Stämmer dåligt var det 17 % respektive 14 % som svarade. Totalt svarade 299 
respondenter på den här frågan. 
 
Om man ser till varuhus som har skivförsäljning är det 52 % som uppger att det köper 
sin musik där. Det är 22 % som instämmer helt med att de köper musik där. 
Resterande 48 % säger att det stämmer ganska dåligt med att det köper musik på 
varuhus. 291 respondenter svarade på den här frågan angående var de köper sin 
musik.   
 
Det är 47 % som köper sin musik via en Skivbutik på Internet och det var rätt lika 
fördelat mellan alternativen Stämmer bra och Stämmer ganska bra. 27 % angav det 
första alternativet medan 20 % på det senare alternativet. Det var 37 % som uppgav 
att de inte alls handlar musik på Internet. På den här frågan svarade 287 respondenter.  
 

5.4 Vad får studenter att handla musik i en speciell butik? 

5.4.1 Information om en skivbutik från TV-reklam 

Det var 36 % som uppgav att de fick information om en skivbutik från TV-reklam.  
Av dem var det 15 % som sa att det stämmer mycket bra. 44 % svarade att det 
stämmer mycket dåligt att det får information om en skivbutik från TV-reklam. Totalt 
var det 64 % som sa att det inte får information från TV-reklam. 292 respondenter 
svarade på den här frågan.  
  
Tabell 4. 

Får studenter information om skivbutiker via TV-reklam? 

 
 
5.4.2 Reklam om en skivbutik man hör i Radio 

På frågan svarade 291 respondenter och resultatet vi har fått visar att det är 48 % som 
säger att de inte får någon information om skivbutiker från radioreklam. 7 % säger att 
det stämmer bra att de får information från reklamen i radio. 18 % anger det stämmer 
ganska bra. 
 

Tv-Reklam

45 15

62 21

57 20

128 44

292 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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5.4.3 Internet som källa till information om en skivbutik 

65 % av de 292 respondenter som svarat på frågan säger att Internet inte gjorde att de 
uppmärksammade en skivaffär. Av dem säger 43 % att det stämmer mycket dåligt att 
Internet är det som gör att de uppmärksammar en skivbutik.  
22 % säger att det stämmer ganska dåligt. 35 % av respondenterna säger att Internet 
gjorde att de uppmärksammade en skivbutik. Av dem var det 17 % som sa att det 
stämmer bra och 18 % som uppgav att det stämmer ganska bra.  
 
5.4.4 Marknadsföring i tidning 

När det gäller tidningsreklam uppgav 37 % av de totalt 293 respondenter som svarat 
att det var det som gjorde att det uppmärksammade butiken. 10 % av dem som 
uppmärksammade butiken säger att det stämmer bra och 27 % säger att det stämmer 
ganska bra. Det var 40 % som sa att tidningsreklam inte alls påverkade dem i val av 
butik. 23 % av våra respondenter sa att det stämmer ganska dåligt. Det var endast 29 
% av de totalt 292 respondenter som svarade på frågan som säger att en tidnings-
artikel gjorde att det uppmärksammade en skivbutik. Av dem var det 9 % som säger 
att det stämmer bra och 20 % som uppgav att det stämmer ganska bra. 44 % säger att 
det stämmer dåligt och 27 % menar att det stämmer ganska dåligt att en tidnings-
artikel gjorde att de uppmärksammade en skivbutik. 
 
5.4.5 Word of Mouth 

När det gäller Word of Mouth var det 65 % av de 296 respondenterna som svarade att 
de uppmärksammade en butik på det här sättet. 34 % respektive 31 % svarade att det 
stämmer bra och stämmer ganska bra. På frågan var det 20 % som ansåg att det 
stämmer dåligt och 14 % som säger att det stämmer ganska dåligt.  
 
5.4.6 Reklam i brevlådan 

Det är 18 % av det 280 respondenter som svarat på frågan som säger att det stämmer 
bra eller ganska bra att de får information om butiker genom reklam i brevlådan. 58 % 
säger att det stämmer dåligt och 25 % säger att det stämmer ganska dåligt. 
 
5.4.7 Fråga med öppet svarsalternativ 

På den här frågan hade vi även ett öppet alternativ för att undersöka om studenter 
uppmärksammade skivbutiker på några andra sätt. Sju respondenter säger att de har 
handlar där innan medan en respondent sa att han handlade i skivbutiken eftersom det 
inte fanns några alternativ. 13 respondenter sa att de uppmärksammade butiken 
genom att de gick förbi och såg butiken.  
 

5.5 Vilket format har musiken studenter köper? 

Det format som är vanligast förekommande när man köper musik är CD, då 93 % av 
totalt 302 respondenter svarade att det stämmer bra eller stämmer ganska bra. Om 
man ser till digital medier såsom MP3, var det rätt jämt fördelat mellan dem som 
köper och inte köper. 51 % säger att det köper musik i MP3 eller liknande format, 
medan 49 % angav att det inte köper musik i det formatet. Det var 99 % av totalt 266 
svarande på frågan som sa att det stämmer dålig eller ganska dåligt på att de köper 
musik på kassett. Motsvarande siffror för vinyl är 95 % av 267 svarande. 
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6 Diskussion 

6.1 Word of Mouth 

Den marknadsaktivet som är effektivast gällande hur folk påverkas vid köp av musik 
är Word of Mouth. Det är hela 72 % av våra respondenter som säger att de får sin 
information om musik de ska köpa genom den här aktiviteten och det här resultatet 
stämmer bra överens med vad Smith (1993) säger i vår teori. Han menar att när en 
nära vän rekommenderar en produkt så har det en större påverkan än vad reklamen 
har på oss och det beror främst på vem källan till meddelandet är. Det här fenomenet 
beror nog på det reklammättade samhället vi lever i, där vi hela tiden möts av säljande 
budskap. För att vi ska bli starkt påverkade av budskap tror vi det krävs att källan till 
meddelandet inte har någon koppling till den säljande produkten, utan bara berättar 
om den. Det är just därför Word of Mouth är så populär bland alla respondenter. I vår 
teoridel nämns att det den här typen av kommunikation oftast har ett negativt innehåll 
(Silverman, 2001 & Smith, 1993), men ändå så har våra respondenter svarat att det är 
Word of Mouth de blir mest påverkade av. Det här tror vi har sin naturliga förklaring 
eftersom kommunikationen mellan människor är så pass utbredd och trovärdig att 
även det positiva innehållet av ett meddelande når fram. 
 
Vår undersökning visar att det är genom den här typen av aktivitet som många vill få 
sin musikinformation från. Det är som tidigare nämnts 78 % som vill ha information 
om nysläppt musik genom att någon berättade det för dem och den här aktiviteten är 
den som är mest populär som informationskälla. Det här är intressant för dem som vill 
nå ut med ny musik till sin publik. I teorin nämner Smith (1993) att man kan 
uppmuntra en Word of Mouth-process genom bl.a. t-shirts och det är ett vapen som 
marknadsförare borde ta mer hänsyn till för att nå ut med sitt budskap. 
 
Oavsett om Word of Mouth-processen är effektiv som spridare av ett meddelande 
behövs det något som startar den här processen av samtal. Det krävs någon annan typ 
av marknadsaktivitet som är mer styrd av avsändare som kan inleda diskussionen och 
samtalen människor emellan. Vi anser att Word of Mouth är något som uppkommer 
oavsett vad det än gäller och det innebär att den nästan helt är okontrollerbar för 
meddelandets sändare. Effekten av den här typen av kommunikation uppkommer först 
när någon skapat sig en erfarenhet av produkten eller tjänsten. 
 

6.2 Opinionsledare  

Som Solomon (2002) nämnde i Teorin påverkas effekten i Word of Mouth mycket 
beroende på vem som är avsändaren. Det tror vi är något som återspeglas inom ens 
egen kompiskrets. Ofta finns det en person som har tagit på sig en ledarroll. Det är 
den som till stor del påverkar vad de i andra gruppen konsumerar för varor. Det gör att 
dennes roll i kompisgemenskapen är viktig. Det här gäller i stor grad även vilken typ 
av musik som man inom sin bekantskapskrets lyssnar på. Fast den som har ledarrollen 
påverkas i sin tur av någonting. Så vi anser att en opinionsledare kan påverka personer 
i flera steg. Med det menar vi att en person kan påverka antingen ett stort antal 
människor eller så påverkar man kanske bara sin närmaste bekantskapskrets.  
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Det får till följd att artisten själv är en opinionsledare, men vi anser att den mest 
påverkar redan trogna fans. För att tydliggöra det med ett exempel kan man säga att 
om en artist t.ex. uppdaterar sin hemsida med en nyhet, är det ofta bara de trogna 
fansen som finner intresse i nyheten.  
 

Vidare säger Solomon (2002) att något som är karaktäriskt för en opinionsledare är att 
denne både lyfter fram det positiva och negativa om en produkt. Det får till följd att 
recensenter av olika slag besitter en stor makt i att påverka konsumenter, vilket gör 
det extra viktigt att sådana är helt oberoende från företaget, eftersom företag vill agera 
opinionsledare och få folk att köpa produkter. För att bli en trovärdig opinionsledare 
är det viktigt att man är helt oberoende från det tillverkande företaget.  

 

6.3 Varför vill studenter ha mer TV-reklam om musik? 

Det resultat som visade sig vara mest oväntat och skiljer sig markant från de teorier 
som finns är att vår respondentgrupp, studenter, vill ha mer TV-reklam om musik. 
Enligt vår undersökning var det bara drygt hälften av våra respondenter som fick 
information om musik via TV-reklam, medan det var 70 % som ville ha information 
där igenom. Det är alltså många som skulle vilja ha mer information om musik via 
TV-reklam än vad de får i dagsläget.  
 
En anledning till det här skulle kunna bero på att reklamen om musik är betydligt mer 
intressant än reklam om exempelvis diverse tvättmedel. Alla har en relation till musik 
och vi anser att det är roligare att köpa en skiva än exempelvis något tvättmedel. Även 
om folk rent allmänt är trötta på reklam skiljer sig den här typen av produkter till 
andra produkter. Reklam för en nysläppt skiva blir mer konkret än vad reklam kan 
vara för andra produkter. Man får oftast höra smakprov från några låtar och på så sätt 
blir bilden mer konkret av vad man får. 
 
Som vi nämnde i teorin beskrivs TV som ett effektivt medium där man både kan se 
rörliga bilder samt höra ljud (Haglöf, 1994). När man marknadsför musik i TV så är 
de här komponenterna viktiga eftersom man då både kan se hur artisten ser ut samt 
lyssna på musiken. Vi tror att artistens utseende och image ofta är nästan lika viktig 
som musiken och därför är reklamen i TV så stark. Radio som reklammedium blir inte 
lika effektivt eftersom artisten då inte exponeras visuellt. Det är alltså en klar fördel 
att exponeras både audiellt och visuellt som exempelvis i TV-mediet. Därför anser vi 
att det är därför som våra respondenter vill ha mer TV-reklam med musik. 
 
Ytterligare ska nämnas att TV-reklam om musik kan ha ett högt underhållningsvärde 
till skillnad från TV-reklam om andra produkter. 
 

6.4 TV 

TV är en marknadsaktivitet som vid marknadsföring av musik är förhållandevis starkt. 
Enligt vår undersökning är det lite mer än hälften som fick musikinformationen från 
reklamen i TV och det kan bero på att TV är vanligt i de svenska hemmen samt att det 
är ett medium som även kan vara ett sekundärmedium, där informationen kan nå fram 
även att man inte sitter helt koncentrerat och tittar.  
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Det var ungefär hälften av våra respondenter som svarade att de får sin information 
om musik de ska köpa genom det redaktionella materialet i TV. Utifrån det resultatet 
måste man nog säga att det är ungefär lika många som får musikinformationen genom 
reklam i TV som det är genom vanliga program i TV. 
 

6.5 Lojala kunder  

Vi anser att det inom musiken finns väldigt många lojala kunder. Musik är en 
njutningsvara som är väldigt individuell och på så sätt skapas ett band från första 
stund man hör en artist eller låt till artisten. Det är väldigt sällan att personer går in i 
en skivaffär och bara köper en skiva de tycker ser bra ut. Det krävs lite mer än så för 
att köpa en skiva. Har man tänkt köpa musik från en artist som man redan har musik 
ifrån så är man redan en trogen kund på ett eller annat sätt. 
 
I vår teoridel skriver Söderlund (2000) att ansträngningsfaktorn är en mekanism som 
innebär att ju mer vi anstränger oss för att ta reda på något desto mer fördjupad blir vi 
i objektet. När en person är intresserad av en artists musik gör denna ofta 
efterforskning kring kommande album och på så sätt skapas en relation till objektet. 
Söker vi mycket information leder det här till att relationen till artisten blir allt 
djupare. Det här är ett sätt som gör en person till en lojal kund. Det talas ofta om fans 
inom musikbranschen och det innebär kort att den människan är en lojal kund. För att 
beskriva en lojal kund inom köp av musik skulle det bäst beskrivas med en person 
som köper en artists musik under en längre period. Personen har då en både hög 
attityddimension och beteendedimension. Personen känner då att den inte kan vara 
utan musiken och kommer vid upprepade tillfällen köpa musik från artisten. 
 
När man ska köpa musik så är det oftast så att man själv väljer när man vill ha ska 
köpa musiken. Man går till sin lokala skivhandlare och letar i lugn och ro efter det 
man vill ha. Det här är ytterligare en faktor som ligger bakom en lojal kund eftersom 
kunden själv får välja vad den vill ha. Den känner då mindre olust och stress och kan 
lättare få en relation med artisten eller musiken. 

 

6.6 Radio 

Det vår undersökning resulterade i var att 42 % av respondenterna brukar få 
information om musik de ska köpa genom reklamen i radio, medan det redaktionella 
materialet i radion tilltalar hälften av respondenterna. Det visar alltså att fler får sin 
information genom vanliga radioprogram än i radioreklamen. Resultatet visar även 
här att studenter vill få sin musikinformation i köpt reklamform i större utsträckning 
än i det redaktionella materialet. Det kan ha att göra med att de då vet att produkten 
går att köpa och att man oftast också får veta var man kan inhandla den. Det blir även 
en betydligt mer direkt marknadsföring som tilltalar även de som inte orkar lyssna på 
ett längre radioprogram för att uppfatta innehållet. 
 
Att använda radioreklam för att marknadsföra en skivbutik är ganska ineffektivt 
utifrån de resultat vi fått fram. Det kan kanske vara så att skivans inköpsställe i 
reklamen kommer lite i skymundan, eftersom det läggs mer fokus på produkten.  
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Med tanke på att många studenter ofta sitter vid datorer och har en uppkoppling till 
Internet borde radio vara ganska effektivt på den här målgruppen. Det finns många 
webbaserade radiokanaler, men många studenter lyssnar kanske oftast på de kanaler 
som enbart sänder musik och där ingen reklam förekommer. Resultatet kanske hade 
sett annorlunda ut om det inte varit studenter som varit undersökningsobjektet. 
 
Som vi nämner i teorin visar en studie att det är radiomediet vi använder den närmaste 
tiden innan ett köp (Molander, 1992 i Broberg, Sibbeson, Söderström, 2000), men vi 
anser att bara ett fåtal studenter har egen bil så den teorin kan nog inte placeras in i 
vår population. I och för sig har många studenter ofta en mp3-spelare med inbyggd 
radio på sig, men då är det nog oftast musikfiler som spelas. 
 

6.7 Tidningar 

Av den marknadsföring som sker i tidningar i form av betald reklamplats är det bara 
ett fåtal av våra respondenter som anser att det stämmer bra och att de blir påverkade 
av det. Det är fler som svarar att det redaktionella materialet i tidningarna ger dem den 
informationen. Att det är så få som tycker att de får sin musikinformation från 
tidningsmediet tror vi kan bero på vad det är för sort tidning man läser. Studenternas 
ekonomi är inte den bästa och då nöjer sig många med att läsa de gratistidningar som 
finns. De här tidningarna ganska snåla med att publicera artiklar och dylikt om musik, 
men det behöver egentligen inte alls nödvändigtvis betyda att det är lite musikinnehåll 
i dem. Ytterligare en möjlig anledning skulle kunna vara att många idag läser sina 
tidningar på Internet och då har det räknats in i det mediet istället i vår undersökning. 
 
Det råder delade meningar om hur respondenterna vill ha information om nysläppt 
musik. Det är drygt hälften av de svarande personerna som vill ha det i någon form i 
tidningar. Det här innebär alltså att det är många som vill ha informationen, men inte 
får den via tidningar. 
 

6.8 Reklam i butik 

Det är 30 % som får sin musikinformation från butiksreklamen, men det är fler som 
skulle vilja ha information härifrån. Närmare hälften av våra respondenter är positivt 
inställda till att få information om nysläppt musik från reklamen som finns i butiker. 
Det här kan bero på att de inte har tillräckligt med information när de ska köpa musik 
och vill ha mer när de befinner sig på köpstället. I vår teoridel skriver vi om 
köpprocessen och här så har alltså kunden redan skapat ett behov och befinner sig på 
informationssökningsstadiet (Dahlén & Lange, 2003). 
 
I teorin nämner vi även några av de vanligaste metoderna för butiksreklam (Fill, 
2002), men svårigheten för oss är att veta vad respondenterna egentligen syftar på när 
de tar ställning till reklam i butik. Det finns mycket i en butik som skulle rymmas 
inom det här området. Det är allt från skyltfönster och reklamskyltar till produktens 
plats och musiken som spelas i butiken. Ett antagande är att många kanske syftar på 
en reklamaffisch där artisten syns tillsammans med skivan. 
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6.9 Skapa mervärde för konsumenten 

Ett sätt öka försäljningen är att skapa produkter som ger ett mervärde för 
konsumenten. Lathrop (2003) säger att attraktiv design är viktigt för att 
konsumenterna ska tycka om produkten. Om man har ett omslag som ser attraktivt ut 
kan man ge konsumenten en ytterligare anledning till att köpa musiken. Svaren vi fick 
fram i vår undersökning visar att omslaget spelar roll för en del men inte för alla, 
eftersom svaren fördelades 50/50 mellan dem som var positiva och negativa. Det kan 
vara så att det som tycker inte det är viktigt är sådana som köper digitala filer. Köper 
man musik i ett digitalt format får man inte med något konvolut.  
 
Ett annat sätt att skapa mervärde enligt Lathrop (2003) är att skicka med extramaterial 
till ett musikalbum. En fördel med det är att konsumenten kan få med en extra skiva 
med filmer från t.ex. inspelningen av skivan, vilket kan skapa en närhet till artisten 
och det kan få lyssnaren att uppskatta artisten ännu mer. Samtidigt kan man tycka att 
extramaterial enbart är något skivbolagen har börjat utnyttjat på senare tid då de har 
märkt av en vikande skivförsäljning.  
 

6.10 Internet 

Enligt vår enkät var det 46 % som sade att det fick information från Internet om en 
skiva de ska köpa. Det här kan tyckas vara rätt lite och speciellt om man jämför med 
dem som säger att de vill ha information. 61 % sade att de vill ha information från 
Internet. Den här skillnaden skulle kunna bero på flera olika saker. Kotler (2004) 
säger att ett företag måste han en lockande och effektiv hemsida, samt att de inte ska 
innehålla för mycket grafik då de kan bli för tungladdade. Det kan vara så att 
respondenterna i vår undersökning inte har hittat en hemsida som uppfyller 
ovanstående krav. Vidare kanske respondenterna i undersökningen helt enkelt inte har 
intresset att själva leta efter information om skivsläpp på Internet, utan de kanske vill 
få information direkt i mailen eller liknande.  
 
Internet är enligt vår undersökning en ineffektiv metod för att få studenter att 
uppmärksamma en skivbutik. 65 % sa att de Internet inte gör att de uppmärksammar 
en skivbutik, vilket kan vara förståligt då en del mindre butiker kan var dåliga på att 
marknadsföra sig på Internet.  
 
6.11 Slutdiskussion 
Vi upptäckte vi att Word of Mouth är den metod som starkast påverkar studenter var 
de köper sin musik. De andra aktiviteterna visade i det här avseendet inte upp någon 
större påverkan. Enligt vår undersökning är det vanligaste att studenter köper musik 
en gång om året. Att de inte köper mera musik än vad de gör beror på att de tycker det 
är för dyrt att köpa musik, samt att de uppgav att de får sin musik på annat sätt. 
 
I den här uppsatsen har vi haft som avsikt att undersöka hur olika marknadsaktiviteter 
påverkar studenter när det ska köpa musik, samt om marknadsaktiviteter påverkar var 
de köper sin musik. Det vi har kommit fram till är att TV och Word of Mouth är de 
kanaler som studenter uppger att de blivit mest påverkade av.  
 



 
 

 32 

7 Förslag till vidare forskning 

Forskningen inom området som den här uppsatsen behandlar är väldigt begränsad. 
Därför anser vi att det behövs forskning inom alla områden som handlar om 
marknadsföring av musik. Speciellt intressant skulle vara om man gjorde en studie där 
man enbart koncentrerade sig på vilken effekt Word of Mouth har på skivförsäljning, 
eftersom vi i vår undersökning fann att den var väldigt effektiv. Ytterligare intressanta 
faktorer skulle kunna vara vilken roll källan till Word of Mouth spelar, samt hur 
effekten spelar roll beroende på vem som framför meddelandet. 
Forskning på hur mycket av innehållet som är positivt respektive negativt i Word of 
Mouth-processen skulle också behövas. 
 
Vidare skulle det behövas mer forskning på huruvida studenter är reklamtrötta eller ej. 
Det man framförallt då skulle kunna undersöka är vilken inställning studenter har till 
olika sorters TV-reklam och om det är någon speciell typ av TV-reklam som studenter 
anser som bättre än andra.  
 
Man skulle kunna forska kring de aktiviteter som i den här studien visade sig vara 
mindre effektiva och undersöka om det på något sätt går att optimera dem för 
marknadsföring av musik. 
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9 Bilagor 

Kön

67 22

238 78

305 100

Man

Kvinna

Total

Antal Procent

 

Ålder

96 31

117 38

31 10

16 5

37 12

297 97

305 100

<= 20

21 - 23

24 - 26

27 - 29

30+

Total

Total

Antal Procent

 

Hur ofta köper du musik?

4 1

20 7

31 10

35 11

55 18

99 32

61 20

305 100

mer än fyra gånger i

månaden

1-4 gånger i månaden

1 gång varannan månad

1 gång per kvartal

1 gång per halvår

1 gång per år

1 gång vart annat år eller

ännu mindre

Total

Antal Procent

 
 
Du som inte köper musik mer än 1 gång per kvartal, vad beror det på? 

För dyrt att köpa musik

137 58

85 36

11 5

4 2

237 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Är inte intresserad av musik

2 1

16 7

35 15

174 77

227 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Skaffar min musik på annat sätt

137 57

71 29

14 6

19 8

241 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
Hur får du information om musik du ska köpa? 

Tv-reklam

62 21

103 34

76 25

60 20

301 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Radio Reklam

38 13

85 29

87 29

87 29

297 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Reklam i tidning

11 4

62 21

113 38

111 37

297 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Utomhusreklam

5 2

42 14

110 37

138 47

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Såg det på Internet

45 15

91 31

81 27

80 27

297 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Hörde det i ett Radioprogram

51 17

100 33

77 26

71 24

299 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Frequency Valid Percent

 

Såg på ett TV-program

42 14

103 34

89 30

66 22

300 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Läste en artikel i en tidning

22 7

80 27

103 35

90 31

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Fick reda på det vid en skivsignering med artisten

4 1

8 3

37 13

246 83

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Någon berättade det för mig

78 26

137 46

58 19

28 9

301 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Såg reklam i butiken

11 4

72 25

108 37

102 35

293 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Via reklam i brevlådan

8 3

20 7

73 25

193 66

294 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
Vilket format har musiken du köper? 

Kassett

2 1

2 1

4 2

258 97

266 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Vinyl

3 1

10 4

19 7

235 88

267 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

CD

246 81

36 12

7 2

13 4

302 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Digital media

97 34

47 16

38 13

103 36

285 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
Hur vill du ha information om nysläppt musik? 

Via Tv-reklam

121 40

85 28

46 15

47 16

299 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Radio Reklam

96 33

78 26

60 20

61 21

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Reklam i tidning

50 17

80 27

92 31

73 25

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Utomhusreklam

32 11

64 22

97 33

98 34

291 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Via Internet

80 27

102 34

55 18

61 20

298 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Genom ett Radioprogram

91 31

100 34

57 19

48 16

296 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Via ett TV-program

91 31

96 32

58 19

53 18

298 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Genom att läsa en tidningsartikel

78 26

86 29

75 25

56 19

295 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Höra det från någon annan

146 49

87 29

34 11

31 10

298 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Via reklam i butik

39 13

95 32

91 31

69 23

294 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Genom reklam i brevlådan

20 7

32 11

66 24

162 58

280 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Övrigt

1 20

2 40

2 40

5 100

Sms

Spelningar/Konserter

Gillar inte nysläppt musik

Total

Antal Procent
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Är extramaterial en viktig faktor vid köp av en skiva? (Ex. två skivor till priset av en) 

Extramaterial

66 22

79 27

94 32

59 20

298 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
Var köper du mest musik? 

Skivbutik

124 41

82 27

51 17

42 14

299 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Varuhus med skivförsäljning

64 22

86 30

64 22

77 26

291 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Skivbutik på internet

78 27

57 20

45 16

107 37

287 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
Vad gjorde att du uppmärksammade butiken? 

Tv-Reklam

45 15

62 21

57 20

128 44

292 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Radioreklam

21 7

53 18

76 26

141 48

291 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Reklam i tidning

29 10

78 27

68 23

118 40

293 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Utomhusreklam

15 5

41 14

82 28

156 53

294 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Såg det på Internet

50 17

52 18

63 22

127 43

292 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Läste det i en tidningsartikel

26 9

57 20

80 27

129 44

292 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent
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Någon berättade det för mig

102 34

93 31

42 14

59 20

296 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Via reklam i brevlådan

14 5

36 13

69 25

161 58

280 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 

Övrigt

7 33

13 62

1 5

21 100

Har handlat där innan

Såg butiken

Få valmöjligheter

Total

Antal Procent

 
 

Är omslaget viktigt när du köper en skiva?

42 14

110 36

85 28

66 22

303 100

Stämmer bra

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt

Stämmer dåligt

Total

Antal Procent

 
 
 


