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Sammanfattning 

Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. 

Seminariedatum: 14 januari 2021 

Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 

högskolepoäng)  

Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander 

Handledare: Hans Landström 

Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller 

Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. 

Detta har i sin tur lett till att artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller har 

beskrivits utifrån valda teorier. 

Metod: Studien har genomförts på ett abduktivt forskningssätt där data samlats in genom 

intervjuer. 

Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av teorier som beskriver entreprenöriellt 

beteende och affärsmodeller. 

Empiri: Datan som samlats in via samtal med intervjuobjekten har sammanfattats och 

presenterats baserat på transkriberingar av intervjuerna. Det empiriska materialet har delats in 

i entreprenöriella beteenden och artisters arbete med affärsmodeller utifrån de valda teorierna. 

Materialet har grundats utifrån erfarenheter som intervjuobjekten uttryckte under intervjuerna 

angående entreprenöriellt arbete inom musikindustrin. 

Resultat: Resultatet i denna studie indikerar att entreprenöriellt beteende varierar mellan 

artister och att det i stor grad påverkar deras entreprenöriella arbete. Studien visar på att 

affärsmodeller anpassas efter varje artists unika förutsättningar och ambitioner. Det visas även 

att artisternas beteende har stor påverkan på hur deras affärsmodell utformas.



 

 

Abstract 

Title: Artists' entrepreneurial behaviors and business models in the new music industry. 

Seminar date: 14 January 2021 

Course: FEKH99, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points 

Authors: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson and Henrik Thunander 

Advisor: Hans Landström 

Key words: Entrepreneurship, music industry, Causation, Effectuation, business models 

Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze artists' entrepreneurial working 

methods. This in turn has led to describing artists' entrepreneurial behaviors and business 

models based on the selected theories. 

Methodology: The study was conducted with an abductive research method where data was 

collected through interviews. 

Theoretical framework: The theoretical framework consists of theories that describe 

entrepreneurial behavior and business models. 

Empirical foundation: The data collected via conversations with the interviewees have been 

summarized and presented based on transcripts of the interviews. The empirical material has 

been divided into entrepreneurial behaviors and business models based on the selected theories. 

The material has been based on experiences that the interviewees expressed during the 

interviews regarding entrepreneurial work in the music industry. 

Conclusions: The results of this study indicate that entrepreneurial behavior varies between 

artists and that it greatly affects their entrepreneurial work. The study shows that business 

models are adapted to each artists' unique conditions and ambitions. It is also shown that the 

artists' behavior has a great influence on the design of their business models. 



 

 

Förord 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Vi vill tacka samtliga artister som deltog i studien för deras samarbetsvilja och engagemang. 

Det har varit av stort intresse att få höra hur artister arbetar och ser på entreprenörskap i en 

kreativ och föränderlig bransch som musikindustrin är. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Hans Landström för en mycket behjälplig vägledning och 

rådgivning genom hela arbetet.  

 

 

 

 

Lund 7 april 2021 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Martin Björnström 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Lukas Ramhorn Mårtensson 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Henrik Thunander



 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion 1 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 1 
1.2 Syfte och frågeställning 4 
1.3 Definitioner 4 
1.4 Studiens arbetsgång 5 

2 Teoretiskt ramverk 6 
2.1 Entreprenöriella beteendemönster 6 

2.1.1 Effectuation och Causation 6 
2.2 Affärsmodeller 8 

2.2.1 Affärsmodellens delar 8 
2.2.2 Causation och Effectuation i utformningen av affärsmodeller 11 

2.3 Teoretisk sammanfattning 12 

3 Metod 14 
3.1 Forskningsansats 14 
3.2 Forskningsmetod 15 
3.3 Intervjuer 16 
3.4 Urval 16 
3.5 Analysmetod 17 
3.6 Källkritik 18 
3.7 Studiens etiska aspekter 18 

4 Resultat 19 
4.1 Information om intervjuobjekten 19 
4.2 Entreprenöriella beteenden 21 

4.2.1 Causation och Effectuation 21 
4.2.1.1 Causation 23 
4.2.1.2 Effectuation 25 

4.3 Affärsmodell 28 
4.3.1 Kundsegment, kundrelationer & kommunikationskanaler 28 
4.3.2 Nyckelresurser, nyckelaktiviteter & nyckelpartners 31 
4.3.3 Kostnadsstruktur, värdeerbjudande & intäktsgenerering 35 

5 Analys 38 
5.1 Entreprenöriella beteenden 38 

5.1.1 Causation och Effectuation 38 
5.2 Affärsmodeller 42 

5.2.1 Kundsegment, kundrelationer & kommunikationskanaler 42 
5.2.2 Nyckelresurser, nyckelaktiviteter & nyckelpartners 43 
5.2.3 Kostnadsstruktur, värdeerbjudande & intäktsgenerering 45 

5.3 Sammankoppling av Causation och Effectuation med Affärsmodeller 46



 

 

 
5.4 Analyssammanfattning 47 

6 Slutsatser och diskussion 48 
6.1 Slutsatser 48 
6.2 Diskussion 49 
6.3 Studiens teoretiska bidrag 50 
6.4 Studiens praktiska bidrag 51 
6.5 Framtida forskning 51 

7 Referenslista 52 

8 Bilagor 55 
8.1 Intervjufrågor 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Musikindustrin har förändrats väsentligt sedan 90-talet då det har skett en transformation från 

fysisk till digital musikdistribution. Under den senare delen av 90-talet konsumerades digital 

musik oftast genom piratnedladdning vilket missgynnade skivförsäljningen (Lee, Choi, Cho & 

Lee, 2016). Eftersom otillåten filnedladdning är illegalt har streamingtjänster etablerat sig på 

marknaden där Spotify blivit den största distributören inom musikindustrin med 35% av 

marknadsandelarna (Statista, 2019). Den digitala utvecklingen av musikdistribution har på 

många sätt påverkat artisters entreprenöriella arbete inom musikindustrin. Utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv har marknaden blivit tuffare för etablerade artister då det inte är lika 

ekonomiskt lönsamt som den fysiska försäljningen av skivor var (Lee, Choi, Cho & Lee, 2020). 

Att musik till en början släpptes som fysiska skivor till att illegal fildelning spred musik till att 

streamingtjänster börjat distribuera musik har fått branschen att ständigt anpassa sig för att 

kunna generera omsättning. Att det har blivit tuffare att tjäna pengar på musiken för många 

artister har lett till att artister varit tvungna att diversifiera sina strategier och ändra sina 

affärsmodeller med exempelvis kringtjänster, streaming och andra sätt att marknadsföra sig på. 

På så sätt har artister ständigt haft ett behov av att uppdatera sina affärsmodeller för att inte bli 

utkonkurrerade av andra artister i branschen.  

 

Det har även skett en förändring kring musikkonsumenternas tillvägagångssätt för hur ny 

musik och nya artister upptäcks. Tidigare var radio den huvudsakliga plattformen där artister 

hade möjligheten att nå ut till nya potentiella konsumenter. Idag lyssnar färre på radio och 

istället ser till sociala medier och streamingtjänster för att upptäcka nya artister (Promoly, 

2020). Eftersom alla har tillgång till sociala medier är detta en möjlighet att ansvara för sin 

marknadsföring på egen hand. Även möjligheten att exponeras via streamingtjänster har 

förbättrats eftersom streamingtjänsterna har ökat sin omsättning från 2005 till 2019 med 11 

300% från 0,1 miljarder dollar till 11,4 miljarder dollar och bara från 2015 har det ökat med 

375% från 2,4 till 11,4 miljarder (IFPI, 2020).  

 

Dessa förändringar aktualiserar artisters arbetssätt i den nya musikindustrin. Det är inte många 

studier som har undersökt artisters entreprenöriella arbete tidigare. Eiriz och Leite (2017) 
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efterfrågar fler studier som gör det eftersom de ständigt förändrade förutsättningarna gör att 

beteenden och affärsmodeller är under utveckling och det inte finns någon tydlig uppdelning 

av musikers entreprenöriella arbete i forskningen. Eiriz och Leite (2017) undersökte hur 

musiker utan skivbolag har varit tvungna att uppdatera sina affärsmodeller på grund av 

digitaliseringen. De kom fram till att artister har varit tvungna att diversifiera sitt arbete vilket 

lett till att många artister numera är entreprenörer och behöver göra exempelvis 

marknadsföring, nätverkande, distribution och att agera agent inför live event. Detta har lett till 

artister kan skapa sin egen image, nå fans direkt och skapa ett mer konsistent budskap eftersom 

de sköter allt själv. Som fördel kan artister ta ut en högre andel av arbetet (färre mellanhänder) 

samtidigt som de behöver utveckla kompetenser förutom att bara göra musik. Eiriz och Leite 

(2017) menar att affärsmodeller som artister använder är under förändring eftersom 

kundpreferenser och musikproduktionsteknik ändras och därför kan de inte definiera befintliga 

och framgångsrika affärsmodeller bland artister.  

 

Enligt litteraturen kan en affärsmodell vara olika uppbyggda och se olika ut för olika 

verksamheter (Osterwalder & Pigneur, 2010). Business Model Canvas (BMC) beskriver hur 

värde skapas, levereras och fångas genom att dela upp affärsmodellen i olika områden som 

tillsammans skapar en helhetsbild av affärsmodellen (Osterwalder & Pigneur, 2010). Xu och 

Koivumäki (2019) menar att affärsmodellen och dess skapande påverkas av Causation och 

Effectuation, en teori utformad av Sarasvathy (2001). Causation och Effectuation är två olika 

perspektiv som innebär olika typer av logik och påverkar hur arbetet med att utveckla 

affärsmodellen går till. Inom ett Causation perspektiv finns det ett uttänkt mål som ofta kräver 

att en tydlig affärsmodell görs. Causation i affärsmodell innebär att planera, kommunicera och 

utforska för framtiden. Denna logik gör att risker kan minimeras men samtidigt kan de gå miste 

om att kunna ta tillvara på möjligheter som inte är planerade. Istället kan ett Effectuation 

perspektiv möjliggöra att vara uppmärksam på förändringar i omgivningen (Sarasvathy, 2001). 

Affärsmodellen kan enligt ett Effectuation perspektiv ändras efter förutsättningarna (Xu & 

Koivumäki, 2019). Causation och Effectuation är entreprenöriella beteenden som påverkar hur 

affärsmodeller skapas.  

 

Att vara en entreprenör innebär ett sätt att tänka och handla utifrån olika typer av tillfällen och 

möjligheter som dyker upp. Det handlar även om olika sorters entreprenöriella beteenden som 

på olika sätt förverkligar dessa tillfällen och möjligheter genom att resurser sätts samman av 

en entreprenör (Allen, 2010). Att arbeta som entreprenör kräver inte en viss personlighet vilket 
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även forskning visar på, det är alltså inga typiska karaktärsdrag som krävs för att vara en 

entreprenör (Bjerke, 2013). Bjerke (2013) beskriver vidare att det krävs andra aspekter av en 

entreprenör, vilket handlar om vetskap, vilja, att våga och agerande. Detta har lett studien in på 

artister och hur de arbetar med entreprenörskap inom musikbranschen.  

 

Studien har som syfte att identifiera, beskriva och analysera artisters affärsmodeller och 

beteenden inom musikbranschen. Syftet ska besvaras genom datainsamling av relevanta teorier 

och intervjuer med artister för att skapa en förståelse om artisternas arbete Det ska leda till 

information om hur artisterna arbetar entreprenöriellt i en föränderlig musikbransch. Syftet som 

ska besvaras kommer även att påverkas av Covid-19 pandemin som har ändrat på spelreglerna 

när det kommer till flera artisters arbete i musikbranschen.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studien har som syfte att identifiera och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. Detta 

ska i sin tur leda till att artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller beskrivs utifrån 

valda teorier. Vidare kommer det att analyseras hur artisternas beteenden påverkar hur de 

arbetar med sina affärsmodeller. 

 

Detta leder därför till följande frågeställning: 

Hur kan teorierna om Causation, Effectuation och affärsmodeller beskriva artisters 

entreprenöriella arbete i dagens musikindustri? 

1.3 Definitioner 

Entreprenöriellt arbete 

Entreprenöriellt arbete syftar till artisters entreprenöriella aktiviteter som formar deras 

affärsmodeller. 

 

Entreprenöriellt beteende 

Entreprenöriellt beteende i denna uppsats syftar på artisters sätt att förhålla sig till sin 

entreprenöriella omgivning och sina entreprenöriella förutsättningar. I denna studie baseras 

entreprenöriella beteenden på teorin om Causation och Effectuation. 

 

Musikbranschen 

Musikbranschen i denna uppsats syftar till den marknad som artister agerar inom för att sälja 

musikprodukter och tjänster.  

 

Musikindustrin 

Musikindustrin i denna uppsats är en synonym till musikbranschen. 
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1.4 Studiens arbetsgång 

Uppsatsen har delats upp i rubriker och underrubriker för att skapa ett tydligt och strukturerat 

format. Detta ska underlätta för läsaren att läsa studien samt förenkla möjligheten att hitta det 

som eftersöks. I uppsatsens första kapitel beskrivs bakgrunden av studiens ändamål vilket följs 

av en problemdiskussion. Problemdiskussionen leder till studiens syfte. Utifrån syftet som 

tydliggjorts har författarna format en frågeställning som uppsatsen besvarar. Uppsatsens andra 

kapitel lägger vikt vid litteratur för att bidra uppsatsen med teoretiska begrepp som författarna 

använder som ett analysverktyg i analyskapitlet. Uppsatsens tredje kapitel visar på vilka 

metoder som författarna valt att utföra uppsatsen utifrån. Det tydliggör bland annat hur och var 

data samlas in samt hur författarna väljer att analysera det insamlade materialet. Uppsatsens 

fjärde kapitel är en sammanställning av data som samlats in från intervjuobjekten. Datan som 

sammanställts är den information som författarna tyckte var relevant för studiens syfte. 

Uppsatsens femte kapitel analyseras datan som samlats in från intervjuobjekten tillsammans 

med teorierna från teorikapitlet. Denna analys leder därefter vidare till uppsatsens sjätte kapitel 

där analysen har diskuterats för att nå fram till studiens slutsatser. Det sjunde kapitlet redogör 

för de referenser som använts i uppsatsen och i det åttonde kapitlet finns en bilaga på 

intervjuguiden som författarna använde vid intervjuerna. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Inom detta kapitel följer en genomgång av de teorier författarna valt att använda sig av. 

Teorierna som använts i denna studie har valts utifrån deras relevans till syftet och för att 

avgränsa omfattningen av resultat, analys och slutsatser.  
 

2.1 Entreprenöriella beteendemönster 

2.1.1 Effectuation och Causation 

I artikeln “Causation and Effectuation” skriven av Sarasvathy (2001) delas entreprenöriella 

processer upp i två typer, ”Causation” och ”Effectuation”. Teorin som Sarasvathy (2001) 

presenterar strävar efter att kunna förstå och analysera entreprenöriella beslutsprocesser bättre 

och hur de leder till ett resultat. Sammanfattat innebär Causation ett resultatmässigt mål att 

sträva mot först sätts upp och sedan skapas och samlas resurser och möjligheter för att uppnå 

detta resultat. Effectuation innebär det motsatta, att identifierar vilka resurser och möjligheter 

som finns tillgängliga och låter dessa avgöra vilket resultat som kan uppnås (Sarasvathy, 2001). 

I artikeln presenterar Sarasvathy (2001) en liknelse till matlagning för att beskriva skillnaden 

mellan Effectuation och Causation på ett förståeligt sätt. När en ska tillaga en rätt kan en börja 

med att bestämma sig för en maträtt som ska tillagas och utifrån detta inhandla de ingredienser 

som behövs och följa ett recept för att se till att skapa denna rätt. Detta är en Causation process. 

Ett annat alternativ är att se efter vilka ingredienser som finns hemma och utifrån dessa tillaga 

en maträtt. Detta är en Effectuation process (Sarasvathy, 2001). 

  

Sammanfattat bygger beslutsprocessen för Causation på mål, resurser, begränsningar och 

kriterier medan beslutsprocessen för Effectuation bygger på resurser, resultat, begränsningar 

och kriterier. Dessa aspekter kommer användas som stöd vid presentationen av 

datainsamlingen och i studiens analys. 

● Causation 

○ Mål - Ett specificerat mål hen vill uppnå. 

○ Resurser - Ett antal olika tillvägagångssätt och resurser för att uppnå målet (som 

kan genereras genom beslutsprocessen). 

○ Begränsningar - Begränsad tillgång till vissa resurser. 
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○ Kriterier - Kriterier för vilka tillvägagångssätt eller resurser som väljs (dessa 

kriterier baseras sannolikt på att maximera chansen att personen uppnår sitt 

specifika mål) (Sarasvathy, 2001). 

 

● Effectuation 

○ Resurser - Ett antal resurser hen har tillgång till. 

○ Resultat - Ett antal olika resultat som kan uppnås (som kan genereras genom 

beslutsprocessen). 

○ Begränsningar - Begränsningar gällande vilka resultat som kan uppnås. 

○ Kriterier - Kriterier för vilket resultat som väljs (dessa kriterier baseras sannolikt 

på vilka resurser personen har tillgång till) (Sarasvathy, 2001). 

 

Vilken av dessa processer som entreprenören använder sig av blir avgörande för besluten som 

tas och hur resurser används och skapas. Det går inte att påstå att någon av dessa processer 

skulle vara bättre än den andra men Sarasvathy (2001) hävdar att Effectuation oftare leder till 

unika och nytänkande resultat. Detta beror på att den specifika kombinationen av resurser en 

person har tillgång till per automatik blir unik. När resultatet på så sätt är en konsekvens av 

dessa bör det resultera i ett unikt utfall (Sarasvathy, 2001). 

  

Eftersom arbetet som musiker innebär konstanta beslutsfattande, både entreprenöriella och 

kreativa, är “Causation and Effectuation” en bra teori för att skapa förståelse för hur och varför 

beslut tas. Utifrån denna teori kan musikerna i denna studie analyseras och delas in i två grupper 

av beteendemönster, de som ser till att skapa musik för att uppnå ett specifikt mål (Causation), 

och de som låter resultatet vara en konsekvens av den musik de har möjlighet och vill göra 

(Effectuation).  

 

Vidare blir det intressant att analysera hur Effectuation och Causation baserade artister skiljer 

sig åt och vilka likheter som kan observeras. Framförallt inom aspekterna resultat, resurser, 

begränsningar och kriterier. Dessutom är det intressant att analysera de olika aspekterna för 

Causation och Effectuation hos alla deltagare i studien och hur dessa påverkar deras 

affärsmodeller.  
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2.2 Affärsmodeller 

2.2.1 Affärsmodellens delar 

Affärsmodeller och entreprenöriell uppbyggnad kan se väldigt olika ut och ett sätt är att göra 

det enligt Osterwalder och Pigneur (2010) Business Model Canvas (BMC). Kort beskrivet 

innebär BMC hur en organisation skapar, levererar och fångar värde. Vidare kommer varje 

block i BMC kortfattat att beskrivas för att tydliggöra BMC för på så sätt kunna vara ett 

analysverktyg vidare i rapporten. Det kommer bestå av totalt nio block som tillsammans blir 

som ett DNA för entreprenörens företag, organisation eller förening. Detta DNA tydliggör 

strategin för att implementera och strukturering under entreprenörskapets gång (Osterwalder 

& Pigneur, 2010).  

 

BMC är ett sätt att strukturera upp en affärsmodell men det är inte helt ovanligt att 

affärsmodeller förändras med tiden utifrån externa händelser (Sosna m.fl., 2010). Sosna m.fl. 

(2010) beskriver ett förhållningssätt när det kommer till skapande av affärsmodeller som 

författaren kallar ett learning perspective. Detta innebär att externa händelser och erfarenheter 

kan påverka hur grundare förändrar affärsmodellen under tidens gång. Det innebär att 

entreprenörer lär sig av misstag och därefter utvecklar affärsmodellens delar för att förändra 

sitt arbetssätt för att nå önskat resultat (Sosna m.fl. 2010). Sosna m.fl. (2010) beskriver det i 

sin artikel så här “The value of our framework is that it considers not only how externalities 

and environmental contingencies can affect business model creation, development and 

replication over time, but also how the entrepreneur’s (in this case, the owner manager’s) 

psychological and emotional character, and previous repositories of learning, influence 

business model innovation and learning at different levels (individual, group, organizational)”.  

 

Nedanstående beskrivs BMC främst utifrån Osterwalder och Pigneur (2010) för att ge en 

överskådlig bild vilka delar som beaktas inom en affärsmodell. Studien har använt sig av BMC 

för att tydliggöra och strukturera upp aktiviteter hos artister för att kunna beskriva och tolka 

deras affärsmodeller.  
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1. Kundsegment 

Kundsegmentet i BMC beskriver vilka personer eller organisationer som företaget inriktar sig 

till. Att hitta sitt kundsegment anses vara ett av de viktigaste blocken på grund av att det är 

kunderna som gör att företaget genererar omsättning. För att affärsverksamheter ska kunna vara 

verksamma under lång tid krävs det kunder och att kunder tillfredsställs. Därför är det viktigt 

att entreprenörer analyserar vilka behov som finns hos kunder men även hur potentiella kunder 

beter sig på marknaden för att få det dem vill ha (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det är av stor 

vikt att entreprenörer lägger mycket tid på att välja vilket segment som ska fokuseras på, och 

utifrån det kan sedan affärsplanen och modellen planeras så att affärsplanen kan genomföras. 

 

2. Värdeerbjudande 

Värdeerbjudande enligt Osterwalder och Pigneur (2010) innebär vad företaget/organisationen 

erbjuder sina kunder som kan skapa värde. Detta värdeskapande kan vara i form av produkter 

eller tjänst som väljs framför andra produkter eller tjänster. Det gäller att kunderna finner 

produkten eller tjänsten mer intressant än andra företagstjänster. För att företag ska kunna 

leverera detta krävs det att det finns fördelar för den utvalda kundgruppen. Fördelarna kan vara 

i olika form, det behöver inte vara en helt ny produkt utan kan även vara en produkt som 

innefattar nya typer av attribut som tillgodoser vald kundgrupps behov och tillfredsställer dem. 

Värdeproposition kan skapas genom till exempel prisreducering, design, riskreducering eller 

status (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

3. Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanaler är de sätt som företag och organisationer marknadsför sig själva och 

sina produkter och tjänster. Här ingår även relationen med sina kunder såsom support, 

utvecklingspotentialer samt att säljaren får sin värdeproposition förklarat. 

Kommunikationskanaler kan även gå via andra aktörer som säljer företagets varumärke eller 

marknadsför. Detta innebär att företagets kommunikationskanaler kan vara både egna och med 

stöd från andra aktörer för att bästa möjliga kommunikation ska ges (Osterwalder & Pigneur, 

2010). 

 

4. Kundrelationer 

Blocket kundrelationer i BMC innebär vad företaget gör för att behålla sin kundgrupp men 

även hur relationer med potentiella kunder skapas. Det är viktigt att detta integreras med 

resterande delar av BMC för att vara lyckosam. Relationer kan skapas på flera sätt mellan kund 
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och företag, bland annat genom assistans såsom olika typer av kommunikationsmedel i form 

av sociala medier och direktassistans som till exempel chattfunktioner. Kundrelationer kan 

även förbättras genom communities som kan skapa en relation kunder emellan samt att 

diskussioner hur produkter och tjänster kan användas effektivare och bättre. Co-creation är 

även en sorts kundskapande relation, där kunder kan ge reviews och på så sätt kan företaget ta 

till sig det och förbättra deras vara (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

5. Intäktsgenerering 

Denna del handlar om de summor pengar som kan genereras från vald kundgrupp. Frågor måste 

ställas som hur mycket är kunderna villiga att betala och är det en engångsintäkt eller en intäkt 

som genereras till exempel per månad. Månadsvisa intäkter kan vara i form av subscriptions, 

leasing och advertising (Osterwalder & Pigneur, 2010). Det kan vara till stor fördel för företag 

att räkna på hur mycket varje intäktskälla genererar. Detta kan göras för att anpassa 

verksamheten för effektivitet och lönsamhet, om det är det verksamheten strävar efter 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

6. Nyckelresurser 

Resurser är vitalt för att kunna skapa värdeerbjudandet som kundkretsen efterfrågar och därav 

behöver det tydliggöras vilka som är företaget/organisationens nyckelresurser. Resurser kan 

vara av olika slag såsom fysiska, finansiella, intellektuellt kapital eller mänskliga resurser. Det 

gäller att hantera dessa olika slag av resurser vare sig resurserna är in-house eller inhyrda från 

externt företag. Det externa företaget kommer i ett sånt fall att vara en nyckelpartner för att 

företaget ska kunna leverera sitt värdeerbjudande (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

7. Nyckelaktiviteter 

Denna del i BMC fokuserar på vilka aktiviteter som är kritiska för att affärsverksamheten ska 

kunna fungera. Det skulle kunna vara att få tag på partners som hanterar marknadsföring så att 

affärsverksamheten kan nå ut till sin kundgrupp. En annan nyckelaktivitet kan vara själva 

skapandet av det som ska säljas. Det är viktigt att verksamheten beskriver hur de tänkt gå 

tillväga med dessa aktiviteter med stöd av de andra blocken (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

8. Nyckelpartners 

Detta block syftar på vilka partners och leverantörer som får verksamheten att fungerar och det 

finns främst fyra typer av partners. Dessa typer av partners är strategiska allianser mellan icke 
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konkurrerande företag, strategiska allianser mellan konkurrerande företag, joint venture och 

säkerställda leverantörer vilka garanterar tillförlitliga leveranser. Olika typer av partnerskap 

kan leda till fördelar som stordriftsfördelar och minskad risk genom att samarbeta med 

konkurrent (Osterwalder & Pigneur, 2010). Street och Cameron (2007) beskriver även allianser 

men också nätverk som en typ av externa relationer. Med nätverk menar Street och Cameron 

(2007) att grupper av oberoende personer arbetar tillsammans för att skapa fördelar för 

varandra. Nyckelpartners kan möjliggöra en tillgång till resurser som främjar entreprenöriella 

aktiviteter, utveckling och innovation men även när det kommer till kapital för distribuering av 

musik (Noyes m.fl., 2012). För att musiker ska kunna överleva i längden är det viktigt att ta 

vara på knappa resurser och det är därför nätverk är av stor vikt menar Noyes m.fl. (2012). 

 

 

9. Kostnadsstruktur 

Det sista blocket handlar om kostnader och hur verksamheten planerar för att långsiktigt kunna 

agera på marknaden. Alla aktiviteter som genererar intäkter kostar i någon form, till exempel 

mänskligt kapital kostar i form av löner, marknadsföring kostar och produktion kostar 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Det som tillsammans blir värdeskapandet kostar och måste 

därmed räknas in för att kunna uppskatta verksamhetens kostnader. Här bör det analyseras var 

reduceringar och minskade kostnader kan genomföras eftersom en låg kostnadsstruktur 

generellt sätt är viktig för en långsiktigt effektiv verksamhet (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

2.2.2 Causation och Effectuation i utformningen av affärsmodeller 

Causation syn på affärsmodeller 

Enligt en Causation syn på affärsmodeller är affärsmodellen en metod för planering, 

kommunikation och kartläggning av verksamhetens utveckling (Xu och Koivumäki, 2019). Xu 

och Koivumäki (2019) menar att utformningen av en affärsmodell sker efter att ha analyserat 

möjliga resultat i omgivningen. De menar vidare att utformningen och genomförandet av en 

affärsmodell handlar om hur affärsmöjligheter förverkligas, med fokus på vad som förväntas 

ske i framtiden. En Causation process för att skapa affärsmodeller handlar ofta om att utvärdera 

vilka affärsmöjligheter som finns. Xu och Koivumäki (2019) delar upp detta i tre steg: 1) att 

upptäcka befintliga potentiella värdeerbjudanden och att förutsäga framtida värdeerbjudanden, 
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2) att hitta ett specifikt kundsegment för värdeerbjudandet och 3) att hitta ett nätverk och 

kompetenser för att kunna skapa och leverera värdeerbjudandet.  

Effectuation syn på affärsmodeller 

Xu och Koivumäki (2019) menar att det finns risker med en Causation process för att skapa 

affärsmodeller. Exempelvis finns risken att affärsmodellen aldrig lämnar planeringsstadiet och 

att Causations målfokuserade handlingssätt kan gå miste om möjliga lösningar. En Causation 

syn på affärsmodeller kan också leda till att nya innovativa lösningar och teknisk utveckling 

missas. Istället menar Xu och Koivumäki (2019) att en Effectuation syn på affärsmodellen kan 

bidra med att skapa generella principer för att hantera en föränderlig omgivning. Detta kan 

därmed bidra till att kunna ta tillvara på oförutsedda möjligheter och att kunna vara flexibel när 

omständigheter ändras.  

 

2.3 Teoretisk sammanfattning 

Teorierna som använts i studien är valda på ett noggrant sätt för att studiens insamlade material 

ska kunna analyseras. Analysen av det insamlade materialet utifrån valda teorier ska därmed 

uppfylla syftet med studien och besvara frågeställningen. 

 

Att arbeta med entreprenörskap och att vara entreprenöriell är något som kräver att flera delar 

fungerar för att kunna leverera och skapa värde. Det är i detta stadie som en affärsmodell ofta 

målas upp för att strukturera arbetets process (Osterwalder och Pigneur, 2010). Affärsmodeller 

kan vara strukturerade på olika sätt vare sig de är resursbaserade eller resultatbaserat som 

Sarasvathy (2001) nämner i sin artikel. Resurser är en del som varje entreprenör måste 

identifiera och analysera för att komma underfund med hur varje entreprenör kan bedriva sitt 

arbete. De resurser som finns måste mobiliseras av entreprenörer för att kunna utnyttjas på ett 

effektivt sätt, detta för att främja lärande och för kunna anpassa beslut utifrån varje enskild 

situation (Sosna, 2010). Teorierna som författarna valt binder på så sätt ihop flera olika aspekter 

från BMC till Effectuation och Causation. 
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BMC är som tidigare nämnt inget som måste vara statiskt och framför allt inte hos artister som 

agerar i en föränderlig bransch. Utifrån entreprenörens egenskaper, erfarenheter och externa 

omständigheter förändras beslut och affärsmodeller hela tiden vilket figuren nedan beskriver.  

 

 

 
Figur 1. Teoretisk sammanfattning - Bildlig beskrivning av sambandet mellan 

entreprenöriella beteenden och affärsmodeller. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen i denna studie är en abduktiv men även till viss del av explorerande 

forskningsansats på grund av att tidigare forskning inom artisters entreprenöriella arbete är 

något begränsad (Denscombe, 2018). Detta har gett författarna möjlighet att undersöka teorier 

inom entreprenöriella vetenskapen såsom affärsmodeller och entreprenöriella beteenen. Denna 

studie har använt sig av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer för att analysera 

studiens syfte. I studien används en abduktiv forskningsansats vilket är en kombination av 

induktiv och deduktiv ansats (Le Duc, 2007). Författarna har bestämt teorier och metoder för 

att kunna besvara forskningsfrågan samtidigt som studiens inriktning har kunnat ändras efter 

att intervjuerna genomfördes. När det kommer till teorigenerering har författarna lagt stor vikt 

vid intervjuobjektens ord vilket är mer typiskt för en studie som är mer inriktad åt kvalitativ 

forskningsmetod (Bryman & Bell, 2017).  

 

Datainsamlingen har främst varit i form av intervjuer som genomförts under ett antal veckor 

för att studera informanternas verklighet utifrån studiens frågeställning. Studiens ansats har 

valts för att få en djupare inblick av artisters vardag för att kunna se intressanta aspekter så att 

syftet kan besvaras. En litteratursökning har gjorts för att skapa en förståelse för 

musikbranschen och om olika typer av affärsmannaskap. Litteratursökningen har bidragit till 

att författarna har blivit mer insatta om entreprenörskap hos artister vilket studien ska beskriva. 

Vetenskapliga tidskrifter har varit grunden för den tidigare forskning som författarna valt att 

beakta. Sökmotorerna som använts för att hitta relevant information är Google Scholar, DiVA 

Portal, IEEE Xplore Digital Library, Scopus, LUBsearch. Den tidigare forskningen har bidragit 

till information som använts till intervjufrågor och teoriinsamling. Studien vill analysera och 

beskriva information om artisters beteende och affärsmodeller som kan bidra med slutsatser 

som både intresserar läsare samt kan gynna informanterna. 

 

Författarna har valt att ta hänsyn till begreppen trovärdighet och äkthet vilket är en anpassning 

av reliabilitet och validitet för att passa en studie som har en kvalitativ inriktning (Bryman & 

Bell, 2017). Författarna har gått igenom att intervjuobjekten kommer bli anonymiserade, att de 

har rätten att avbryta intervjun samt att vi ska dela studien med dem i efterhand. Författarna 
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har även haft i sitt medvetande att bevisa studiens pålitlighet vilket innebär att alla steg i 

rapportfasen ska finnas och vara tillgängliga för kollegor och handledare så att slutsatserna kan 

anses berättigade (Bryman & Bell, 2017). Författarna har under uppsatsens utveckling haft 

möten med författarnas handledare för att få tips och konstruktiv kritik för att förbättra 

uppsatsen. Detta är något författarna anser bidrar studien med pålitlighet, då uppsatsen som 

iterativ process har utvecklats under hela studiens process. Detta har författarna gjort för att 

studien ska anses trovärdig för läsare så att slutsatserna som klargörs i rapporten följer en god 

forskningssed (Verksamhetsrådet, 2017).  

 

Uppsatsen har upplyst deltagare med information om dennes miljö och hur de kan anpassa sig 

efter förutsättningarna som uppstår i deras arbete. Detta har exempelvis varit så att författarna 

har identifierat en entreprenöriell anpassning som bidrar till effektivitet inom musikbranschen. 

Artister har på så sätt kunnat ges information om hur andra artister agerar i samma miljö. Det 

är något som Bryman och Bell (2017) beskriver en studie kan göra för att uppfylla 

äkthetskriteriet. Författarna har även gjort analysen av resultatet på ett tydligt sätt med tabeller 

så att datainsamlingen har tydliggjorts. Detta ska säkra att studien genomförts på ett kvalitativt 

sätt så att den blir replikerbar vilket är ett kriterium som Bryman och Bell (2017) nämner i sin 

bok Företagsekonomiska Forskningsmetoder. 

 

3.2 Forskningsmetod 

Den forskningsdesign som författarna ansett passa denna studie är en kvalitativ forskning. 

Författarna vill utforska och beskriva nya ämnen och idéer inom entreprenörskapet hos artister. 

Utifrån att ämnet om artisters entreprenöriella beteende och varför entreprenörskap är viktigt 

för artister är något obeforskat är det intressant att studera. Studien är av kvalitativ inriktning 

där metoden som används är abduktiv med en explorerande karaktär utifrån artisters beteende 

och affärsmodeller är något obeforskat. Den explorerande karaktären studeras utifrån befintliga 

teorier vilket gör att studien är av abduktiv forskningsmetod. Denna typ av fallstudier måste ha 

en tydlig avgränsning för att sätta sig in och skapa sig en djup förståelse (Denscombe, 2018). 

Studien har ett stort fokus på ord istället för siffror samt att teorier och insamlad data baseras 

på artisters erfarenheter för att se ifall teorierna kan appliceras eller inte. På så sätt har 

författarna skapat en förståelse av personer för att förstå deras verklighet (Bryman & Bell, 

2017). Författarna började med att diskutera musikbranschen och hur entreprenörskapet är 
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inom branschen. Dessa frågeställningar var till en början väldigt generella för att sedan ställa 

mer ingående frågor om bland annat artisternas affärsmodeller. På så vis kunde 

intervjuobjektens synvinklar beskrivas och analyseras. Den insamlade datan analyserades 

genom att koda materialet till kategorier som också gjordes med stöd av tabeller vilket 

illustreras under resultatavsnittet. Denna typ av analys bidrog författarna med likheter, 

olikheter och andra synvinklar som analyserats och beskrivits.  

 

3.3 Intervjuer 

För att svara på frågeställningen har data samlats in via intervjuer med artister. Intervjuerna 

genomfördes under december 2020. Det var semistrukturerade intervjuer och intervjuobjekten 

tilläts att röra sig i flera riktningar. Frågorna var formulerade utifrån valda teorier på ett 

semistrukturerat vis så att intervjuobjekten kunde svara utifrån deras erfarenheter på ett fritt 

sätt (Bryman & Bell, 2017). Syftet var att intervjuobjekten skulle kunna prata om sina 

ståndpunkter, syn på frågorna och ämnet snarare än svara ja eller nej på frågorna. Efter det var 

ordningen på frågorna mindre viktig, alla frågor behöver nödvändigtvis inte ställas och 

intervjuaren ställde följdfrågor om den ansåg att det var passande. Intervjuerna anpassades efter 

varje intervjuobjekts erfarenheter och de svar som de gav under intervjuernas genomförande. 

Frågor förbereddes för att kunna besvara frågeställningen (se bilaga för intervjufrågorna). I 

början av intervjuerna gick intervjuaren igenom premisserna för intervjuerna och studiens 

etiska aspekter. Efteråt kunde intervjuaren svara på frågor om studien som uppkommit under 

intervjun.  
 

3.4 Urval 

Urvalet av data gjordes med hänsyn till dess relevans gällande frågeställningen som valts. För 

att möjliggöra en analys av artisters affärsmodeller var det avgörande att artisterna som 

intervjuas faktiskt bedrev entreprenöriellt arbete. Fokus låg på att kontakta artister med stor 

kontroll över alla delar av deras artisteri för att kunna ta del av den informationen som behövs 

för analysen. På så sätt var urvalet av en målstyrd karaktär (Bryman & Bell, 2017). Ett målstyrt 

urval innebär att deltagare strategiskt valdes ut för att vara relevanta för studiens frågeställning 

(Bryman & Bell, 2017). Konsekvenserna som denna typ av målstyrt urval är att studiens 

informanter med större sannolikhet kunde ge liknande svar på flera frågor. Urvalet ledde till 
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intressanta synvinklar när svar var olika varandra och när någon stack ut från mängden. Studien 

omfattades av 8 intervjuobjekt som alla arbetade inom musikbranschen. Urvalet är för att 

besvara studiens syfte och frågeställning genom olika perspektiv och infallsvinklar. Vidare har 

endast artiklar med vetenskaplig grund, samt vetenskapliga rapporter som behandlar 

frågeställningen använts för studien. 

 

3.5 Analysmetod 

Datan som författarna samlade in genom intervjuer och litteratur analyserades för att besvara 

frågeställningen. Analysmetoden som författarna ansåg mest lämplig för studien var att 

analysera resultatet utifrån studiens tabeller som är baserade på studiens teorier och ska kunna 

länkas till informanternas respondering. Detta innebar att text granskades, kodades och 

kategoriserades i dessa tabeller för att på så sätt få en god överblick för att sedan analysera 

materialet (Denscombe, 2018). Författarna har på så vis kunnat tolka och beskriva artisternas 

beteende och affärsmodeller utifrån beskrivna teorier. 

 

Författarna läste in sig noggrant på datamaterialet som insamlats vilket är av stor vikt för att 

kunna analysera den insamlade datan. Författarna läste de transkriberade intervjuerna flera 

gånger för att få en förståelse och känsla så att intervjuerna kunde förstås på djupet 

(Denscombe, 2018). Författarna till studien kunde efter noggrann läsning av transkriberingarna 

göra anteckningar som ledde till identifiering av kategorier i olika teman utifrån studiens 

frågeställningar. Dessa kategorier och teman baserades utefter det teoretiska ramverket som 

författarna använder sig av. Precis som Denscombe (2018) beskriver är anteckningar av data 

en bra möjlighet till att länka datamaterial för sedan tas med till analysen vilket författarna 

dragit nytta av (Denscombe, 2018). Efter att antecknat väsentlig information från intervjuerna 

kunde kopplingar beskrivas. Dessa anteckningar var viktiga för författarna under studiens gång 

för att kunna analysera och besvara studiens frågeställningar. Det är utifrån denna analysmetod 

som författarna bearbetade studiens material för att nå studiens slutsatser. Att dela upp 

datainsamlingen och i sin tur analysen efter teman från teorierna ledde till en tydlig och 

uppstyrd analysmetod. Detta var ett stort hjälpmedel under hela studiens arbetsgång vilket har 

fördjupat författarnas bild av artisters entreprenöriella arbete. 
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3.6 Källkritik 

I studien används andrahandskällor i form av vetenskapliga texter, hemsidor och böcker. De 

vetenskapliga teorierna är valda med ett kritiskt perspektiv så att trovärdigheten och relevansen 

har en hög standard. Tidigare forskning är hämtade från tidigare nämnda trovärdiga 

sökdatabaser och informationen från detta har utvärderats för möjligheten att kunna appliceras 

i denna studie. Hemsidor och andra liknande källor har använts som exempel och har 

utvärderats så att de kommer från vedertagna och trovärdiga publikationer. 

3.7 Studiens etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det sex etiska regler forskaren bör förhålla sig till inom 

företagsekonomisk forskning som i denna studie kommer att has i åtanke. Dessa är: 

 

● Informationskravet 

○ Information om undersökningens syfte kommer att tydligt presenteras för de 

involverade och vilka moment som undersökningen består av. 

● Samtyckeskravet 

○ Alla individer som intervjuas ska veta om att deras deltagande är frivilligt och 

att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande om de så önskar. 

● Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

○ Alla personuppgifter som ingår i undersökningen kommer förvaras med 

säkerhet så att obehörig ej kan komma åt dem. 

● Nyttjandekravet 

○ Uppgifterna som samlas in i denna studie kommer endast användas för 

forskningsändamålet. 

● Falska förespeglingar 

○ Undersökningspersonerna kommer ej erhålla vilseledande information om 

undersökningen. 

● Deltagarna ska inte ta skada av undersökningen. 

Dessa etiska riktlinjer är något som författarna har stor respekt för och har därför beaktas under 

hela studiens gång. Detta innebär att alla intervjuobjekt hade rätt till att välja ifall informationen 

ska få användas eller inte. Det ska på så sätt bidra intervjupersonerna med en trygghet så att 

deras svar inte förvrängs. 
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4 Resultat  

I studiens resultat kommer informationen från artisterna som intervjuades redogöras och 

beskrivas. Det som är det mest väsentliga för studiens syfte kommer nedan att beskrivas samt 

att citering från informanter kommer att finnas för att ge exempel på beteenden och 

affärsmodeller. Resultatet kommer innehålla information om vad som påverkar artister i deras 

vardag, hur de arbetar entreprenöriellt, vilka strategier som tillämpas och hur de kommer fram 

till dessa men även vad som är viktigt för att kunna arbeta med musik. Detta är information 

som ger grund för en diskussion som ska kunna besvara studiens syfte. Resultatet är endast 

hämtat från de intervjuer som författarna gjort med informanterna. 

4.1 Information om intervjuobjekten 

Intervju

objekt 

Musikstil Skivbolag Band eller 

solo 

Utbildning i musikbranschen 

1 Pop Ja Solo Självlärd  

2 Rock Nej Solo Självlärd  

3 Pop Nej Band Coaching från personer i 

musikbranschen och självlärd 

4 Hip hop Nej Solo Självlärd  

5 Rock Ja delvis Band Musikgymnasium 

6 Hårdrock Ja delvis Band Självlärd  

7 Elektronisk 

musik 

Ja tidigare Solo Musikproduktion på gymnasiet 

8 Hip hop Nej Solo Musikproduktion på folkhögskola  

Tabell 1. Information om intervjuobjekten 
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Skivbolag 

Samtliga av intervjuobjekten bedriver entreprenöriellt arbete men i olika grad. Vissa är helt 

självständiga medan vissa har skivbolag som gör ett visst affärsarbete åt dem. Exempelvis har 

intervjuobjekt 5 och hens band ett skivbolag som hanterar distributionen av deras musik. 

Intervjuobjekt 5 beskriver att det är skönt att ha skivbolaget i ryggen med sina 

distributionskanaler, tillverkning av CD och artwork. Skivbolaget har vissa krav, till exempel 

att ett album ska produceras, och ger i sin tur bandet en viss summa som täcker studiokostnader 

och liknande kostnader vilket inger en trygghet. Intervjuobjektet nämner dock att för ett band 

i deras storlek så är skivbolagets roll inte så omfattande. Allt som har att göra med turné och 

andra spelningar gör de själva.  

 

Intervjuobjekt 2 gör det mesta av det entreprenöriella arbetet själv och har inget skivbolag. 

Nackdelen med det beskriver hen som uteblivandet av säkerhet. Det måste vara hen själv som 

ansvarar för att dra in pengar, att hitta samarbeten och att släppa musik. ”jag måste kunna ha 

många många bollar i luften och ha många fötter att stå på”. Mycket tid försvinner till 

administrativt arbete och det går tid till utveckling av produkter snarare än kreativt arbete 

menar intervjuobjekt 2. Hen beskriver fördelen med att vara självständig från är den kontroll 

hen har över sitt arbete. Hen gillar att kunna göra videoredigering själv och att ha lärt sig de 

tekniska delarna i musikproduktionen vilket är ett resultat av att vara självständig. Även 

intervjuobjekt 8 är självständig och beskriver den största fördelen med att inte arbeta 

tillsammans med ett skivbolag som att hen får total kreativ kontroll. Hen tror även att skivbolag 

i många aspekter har misslyckats med att förnya sina marknadsföringsstrategier vilket ger hen 

en fördel när det kommer till att utveckla innovativa strategier.  

 

Utbildning i musikbranschen 

Det finns intervjuobjekt som har utbildat sig inom musikyrket, exempelvis intervjuobjekt 8 

som har gått på folkhögskola för musikproduktion. Samtidigt framkommer det från 

intervjuerna att det är viktigt att kunna lära sig entreprenöriellt och musikmässigt arbete på 

egen hand. För att lära sig musikproduktion så gick intervjuobjekt 7 musikproduktion på 

gymnasiet samt en kurs i entreprenörskap. Intervjuobjekt 7 påpekar dock att hen är mestadels 
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självlärd. Hen menar att det har hänt mycket på den senaste tiden, framförallt att man måste 

kunna många olika delar inom musikbranschen numera. Hen menar att det förut räckte med att 

kunna en grej och så kunde man delegera ut mycket men att det idag måste genomföras på ett 

entreprenöriellt sätt och att man måste klara många bitar själv för att vara lyckosam. 

Intervjuobjekt 7 menar att det gått bra för hen eftersom hen kunde göra flera saker själv såsom 

mixa, mastra, göra skivor och mera. Hen menar att det beror på vilken nivå artisten är på men 

att det till en början krävs mycket av artisten själv för att klara sig. 

4.2 Entreprenöriella beteenden 

4.2.1 Causation och Effectuation 

Tabellen nedan beskriver intervjuobjekten uppdelat utefter om de har mestadels ett 

Effectuation eller Causation beteende. 

 

Intervjuobjekt Effectuation eller Causation 

1 Effectuation 

2 Causation 

3 Effectuation 

4 Effectuation 

5 Causation 

6 Causation 
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7 Causation 

8 Effectuation 

Tabell 2. Intervjuobjekt, Effectuation eller Causation. 

När intervjuobjekten delas in utifrån Effectuation och Causation visas det att beslutsprocessen 

varierar. Vissa hade satt upp tydliga resultat och mål som de strävade efter med deras musik 

medans de andra menade att resultaten de uppnått inom musikbranschen endast var en 

konsekvens utav den musiken de haft möjlighet och vilja att producera. Intervjuobjekt 1 

beskriver en process där hen skapar den musik hen vill och kan och därefter låter detta avgöra 

vilka hen når ut till istället för att ha ett tydligt mål med sin musik. 

”För mig var det att göra musik som man själv tycker om, 

förhoppningsvis drar man till sig den sortens lyssnare som gillar det 

man gör, snarare än att fejka fram något för att få en specifik typ av 

publik” 

Intervjuobjekt 6 beskriver istället en mer Causation-baserad beslutsprocess. Hen har tydliga 

mål med sin musik både att nå ut till många lyssnare men också att bli ekonomiskt 

framgångsrik. Hen letar ständigt efter vägar för att nå dessa mål och väljer ofta att kompromissa 

andra saker, såsom hur kul arbetet är, för att nå dessa mål. 

”Jag har satt upp mål som jag vill göra, sedan hitta vägar för att nå dessa. 

Därefter är jag inte mätt. Utan då vill jag ha fetare spelning eller jobba 

med en viss person. Man kan blunda och slänga ihop en gryta så kan 

det bli bra men ofta blir det bättre om man följer ett recept.” 

Även om det gick att observera tendenser av båda tankesätten hos samtliga intervjuobjekt 

visade hälften av personerna en övervägande tendens utav Causation i sin entreprenöriella 

process medan den andra hälften lutade åt Effectuation. 
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4.2.1.1 Causation 

I tabellen nedan presenteras aspekterna som Causation bygger på för de artisterna med ett 

Causation baserat tankesätt. 

Intervju

objekt 

Mål Resurser Begränsningar Kriterier 

2 Tjäna 

mycket 

pengar och 

få spela live 

på stora 

scener. 

Kunskap om 

entreprenörskap, 

musikalisk 

erfarenhet, 

agentur och 

samarbetspartners 

Begränsad 

tillgång till 

marknadsföring

smöjligheter 

och likvida 

medel. 

Resurser väljs i syfte 

att kunna tjäna 

maximalt med pengar 

och få spela på stora 

scener. 

5 Nå en så stor 

publik som 

möjligt och 

tjäna mycket 

pengar. 

Bandmedlemmarnas 

kompetens, 

skivbolagets 

kontaktnät och 

samarbetspartners 

  

  

Begränsad 

tillgång på 

likvida medel. 

Resurser väljs i syfte 

att främst nå en så 

bred publik som 

möjligt men samtidigt 

tjäna pengar. 

6 Nå en så stor 

publik som 

möjligt och 

tjäna mycket 

pengar. 

Skivbolagets 

kontaktnät, kunskap 

om entreprenörskap 

och musikalisk 

erfarenhet. 

Begränsad 

tillgång på 

likvida medel. 

Resurser väljs i syfte 

att kunna tjäna 

maximalt med pengar 

och samtidigt nå ut 

till en så bred publik 

som möjligt. 

7 Nå en så 

bred publik 

som möjligt. 

Samarbetspartner, 

bokare, kunskap om 

entreprenörskap och 

musikalisk 

erfarenhet 

Begränsad 

tillgång på 

likvida medel. 

Resurser väljs i syfte 

att kunna nå ut till en 

så bred publik som 

möjligt. 

Tabell 3. Causation - Mål, resurser, begränsningar och kriterier. 
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Mål 

Hos de intervjuobjekt som hade tydliga mål var att dessa mål handlade om att nå en stor skara 

lyssnare eller att tjäna mycket pengar, oftast en kombination av dessa. Intervjuobjekt 5 

beskriver hur målet med musiken de gör är att försöka få fler fans. 

  

”Musiken är del av PR arbetet. Musiken är typ reklambladet för oss som 

artister. Därav försöker vi ändra smågrejer i musiken, gå andra vägar 

musikaliskt för att rikta oss till en större publik.” 

  

Intervjuobjekt 2 gör istället musik för att få eftersträvade live-spelningar och på så sätt tjäna 

mycket pengar. Detta har lett till att de framför cover-versioner av kända låtar för att 

tillfredsställa åskådarna och på så sätt få fler bokningar. 

 

Resurser 

De huvudsakliga resurserna artisterna använde sig av för att nå uppsatta mål var kunskap om 

entreprenörskap, musikalisk erfarenhet och deras kontaktnät. De flesta var till stor del 

självlärda inom både musik och entreprenörskap. Det vill säga att de sällan hade läst någon 

utbildning inom området eller relativt lite. Istället hade de letat källor online eller köpt böcker 

och andra läromedel på eget bevåg. Intervjuobjekt 5 beskriver hur hen gick tillväga såhär:  

  

”Jag har lärt mig via ex Youtube och artiklar och böcker inom 

musikbranschen. Självbiografier för ingångar har man fått intressanta 

vinklar för att nå andra vägar till musikbranschen. Den är en unik 

bransch. Jag har lärt mig efter hand, kollat upp oklara saker.” 

 

Begränsningar 

Samtliga av artisterna menar att deras mest begränsade resurs är pengar. Allt ifrån att producera 

musik till att arrangera liveframträdanden kostar pengar. Detta begränsar i sin tur möjligheterna 

för att nå sitt mål. För att lösa detta har flera av artisterna ingått samarbete med skivbolag. 

Såhär beskriver intervjuobjekt 5 hur skivbolaget hjälpt dem ekonomiskt: 
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”Pga. osäkerhet har vi valt skivbolag. Vi får pengar att göra album för 

ex 50 000 för ett album som täcker studiokostnader, vilket är dyrt, cd 

skivor tryckning och PR vilket är dyrt. Pengar som man kanske inte får 

tillbaka alltså skönt med skivbolag. De tar tillbaka det de lagt ut, 

därefter får vi ut procent på resten. För att köra själv skulle kräva stort 

eget nätverk och kapital ex 100-150 tkr. ” 

Kriterier 

Även om urvalet av resurser som använts av artisterna kortsiktigt haft många olika 

konsekvenser så har det långsiktiga kriterierna för resurserna som används varit att tjäna 

maximalt med pengar eller nå en så stor publik som möjligt. 

 

4.2.1.2 Effectuation 

I tabellen nedan presenteras aspekterna som Effectuation bygger på för de artisterna med ett 

Effectuation baserat tankesätt. 
 

Intervju

objekt 

Resurser Resultat Begränsningar Kriterier 

1 Musikalisk 

erfarenhet, 

kunskap om 

entreprenörskap, 

böcker och 

utbildningar, 

skivbolag, 

producent, andra 

artister och 

trendmakers som 

kan sprida 

musiken 

  

  

Nå en bred 

publik eller 

vara en mer 

nischad artist 

med mindre 

antal lyssnare 

Begränsad tillgång 

till 

marknadsförings-

möjligheter 

och likvida medel. 

Detta skapar 

svårigheter att nå 

en bred publik. 

Nå en så stor 

publik som 

möjligt men 

viktigast är att hen 

skapar den musik 

hen vill och kan. 
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3 Bandmedlemmar-

nas kompetens, 

samarbetspartners, 

manager, 

distribueringsföre-

tag, 

bokningsföretag, 

revisor och 

marknadsförare 

  

  

Tjäna pengar 

eller göra 

musik med 

konstnärliga 

ambitioner. 

Begränsad tillgång 

till 

marknadsförings-

möjligheter, 

likvida medel och 

kontaktnät. Detta 

skapar hinder för 

att tjäna maximalt 

med pengar. 

Göra musik som i 

största möjliga 

utsträckning 

uppskattas av dem 

själva och fansen. 

4 Kunskap kring 

digital 

musikproduktion, 

kunder och revisor 

 Tjäna pengar 

eller skapa en 

karriär där hen 

har kreativ 

frihet. 

Begränsad tillgång 

till likvida medel 

och kontaktnät. 

Detta skapar hinder 

för att tjäna 

maximalt med 

pengar. 

Hen vill ha 

maximal kreativ 

frihet och 

samtidigt tjäna 

tillräckligt med 

pengar för att 

livnära sig på 

musiken 

8 Grundläggande 

kunskap kring 

musikproduktion, 

samarbetspartner, 

bokare 

Nå en så bred 

publik som 

möjligt eller att 

skapa musik 

som är 

nytänkande 

och 

banbrytande 

Begränsad tillgång 

till 

marknadsförings-

möjligheter. Detta 

skapar hinder för 

att nå en så bred 

publik som 

möjligt. 

Hen vill skapa 

nytänkande och 

unik musik men 

samtidigt ha en så 

bred publik som 

möjligt så att hen 

kan livnära sig på 

musiken. 

Tabell 4. Effectuation - Resurser, resultat, begränsningar och kriterier 
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Resurser 

Samtliga artister ansåg att deras musikaliska erfarenhet, individuell eller kollektiv, var en utav 

deras nyckelresurser. Alla var dessutom till viss del eller helt självlärda gällande sitt 

musicerande. De flesta av artisterna menade också att deras kontaktnät var viktigt för deras 

karriär. Intervjuobjekt 4 har inget skivbolag som kan hjälpa med att vidga hens kontaktnät, hen 

har istället löst detta genom att använda sig utav sociala medier.  

  

”Facebookgrupper väldigt bra, det är mycket musik Facebookgrupper 

jag är medlem i och det här senaste året har jag börjat jobba med lite 

svenska artister som är här omkring. När jag började var det bara 

amerikaner och afrikaner, dem var lättast att nå ut till på nåt sätt. Det är 

just genom såna här grupper på Facebook och Instagram.” 

   

Resultat 

Artisterna beskriver olika typer av valmöjligheter gällande vilka resultat de kan arbeta mot 

utifrån de resurser de har tillgång till. De flesta väljer mellan att uppfylla sina konstnärliga 

drömmar eller jobba mot ekonomisk och publikmässig framgång.  

  

Begränsningar 

Artisterna upplevde inga begränsningar gällande vilka konstnärliga ambitioner de kunde uppnå 

med sin musik. Men bristen på likvida medel eller marknadsföringsmöjligheter gjorde att 

samtliga ansåg sig vara begränsade i hur många de kunde nå ut till och hur mycket pengar de 

kunde tjäna. Alltså var begränsningarna gällande vilka resultat de kunde uppnå en konsekvens 

av vilka resurser de hade tillgång till. 

  

Kriterier 

Samtliga artister ville i huvudsak uppfylla sina konstnärliga drömmar men de flesta ville utifrån 

detta samtidigt jobba mot ekonomisk eller publikmässig framgång. Kriterierna för vilka resultat 

som artisterna valde att arbeta mot var alltså oftast en kombination av dessa två aspekter, där 

det konstnärliga oftast var viktigast.  
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4.3 Affärsmodell 

4.3.1 Kundsegment, kundrelationer & kommunikationskanaler 

 

Intervju

objekt 

Kundsegment Kundrelationer Kommunikationska

naler 

1 Fokuserar på fans med 

liknande stil som hen 

själv. 

Kommunicera (posta) med 

jämna mellanrum för att 

hålla fansens intresse uppe. 

Sociala medier och 

streaming plattformar 

2 Försöker nå en bred 

grupp för att öka 

försäljning. 

Timear utgivning av musik 

efter fansens tillstånd 

Sociala medier och 

instrumentföretag 

som rekommenderar 

till fans. 

3 Har ingen uttänkt 

målgrupp. 

Samarbeten med andra band 

för att nå ut till andra fans, 

gratiskonserter 

Sociala medier 

4 Vill nå yngre killar för att 

inspirera dem. 

Erbjuder gratis tjänster till 

andra musiker (kunderna) 

Sociala medier 

5 De flesta är i 50-

årsåldern  

Bygga hajp, tävlingar, live 

streams och korta videoklipp 

från spelningar 

Sociala medier, 

rekommendationer 

6 Fansen är ca 30 - 50 år  Social kompetens viktigt för 

att få affärsmöjligheter 

Sociala medier 

7 Fansen är ca 20 - 25 år, 

försöker hitta personer 

som gillar stilen 

Köpa streams (så att det 

verkar som fler har lyssnat)  

Sociala medier 



 

29 
 

8 Fansen är ca 15 - 25 år Tävlingar där fans uppmanas 

att sprida musiken 

Sociala medier 

Tabell 5. Affärsmodell - Kundsegment, kundrelationer och kommunikationskanaler 

 

Kundsegment 

Vissa av intervjuobjekten beskriver tydligt vilka kundsegment de vill nå medan vissa fokuserar 

på skapandet av sin musik och räknar med att det kommer att leda till att de får ett visst 

kundsegment. Intervjuobjekt 3 menar att det är musiken som bestämmer vilken kundgrupp som 

de spelar till. Deras musik är ungdomlig popmusik vilket har påverkat vilka fans som de har. 

Åldersmässigt är fansen 15 - 27 år ungefär. Det är en bred målgrupp eftersom många lyssnar 

på popmusik menar intervjuobjekt 3. Ett annat synsätt beskrivs av intervjuobjekt 5 som 

tillsammans med hens band fokuserar mycket på vilka fansen är då deras kundgrupp just nu är 

relativt smal och risken finns att de inte kommer att följa bandet till festivaler i framtiden. Deras 

fans är främst över 50 år, vilket väckt en tanke menar intervjuobjekt 5. Dessa fans kanske inte 

kommer kunna följa bandet land och rike runt om fem år, vilket inte är långsiktigt hållbart. Den 

strategiska planen är nu att försöka göra musik som passar en yngre generation beskriver 

intervjuobjekt 5. Hen menar att det inte bara handlar om att förbättra sina ekonomiska 

förutsättningar, utan också om att utvecklas som artist och band. 

Kundrelationer  

Flera sätt att skapa och behålla kundrelationer beskrivs. Intervjuobjekt 1 lyfter vikten av 

marknadsföring och branding för att lyckas som artist. Hen menar att ett bra sätt att få hjälp 

med att marknadsföra sin musik på är att hitta en kontakt som är beredd att investera i det som 

artisten gör och som vet exakt hur man marknadsför den specifika musiken. Hen menar att ett 

annat bra sätt att marknadsföring sig på är att post:a med jämna mellanrum under en lång period 

och att dela det via så många kanaler som möjligt, detta för att hålla kunderna medvetna och 

intresserade. Ett annat sätt som intervjuobjekt 7 nämner är att göra utskick till bloggar som 

antas kommer att gilla musiken, istället för att göra massutskick, detta för att fokusera sitt 

budskap och ha större chans att nå kunder som är intresserade. Mycket handlar om 
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psykologiska knep beskriver intervjuobjekt 7 som på Myspaces tid köpte en tjänst som innebar 

att man fick fler spelningar så att man verkade mer populär än man var.  

 

Intervjuobjekt 8 jobbar på ett annat sätt när det gäller kundrelationer. Hen spenderar inte några 

pengar på att marknadsföra sig själv och sin musik. Istället förlitar hen sig på fansens lojalitet 

och att de kommer att stå för att sprida musiken vidare, vilket intervjuobjektet nämner på detta 

sätt: ”Känns som att min musik växer mer organiskt på det sättet”. 

Intervjuobjekt 5 beskriver sin syn så här: 

“Även om man kan prata så är det också viktigt att man kan leverera 

det man säger. Att bygga det successivt. Varje steg har sin spelplan. 

Man får försöka klara den nivån för att ta sig till nästa nivå med större 

möjligheter och större spelningar. Då ska man bygga en fanbase i 

efterhand. En kille fejkade sin marknadsföring då han köpte likes, 

vilket såg bra ut, han blev bokad i England och Tyskland men ingen 

kom. Därför är det viktigt att det finns ett intresse bland fansen.” 

 

Kommunikationskanaler 

Kanaler är sociala medier till stor del. Intervjuobjekt 1 menar att kanalerna att nå ut sin musik 

med är exempelvis Spotifylistor, digital streaming plattformar, Facebook, Youtube, Snapchat, 

TikTok, Youtubekanaler, "influencers", bloggar osv utöver tv, radio och tidningar. 

Intervjuobjekt 5 menar att det upplevs mer professionellt ifall en bokare kontaktar arrangörer 

än om man själv gör det. Det är alltså många gånger bättre att andra rekommenderar ett 

samarbete än att bandet själv gör det för det visar att någon tror på en och i sin tur indikerar att 

bandet kan dra mycket folk. 
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4.3.2 Nyckelresurser, nyckelaktiviteter & nyckelpartners 

Intervju

objekt  

Nyckelresurser Nyckelaktiviteter Nyckelpartners 

1 Kunskap om 

entreprenörskap, böcker 

och utbildningar 

Nätverkande och 

musikskapande 

Skivbolag, producent, andra 

artister och trendmakers som 

kan sprida musiken  

2 Kunskap om 

entreprenörskap 

Nätverkande Agentur som bokar 

spelningar och andra artister 

3 Bandmedlemmarnas 

kompetens 

Vårda och stärka 

kundgrupp 

Andra band som gör låtar 

tillsammans, manager, 

distribueringsföretag, 

bokningsföretag, revisor och 

marknadsförare  

4 Loyalty till beats Nätverkande och 

musikskapande 

Artister (kunder) och revisor 

5 Bandmedlemmarnas 

kompetens 

 

Marknadsföring och 

musikskapande 

Skivbolag och andra band 

6 Kunskap om 

entreprenörskap samt 

musiksinne 

Nätverkande och 

samarbeten 

Skivbolag 

7 Kunskap om 

entreprenörskap samt 

musiksinne 

Nätverkande och 

musikskapande 

Tidigare skivbolag, vänner 

som agerat som manager, 

andra artister och revisor 
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8 Kunskap om 

entreprenörskap samt 

musiksinne 

Nätverkande, 

marknadsföring och 

musikskapande 

Bokare, andra artister och 

revisor 

Tabell 6. Affärsmodell - Resurser, aktiviteter och partners 

 

Nyckelresurser 

En stor del av nyckelresurserna är det kunskapsmässiga kapitalet som artisterna besitter. Av 

olika utbildningar och erfarenheter så har intervjuobjekten utvecklat sina förmågor i 

entreprenöriellt och musikaliskt arbete. Ett exempel på hur detta mänskliga kapital 

tillförskaffas ges av intervjuobjekt 1. Hen lärde sig om affärsarbete genom att testa sig fram till 

en början. Det handlade om Reddit, Google, böcker om marknadsföring, försäljning och 

mycket mer vilket tillsammans med erfarenhet som säljare har lett till kunskapen om 

affärsarbete som krävs för att lyckas med artistarbetet. Ett mer konkret exempel på resurser ges 

av intervjuobjekt 4 som besitter beats (korta musikaliska stycken) som hen har skapat och äger. 

Därefter så kan artister hyra beatsen av intervjuobjekt 4 vilket innebär att artister använder sig 

av beatet i exempelvis 200 000 streams och när låten går över det antal streams så upphör 

leasingen och intervjuobjekt 4 äger rättigheterna till beatet igen. intervjuobjekt 4 har även en 

viss visuell stil när det kommer till logga och merchandise (merch, en extra produkt) vilket här 

ses som en resurs. 

 

Nyckelaktiviteter  

Intervjuobjekten beskriver hur de utför många entreprenöriella aktiviteter. Intervjuobjekt 1 

menar att det kreativa arbetet har förändrats den senaste tiden. 

“Musikbranschen är i ständig förändring, skulle säga att kreativiteten 

har blivit allt mer demokratiserad. Så det finns allt färre enstaka 

gatekeepers som bestämmer vem och vad som får nå en större publik. 

Till exempel var det omöjligt att spela in musik förut (innan 2000 talet) 
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på egen hand och på så vis blev man tvungen att skriva på sämre avtal 

men idag har inte skivbolagen monopol på det här längre på samma vis, 

så varje artist har mer att säga om hur de styr sin egen karriär och i 

vilken riktning. I och med att man oftast inte har stöd från något 

skivbolag och tröskeln in i branschen är lägre så faller alla de bitar som 

ett skivbolag tagit hand om på själva artisten. Så ifall man vill att det 

ska ske nåt får man ta tag i det själv helt enkelt, man satsar på sig själv.” 

  

Hen menar också att marknadsföring och branding är viktigt för att lyckas som artist, samt 

vikten av att våga träffa nya människor och att ta tillfällen. ”Det gäller bara att våga tro på 

något, gå ut och göra det.”, beskriver intervjuobjekt 1. 

Förutom att skapa musik är nätverkande den huvudsakliga aktiviteten för många av 

intervjuobjekten. För intervjuobjekt 7 handlar det mycket om hur hen ska exponera sin musik. 

Hen har lagt mycket tid på att utarbeta strategier för att nå rätt kunder. Detta har gjorts genom 

att nätverka och hitta nya kontakter för att på så vis nå dessa kanaler. Intervjuobjektet nämner 

också att hen försöker skapa kontakter med personer som har större plattformar än hen själv 

för att nå ut till fler. Intervjuobjekt 7 menar att nätverkande är en väsentlig del, det gäller att 

hitta rätt personer som kan göra saker för en som man själv inte kan göra. Hen menar att det är 

viktigt att det är folk i ens nätverk som kan hjälpa till med tjänster, vare sig det gäller 

marknadsföring eller något annat. 

 

Nyckelpartners 

Ytterligare är samarbeten med andra musiker en viktig aktivitet för många av intervjuobjekten. 

Intervjuobjekt 8 samarbetar ibland med andra artister men poängterar att hen endast gör detta 

ifall uppskattningen för varandras musik och artisteri är genuin. Även intervjuobjekt 3 

beskriver värdet av samarbeten. Hen samarbetar med andra band för att bredda sin publik. 

”Vi vill slå igenom med vår musik och samarbetar för att komplettera 

kompetenser. Vi har gjort två featurings, vi är på andras album och vi 

tar in andra på våra album. Målet är att det ska vara roligt, vi har 
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experimenterat extremt mycket för att det ska vara spännande. Vi vill 

jobba med andra konstnärer för att utöka och att skapa nya typer av 

musik. Från ett businessperspektiv kan man uppnå synergieffekter 

eftersom man kan nå ut till två bands fans och därmed nå ut till fler och 

möjligen utöka målgruppen, exempelvis att bredda målgrupp, nå äldre 

fans.”. 

 

Gällande arbetspartners så har vissa av intervjuobjekten tydliga kontakter såsom skivbolag som 

fixar kontakter till dem medan vissa är mer självgående och har färre tydliga och uppstyrda 

partners. Däremot använder sig vissa av de självstående artisterna sig av vänner och andra 

inofficiella partners för att driva verksamheten.  

Bandet som intervjuobjekt 6 spelar i samarbetar idag med ett skivbolag som står för att 

distribuera deras musik, utöver detta har de en bokare som hjälper dem att få spelningar. 

Skivbolaget har hjälpt deras band att vidga sitt kontaktnät, men för att kunna knyta nya 

kontakter och få nya erbjudanden är det av stor vikt att vara socialt kompetent poängterar 

intervjuobjekt 6. För att välja vilka erbjudanden som bandet ska acceptera har de en 

urvalsprocess som innefattar tre frågor: “Kommer arbetet vara roligt? Är det bra betalt? och 

Kommer detta leda till nya erbjudanden och möjligheter?” Om svaret är ja på minst två av 

dessa frågor accepterar bandet erbjudandet.  

Förutom redovisningen och bokning av spelningar så sköter intervjuobjekt 8 och hens vänner 

allt arbeta för att driva sitt artisteri. Hen är alltså självständig men har vänner som hjälper till 

med det som behövs. 
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4.3.3 Kostnadsstruktur, värdeerbjudande & intäktsgenerering 

Intervju

objekt  

Kostnadsstruktur Värdeerbjudande Intäktsgenererin

g 

1 Utbildning i 

musikskapande och 

entreprenörskap 

samt visuell 

marknadsföring  

Inspirera folk att följa sina 

drömmar. Motiverande musik 

Streaming och 

radio 

2 Musikinstrument, 

musikproduktion,  

Att alltid vara aktuell för sina fans 

och tillgänglig för 

samarbetspartners 

Livespelningar 

och tidigare 

merch 

3 Marknadsföring  Kontraster som möts, tillsammans 

skapar gruppmedlemmarna ett unikt 

erbjudande 

Livespelningar, 

stim 

4 Musikproduktions-

materiell 

Unik och enhetlig musik med en 

tydlig stil som går att känna igen 

Leasing av beats 

5 Marknadsföring, 

studiokostnader 

Musiken är unik Streaming 

6 Musikproduktion Anpassningsbarhet och levererar det 

som efterfrågas 

Livespelningar 

mest men även 

streaming och 

merch 

7 Musikproduktions-

materiell 

Skapa ett intressant varumärke och 

rikta sig till en specifik målgrupp. 

Livespelningar 

8 Revisor Skapa en unik image och tydligt 

skilja sig från konkurrenter 

Livespelningar 

tidigare, nu merch 

Tabell 7. Affärsmodell - Kostnadsstruktur, värdeerbjudande och intäktsgenerering 
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Kostnadsstruktur 

Många av intervjuobjekten kan hålla kostnaderna låga eftersom de kan skapa musik med gratis 

eller billiga produktionsprogram samt att det är gratis att marknadsföra sig på sociala medier. 

Vissa av intervjuobjekten tar inte heller ut någon lön. Det bör här läggas till att detta kan 

påverka musiken. Exempelvis intervjuobjekt 2 beskriver att mycket tid försvinner från 

musikskapandet till administrativt arbete: 

“Men även vara på hugget alla timmar på dygnet tills jag har bokat 

spelningar fungerar klockan sju på morgonen och har bokat spelningar 

klockan 02.00 på natten. Så kontoret har aldrig stängt så det är att vara 

ständigt på hugget och att vara hungrig med uppsatta mål och bara 

arbeta för målen kommer inte av sig själv men att vara aktuell är väl 

regel nummer ett då så ja.” 

  

Intervjuobjekt 3 anställer promoters och andra för att marknadsföra bandet och bandets musik. 

Hen menar att marknadsföraren inte gör något som bandet inte själva skulle kunna göra men 

att det ger dem frihet att fokusera på musiken. Intervjuobjekt 3 och flera andra av 

intervjuobjekten har revisor vilket de beskriver som en stor lättnad. 

Det som kostar för vissa av intervjuobjekten är studiokostnader och i vissa fall produktionen 

av musiken. Intervjuobjekt 6 beskriver att en produktion kostar mellan 70 – 100 tusen kronor 

vilket innefattar att mixtra och producera ett album. Hen beskriver också att hen skulle kunna 

göra detta själv om hen utbildade sig. 

 

Värdeerbjudande 

Gällande värdeerbjudande så lyfter vissa intervjuobjekt fram musiken som de skapar medan 

vissa andra nämner en unik och bra entreprenöriell strategi. Intervjuobjekt 3 menar att bandet 

tillsammans kan skapa något som är unikt. 

”Kontrasterna som möts. Jag själv kan inte skapa något musikaliskt 

som är unikt, så är det för de flesta. Men när bandet tillsammans möts 
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skapas något unikt. Det finns många talanger men bandet har en unik 

mentalitet som är egen, vi är mycket motiverade av att göra bra musik 

och många andra tänker mer på hur musiken ska tas emot.” 

 

Intervjuobjekt 8 beskriver sitt värdeerbjudande såhär:  

”Musik som inte låter som andra svenska artister, samt en unik 

image.” 

 

Intervjuobjekt 2 menar att det finns en igenkännlighet i hens musik och röst. Hen lyfter att ha 

en genomtänkt affärsplan gör hen mer attraktiv än konkurrenter och att bokare kan känna sig 

trygga i att de vet vad de får. Intervjuobjekt 2 har också ett helhetstänk med det audiovisuella 

och tekniska aspekter med livespelningar vilket gör att hen är lätt att samarbeta med. En annan 

viktig aspekt för att generera omsättning menar hen är att våga sticka ut, våga göra det som 

andra kanske inte tycker är rimligt. 

  

”Petter Northug har kommit med en julsång. Bara det är helt löjligt men 

det slår. Det är en massa paradise hotell-deltagare, bloggare och Ex on 

the beach-deltagare, och you name it som bara går in på 

musikmarknaden av någon anledning nu. Men de lyckas för att de har 

ett fundament och en grund där några av dem är kända för något som 

inte har någonting med musik att göra men de har en grund där det 

pushas framåt.” 

 

Intäktsgenerering 

Livespelningar är den största inkomstkällan för flera av intervjuobjekten. Intervjuobjekt 8 

beskriver det såhär: ”Innan Corona var det live, nu är det merchen.”. Testperson 4 genererar 

intäkt från att leasa ut beats. Intervjuobjekt 1 genererar intäkt i huvudsak från streaming på 

Spotify och andra digitala plattformar. 
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Intervjuobjekt 3 lyfter även bidrag och stipendier som en viktig aspekt av bandets ekonomi. 

”Vi får mycket pengar från kommunala bidrag för att göra musik. Fonder som bidrar är en stor 

del och har varit sen första dagen, vi tjänar inte på det utan de används till produktionen av 

musik och exempelvis musikvideor.” 
 

5 Analys 

I analysen kommer det samlade resultatet att analyseras för att identifiera beteendemönster och 

affärsmodeller som artister använder sig av. Artisternas entreprenöriella arbete kopplas 

samman med studiens teoretiska ramverk för att kunna dra slutsatser om artisternas arbete i 

dagens musikindustri. 

5.1 Entreprenöriella beteenden 

5.1.1 Causation och Effectuation 

Det framgick i resultatet att det var en tydlig skillnad mellan de intervjuobjekt som hade en 

entreprenöriell process baserad på Effectuation respektive Causation. Denna skillnad var 

tydligast i deras skaparprocess gällande musiken de producerade.  

 

Med denna studie som grund och utifrån teorin om Causation och Effectuation, kan artisterna 

delas in i två entreprenöriella kategorier av beteende: 

  

● Artister som anpassar musiken de skriver för att uppnå ett eller flera specifika mål 

(Causation). 

● Artister som skriver den musik de vill och kan, och låter resultatet bli en konsekvens 

av detta (Effectuation). 

  

Det gick inte att observera någon tydlig korrelation mellan dessa beteenden och andra aspekter 

såsom musikalisk utbildning, musikgenre eller i vilken utsträckning personen samarbetade med 

andra.  
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Ifall de olika aspekterna bryts ner som Causation respektive Effectuation processen bygger på 

kan det visas ett antal samband mellan artisterna, som i denna studie som lutade åt antingen 

Causation eller Effectuation. 

  

● Causation 

○ Ett specificerat mål hen vill uppnå.  

○ För samtliga artister som tog beslut utifrån ett Causation tankesätt var 

deras mål att nå ekonomisk framgång, en bred publik eller både och. 

○ Ett antal olika resurser för att uppnå målet.  

○ Samtliga artisters huvudsakliga resurs de använde sig av var kunskap 

inom entreprenörskap och musicerande. De var till stor del självlärda 

och lärt sig mycket via källor och läromedel online. Alla poängterade 

också vikten av att ha ett förmånligt kontaktnät. Dessutom hade samtliga 

någon typ av utomstående professionell hjälp i form av skivbolag, 

bokare eller agentur. 

○ Begränsad tillgång till alla eller vissa resurser.  

○ Alla artister upplevde att deras största begränsning för att nå deras 

eftersträvade mål var brist på kapital eller ett undermåligt kontaktnät. 

De menade att detta begränsade utsträckningen av hur väl de kunde 

uppfylla sina mål.  

○ Kriterier för vilka tillvägagångssätt eller resurser som väljs. 

○ Kriterierna för vilka resurser som skulle användas eller beslut som skulle 

tas baserades på att maximera hur mycket pengar som kunde tjänas eller 

hur stor publik artisten hade möjlighet att nå ut till. 

 

● Effectuation 

○ Ett antal resurser hen har tillgång till.  

○ Resurserna bestod utav kunskap, erfarenhet och kontaktnät. Likt 

Causation var artisterna i stor utsträckning självlärda. Kontaktnätet 

bestod till största del utav vänner. 

○ Ett antal olika resultat som kan uppnås (som kan genereras genom 

beslutsprocessen).  
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○ Samtliga artister upplever ett dilemma gällande att de känner sig behöva 

välja mellan att uppfylla sina konstnärliga ambitioner eller att nå 

kommersiell framgång. 

○ Begränsningar gällande vilka resultat som kan uppnås.  

○ Alla kände sig begränsade i hur stor kommersiell framgång de kunde 

uppnå. Precis som för de med en Causation-baserad entreprenöriell 

process upplevde de att detta berodde på brist på likvida medel. Utöver 

detta upplevde de flesta också att det berodde på brist på 

marknadsföringsmöjligheter och kontaktnät. 

○ Kriterier för vilket resultat som väljs.  

○ Dessa kriterier var oftast att artisten skulle ha kreativ frihet i sitt 

skapande och en publik som genuint uppskattade samma typ av musik 

som artisten själv. Men eftersom många av artisterna ville att musiken 

skulle bli deras leverne blev valet av resultat en kompromiss mellan 

kreativ frihet och kommersiell framgång. 

 

 

Den tydligaste skillnaden mellan de artister som hade en Causation respektive Effectuation 

baserad process som gick att observera var betydelsen av kreativ frihet hos artisterna. För alla 

artister som agerade utifrån ett Effectuation tankesätt var kreativ frihet och konstnärliga 

ambitioner av stor betydelse, de ansåg sig ibland behöva kompromissa detta av ekonomiska 

skäl men det var tydligt att de värderar det högt. De artister som agerade utifrån ett Causation 

baserat tankesätt var å andra sidan till stor del eller helt fokuserade på att nå kommersiell 

framgång. En anledning till detta kan vara att konstnärliga ambitioner ofta är abstrakta och 

diffusa, därmed också svåra att definiera som specifika mål. Många av Effectuation-artisterna 

ville också skapa unik och säregen musik. Denna ambition gör det svårt att beräkna vad 

resultatet kommer att bli eftersom de vill göra något nytt som inte gjorts tidigare och därmed 

också försvårar att förutsäga ett resultat. Denna observation stämmer överens med Sarasvathys 

teori (2001) angående att Effectuation oftast leder till mer nytänkande och säregna resultat till 

skillnad från Causation (Sarasvathy, 2001).  

De huvudsakliga resurserna som används inom Causation och Effectuation var rätt lika. Det 

var oftast på något sätt en kombination av kunskap och kontaktnät. Kunskapen kring 

entreprenörskap och musik var till stor del eller helt självlärd hos artister med både Causation 
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och Effectuation beteende. Den stora tillgången på källor och läromedel online ansåg de flesta 

vara den största bidragande faktorn till den kunskap de besitter. Alltså kan det anses att internet 

sannerligen gjort det lättare att skaffa sig den kunskap som krävs för att arbeta som artist, och 

att detta i sin tur har gjort musikindustrin mer demokratisk genom att minska 

kunskapsbarriären. När det gäller kontaktnät hade artisterna dock gått tillväga på lite olika sätt. 

De artisterna med ett Causation baserat tankesätt hade tagit hjälp av utomstående professionell 

hjälp i form utav skivbolag, bokare eller agentur för att på så sätt vidga sitt kontaktnät. De flesta 

Effectuation baserade artister hade å andra sidan i linje med Effectuation arbetat i stor 

utsträckning utifrån de kontakter de haft tillgång till. Dessa kunde till exempel vara vänner eller 

bandmedlemmar, vissa hade använt sig av sociala medier för att knyta kontakter. Det är viktigt 

att poängtera att många av artisterna med Effectuation beteende också hade utomstående 

professionell hjälp med sitt kontaktnät men den var avsevärt mer begränsad än hos artisterna 

med Causation beteende. Denna observation är utifrån teorin om Effectuation och Causation 

ett exempel på hur Effectuation beteende innebär att utgångspunkten är de tillgängliga 

resurserna och Causation innebär att utgångspunkten är att skaffa sig de resurser som behövs 

för ett förutbestämt mål (Sarasvathy, 2001). 

 

Den huvudsakliga begränsningen hos artister med Causation och Effectuation beteende var 

bristen på likvida medel. Effectuation artisterna ansåg inte att detta begränsade deras 

konstnärliga ambitioner men precis som Causation artisterna upplevde de att detta begränsade 

hur stor kommersiell framgång de kunde uppnå. Effectuation artisterna valde då att främst 

jobba mot att uppfylla sina kreativa drömmar och prioritera detta före inkomst och popularitet. 

Causation artisterna valde då istället att ta hjälp från till exempel skivbolag som kan 

tillhandahålla större kapital för att på så sätt maximera chansen att uppnå sina kommersiella 

mål. Denna observation är återigen ett bra exempel på skillnaden mellan Causation och 

Effectuation. Eftersom Causation beteende innebär att skaffa sig de resurser som behövs för att 

uppfylla sitt mål medans Effectuation innebär att anpassa resultatet utifrån tillgängliga resurser 

(Sarasvathy, 2001). 
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5.2 Affärsmodeller 

5.2.1 Kundsegment, kundrelationer & kommunikationskanaler 

Från studiens resultat framkom en strategi gällande kundsegment. Artisten väljer först sin 

musikstil och låter därefter musiken bestämma vilka som ska bli kunder. Det beskrivs att 

kunderna kommer till artisten på ett ”organiskt” sätt och att artisterna räknar med att det finns 

potentiella kunder som kommer att uppskatta precis den musikstil som de har. Till detta hör till 

att artisten inte gör någon analys över vilka kunderna är och vad kunderna har för intressen och 

preferenser. Detta kan tolkas som uteblivandet av en strategi då artisten inte har en tydlig plan 

eller uppfattning över kundsegmenten. Möjligen finns det dock en omedveten strategi, 

exempelvis en artist som nämnde att hen försöker göra musik som hen själv hade uppskattat 

som ung.  

 

En annan strategi som har framkommit är att artisten strävar efter att förstå och utvärdera 

information om kunderna och samhället. Det framkom att vissa av artisterna hade för gamla 

fans vilket skulle kunna leda till att hen tappar konsertbesökare i framtiden. Detta försöker hen 

ändra genom att förnya musikstilen och satsar på mer ungdomliga låtar. Artisten analyserar 

alltså kundsegmenten och försöker nå en ny kundgrupp. Detta liknar ytterligare en strategi som 

går ut på att vara uppmärksam på tekniska och samhälleliga förändringar och låta detta påverka 

musikskapandet och marknadsföringen. Här beskrivs det att analysera vilka potentiella kunder 

som finns och att testa sin musik på andra kundsegment för att kunna nå ut till fler potentiella 

kunder. I denna strategi är musikskapandet mer flexibelt och kundernas önskemål tas i 

beaktning i den musikaliska skapandeprocessen. 

 

Timing är en viktig aspekt i kundrelationerna vilket lyfts i intervjuerna. Dels beskrivs det att 

analysera hur kundernas tidsmässiga sinnesstämning är, exempelvis en artist som släpper 

somrig musik på sommaren och gör andra liknande timeade utskick. Även att hålla kundernas 

intresse uppe genom att det inte ska gå för lång tid mellan låtsläpp och annan kommunikation 

kräver en tidsmässig strategi. Vikten av detta har särskilt uppmärksammats nu då det har varit 

svårt att hålla sig relevanta under Covid-19 pandemin för vissa artister, speciellt de som 

huvudsakligen interagerar med sina kunder genom liveframträdanden.  
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Tre strategier gällande att nå nya kunder kan identifieras. Den första är att göra massutskick 

och försöka nå så många potentiella kunder som möjligt, den andra strategin är att söka upp de 

kunder som med största sannolikhet kommer att uppskatta artistens musik och därmed bli 

kunder. Fördelarna med att rikta in sig på vissa sannolika grupper att marknadsföra sig mot är 

att artisterna eventuellt kan få fler kunder som är lojala och som brinner för musiken. Den tredje 

strategin går ut på att inte göra någon direkt marknadsföring. Det beskrivs som att kunderna 

själva ska få stå för spridningen av musiken vilket kan skapa en samhörighet dem emellan. 

Detta är även likt det förtroende som vissa artister försöker uppnå. De vill bara rikta sig på 

kunder som verkligen uppskattar musiken och artisten.  

 

Ytterligare ett sätt att marknadsföra sig beskrivs som att låta musiken vara marknadsföring i 

sig. Exempelvis så beskriver en artist att låtarna är som ”reklamblad” för bandet. Spotify och 

andra streamingtjänster genererar inte så mycket för vissa artister. Istället är 

streamingplattformarna mer av en plats att hitta nya kunder så att artisterna sen får stor publik 

på liveframträdandena, vilket för många artister är den huvudsakliga inkomstkällan. Enligt 

denna strategi kan musikskapandet ses som marknadsföring. Det kan innebära att musiken 

skapas på liknande sätt som marknadsföring skapas för att nå ett visst kundsegment.  

 

Samtliga av de intervjuade artisterna använder sig av sociala medier. Det är många gånger den 

huvudsakliga kommunikationskanalen för att nå ut till nya och befintliga kunder. Fördelarna 

med sociala medier är att de ofta är gratis, till skillnad från många andra kanaler, och att de 

möjliggör för artisten att kunna interagera med kunderna på ett enkelt och personligt sätt. 

Utöver det använder sig artister av kontakter för att sprida sina budskap och att bli 

rekommenderade till nya kunder.  
  

5.2.2 Nyckelresurser, nyckelaktiviteter & nyckelpartners 

När det kommer till resurser som är väsentliga för artisternas arbete så nämner flera av 

artisterna just kunskap för att utvecklas och bygga vidare på sin musik. Vare sig den kunskapen 

kommer från en själv, kollegor från bandet eller andra band som bygger på samarbete. Detta är 

något som Osterwalder och Pigneur (2010) beskriver i affärsmodellens block om 

nyckelresurser och nyckelpartners, vilket är det mänskliga kapitalet. Det mänskliga kapitalet 

är en typ av resurs i affärsmodellen vare sig det är in-house eller inhyrt vilket i detta fall kan 

appliceras till bandmedlemmar. För bandets ledare (entreprenören) blir alltså hens nyckelresurs 
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kunskapen som dem kan bidra bandet med så att bandet kan producera och distribuera musik 

som entreprenören är nöjd över. Just kunskapsdelningen påpekar intervjuobjekt 3 i citatet ovan 

där personen säger “Vi vill slå igenom med vår musik och samarbetar för att komplettera 

kompetenser”. Det mänskliga kapitalet kan även kopplas till nyckelpartners som flera av 

intervjuobjekten nämner är andra band. Där blir det mänskliga kapitalet hos ett annat band en 

möjlighet för en strategisk allians som nämns i teorin om nyckelpartners. En strategisk allians 

skulle kunna bidra artister med erfarenheter men även en minskad risk då kostnader skulle 

kunna fördelas på fler personer. Detta skulle kunna vara i form av utrustning som behövs för 

musikproduktion. Ett annat sätt som intervjuobjekt 4 nämner är leasingen av sina beats vilket 

också är en typ av strategisk allians för att tillsammans få ut musik.  

 

Flera av de intervjuade artisterna nämner kunskap och samarbete som en stor del för att 

utvecklas och förbättra sitt musikala arbete. När författarna därefter studerade vad artisterna 

ansåg vara de viktigaste aktiviteterna för att just utvecklas så var det att nätverka med andra. 

Det bildar på så sätt ett mönster som illustreras nedan. 

 

 
Figur 2. Illustrering av utveckling - Bildlig beskrivning av den iterativa processen av 

utveckling. 

 

Utifrån intervjuobjekten som intervjuats i denna studie kan det tydas att nätverkande strategier 

bygger på de tre delarna av Osterwalder och Pigneurs (2010) affärsmodell som är 

nyckelresurser, nyckelaktiviteter och nyckelpartners. Utifrån dessa tre block kan författarna se 

ett mönster hur artister utvecklas som mest. Strategierna för artister i dagens musikbransch 

består på så sätt till stor utsträckning av just nätverkande. Nätverkandet skapar som figuren 

tydliggör lite av en dominoeffekt som skapar allianser i form av samarbeten och nätverk. 

Artisten får på så sätt med kunskap och därmed förbättras deras entreprenöriella arbete. Just 

skapandet av allianser med personer som har större plattformar är något som intervjuobjekt 7 
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nämner vilket kan kopplas till det intervjuobjekt 1 säger om att våga träffa nya människor och 

ta vara på tillfällen som uppstår. 

5.2.3 Kostnadsstruktur, värdeerbjudande & intäktsgenerering 

Utifrån intervjuobjektens respondering under intervjuerna har olika svar givits hur artisterna 

genererar intäkter, var artisterna har mer kostnader samt vad de erbjuder som är unikt. För att 

generera intäkter använder sig artisterna av olika sätt, däribland livespelningar, streams och 

leasing. Det som är gemensamt hos de flesta intervjuobjeken är att de arbetar efter att hålla 

kostnaderna låga och hitta produktionsprogram som är billiga eller gratis. Nästa alla aktiviteter 

kostar, så det handlar om att skapandet genererar mer än vad kostnaderna mynnar ut i. Just 

sociala medier är något som intervjuobjekten talar om som en aktivitet som är gratis men kan 

leda till intäktsgenerering. Via sociala medier kan värdeerbjudandet beskrivas samt visas för 

kunder och potentiella kunder (lyssnare, köpare av musik samt samarbeten). Ett annat sätt som 

intervjuobjekt 3 nämner är att ha personer som promotar och marknadsför musiken. Detta tyder 

på att personen vill lägga sitt fokus på att skapa sitt värdeerbjudande, det är alltså olika 

strategier som används för att generera intäkter.  

 

För att lyckas med sin affärsmodell så måste artister prioritera, antingen genom att investera i 

resurser som kan förbättra artistens värdeerbjudande eller att försöka utnyttja billiga och gratis 

verktyg för att hålla kostnader nere och skapa utifrån de resurser som finns tillgängliga. 

Liknande sätt gäller när det kommer till intäktsgenerering, det gäller att ta vara på det som finns 

tillgängligt. Det är något som intervjuobjekt 2 nämner att hen måste vara redo att ta ett jobb 

alla timmar på dygnet, annars är det kanske någon annan artist som tar den möjligheten. 

Strategierna kring kostnadsstruktur och intäktsgenerering kan på så vis ses på liknande sätt, det 

gäller att ta vara på tillfällen vare sig det gäller förfrågningar gig eller till exempel 

musikproduktionsprogram som är tillgängliga för alla. 

 

När det kommer till strategier inom att skapa ett värdeerbjudande så hanterades det på olika 

sätt. Några av intervjuobjekten arbetar för att skapa något unikt medan andra arbetar för att 

vara aktuella. Det är olika strategier där strategin att hålla sig aktuell syftar mer till att artisten 

är anpassningsbar och arbetar utefter marknadens önskemål. Strategin att skapa något unikt 

kräver andra prioriteringar då marknaden är mindre och möjligheterna att sprida sin musik kan 

vara tuffare. För artister som väljer denna typ av strategi kan det krävas ett större fokus på 
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marknadsföring för att nå ut till marknaden. Detta kan beskrivas utifrån vad intervjuobjekt 8 

säger “musik som inte låter som andra svenska artister, samt en unik image”. Det här är typiska 

val som artister måste göra när de skapar och distribuerar sin musik. Strategierna blir på så sätt 

olika utefter hur deras värdeerbjudande ser ut. 

 

Ytterligare för att generera intäkter visar studien på en strategi som framhåller att vara flexibel. 

Under Covid-19 pandemin har många av artisternas huvudsakliga källa till intäkt försvunnit 

med liveframträdanden och de har varit tvungna att hitta andra strategier för intäktsgenerering. 

Flexibiliteten gäller även för den tekniska utvecklingen. Streamingtjänsternas låga lönsamhet 

har lett till att artister har fått hitta andra intäktskanaler. Merch och andra kringprodukter och 

tjänster är en stor del av vissa artisters intäktsgenerering. Merchen har beskrivits som en enkel 

sak att erbjuda och att stora marginaler kan tas ut, samt att ge kunderna ett minne och ett sätt 

att visa sin uppskattning.   

5.3 Sammankoppling av Causation och Effectuation med 

Affärsmodeller 

Den största påverkan Causation och Effectuation har på artisternas affärsmodeller är vilken del 

av affärsmodellen som de väljer att utgå ifrån och planera efter. Eftersom Causation artisterna 

hade tydliga kommersiella mål började de med att utgå ifrån sina mål gällande 

intäktsgenerering och kundsegment och anpassade sedan resten av sin affärsmodell utifrån 

detta. Effectuation artisterna började istället med att bestämma vilka nyckelresurser och 

nyckelpartners de hade tillgång till och planerade sedan resten utav sin affärsmodell baserat på 

detta.  

 

Causation bygger således på att artisterna behöver kunna förutse hur delarna kundsegment och 

intäktsgenerering kommer reagera baserat på vilka beslut som tas. Detta innebär att deras val 

av och planering kring de andra delarna av affärsmodellen baseras på hur förutsägbar positiv 

påverkan de har på kundsegment och intäktsgenerering. Detta krav på förutsägbarhet kan 

observeras i denna studie eftersom Causation artisterna inte hade några ambitioner att deras 

värdeerbjudande skulle vara unikt eller säreget. Detta beror sannerligen på att Causation artister 

behöver göra musik som har en förutsägbar positiv påverkan på kundsegment och 

intäktsgenerering. Eftersom det är svårt att veta vad för effekt nytänkande och säregen musik 

kommer ha på dessa delar av affärsmodellen väljer Causation artisterna att göra en mer 
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etablerad och redan intäktsgenererande typ av musik. Denna observation stämmer också 

överens med Xu och Koivumäki (2019) syn på Causation att en Causation syn på 

affärsmodeller kan leda till att nya innovativa lösningar missas (Xu & Koivumäki, 2019). 

5.4 Analyssammanfattning 

Det fanns flera tydliga skillnader och likheter i entreprenöriellt beteende mellan de 

resultatbaserade och resursbaserade artisterna. Effectuation tankesättet ledde till att artisterna 

hade mer konstnärliga ambitioner med sin musik medans Causation baserade artisterna sökte 

kommersiell framgång. Resursmässigt var de rätt lika gällande vilka resurser som artisterna 

ansåg var viktigast men Causation artisterna var i större utsträckning benägna att söka 

utomstående professionell hjälp. Samtliga artister ansåg att deras största entreprenöriella 

begränsningar var en konsekvens utav brist på likvida medel. För Effectuation artisterna 

innebar detta att deras möjlighet att nå kommersiell framgång begränsades medans Causation 

artisterna sökte utomstående hjälp från skivbolag och liknande för att på så sätt maximera 

chansen att nå kommersiell framgång. 

 

Artisternas affärsmodeller är många eftersom de måste arbeta parallellt med flera områden 

samtidigt, såsom musikproduktion, marknadsföring, planering av livespelningar med mera. 

Men utifrån responderingen från intervjuobjekten blir det tydligare att deras strategi främst 

handlar om att skapa musik. Intervjuobjektens vision var främst att skapa musik som de själv 

uppskattade vilket gjorde att det entreprenöriella arbetet kom i andra hand. Utifrån det så kan 

det ifrågasättas ifall artister ska bli mer entreprenöriellt fokuserade för att nå en större 

målgrupp.  

 

Strategierna för att nå ut till kunder och övriga är främst genom sociala medier. Detta är på 

grund av dess enkelhet och att de är gratis. Att samtliga intervjuobjekt nämner sociala medier 

som ett bra sätt att skapa bättre förutsättningar för sig själv tyder på att sociala medier är en 

god strategi, vare sig det gäller att sprida sin musik eller att få kontakt med likasinnade. Dessa 

strategier har en gemensam nämnare och det är att utveckla sig själv vilket i sin tur ska förbättra 

förutsättningarna som artist. Vare sig nätverkandet gäller att hitta samarbete eller breddande av 

sitt nätverk så leder det till fler erfarenheter. Utifrån intervjuobjektens beskrivningar så kan det 

på så sätt tolkas som att alla strategier som väljs främst är för att utvecklas som artist, vilket i 

sin tur ska leda till förbättrade förutsättningar. 
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Slutligen görs analysen att artisternas Causation eller Effectuation beteenden påverkar hur 

deras affärsmodeller ser ut (se figur 1 för bildlig beskrivning av sambandet). Causation och 

Effectuation hade en tydlig påverkan på vilka delar av affärsmodellen artisterna utgick ifrån 

när den formades. Causation innebar att modellen formades utifrån mål gällande kundsegment 

och intäktsgenerering medans Effectuation utgick ifrån vilka nyckelresurser och 

nyckelpartners artisten har tillgång till. Causation artisternas krav på förutsägbarhet gällande 

kunder och inkomst ledde till att de inte hade samma konstnärliga och innovativa ambitioner 

med sitt värdeerbjudande jämfört med effectuation artisterna. 

6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 

Syftet med den här studien var att besvara frågeställningen: 

Hur kan teorierna om Causation, Effectuation och affärsmodeller beskriva artisters 

entreprenöriella arbete i dagens musikindustri? 

 

Utifrån teorin om Causation och Effectuation går det att dela in artister i två beteendekategorier. 

Artister som anpassar musiken de skriver för att uppnå ett eller flera specifika mål (Causation) 

och artister som skriver den musik de vill och kan, och låter resultatet bli en konsekvens av 

detta (Effectuation). Med denna studie som är grund är det svårt att bevisa att något av 

beteendena skulle vara mer fördelaktigt än det andra. Något som denna studie dock pekar mot 

är att Effectuation innebär att artisten har en mer innovativ och nytänkande inställning till sin 

musik. Detta beror sannerligen på att varje musiker har sin unika uppsättning av resurser. Att 

då utgå från dessa istället för ett förutbestämt mål bör leda till mer unika och säregna resultat. 

Causation artisterna hade istället kommersiella ambitioner med sin musik vilket ledde till att 

de valde tillvägagångssätt och resurser baserat på hur förutsägbar positiv påverkan de ansågs 

kunna ha gällande deras mål.  

 

De entreprenöriella affärsmodellerna som artisterna använder sig av är anpassade efter varje 

artists unika situation. Många artister fokuserar på sina kunder och försöker nå dem på olika 

sätt. Nätverkande och gemensamma synergieffekter är något som många artister arbetar 
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mycket med. Värdeerbjudande för artister är en viktig del. Även om det inte alltid mynnar ut i 

uttalade strategier, så är det något som driver artisterna framåt och skapar motivation hos dem 

och förhoppningsvis kunderna. Oavsett vilka affärsmodeller artisterna väljer för att förbättra 

sina förutsättningar med musiken, så krävs det flertalet strategier som hanterar olika områden. 

Vare sig det är nätverkande eller värdeerbjudande, så är det av stor vikt att anpassa 

affärsmodellen utifrån resurser och målbild för att kunna uppnå det förväntade resultatet. 

 

Det mänskliga kapitalet och utvecklingen av detta är en stor del av artisternas arbete då de 

ständigt behöver förnya sin musik och levereringen av denna till kunderna. Det som krävs är 

att varje artist tar lärdom av sina erfarenheter samt lägger ett fokus på nätverkandet vilket är en 

källa som kan leda till framtida möjligheter. Entreprenörskapet kräver att artisterna utbildar 

och uppdaterar sig gällande alla dess delar. Det krävs mycket entreprenöriellt arbete för att 

lyckas utan skivbolag, både med att skapa musik och att vara en artist. Samtidigt visar studien 

på att artister ofta inte använder sig av någon specifik och uttalad affärsmodell i sitt arbete. Det 

blir dock tydligare när entreprenörskapet bryts ner till enskilda aktiviteter vilket visar på att 

musikindustrin är komplex och att det finns många delar som måste fungera för att 

entreprenörskapet ska bli framgångsrikt.  

 

När artisternas beteenden och affärsmodeller sammankopplas och analyseras framkommer det 

att den tydligaste påverkan Causation och Effectuation har på artisternas affärsmodeller är vilka 

delar av affärsmodellen som de utgår ifrån. För Causation artister var mål gällande 

kundsegment och intäktsgenerering utgångspunkten för hur resten av affärsmodellen skulle 

utformas. Effectuation artisternas utgick istället från vilka nyckelresurser och nyckelpartners 

de hade tillgång till. Därefter tänkte de igenom vilka möjliga lösningar och möjligheter de hade 

för resterande delar av deras affärsmodell. För artister med ett Causation beteende innebär detta 

att det kan leda till att de missar möjligheter att ta till vara på innovativa lösningar. Detta till 

skillnad från artister med ett Effectuation beteende. 

6.2 Diskussion 

Studien lyfter vikten av att arbeta entreprenöriellt som självständig artist. Det är lätt att komma 

in i musikbranschen men det krävs mycket att faktiskt klara av det arbete som artister gör. 

Denna studie underbygger också argumentet att de moderna verktygen som idag finns 

tillgängliga för artister, i form av till exempel streamingtjänster och sociala medier, har gjort 
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det enklare för artister att arbeta entreprenöriellt på egen hand. Detta har dock i sin tur lagt 

större press på artister att behöva lära sig entreprenöriellt arbete för att kunna skapa sig en 

karriär och överleva i branschen. 

 

Studien har givit författarna en djupare inblick i hur entreprenörskapet kan se ut hos artister 

eftersom det inte alltid kan vara så tydligt utåt. Entreprenörskapet hos artister har utifrån 

intervjuobjektens respondering blivit mer påtagligt under Covid-19 pandemin. Det eftersom 

flera av intervjuobjekten tvingats ändra på sitt arbetssätt och därmed modulera med sin 

affärsmodell, vilket har klargjort deras entreprenöriella beteende mer.  

 

En viktig aspekt är att studiens resultat beror helt på de 8 intervjuobjekten som har intervjuats. 

De beteendemönster och affärsmodeller som har identifierats är ett resultat av att just dessa 

artister har intervjuats. Om det hade varit andra artister till exempel i andra länder, andra 

musikstilar eller andra nivåer som intervjuades så hade möjligen andra resultat uppnåtts. 

Författarna valde att gå på djupet och skapa stor förståelse för ett litet antal artister snarare än 

att studera artister generellt. Detta arbetssätt har fördelen att kunna ha långa intervjuer med 

många frågor så att mycket information från varje intervjuobjekt samlas.  

 

I denna studie har författarna gjort flera tolkningar och applicerat entreprenöriella teorier på 

artisternas intervjusvar. Många av artisterna har inte ett entreprenöriellt vokabulär och är 

omedvetna om de entreprenöriella beteenden och affärsmodeller som de använder. Det bör här 

nämnas att analysen i denna studie är gjord så att tolkningarna av artisternas svar ska ge en så 

korrekt bild av de faktiska entreprenöriella beteendemönsterna och affärsmodeller som 

artisterna har och använder sig av i sina verksamheter.   

 

6.3 Studiens teoretiska bidrag 

Denna studie bidrar med information om hur artister arbetar entreprenöriellt utifrån studiens 

valda teorier och de uttryck som teorierna har i verkligheten för artisterna. Det finns stor 

variation bland artisternas entreprenöriella arbeten och studien lyfter vikten av att artister kan 

anpassa sig efter sin omgivning. Eftersom musikindustrin är i förändring (Lee, m.fl., 2020), så 

bidrar studien med aktuell information om artisters entreprenöriella arbete. De nya 

förutsättningarna med streaming, nya kommunikationskanaler, utveckling av 
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produktionsteknik med mera leder till nya möjligheter samt nya utmaningar som artisterna 

behöver lösa. Studiens inriktning med att studera beteendena Causation och Effectuation 

skapar en uppdelning i hur musiker och entreprenörer arbetar och utformar sina affärsmodeller. 

Studien lyfter även fram artisters arbetssätt som många gånger inte är planerat eller beskrivet 

utifrån ett akademiskt och entreprenörsmässigt sätt.  

 

6.4 Studiens praktiska bidrag 

Denna studie kan bidra med exempel på hur affärsmodeller kan användas av entreprenörer 

inom musikindustrin och andra branscher. Studien kan också bidra med att lyfta fram vissa 

artisters sätt att arbeta på vilket kan leda till att mer medvetna affärsmodeller kan utformas. 

Dessutom visar studien på att beteendet Causation kan leda till att innovativt tänkande minskar 

vilket kan vara värt att ha i åtanke för de artister som har konstnärliga ambitioner. 

 

6.5 Framtida forskning 

För vidare forskning rekommenderar författarna att också studera framgång och färdighet bland 

artister. För att kunna utvärdera vilka beteendemönster och affärsmodeller som är att föredra 

så rekommenderas framtida forskning att fokusera på att identifiera vilka entreprenöriella 

beteendemönster och affärsmodeller som är framgångsrika för artister. Detta kan ytterligare ge 

en teoretisk förståelse och praktiska implikationer för artister, entreprenörer och forskare.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

Startfrågor 

- Är det okej för dig att vi spelar in och att vi kommer använda materialet i vår 

uppsats? Ni kommer bli anonymiserade i uppsatsen. Inspelningen är endast för eget 

bruk för att kunna lyssna tillbaka så att vi inte missar intressant information. Ni får 

avbryta när ni vill under intervjun och kan återkomma till oss ifall det är något från 

intervjun som ni inte vill ha med. Vi kommer dela uppsatsen med er i efterhand om 

ni vill så att ni kan få se materialet. 

-        Vad fick in dig på musiken och vad motiverar dig i ditt arbete? 

-        Hur lärde du dig entreprenöriellt arbete för att kunna driva artisteriet? 

-        Har du jurist? agent? manager? skivbolag? 

- Hur ser du på musikbranschen och entreprenörskapet kring detta? (Kreativ bransch, 

med ständigt behov att uppdatera sig) 

 

Nyckelaktiviteter, nyckelresurser och nätverkande. 

-     Hade du någon konkret plan eller strategi när du bestämde dig för att jobba med 

musik att försöka lyckas inom branschen? 

-        Har du någon särskild entreprenöriell strategi för att komma på nya projekt? 

-        Hur går du tillväga för att marknadsföra dig och din musik? 

-        Har du någon specifik strategi för att nå ut till så många personer som möjligt? 

-        vilka kanaler? vad är strategin? 

-        Vilka sociala medier eller andra verktyg använder du dig av i din marknadsföring? 
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- Är det någon specifik målgrupp du försöker rikta in dig på? Och hur går du i sådana 

fall tillväga för att nå dem? 

-     Gör du något specifikt för att vårda och stärka lojaliteten till dina redan existerande 

fans? 

-     Har din marknadsföringsstrategi förändrats under dina år som artist, hur och varför? 

-        Hur var den förut? 

-        Vad bedömer du är för/nackdelar med att inte ha skivbolag som hjälper? 

-        Vad har du för sorters samarbeten just nu? 

-   Samarbetar/samarbetade du med andra företag eller personer inom 

musikbranschen? 

-        Jobbar du mycket för att försöka binda nya kontakter inom musikbranschen? 

- Hur mycket tid lägger du på affärsstrategier och entreprenöriellt arbete för att 

utveckla din omsättning? 

-        Säljer du merch? 

- hur påverkas din musik av att du inte har skivbolag och att du gör entreprenöriellt 

arbete? 

-        vad är mer viktigt, pengar? fans? att göra bra musik? eller något annat? 

- Vilka entreprenöriella aktiviteter anser du är viktigast för dig för att generera 

omsättning? 

 

Värdeerbjudande 

-        Vad är det som driver dig framåt i ditt arbete med musiken? 

- Vad erbjuder du som är unikt? (Flera inkomstkällor, innovativa spelningar, med 

mera?) 
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Kundsegment 

-        Har du någon särskild nisch när det kommer till vilka “kunder” du söker? 

-        Kommunicerar du direkt till fansen? hur om ja? 

-        Hur och vart publicerar/distribuerar du din musik 

- Finns det andra sätt som du skulle vilja ha tillgång till för att nå ut till dina kunder? 

-        Digitaliserade musikplattformar, hur påverkar det ditt arbete? 

- Hur ser du på nätverkande och varför är det viktigt för att lyckas med 

entreprenörskap? 

 

Finansiering 

-        Har du en plan för hur du långsiktigt ska kunna leva på musiken? 

-        På vilka sätt tjänar du pengar på musiken? Streaming? Merch? Live? 

- Av de pengar du tjänar på musiken vilken kanal står för störst omsättning? Merch, 

streaming eller live? 

-        Sköter du arbete med redovisning och liknande själv? 

 

 

 

 

 

 

 


