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Sammanfattning 

 

Titel:  Att marknadsföra sig som underhållare – En studie om hur 

   skådespelare och ståuppkomiker marknadsför sig i Sverige 

 

Författare:   Ahmed Berhan, Mohamed Said 

Lärosäte:  Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola 

Nivå:   C-nivå 

Syfte:   Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur en underhållare tar sig 

fram i idag, hur skådespelare och komiker marknadsför sig för att 

öka sin efterfrågan.  

Metod:   Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. 

Datainsamlingen har vi fått ifrån intervjuer, litteratur och egna 

erfarenheter. Vi använde oss utav de teorier vi ansåg passande för 

utformandet av uppsatsen. Under uppsatsen gång har vi också lagt 

till teorier för att komplettera undersökningen. 

Teorier:   De teorier vi har valt är: Relationsmarknadsföring, Sociala medier, 

Varumärke, Internet och Nätverk 

Sammanfattning:  Det här arbetet tar upp och analyserar hur en underhållare 

marknadsför sig samt den väg en underhållare i form av 

ståuppkomiker eller skådespelare, tar för att marknadsför sig idag. 

Med hjälp av intervjuer och litteratur har vi kommit fram till att det 

inte finns ett klart och tydligt sätt hur dessa underhållare 

marknadsförs utan att det är en kombination av flera 

tillvägagångssätt. En annan viktigt aspekt som lyfts fram är att 

underhållare idag till stor del ansvarar för sin egen 

marknadsföring. 
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Begrepp och definitioner 

Ståuppkomiker Underhållare som ensam står på en scen och talar till 

publiken. Humoristiska monologer berättas. Målet är 

att underhålla publiken och få de att skratta. I den här 

uppsatsen kommer vi att använda varianter på ordet 

ståuppkomiker; i form av Komiker och ståuppare 

Rookiekomiker   Ordet ”Rookie” är ett engelskt uttryck som kommer 

från sporten, en person som är nybörjare eller har lite 

erfarenhet kallas för rookie. 

Opening act   Det är komikern som startar showen.  

Headliner Huvudakten, den sista komikern för kvällen 

Support komiker  Uppträder innan kvällens huvudperson. 

Bokare   Bokaren har som uppgift att delegera jobb till artister 

Agent   En agent har som uppgift att aktivt hitta jobb för sin 

   artist. Informerar sig om vad som söks och 

   presenterar det för artisten. 

 

Audition/Provfilmning	    Ett test för skådespelaren som utförs av  

   produktionen eller en rollbesättare, för att se om

   skådespelaren passar för rollen. 

Underhållare I den här uppsatsen så kommer ordet underhållare att 

användas som ett samlingsnamn för skådespelare och 

stå upp komiker. 

Rollbesättare Är en person som arbetar på uppdrag av 

produktionsbolag. Kallar in skådespelare som kan 

vara lämpliga för rollen och provfilmar de. 

Setlist Är en lista med material som komikern planerar att 

använda sig av under akten. 
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Förord 

 

Denna studie har varit väldigt intressant och utmanande för vår del. Vi har personlig relation 

till underhållningsbranschen, då vi båda har tidigare erfarenheter i branschen. Det har varit en 

väldigt lärorik upplevelse och gett oss möjligheten att studera vår yrkesgrupp från en 

marknadsförings perspektiv. 

 

 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Besrat Tesfaye samt till alla personer vi intervjuat, 

som tagit sin tid och delat med sig av sina erfarenheter och kunskap. Ett stort tack till våra 

opponenter som hjälpt oss i form av feedback under uppsatsens gång. 
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1.	  Introduktionskapitel	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  bakgrund	  där	  vi	  även	  presenterar	  våra	  intervjupersoner	  och	  

marknaden.	  Därefter	  presenteras	  problemdiskussion	  samt	  syfte	  och	  frågeställnig	  för	  

studien.	  	  

	  

1.1	  Bakgrund	  

1.1.1	  Ståuppkomiker	  

Enligt National encyklopedin är en ståuppkomiker en estradartist som utför monologer, som 

är direkt riktade till en publik. Det kan ske i olika sorters forum, allt från pubar, teatrar, firma 

fester eller genom andra medier som TV. Crispin och Danielsson (1992) tar i sin bok upp när 

komikern Adde Malmberg listar 8 krav som enligt honom bör uppfyllas för att konsten ska 

kallas för stå upp komedi. 

 

1. Man ska vara rolig 

2. Man ska vara ensam 

3. Man ska stå upp 

4. Man ska tala direkt till publiken 

5. Man ska vara sig själv, det vill säga inte utklädd till, eller spela någon annan figur 

6. Man ska vara oberoende av sammanhang, det vill säga inte beroende av att ingå i en 

viss föreställning utan kunna stå för sig själv utan några speciella förklaringar 

7. Man ska inte använda rekvisita 

8. Man ska inte använda ett skrivet manus 

 

I National encyklopedin (2011) skriver de att konstformen uppstod i USA under 50-talet och 

att den kom till Sverige i slutet av 80-talet, mer specifikt 1988. Adde Malmberg är den person 

som anses ha tagit stå upp till Sverige, något som Wikström (2005, s 144) tar upp i sin bok. 

Från den dagen då Adde Malmberg introducerade det svenska folket för humor i stå upp form, 

har utvecklingen varit blandad. I en artikel publicerad av aftonbladet skriver Persson och 

Strömberg (2008) om dem tre vågorna eller de tre generationerna som det också kallas.  

Den första vågen var i början av 90-talet med front figurer som Adde Malmberg, Lennie 

Nordman, Babben Larsson osv. Svensk stå upp kom in i folkhemmet 1991 genom program 

som ”Släng dig i brunnen” men efter ett tag dog intresset ut för stand up och det vart tyst på 
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den fronten.  

 

Persson och Strömberg (2008) förklarar vidare i artikeln att i början på 2000-talet så kom den 

andra humor vågen i form av tv programmet ”Stockholm Live”. Återigen fanns svensk stand 

up med på tv tablån och intresset återuppstod, då vart landet introducerade till komiker som 

Özz Nujen, Jakob Öqvist, Magnus Betnér, Johan Glans och David Batra med flera.  

Den tredje uppgången för svensk humor kom den här gången inte i form utav ett tv program, 

som med ”Släng dig i brunnen” och ”Stockholm live”. Den här gången kom den i form av 

Björn Gustavsson komikern som tog det avlånga landet med storm. Inte lång tid efter det var 

stå upp återigen efterfrågat, både bland företag och produktionsbolag. Komikers var 

regelbundet med i olika panelprogram och sketch programmen avlöste varandra en efter en. 

 

 ”Jag var till exempel på SVT häromdagen och räknade det till 13 stand up-komiker som jag 

mötte i korridorerna. För fyra år sedan hade folk bara skrattat åt den tanken” (Mårten 

Andersson I intervju med Persson och Strömberg för Aftonbladet 2008) 

 

Ett gemensamt mönster som kan ses på alla dessa vågor är att det finns vissa komiker som 

överlever vågorna och deras namn står högt än idag oberoende av branschen och det finns de 

som dör tillsammans med vågorna. Vad är det som skiljer dessa komiker åt? En del av 

komikerna lyckas att hålla sig aktuella antingen genom att vara frontpersoner för branschen 

eller att de lyckas hålla sig inom media på ett eller annat sätt till exempel via radio, tv och så 

vidare.  

1.1.2	  Skådespelare	  

Skådespeleri är en konstform som har en lång historik i Sverige enligt Svenska teatern (2007). 

Med turnerande, cirkusliknande uppsättningar uppträdde skådespelare som Elisabeth 

Lillström för svenskarna i lador, magasin och andra liknande utrymmen. Svenska teatern 

skriver att intresset växte och 1827 fick Sverige sitt första permanenta teaterhus, vilket i sin 

tur ledde till lokala teaterhus runtom i Sverige. Mycket har dock förändras sedan dess.  

 

Skådespelare jobbar idag på stora och små scener, etablerade och mindre etablerade teaterhus. 

Skådespelare står även framför kameran och jobbar för stora produktionsbolag som i sin tur 

erbjuder allmänheten att se filmen på stora vita dukar, runt om i världen. Fribergh, Thunborg 

och Carlsson skriver i sin artikel om hur kända skådespelare som Mikael Persbrandt och 
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Mikael Nyqvist tjänar stora pengar på filmbranschen, både i Sverige men även utomlands. I 

artikeln framgår det att lönerna hos en teateranställd i genomsnitt ligger på 24000 kronor i 

månaden vilket inte gör den anställde rik. Skådespelaren Julia Dufvenius förklarar i samma 

artikel att om en skådespelare vill tjäna bra med pengar så ska han eller hon sikta på en 

filmkarriär. Det är alltså en etablerad bransch, en bransch som du kan livnära dig på idag. 

Nuförtiden används skådespelare i mer än underhållningssyfte, som i till exempel, utbildning, 

information samt i marknadsföringssyfte. Journalisterna Sidung och Glimstedt skriver i sin 

artikel om hur skådespelaren Persbrandt används i marknadsföringssyfte av flera företag. Hur 

Persbrandts skådespelartalanger används för att framföra ett budskap för en produkt samt att 

hans egenskaper lyfts fram för att förknippas med företagets varumärke. Det nämns klart i 

artikeln att det inte endast är Persbrandt som jobbar med företag i marknadsföringssyfte, utan 

det är något som blivit allt mer vanligt. Det kan vara oetablerade skådespelare som gestaltar 

en läkare för att skapa förtroende hos tittarna, ja i stort sett vad som helst. 

 

1.1.3	  Presentation	  av	  intervjuade	  personerna	  

Vi har valt att intervjua människor med insyn i branschen. De personer som blivit intervjuade 

för den här uppsatsen, är ståuppkomiker och skådespelare. Det är också människor som 

arbetar inom de branscherna som till exempel den etablerade regissören Daniell Fridell och 

Mats Betnér som tillsammans med sin bror och komikern Magnus Betnér, är delägare av det 

framgångsrika produktionsbolaget FTW. Vi har intervjuat sammanlagt 16 personer för den 

här studien och av dem består både etablerade och mindre etablerade underhållare. Då båda 

författarna av den här studien har insyn och arbetat i branscherna vi tar upp, har det 

underlättat vid val av intervjupersoner. Mohamed Said som arbetat som skådespelare i stora 

produktioner i cirka 6 år, har kunnat boka in intervjuer med skådespelare och regissörer via 

sitt kontaktnät. I vissa fall är det personer som han själv känner som har intervjuats och i 

andra fall har det ordnats via vänner som hjälp till att kontakta och boka in underhållare som 

de känner eller har kontakt med. Andra författaren Ahmed Berhan jobbar idag som 

ståuppkomiker runt om i Sverige. Berhan har en väldigt god insyn i branschen och har i och 

med det kunnat intervjua sina kollegor och andra i branschen. I den bifogade bilagan längst 

bak i uppsatsen, har vi angivit alla de intervjuade. Läsaren har möjligheten att söka sig till den 

för att ta reda på vem de intervjuade är och annan fakta som antal år i branschen och till 

exempel vad de tidigare medverkat i. 
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1.1.4	  Marknaden	  för	  ståuppkomiker	  

Eftersom det är brist på litteratur inom strukturen av den svenska stå upp branschen, kommer 

nedanstående information att vara baserad på insamlad data i form av observationer utifrån 

författaren Ahmed Berhan egna erfarenheter från branschen samt artiklar. Till en början 

kommer en förklaring av de olika scener som finns i Sverige, sedan följer en presentation av 

de bokningsbolag som existerar på marknaden och avsluta med själva marknadsstrukturen. 

Strukturen är uppdelad i fyra steg som förklarar de olika nivåer som en komiker passerar för 

att fastställa sitt varumärke inom branschen. Syftet är att läsaren ska få en förståelse av själva 

strukturen av branschen. 

 

1.1.4.1	  Ståupp	  klubbar 

Stå upp klubbarna är uppdelade i två kategorier efter det kommer vi också presentera övriga 

arenor förutom stå upp klubbar för en komiker. 

Rookie klubb 

Slås ordet Rookie upp i en engelsk ordbok blir den svenska motsvarigheten 

”Nybörjare/gröngöling”. Benämningen används oftast inom sportsammanhang men har 

spridit sig till andra områden. Inom ståupp branschen används det ordet för att förklara 

antingen en nybörjar komiker eller en ståupp klubb som riktar sig till nybörjarkomiker. Ett 

annat namn för Rookie klubbar är ”Gratis klubb”. Ett karaktäristiskt drag för en gratis klubb 

är att det oftast inte finns någon entré avgift för gästerna på de klubbarna. Vilket oftast 

betyder att komikerna som uppträder inte får betalt. Dock finns det gratis klubbar som har 

börjat betala det som kallas för ”symboliska summor”. Symboliska summor innebär en 

kontant ersättning för uppträdandet, den kallas symbolisk då summan oftast är under en 

komikers vanliga arvode. Den betalningen går oftast till huvudakten.  

Höst terminen 2011 drevs en ståupp klubb på Södertörns Högskolans studentpub som drevs 

med hjälp av symboliska summor. Arrangören förhandlade då med krögaren om en fast 

summa, som arrangören sen disponerade fritt. Ses det överlag bland dem rookie scener som 

finns idag, märks det att detta fortfarande är ett relativt nytt fenomen inom svensk stå upp. 

Lasslo Göllez, som driver rookie klubben Maffia Comedy talar om att rookie klubbar kan ses 

som en ingången till branschen för nya komiker samt som en övningslokal för mer erfarna 

komiker. Göllez förklarar avslutningsvis att det oftast är till rookie klubbarna som etablerade 

komiker går för att testa nytt material. 
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Betal klubb 

Betal klubb är klubbar som tar en entré avgift av gästerna, som oftast går till att betala diverse 

kostnader som t.ex. artisternas arvode. I den här kategorin finner vi klubbar som till exempel. 

RAW, Comedy Central live och Norra brunn. Här får komikerna betalt för sitt uppträdande. 

Precis som med andra försäljnings varor representerar prisskillnaden på två lika produkter 

oftast kvalité skillnaden. På samma sätt fungerar det inom Stå upp. Att ta betalt vid dörren, 

ses ofta som en kvalités garanti. Det innebär att de som uppträder är erfarna och kompetenta i 

att underhålla. Går en person in på till exempel Comedy centrals hemsida och jämför 

komikerna som har uppträtt där och sen går in på en rookie klubbs hemsida och kollar bland 

komikerna som har uppträtt.  Är det störst sannolikhet att läsaren känner igen mer namn hos 

Comedy Central än respektive rookie klubb. 

 

Företagsgig 

”Lasse Karlsson bedömer att omkring 80 % av ståuppkomikers inkomster kommer från 

företagsjobb” Skeppstedt (2009, s 16). Det ligger stark grund i det uttalandet, för att kunna 

livnära sig som en komiker i Sverige, då är det företagsgigen som erbjuder högst inkomst. 

Företags gigs, innebär att ett företag hyr in en komiker för till exempel ett julbord, konferens, 

kick off eller liknande. Inkomst mässigt kan skillnaden mellan ett betal gig och företags gig 

skilja sig rejält. När en komiker uppträder på en betal klubb, kan den spelningen ses som ett 

marknadsföringsjobb, komikern marknadsför sig på betal klubben för företag, att komikern 

kan dra till sig företagsjobb. Vi kommer inte att gå ingående, på företagsdelen utav stå upp 

komik, då den informationen inte kommer tillföra lika mycket ur en marknadsförings aspekt. 

Företags gigs är den delen av branschen som av komikers verkligen ses som ett ”jobb”. 

”Företagsjobben är inte de roligaste jobben, men det är där pengarna finns” säger Lasse 

Karlsson i författaren Skeppstedt (2009, s 16) avhandling. 

 

Show/Special  

En show är när en eller flera komiker går ihop och själva anordnar ett event. Det kan vara ett 

engångstillfälle eller något som går ett kortare tag, men det är inget långvarigt. Inte något som 

är lika kontinuerligt som en klubb. ”En torpedsbekännelser” var en föreställning som gick i 

slutet av november 2011. Då var det komikern Branislav Pavlovic som hade en enmans show 

också känt som ”special” i 60 min. I slutet av januari 2012 åker sex komiker på en turné i fem 
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dagar under namnet Anonyma komikers. Det är oftast på detta vis en show eller en special ser 

ut, det är en större satsning än en vanlig klubb spelning. Det här är något som sker oftast när 

komiker byggt upp ett varumärke eller är på god väg att bygga upp ett.   

 

1.1.4.2	  Bokningsbolag	  

De bokningsbolagen som är specifikt inriktade på stå upp är idag: Bokastandup, ROA, FTW, 

SUCK och RAW. Nedanför förklaras bolagen närmre. 

 

Bokastandup 

Är ett av de bokningsbolagen som finns i Sverige, det här är oftast det första bolaget som en 

ny komiker får kontakt med. Dels för att det är de som anordnar tävlingen Bungy Comedy 

men också för att de har valt att nischa in sig på den delen av marknaden som erbjuder pris 

vänligare komiker. Går en person in på Bokastandup hemsida så finner personen möjligheten 

att boka flera olika etablerade komikers, besökaren ser också många ansikten som personen 

nödvändigtvis inte känner igen. De erbjuder komiker som levererar underhållningen men som 

nödvändigtvis inte har lika lång erfarenhet eller meriter som en etablerad komiker. 

	  

	  

ROA 

“De starkaste krafterna inom svensk komik har slagit ihop sina huvuden och bildat ROA. 

ROA drivs och ägs av komikerna själva!” 

Det är den första texten besökare bemöts av när de går in på ROA produktions hemsida under 

fliken om oss. 

För några år sedan gick en grupp komiker ihop och startade ROA produktion. Går en 

besökare in på deras hemsida så är sannolikheten stor att besökaren kommer känna igen de 

mesta av komikerna. De är väletablerade, synts mycket i TV antingen i panelformat eller egna 

program. De erbjuder inte sina kunder bara ståupp, utan också programledare, föreläsare och 

moderatorer. Det här är inget bokningsbolag för en vanlig komiker, ROA jobbar enbart med 

väletablerade varumärken. 

 

 

FTW 

FTW är ett boknings/produktions bolag som drivs av bröderna Mats & Magnus Betnér. De 
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representerar ett fåtal komiker som är väldigt selektivt utvalda. De erbjuder en viss sorts 

humor, som gör att de egentligen inte konkurrerar med de andra bolagen i branschen om 

bokningar. FTW största ansikte utåt är Magnus Betnér, med honom som flaggskepp har de 

lyckats med att lyfta fram sina komiker. 

 

SUCK 

Är Sveriges första stå upp bokningsbolag, de etablerades under det tidiga 90-talet och är 

aktiva än idag. De arbetar nära med klubben Norra brunn som ligger i Stockholm, Norra 

brunn är också Sveriges första Stå upp klubb. 

Suck har inte sina egna komiker på det sätt som till exempel Bokastandup eller ROA utan de 

är som en mellanhand som hjälper kunden att hitta de komikerna som dem vill ha. 

	  

RAW	  

RAW började som en stå upp klubb, men har med tiden övergått till att bli ett bokningsbolag. 

Som bolag fungerar RAW ungefär på samma sätt som SUCK, de hade en kortperiod där dem 

försökte etablera sig som ett management bolag. Idag har de återgått till att vara ett 

bokningsbolag, som erbjuder de komiker som har varit med och uppträtt på RAW Comedy 

club. RAW är idag ansiktet utåt för svensk stand up, då RAW har en variabel som ingen 

annan kan erbjuda, vilket är tv-programmet RAW Comedy, i skrivandes stund är RAW det 

enda tv-programmet som erbjuder renodlad stå upp komik.	  

 

1.1.5	  Marknaden	  för	  skådespelare	  

Skådespelare Mustonen förklarar redan från början av intervjun att vi måste förstå att 

marknaden för en underhållare, inte är densamma som för ekonomer och dess företag. Han 

menar då att marknaden för en skådespelare skiljer sig från ett ”vanligt” företag. Elassir ansåg 

att det klokaste vore om han inledde intervjun med att förklara och bryta ner marknaden i 

detalj för oss. Detta skulle då underlätta för oss när han svarar på våra frågor, samtidigt som 

att det skulle underlätta för läsaren som inte är insatt.  

 

1.1.5.1	  Regissör	  

En regissör är den personen som ansvarar för det som sker på en filminspelning. Regissören 

är den personen som bestämmer och vägleder arbetarna på en filmproduktion för att till 
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exempel få den bilden eller ljudet han eller hon vill ha, förklarar Blandford, K. Grant och 

Hillier (2005). Författarna förklarar att det också kan vara att till exempel, förklara för 

skådespelarna var de ska stå, hur de skall gå när scenen filmas. ”Regissören står för den 

konstnärliga utformningen av filmen” Nemert & Rundblom (1994 s. 12). Det innebär då att 

regissören oftast i tidigt skede, har en klar bild av hur skådespelaren som ska tolka rollen, ska 

se ut. Sekersöz förklarar i intervjun att regissören samråder med producenten om vem eller 

vilka skådespelare som ska medverka i filmen, men att det i slutändan är regissören som 

bestämmer rollbesättningen. 

 

1.1.5.2	  Producent	  

Blandford, K. Grant och Hillier (2005) förklarar i sin bok, att det är producenten som får hela 

produktionen att rulla och att det är producenten ansvarar för att filmen genomförs på bästa 

möjliga sätt. Till skillnad från regissören som ansvarar för det artistiska och dramatiska, så 

ansvarar producenten för det administrativa samt det finansiella på en filmproduktion, menar 

författarna. Det är alltså producentens uppgift att se till att det finns pengar för att genomföra 

filmen. Som tidigare nämnt, så är det vanligt att producenter är med och beslutar vid valet av 

skådespelare, men att regissören har sista ordet. Författarna Blandford, K. Grant och Hillier 

går in på det och menar att det finns exempel på när producenter går in och bestämmer om en 

skådespelare och tar en mer känd i hopp om att filmen ska dra in mer pengar. Nemert & 

Rundblom (1994) menar att producenter oftast arbetar på flera filmer samtidigt, har därför 

inte tid med de små detaljerna i en film, utan hanterar de större frågorna och uppgifterna.  

 

1.1.5.3	  Rollbesättare	  

Rollbesättarens får i uppdrag av en regissör eller producent, att hitta en skådespelare som 

passar in på beskrivningen skriver Molander (2011). Molander förklarar att rollbesättare är 

aktiva och uppdaterade och går därför ofta och tittar på teaterföreställningar för att hålla sig 

uppdaterade på marknaden och skådespelare. Issa berättar i intervjun att det vanligtvis brukar 

gå till så att de tittar i sitt register av skådespelare och kallar sedan in de på en provfilmning. 

Mustonen förklarar att skådespelare på audition får spela upp en scen tillsammans med 

rollbesättaren eller en annan skådespelare, samtidigt som det filmas. Efter att rollbesättaren 

provfilmat alla potentiella för rollen, presenterar rollbesättaren skådespelarnas provfilmningar 

för regissören eller producenten. Mustonen påpekar hur viktigt det är för en skådespelare att 

ha kontakt med rollbesättare, att finnas i rollbesättarnas register. Han säger att det egentligen 
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är logiskt, att skådespelaren ökar sina chanser till att få ett jobb eller en provspelning, om han 

eller hon finns på fler av rollbesättarnas listor och i register.	  

 ”Vi är beroende av varandra” säger Elassir. Han menar att det är viktigt för oss skådespelare 

att rollbesättare känner till oss, men att det är minst lika viktigt för dem att vi finns på listorna. 

Ju fler skådespelare det finns i registret desto mer ökar chanserna till att hitta skådespelaren 

rollbesättarna söker efter.  

 

1.1.5.4	  Agent	  

En agent har som uppgift att hitta jobb till sin klient, förklarar Blandford, K. Grant och Hillier 

(2005). Agentens jobb är att hela tiden hålla sig uppdaterad om hur marknaden ser ut, vilka 

karaktärer som söks, vad om spelas in, vad för roller som passar för skådespelaren som 

agenten representerar och så vidare förklarar Elassir. Mustonen berättar att agenter även 

förhandlar om löner med produktions bolag, åt sina kunder. Blandford, K. Grant och Hillier 

(2005) förklarar att agenternas löner kommer från de jobb som skådespelarna får. ”Om 

skådespelaren inte äter, så äter inte agenten heller” säger Mustonen och fortsätter att förklara 

att agenter arbetar på provision. Om agenten ordnar ett jobb åt dig, så erhåller han/hon tio 

procent av den lönen du får av arbetsgivaren.	  

Mustonen berättar att han själv inte har en agent och tänker absolut inte skaffa en. Han anser 

att han själv kan göra ett bättre arbete än vad en agent kan göra för honom. Mustonen menar 

att agenter inte alls sliter så hårt, men ändå tar de alltid tio procent av lönen. 

 

1.2	  Problemdiskussion	  

När vi valde forskningsområde ansåg vi att det inte var helt klart om hur underhållare 

marknadsför sig. Det som är uppenbart för oss angående marknadsföringen av underhållare, 

är att det skiljer sig från hur produkter och tjänster marknadsförs. När vi går djupare in på 

området, skådespeleri och ståuppkomik, märkte vi att ämnet är relativt outforskat i jämförelse 

med andra områden av underhållningsbranschen, som till exempel musikbranschen. Vid 

sökning av data fann vi mycket som var relaterad till musikbranschen och dess 

marknadsföring. Vid en sökning med orden ”Marknadsföring artist” på sökmotorn 

uppsatser.se (2011), för uppsatser får vi upp nio uppsatser varav sju relaterade till 
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musikindustrin. Detta bekräftar att det inte finns mycket underlag på hur skådespelare och 

ståuppkomiker marknadsför sig.  

	  

Under en mässa i San Fransisco vid namn Sf Music Tech mässan sa föreläsaren och 

författaren David Meerman Scott ”If you want 20 000 fans you must do 2000 different things” 

(2010). Citat ger en bra bild överlag på det vi märkt när vi sökt efter data. Det handlar om att 

göra saker och ting själv, marknadsföra sig själv med olika kreativa metoder. I en artikel 

publicerad av Dagens nyheter, skriven av Malmborg (2009) citeras Peter Swartling när han 

säger ”Som artist idag måste man vara lika kreativ med exponering och försäljning som med 

sin musik”. 

 

Patrick Bromley (2010) skriver i en artikel för About.com om komikern Dane Cook och 

förklarar att han var bland den första komikern, som använde sig av internet för att lyfta sin 

karriär till den nivån där han idag säljer ut arenor vilket idag är väldigt sällsynt bland 

komikers. Hyckenberg (2009) skriver om artisten Sofia Talvik som riktar sig in på sociala 

medier. Hon finns idag på sociala kanaler som Facebook, Youtube, Myspace och förklarar att 

internet är ett billigt sätt att marknadsföra sig. Hon menar att det blir bäst när artisten gör det 

själv, då ingen annan någonsin kommer kunna jobba lika hårt för dig samtidigt som att du får 

en nära relation till dina fans när du själv kommunicerar. 

 

Det blir då intressant att forska om är den vägen som komiker och skådespelare tar för att 

marknadsföra sig. De alternativa marknadsföringssätten som till exempel Talvik och Cook 

använder sig av. Den vägen och processen där underhållaren ensam lyfter fram sig själv, 

genom marknadsföring för att bygga upp sin egen karriär  

1.3	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur en underhållare marknadsför sig för att öka sin 

efterfrågan.  
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2.	  Metodkapitel	  

I	  detta	  kapitel	  redovisas	  de	  metoder	  som	  vi	  valt	  för	  att	  kunna	  genomföra	  studien.	  

	  

I det här avsnittet av uppsatssatsen ska vi redogöra våra vetenskapliga utgångspunkter. Det 

här avsnittet är ämnat att besvara, vilka metoder vi har använt vid datainsamling samt vilka 

metoder som kommer att användas för att tolka och analysera data. 

 

2.1	  Val	  av	  metod	  

Vi har valt en kvalitativ utgångspunkt för denna studie. Den större delen av datan kommer att 

baseras på intervjuer som vi kommer att utföra med bland annat bokare, agenter, komiker 

samt skådespelare. Tidigare studier inom liknande och närliggande ämnen, kommer även att 

undersökas.   

Bryman och Bell (2005,s.360) förklarar att den kvalitativa metoden är mer inriktad på ord än 

siffror, det här är något som passar oss, då vi inte kommer bygga data på statistik utan 

intervjuer. Den kvalitativa metoden erbjuder en mer öppen forskningsprocess, vilket innebär 

att den inte är lika regelstyrd som en kvantitativ forskningsprocess det passar bättre in för 

syftet med den här uppsatsen. Den ger oss möjligheten att ställa följdfrågor vid behov samt 

med en mer flexibel intervjuform så kan intervjuaren få ut information som han/hon inte 

förväntat sig, men som fortfarande är av värde för uppsatsen.  

I kurslitteraturen Företags ekonomiska forskningsmetoder skriven av Bryman och Bell (2005, 

s.300) hittar läsaren  en modell, som visar de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning. 

Den modellen tänker vi tillämpa i den här uppsatsen. Den består av sex till åtta steg. Figur X 

nedanför visar exakt hur modellen ser ut. Under vissa av stegen, har vi lagt till information i 

kursiv stil så att läsaren kan se hur modellen kommer att tillämpas i vårt fall. 
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Figur	  1:	  Hur en kvalitativ undersökning görs enligt Bryman och Bell (2005, s 300) 

 

 

 

Vid slutskedet av forskningen om forskaren känner att han/hon behöver mer data för att 

bestämma hållbarheten utav teorin, så kan forskaren då använda sig av ett iterativt system 

även känt som upprepande system. En rörelse som går fram och tillbaka mellan data och teori 

Bryman och Bell (2005, s.302) 
 

2.2	  Kritisk	  granskning	  av	  metoden	  

Enligt Bryman och Bell (2005) brukar kvantitativa forskare ofta kritisera den kvalitativa 

metoden för att vara ansedd som för subjektiv. Kritikerna menar att det är forskaren själv som 

bestämmer vilken information som är relevant eller inte. Författarna fortsätter med att lyfta 

fram att även relationen som etableras mellan forskaren och undersökningspersonerna kan ses 

som att det påverkar data som insamlats. Det här är något som kan ses som aktuellt i den här 

rapporten. Eftersom det här är två områden som vi båda är engagerade i, är det extra viktigt 

att vi ser till att våra personliga åsikter inte reflekteras i det insamlade materialet. Det samma 

gäller relationen till våra intervjuobjekt, även om det är fördelaktigt för vår del att vi har 

1. Generella frågeställningar (Problemformulering) 

Hur marknadsför sig en underhållare? 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

Stå upp klubbar, komiker, rollbesättare, agenter, regissörer och bokare 

3. Insamling av relevanta data 

Observationer, intervjuer och vetenskapliga texter /litteratur 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete (5a & 5b iterativ) 

à 5a. Snävare specifikation av problemformuleringen 

Hur ser marknadsföringen ut bakom kulisserna  

à 5b Insamling av ytterligare data 

Mer intervjuer & observationer 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat och slutsatser 
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personliga kontakter inom underhållningsbranschen, är det fortfarande viktigt att distansera 

sig och utföra frågeställningarna så objektivt som möjligt. 	  
 

Författarna Bryman & Bell (2005) lyfter även fram annan kritik av den kvalitativa metoden. 

Problem med generalisering. Det är svårt att generalisera resultatet från en kvalitativ 

undersökning, utanför den situation som resultatet skapades i. Det är också svårt att replikera 

en undersökning, kvalitativ data är ostrukturerade i jämförelse med kvantitativ data och det 

leder till att tolkningen kommer att bli påverkad av forskarens subjektiva bedömningar och 

tankar.  

 

Bristen på transparens är något som tas upp av Bryman & Bell (2005, s.320) de förklarar att 

även om kvalitativa forskare försöker åtgärda bristen på ”genomskinlighet” när det talas om 

svagheterna hos en kvalitativ metod. Det menar de att det sällan kommer fram hur analysen 

har genomförts och refererar till Bryman & Burgess (1994a), läsaren får alltså inte veta hur 

forskaren bar sig åt när han analyserade data och hur forskaren kom fram till de slutsatser som 

presenteras. 

 

2.3	  Intervjumetod	  

Bryman & Bell (2005) skriver om fyra olika typer av intervjuer som är vanligast inom 

kvalitativ forskning:  

• Ostrukturerade  

• Semi -strukturerade 

• Fokusgrupper  

• Gruppintervjuer 

Vi har valt att arbeta med ostrukturerade samt semi- strukturerade intervjuer, då dessa 

erbjuder en flexibilitet för själva intervjuprocessen som Bryman och Bell (2005, s 363) tar 

upp, som vi finner passande för vår rapport. Med ostrukturerade är intervjun väldigt fri, mer 

som en diskussion förklarar Burgess (1984). Det ställs en fråga till respondenten och låter 

personen prata fritt samtidigt som konversationen dokumenteras. Här reagerar forskaren själv 

på de punkter som känns relevanta, till exempel de som är värda en uppföljningsfråga. I de 

semistrukturerade intervjuerna, använder vi oss av en intervjuguide, vilket är som en 

uppsättning av formulerade frågor skriver Bryman och Bell (2005 s 363). Frågorna behöver 
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inte ställas i en viss ordning och även här har respondenten en möjlighet att svara så brett och 

fritt på frågan.   

Ambitionen är att alla intervjuer ska ske på plats, det fungerar bäst för intervju tekniker vi har 

valt, blir fallet att någon av våra intervjuer inte kan göras på plats kommer alternativet bli via 

telefon eller som sista utväg via mejl. Vid mejlkontakt så kommer intervju guiden att formas 

om till ett strukturerat frågeformulär. Vi kommer även att gardera oss, genom att på plats 

avsluta intervjun med att fråga om vi kan kontakta honom eller henne, vid en eventuell 

komplettering av något vi missat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20	  
	  

3.	  Teorikapitel	  

I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  de	  teorier	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av.	  

	  	  

3.1	  Varumärke	  

	  

”Ett varumärke är inget annat än en symbol, men en symbol med enorm potential”  

Nilson (1999,s.17) 

 

Enligt Nilson (2002) kan varumärken idag representera mer än vad den gjorde förr. Ett 

varumärke kan betyda och representera mycket, det blir ditt budskap och din identitet utåt. 

Varumärket som laddas eller formas blir en symbol och identitet för ett företag eller en 

individ, och att förtroendet i ett varumärke är ytterst viktigt. Nilson förklarar att vi har 

varumärken överallt, runt om oss och inte bara i butiker. Även artister som Elvis och 

Madonna är varumärken och att de gått igenom samma eller liknande varumärkesprocess. 

 

Randall (2000) säger att det viktigaste vid skapandet och uppbyggandet av ett varumärke, är 

att ”erbjuda överlägset konsumentvärde” Randall (2000,s.13). Han menar då att alla företaget 

har samma syfte, vilket är att skapa en kund. Du skapar fram kunden genom att erbjuda mer 

värde än konkurrenterna, genom ditt varumärke. Hur skapas ett varumärke som erbjuder ett 

överlägset konsumentvärde? Randall hävdar att företaget verkligen måste lära känna sina 

kunder samt verkligen förstå dem. Det räcker inte med vanliga marknadsundersökningar, utan 

att företaget på riktigt studerar sina kunder. Tänka som de, bete sig och sätta sig i samma sits 

som de, ha samma problem samt använda produkterna eller tjänsterna, som kunderna själva 

gör. Det är då du verkligen kan förstå dina kunder, för att sedan skapa ett överlägset 

kundvärde. Amnéus (2011) är inne på samma spår men går in på personligheten och menar att 

det ska finnas en sorts koppling mellan människan och varumärket. Det handlar alltså enligt 

Amnéus, inte bara om hur människor beter sig utan deras relationer och interaktion med andra 

människor. 

 

Författaren Aaker (2002,s.34) använder sig av Richard Bransons företagsgrupp Virgin, som 

exempel för att förklara hur viktigt varumärket och varumärkets identitet, är för framgång. 

Virgins framgång beror på många faktorer där tur är en av de, men författaren menar att det är 

trots allt varumärket som är grunden samt att det är just deras varumärke som håller ihop det 
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enorma och evigt växande företaget. Författaren bryter ned Virgins varumärke i fyra olika 

områden som förklarar varumärkets styrkor, Service kvalité, Innovation, Nöje och 

underhållning samt Valuta för pengarna. Dessa fyra är viktiga för företagets varumärke och 

enligt Aaker så sköter företaget Virgin dessa områden utomordentligt. 

	  

3.2	  Internet	  

"Internet ska inte i första hand ses som ett nytt reklammedium. Internet är en del av det 

framväxande informationssamhällets infrastruktur.“ Blomqvist, Dahl och Häger (2007, s.96) 

 

Internet har blivit en viktig hörnsten I människans vardag, både som privatperson och företag 

säger Blomqvist och Haeger. För varje dag som går blir människan mer och mer beroende av 

internet som verktyg för olika ändamål. I relation till den här uppsatsen så tänker författarna 

fokusera på internet i den mån av kommunikation. I boken relationsmarknadsföring 3.e 

omarbetade upplagan, så förklarar författarna hur nätet används för att effektivisera samt 

utveckla kommunikationen och transaktioner mellan parter. Författarna menar att Internet har 

möjligheten att sprida information snabbt, både positiva och negativa nyheter vilket är både 

en fördel och nackdel för ett företag. 

De fortsätter med att berätta hur internet är det ideala direktmedlet mellan kund och företag. 

Främst då de kan interagera med varandra i realtid. Effektiviteten ökar då internet ger ett 

alternativ till fysiska möten. Blomqvist, Dahl och Haeger (2007) lyfter också fram 

möjligheten att aktivt engagera kunden i relationen. Författarna anser att det är en av de 

största fördelarna med internet. En aspekt i den här integrationen med kunden via nätet är det 

fenomen som går under termen sociala medier. 

	  

3.3	  Relationsmarknadsföring	  

Gummesson (2008) citerar "Relationsmarknadsföring innebär att medvetet arbeta för att 

etablera, utveckla och avveckla relationer med kunder så att ömsesidiga värden och 

konkurrenskraft skapas". Författaren förklarar att relationsmarknadsföring är en 

marknadsföring där fokusen ligger på relationer som en grund för marknadskommunikation. 

Teorin koncentrerar sig på interaktion, nätverk och relationer. “Relationer, nätverk och 

interaktion spelar en underordnad roll i traditionell marketing management (4p)” 

Gummesson (2008,s.24). 
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Gummesson förklarar hur relationsmarknadsföring är en vidare utveckling av 

marknadsmixen. Att det har skett ett paradigmskifte som har lett traditionell marknadsföring 

över till relationsmarknadsföring. Författaren berättar hur relationer alltid haft stor betydelse i 

den praktiska marknadsföringen, men relationsmarknadsföring gav den en plats i teorin samt 

möjligheten till en analys av dess roll i marknadsföringen.  

 

Lojalitet, framförallt kundlojalitet är något som också prioriteras inom 

relationsmarknadsföring i jämförelse med traditionell marknadsföring. Gummesson (2008, 

s.32) beskriver det som en lojalitetsteg, där nedersta steget är ”ny kund”, är kunden 

återkommande så blir den ”klient”. Styrks den relationen så ses klienten som en ”supporter” 

för att till slut bli en ”ambassadör”, en aktiv marknadsförare. Inom 

transaktionsmarknadsföring så finns det inget intresse att stärka relationen, där är man bara 

intresserad av det första steget; att få en kund. Detta bekräftas av Blomqvist, Dahl & Haeger 

(2007,s.27). 

 

"RM förändras genom IT" Gummesson (2008,s.26). Författaren beskriver i sin bok att IT:s 

påverkan på relationsmarknadsföringen, kan ses. Internet, e-post och mobiltelefoner ger oss 

nya nätverk att interagera inom. Blomqvist, Dahl & Haeger (2004), beskriver internet som det 

ideala direktmediet, företaget kan interagera med kunden i realtid. 

 

Med globaliseringens utveckling så har konkurrensen ökat, det är nu fler konkurrenter på 

marknaden i samband med den teknologiska utvecklingen så har det aldrig varit lättare att 

marknadsföra sig själv än idag. De två faktorerna kombinerat leder till ett högre mediebrus, 

det betyder att företag nu måste hitta nya och effektivare sätt att nå konsumenten på. Det 

företag som har bäst kommunikation med sin målgrupp som kommer att vara framgångsrik.  

 

Grunderna i relationsmarknadsföring är relationen mellan köpare och säljare det är en ökad 

fokus på kunden, det är interaktion och dialog som betonas. Lyfta fram en 

tvåvägskommunikation Gummesson (2008). 

Den relations främjande marknadskommunikation är något som är väldigt passande för en 

artist. Idag handlar det inte om att marknadsföra sig själv utan det handlar om att 

kommunicera med sin målgrupp.  Dagens artister jobbar mycket med två vägs 

kommunikation i form av sociala medier som till exempel Twitter, där artisten får direkt 

kontakt med sina fans. 
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"Eftersom vår kund, lever på sin kund är en god strategi att hjälpa vår kund att tillfredsställa 

sin kund" Gummesson (2008,s.106). Gummesson är inne på något som kallas kundens kund. 

Där till exempel företaget hjälper sin kund att göra sina kunder nöjda. Vilket passar perfekt 

för det här arbetet, en artist har som uppgift att få bokare, agenter och dylik att 

uppmärksamma en, så att de kan sälja artisten vidare till sina kunder som då är folket. Då 

finns det ett värde i att en artist ökar sitt värde hos folket, så folket efterfrågar artisten på den 

nivån att bokare måste boka underhållaren.  Artisten stärker då sitt varumärke både för 

kundens kund (folket) och sin egen kund (bokare). 

 

3.4	  Sociala	  medier	  

National encyklopedin ger en definition på benämningen sociala medier.  De förklarar sociala 

medier som ett samlingsnamn på kommunikationskanaler. De här kanalerna tillåter dess 

användare att kommunicera direkt med mottagaren i form av text, bild eller ljud. De skiljer 

sociala medier från traditionell media I form av till exempel tv och radio. Då dessa enbart 

erbjuder envägskommunikation. 

 

Holmström & Erik Wikberg (2010) förklara i sin bok att sociala medier är en föränderlig 

term, den ändras och utvecklas konstant med tiden. De förklarar även att om sociala medier 

ses som något nytt, så skulle man faktiskt kunna räkna in gamla fenomen under kategorin 

sociala medier. Författarna tar upp ett exempel med Usenet, som har funnits sedan 1979. 

I sin bok har författarna lyckats fastställa fem kännetecken för sociala medier (2010, s.16): 

 

• Räckvidd 

Teoretiskt sätt så finns inga hinder för hur stor eller liten publik som kan nås 

• Tillgänglighet 

Sociala medier är en kanal som är tillgänglig för alla antingen kostnadsfritt eller för en 

liten summa. En stor skillnad från de traditionella medier som oftast ägs av stora 

organisationer och medför höga kostnader, 

• Användarvänlighet 

Det krävs inga större kunskaper eller erfarenheter för att kunna använda sig av sociala 

medier. Det är inget som kräver stora resurser heller. Det är utformat att vara så enkelt 

som möjligt för användaren 
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• Färskhet 

Enkla och snabba att uppdatera, något som inte går att göra med traditionella medier. 

Nyheter kan komma upp på några minuter på en blogg medan det kan ta upp till 24 

timmar innan den når löpsedeln. 

• Fortlevnad 

Artiklar i tryckta medier är i sin färdiga och slutgiltiga form så fort de har blivit 

tryckta, medan ett inlägg på nätet kan redigeras och uppdateras så fort det är 

nödvändigt 

 

Idag kan ett företag komma närmare sin kund än vad som har varit möjligt tidigare genom 

traditionell marknadsföring. Genom sociala medier så öppnar det för dialog med 

konsumenten, det är inte samma ”megafon” tänk som innan. Holmström och Wikberg 

förklarar att företag inte längre pressar på konsumenterna sin marknadsföring, det är inte en 

ensidig kommunikation längre. Därför använder de termen megafon i exemplet. Sociala 

medier hjälper företaget att ta reda på vad deras kunder vill, företaget får en bättre förståelse 

på varför deras kunder reagerar som de gör. 

Konsumenten har en helt ny delaktighet i företagens kampanj, via sociala medier så erbjuder 

de direkt feedback till företaget. Inte bara feedback konsumenten är också delaktig i att sprida 

marknadsföringen de fungerar som ambassadörer för företaget. Det finns siffror som visar att 

bara 14 % litar på reklam men att 78 % litar på rekommendationer från vänner och familj 

Holmström & Wikberg (2010, s 35). "Facebook har mer än 500 miljoner användare, om det 

hade varit ett land så skulle det vara världens tredje största land." Holmström & Wikberg 

(2010, s 14) 

 
 



25	  
	  

.  

Figur	  2:	  Facebook users in millions av Ben Foster (2011)	  

 

2004 öppnades Facebook upp för allmänheten, efter att ha varit ett slutet system för Harvard 

studenter. Facebook har vuxit och blivit ett starkt varumärke inom den sociala sfären, idag 

finns det till och med böcker om och hur en person använder sig utav Facebook. Som till 

exempel “The facebook marketing book” Zarrella och Zarrella (2010). En bok där de kapitel 

för kapitel går igenom hur Facebook används för att marknadsföra sig själv. Tar man 

mängden användare som finns på Facebook i kombination med statistiken som säger att 78 % 

litar på rekommendationer. Då syns det klart och tydligt varför Facebook har blivit ett sådant 

populärt redskap inom sociala medier. 

 

Twitter startades 2006, Twitter som också är känt som micro-blogg där användare lägger 

korta statusuppdateringar på 140 tecken. Det här har blivit ett populärt redskap bland många 

företag framförallt bland artister. Twitter ses som ett viktig redskap inom direkt 

marknadsföring och marknadskommunikation. Twitter är ett riktigt bra exempel på social 

media, det är användarvänligt, lätt tillgängligt och eftersom det är korta uppdateringar så är 

materialet väldigt färskt. 
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Holmström & Wikberg (2010 s 19) klarlägger att medel som Youtube och Spotify kanske inte 

är något som folk i första hand relaterar till sociala medier, men det är fel. Youtube är ett 

väldigt starkt redskap inom den sociala fronten. Marknadsföring behöver inte bara ske i text, 

här har användaren ett alternativ att förmedla sitt budskap via ljud och film. I den stunden då 

författarna höll på att skriva sin bok, så laddades det upp i snitt ca 65 000 videos om dagen på 

Youtube. Återigen ser vi ett exempel på hur sociala medier kan hjälpa ett företag, en reklam 

spot i tv är inte något som alla har råd med. Dock kan vem som helst med minimal 

datakunskap och för nästan inga resurser lägga upp sin egen reklamfilm på Youtube, sen i 

kombination med till exempel Facebook och Twitter lyckas sprida den. I boken berättar 

författarna Holmström och Wikberg (2010 s 29) om hur humorgruppen Monty Pyton började 

lägga upp delar av sina egna produktioner på Youtube i samband med det la de till en länk på 

sina videoklipp där de rekommenderade folk att gå in och köpa deras produkter via nätet. Det 

här ledde till att Monty Pyton blev storsäljare på Amazon, vilket resulterade i att Monty 

Pytons försäljning ökade med 23 000 %. 

	  

3.5	  Nätverk	  

Misner (2010) förklarar i sin bok att vi människor gör affärer på rekommendationer. 

Människor går mer på vad vänner tycker om en viss produkt eller tjänst, än vanlig 

annonsering och marknadsföring menar Misner. Om någon blir rekommenderad av en vän, att 

till exempel köpa just den dammsugaren för att vännen varit väldigt nöjd med den, så kan det 

vara avgörande för köparen. Författaren fortsätter med att förklara att om inte personen själv 

kan så frågar han eller hon vänner. Våra vänner hjälper oss gärna och vänner och kollegor 

oftast har någon i sitt kontaktnät som du kan behöva. Det kan till exempel vara en tandläkare, 

målare, vem som nu behövs, och vi litar på våra vänner och kommer med en stor sannolikhet 

att använda oss av namnen som anges. Widoff (2011) menar att det är viktigt att nätverka för 

att bli ihågkommen och rekommenderad. Att lyssna vid diskussioner och ge bra tips innebär 

att du bli ihågkommen och innebär att personen kommer vilja återgälda tjänsten förklarar 

Widoff (2011). Widoff menar att det inte är datorer som beslutar och styr företagen, utan att 

det är människor som tar beslut vid inköp av nya tjänster. Det är alltså i slutändan en person 

som tar beslutet om vem eller vilka företaget ska jobba med. 
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Misner (2010) talar i sin bok om "word of mouth", alltså mun till mun-marknadsföring, hur 

viktigt det är med referensmarknadsföring samt att om man behärskar det väl så kan det ge 

stora affärsvolymer. Författaren menar att mun till mun-marknadsföring är ett billigt och 

personligt alternativ att använda sig av. Författaren menar att jobben inte kommer av sig själv. 

Det gäller att vara aktiv, ta för sig i diskussioner vid nätverkandet, bestämma möten med sitt 

kontaktnät. 

 

Widoff (2011) går in på samma spår som författaren Misner gör, när han pratar om att ta för 

sig. Hon förklarar hur viktigt det är med att ta chansen om en inbjudan till att söka till ett 

närverk kommer. Små eller stora så ska nätverkaren alltid gå menar författaren. Du ökar dina 

chanser till att träffa de personer du är ute efter. Författaren menar att det är viktigt att komma 

förberedd till tillställningen. Det gäller att ta reda på så mycket som det bara går, i förhand. 

Veta vilka som kommer att vara där är en fördel, så att du kan rikta din fokus på de personer 

du vill nätverka med. Det gäller att utbyta kontaktuppgifter med de personer som du vill ha 

fortsatt kontakt med utan att bli för på, så ett visitkort är bra att ha med sig. 
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4.	  Empirikapitel	  &	  teoretisk	  analys	  

I	  det	  empiriska	  kapitlet	  presenteras	  den	  data	  som	  samlats	  in,	  mesta	  dels	  från	  intervjuer	  

men	  även	  från	  litteratur.	  Här	  analyseras	  data	  strukturellt	  efter	  de	  teorier	  vi	  valt.	  	  

	  

	  

4.1	  Hur	  det	  går	  till	  

 

Komiker 

Här kommer vi att förklara de nivåer en komiker går igenom för att bygga upp sitt varumärke, 

modellen nedanför är gjord utav Ahmed Berhan. Detta är ingen officiell modell utan mer ett 

hjälpmedel/riktlinje för den här uppsatsen för att visa hur branschen ser ut. Under modellen 

finns det en mer ingående beskrivning på de fyra stadierna: Rookie, semi-etablerad, etablerad 

och känd komiker 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  
Figur	  3:	  En komikers marknad av Berhan (2011) 

 

Rookie nivå 

Människor hittar olika vägar in i stå upp branschen, fråga en komiker hur den började sin 

Semi-‐Etablerad	  komiker	  
	  
	  

Etablerad	  komiker	  
	  

Känd	  Komiker	  
	  

ROOKIE	  NIVÅ	  
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karriär och svaren kommer vara varierande allt från kurser, genom vänner eller någon tävling. 

En person som vill börja köra stå upp börjar oftast med att söka sig till vad som kallas för en 

rookie klubb. Det är platsen där nybörjare får sin chans, rookie som vi nämnt innan i den här 

uppsatsen är det engelska ordet för nybörjare. Varav benämningen ”rookie klubb”, en klubb 

för nybörjare. Idag finns det en rookie tävling som heter Bungy Comedy som är en alternativ 

väg som många har valt som sin introduktion in i stå upp branschen. Sen de började med 

Bungy Comedy 2004 så har de haft 14 stycken upplagor av tävlingen. Både Björn Gustafsson 

och Petra Mede var deltagare i den här tävlingen när de inledde sina karriärer. Som rookie 

komiker går ens uppgift ut på att få scentider. Där vad som behövs för att en komiker ska 

kunna utvecklas och få erfarenheter. Vid besök av en rookie klubb, så ser besökaren tydligt att 

det är fler komiker på plats än antalet komiker som ska uppträda. Anledningen är 

nätverkandet, att nätverka är en viktig del i start skedet för en komiker att lära känna andra 

komiker och arrangörer. Speciellt att komma i kontakt med klubb arrangörer, då det är de som 

kan erbjuda en scentider. I start skedet är det klubb arrangörerna som är komikernas marknad. 

 

Semi etablerad 

Som semi etablerad komiker innebär det att komikern nu kör aktivt på de rookie klubbar som 

finns i komikerns hemstad. På den här nivån har komikern lyckats börja etablera sitt namn 

inom branschen, ståuppkomikern är inte etablerad eller känd men fler aktörer inom stå upp 

vet om ens existens. Det är nu komikern får börja köra senare på kvällarna, det förklaras med 

att inom live underhållning så finns det en struktur i vilken ordning artister uppträder under 

respektive kväll. Det kallas för ett körschema, inom stand up så brukar arrangörer traditionellt 

börja med de nyare och mindre erfarna komikerna och spara de mer etablerade till senare på 

kvällen för att sen avsluta med huvudakten. Ståupparen har också med störst sannolikhet vid 

det här stadiet gjort någon resa utanför sin egen stad. Vilket är ett resultat av nät verkandet 

och rekommendationer. Stå upp är en liten bransch och mycket fungerar på rekommendation, 

en klubbarrangör säger till en annan arrangör att komiker X har presterat bra på senare tid. I 

det här skedet har spelplanen breddats för komikern, komikern riktar sig nu inte bara mot 

andra arrangörer utan jobbar också för att bygga upp sitt eget varumärke. Möjligheten att 

uppträda i andra städer än ens egen hemmaplan ger komikern tillgång att bredda sitt följe. 

Underhållaren marknadsför sig nu för nya delar av marknaden som inte har haft möjligheten 

att se komikern från innan. Det är också i det här stadiet, som en komiker kan börja rikta sig 

mot bokare och bokningsbolag. 
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Etablerad 

Som etablerad komiker, konkurrerar inte komikern längre om scentider på samma sätt som de 

gjorde i början av sin karriär. När underhållaren har etablerat sig kan personen med störst 

sannolikhet utan problem få tider på vilken rookie klubb som helst och ståupparen har 

garanterat bokningar från någon av de etablerade betal klubbarna. I det här stadiet så har 

komikern byggt upp en efterfrågan i sitt varumärke, det de konkurrerar om nu är betal jobb, 

framförallt det som är känt som företags-jobb. Inom stand up så kommer den större delen utav 

en komikers inkomst in via företags jobb. Det gäller alltså för komikern att fylla sitt 

varumärke med mervärde än sina konkurrenter, det får komikern genom till exempel TV 

framträdanden eller genom att synas i annan form av media som radio. Dessa räknas som 

meriter, vilket leder till ett ökat antal företagsjobb samt höjt arvode. 

 

Känd komiker 

Det finns ett fåtal komiker i Sverige som skulle kunna klassas som ”kändisar”, komiker som 

är igenkända i allmänhetens ögon. Vid det här stadiet så har du redan gjort TV framträdanden, 

radio och människor vet vem du är. Artisten har ett extremt starkt varumärke, så här handlar 

det om att bevara sitt varumärke. 	  

Skådespelare	  

Figuren nedanför visar hur det normalt går till när en skådespelare får provspela för ett jobb 

enligt Mustonens uppgifter. Från att regissör tillsammans med producenten sänder ut ett 

uppdrag med beskrivning på vad de vill ha, till att rollbesättaren kontaktar skådespelare och 

kallar in de som hon anser passar in på beskrivningen. Om skådespelaren representeras av en 

agent, så kontaktar rollbesättaren agenten, som i sin tur kontaktar skådespelaren om inte, så 

kontaktas skådespelaren direkt. 
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Regissör Agent 

 Rollbesättare   

Producent   Skådespelare 

 
Figur	  1:	  En skådespelares marknad enligt Mohamed Said (2011) 

	  

4.2	  Internet	  

Mustonen förklarar att allting förändrades när internet kom. Han berättar att han för tolv år 

sedan ofta brukade sitta i telefon och jaga rollbesättare och andra i branschen. Efter att han 

fått tag på personen så skulle de också planera ett möte så han kunde överlämna sitt CV, och i 

och med att båda jobbar, så kunde det vara svårt att hitta en lucka inom snar framtid. 

Mustonen menar att allt var så komplicerat förr, att allt tog så långt tid. Idag kan du via mejl 

få iväg trettio Cv:n. till trettio olika rollbesättare på en timme, påpekar Mustonen.  

Elassir påminner om hur lättillgängligt allt blivit. Han kan idag som skådespelare direkt från 

datorn läsa om vad som pågår i branschen. Det finns annonser om jobb som han hemifrån kan 

läsa och även svara på. Det finns sammanställda listor på regissörer, producenter och 

rollbesättare. Skådespelaren menar att istället för att jaga runt efter deras kontaktuppgifter, så 

finns de alla samlade på ett och samma ställe på internet. Sekersöz håller med och säger att 

hon i stort sett fick ihop hela sitt team till senaste produktionen, via namn som hon hittat och 

kontaktat via internet. 

Internet har visat sig vara en extremt stark tillgång i en artists arsenal påpekar både Mcdonald 

och Betner. Mcdonlad fortsätter förklara att internet gång på gång visat att kraften nu ligger i 

artistens egna händer. Inte bara i mån om sociala medier utan också i produktionsmässiga 

vägar. Saker som krävde ett helt produktionsbolag för att skapa kan nu vilken människa som 

helst med lite kreativitet och ambition skapa i sitt eget hem. Hon menar att i dagsläget så kan 

en artist vara sitt eget mediehus. Pavlovic förklarar att när han spelar in sina humorsketcher så 

skulle han aldrig kunna få ut de till allmänheten om det inte vore för internet. Internet gör så 

att han kan nå ut till sin målgrupp direkt än att behöva ett godkännande från någon tv kanal. 
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“Ett stort användningsområde är att använda nätet för att effektivisera och utveckla 

kommunikation och transaktioner mellan olika parter" Blomqvis, Dahl & Haeger (2007 s 96) 

Faqih berättar hur effektiv kommunikationen är mellan komiker genom internet, han använder 

sig oftast av internet när han bokar komiker till sin klubb. Han menar också att internet 

hjälper honom att komma i kontakt med andra arrangörer han nämner ett exempel om när han 

ska åka bort till en annan stad, då använder han sig av internet för att kolla vilka aktiva stå 

upp klubbar som finns i den staden. Inte bara inom Sverige han fortsätter med att berätta om 

när han var i England för att kolla på fotboll och tack vare internet, så lyckades han fixa till 

sig några gig i London. ”Med internet så har du alla dina svar några klick ifrån.” säger Faqih. 

Fridell påstår att utan internet så hade det inte producerats så mycket filmer som det gör idag. 

Han menar att internet gjort det mycket billigare vid skapandet av film. Han kan idag använda 

till exempel av olika sökmotorer för att hitta bilder på områden där han vill filma, istället för 

att åka runt och leta vilket tar tid och kostar pengar. Regissörer hittar talanger, arbetare, och 

information om tekniken med en enkel sökning på nätet. När det kommer till skådespelare, så 

brukade han innan Internets tid, möta upp skådespelare för första gången. Idag har han redan 

sett foton, läst deras personliga fakta, sett deras tidigare meriter och ofta haft mejlkontakt 

innan han träffar de. 

Rouzbeh berättar att det är många nystartade stå upp klubbar som startar i Stockholm och 

resten av Sverige, han relaterar det här till användandet av internet. Han menar att den tiden 

som gick åt till att hitta lokal, idag kan effektiviseras genom att söka efter lokaler på nätet. 

När det väl hittas en lokal som passar, så finns kontaktuppgifterna på plats och intressenterna 

kan snabbt komma i kontakt med de ansvariga. Rouzbeh menar också att internet sparar en 

klubbarrangör kostnader eftersom istället för att trycka upp massa affischer och sen betala 

någon för att sätta upp affischerna. Så kan arrangörerna annonsera gratis via nätet genom 

olika forum. Han anser att det här är faktorer som lett till ökningen av antalet stå upp klubbar i 

Sverige. 

 

4.3	  Sociala	  medier	  	  

”De som lyckas med sociala medier, det är de som är framgångsrika” säger Mcdonald. 

Mcdonald är ansvarig för online marknadsföringen på RAW. Hon berättar om fördelarna med 
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sociala medier och att sociala medier idag kräver tankekraft och tid, men inte finans. 

Underhållaren är längre inte begränsad i sin marknadsföring på grund av finansiella resurser. 

Det är kostsamt att lägga en annons i en tidning eller att betala för en reklam-spot på TV, 

speciellt för ett ny startat företag med mindre resurser. Då blir sociala medier ett viktigt 

redskap för företagets marknadsföring. 

Det är inte bara kostnadsfördelarna som gör sociala medier så attraktiva för företag, utan 

informationen flödar åt båda riktningarna. Holmström & Wikberg (2010) berättar att precis 

som företag kan annonsera ut sina produkter via sociala medier, så kan företag idag få ut 

information och statistik om sina kunder via sociala medier. Zarella och Zarella (2010) skriver 

att startar en användare en sida på Facebook eller en blogg, så erbjuder de statistik på till 

exempel hur många som är inne på ens sida, vilken tid på dygnet aktiviteten på sidan är som 

högst och lägst. Det här är väldigt viktigt, då all information hjälper en att få ökad förståelse 

för sin kund.  

McDonald använde sig utav RAWs Facebook sida för att visa fördelarna. ”Man kan tro att 

man har sin målgrupp i Stockholm och så ser man helt plötsligt att man har jätte många 

följare i Kalmar”. Det här är viktig information för RAW till exempel om de ska anordna en 

turné, då kan de använda den här informationen för att se vart i landet efterfrågan för deras 

shower är störst. Det samma gäller när RAW väljer att marknadsföra något, utefter deras 

statistik så kan de se när det är som lämpligast att annonsera. Mcdonald lägger stor tyngd på 

att förklara att alla redskap finns där ute det viktiga är att ta reda på hur de ska användas. 

Mustonen och Elassir är inne på lite samma spår. De har båda nyligen klippt ihop en ny 

Showreel. En showreel är en filmsnutt med ihop-klippta videoklipp från skådespelarens bästa 

jobb. Det är i stort sett ett måste för en skådespelare, betonar Elassir. En showreel visar 

rollbesättaren eller regissören, vad du går för på en kort tid. De kan direkt se vad du har 

medverkat i, samt vilken nivå ditt skådespeleri ligger på och samtidigt få en direktuppfattning 

av dig och ditt arbete. Mustonen har idag sin showreel uppladdad på hemsidan Youtube, där 

alla som söker på hans namn får och kan se den. Showreelen har även en direkt länk som han 

enkelt kan skicka runt till de han vill ska se den och med ett mus klick av mottagaren, så kan 

denne se filmen spelas upp. Fridell bekräftar att en showreel är viktig att ha nu för tiden. 

Showreel samt ett CV är det vanligaste han som regissör får skickat till sig. Showreelen 

brukar innehålla skådespelaren i olika karaktärer för att visa att han eller hon är mångsidig, 

samtidigt som CV kompletterar och visar vad skådespelaren medverkat i och när, samt med 

vem han eller hon jobbat med. 
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Hon nyanserar också att som en komiker så är det inte marknadsföring som är ens fokus, utan 

själva marknadskommunikationen. Artister kan idag kommunicera med sina fans på sätt som 

inte har varit tillgängligt tidigare, genom fenomen som Twitter, Facebook och så vidare. 

Fansen har direktkontakt med sina idoler. Mcdonald utvecklar det vidare genom att förklara 

att som en artist så ska denne låta sina fans marknadsföra ens produkter. Hon menar att det 

skapar ringar i vattnet. ”Om du som komiker lägger upp ett klipp på till exempel Youtube, då 

är det dina fans som ska sprida det vidare.” Artistens uppgift är att göra materialet tillgängligt 

för dem.” Via sociala medier, kan man få sina konsumenter att verka som ambassadörer för 

ens produkt. Holmström och Wikberg (2010 s 34) bekräftar detta i sin litteratur.  

Facebook har varit en stor tillgång i min karriär menar Issa. Det var så han fick in en fot i 

branschen. Han har via sociala mediet Facebook, gått med i en grupp för frilansande 

filmarbetare. Issa förklarar att gruppen har som syfte att få filmarbetare att träffas och 

diskutera branschen och på ett sätt hålla varandra uppdatera om hur det ligger till. 

Medlemmarna informerar varandra om jobb, kommande produktioner, rykten och liknande. 

Människor kan idag hitta människor med samma intressen, som också är samlade på en och 

samma plats, även om det är digitalt så funkar det. Vissa har skapat egna kanaler på Youtube 

där de laddar upp sina amatörfilmer och går in och kommenterar och lär sig av varandra 

menar Issa. Han säger att han även tog sig till några av gruppens träffar och lärde känna flera 

skådespelare och andra filmarbetare. Det visade sig även vara en av de som erbjöd honom en 

roll i sin film. 

Sekersöz förklarar effekterna av fenomen som Facebook och Youtube. ”Fattar du vilka 

marknadsföringsverktyg det är?” Hon menar att du kan nå ut med ditt verk till människor som 

är så långt geografiskt och kulturellt, ifrån dig. Hon har mottagit kommentarer på sina filmer 

som hon laddat upp på Youtube, från människor som bor i Afrika, Irak, samt Kurdistan och 

USA. Hon förklarar att det inte är så att till exempel svenskar endast tittar på svenska klipp, 

utan om en användare laddar upp något bra så kommer det resultera till att klippet får mycket 

visningar från olika delar av världen. Hon tar även upp att produktionsbolaget bakom Snabba 

Cash filmen, sökt skådespelare via sin Facebookgrupp. Där hade de annonserat information 

om karaktärerna och förklarade att alla kunde söka till rollen, även om du ej jobbat med 

skådespeleri tidigare. Sekersöz förklarar att det de gjorde är bevis på hur viktiga sociala 

medier är samtidigt som att detta var ett smart drag av produktionsbolaget då detta var ett bra 

sätt att marknadsföra filmen då detta uppmärksammades och att alla kände att de hade en 

chans att medverka i en populär film. 
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Fridell menar att sociala medier inte bara betytt mycket för artister och regissörer, utan stora 

produktionsbolag i USA och övriga länder i världen använder sociala medier vid 

marknadsföring. Det kan vara att Warner Bros lägger upp en trailer på en av sina kommande 

filmer. Regissören förklarar att de stora produktionsbolagen vet att det finns en enorm trafik 

på Youtube och till skillnad från tv reklam, så kan de som ser den på Youtube kommentera 

och diskutera klippet med varandra samt enkelt skicka den till en vän. 

 

4.4	  Varumärke	  

”Som en offentlig person så är du på jobbet så fort du sätter på dig skorna” säger Mats Betnér. 

Det Betnér menar med det är att du måste värna om ditt varumärke, konstant tänka på ditt 

varumärke inte bara den perioden du är på jobbet. Betnér berättade hur i början av Magnus 

Betnérs karriär att de hade svårt att få bokningsbolagen att fixa jobb åt Magnus. Det här 

berodde på att den humorn som Magnus Betnérs varumärke representerade, inte var passande 

för bokningsbolagens klientel. Det här betydde inte att ingen ville se Magnus utan det 

handlade om att företagsvärlden inte var Magnus målgrupp. Magnus humor var efterfrågad, 

fast bokare var inte redo att ta sig in på den delen av marknaden. Vid intervjun med 

McDonald så lyfte hon också fram vikten av att veta vem som är ens målgrupp och vikten av 

att veta hur underhållaren ska kommunicera med dem. Även Randal (2010) nämner i sin bok, 

hur viktigt det är att ett företag lär känna och förstår sina kunder.  

Pavlovic berättar hur han värnar om sitt varumärke genom sitt material han kör på scen. Han 

förklarar hur viktigt det är att som komiker när han eller hon har etablerat en viss stil, att 

komikern kör på den stilen. Pavlovic menar att om till exempel han skulle gå upp och köra 

”mainstream material” så skulle det skada hans varumärke bland de som uppskattar hans 

humor. Det här är något som Rouzbeh också tar upp, Rouzbeh förklarar att det finns vissa 

saker han inte skulle ta upp eller skämta om på scen, för det skulle krocka med den image han 

har som komiker. Det skulle skada hans varumärke. 

”Att säga nej till ett jobb, visar att du har karaktär och inte hoppar på vad som helst” Aron 

Flam. 

Citatet kommer från en konversation som Berhan, en av författarna av den här uppsatsen hade 

med sin kollega komikern Aron Flam. Ämnet handlade om ett tv jobb som Berhan hade tackat 

nej till. Det här är saker som måste tänkas på som en artist, alla vill nå framgång och 
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erkännanden. Pavlovic förklarar att ett erkännande inte är värt på bekostnaden av ens 

varumärke, det är viktigt vilka forum associeras med. Komiker gynnas till exempel mer av att 

medverka i ett program som Parlamentet än att vara med i Big Brother. 

Akolor berättar hur han separerar på sina varumärken för att de inte ska krocka med varandra. 

Akolor är en etablerad komiker men också en känd radiopratare från programmet 

”Morgonpasset p3”. Akolor förklarar att han ser till att det är två olika karaktärer för de två 

arbetsplatserna. Som komiker vill han ha fritt utrymme att prata om det han känner för medan 

på radio jobbet så är det mer familjevänligt och han måste hålla sig inom visa ramar. Han 

förklarar också att i början av sin karriär så medverkade han som en av programledarna i 

familjeprogrammet Talang, som är inriktad mot barnfamiljer något han inte skulle göra idag 

då det skulle förstöra eller hämma hans varumärke. 

	  

”Allt är inte inom artistens kontroll, men det finns mycket en underhållare kan göra för att 

påverka sin karriär bland annat hur ens varumärke profileras” Druid (2011) 

För en komiker så handlar det inte enbart om ens material. Betnér nämnde att som en offentlig 

person, så tillhör ens fritid en del av jobbet. Det finns möjligheter att förstärka och förstöra sitt 

varumärke konstant. Faqih använde sig av Ola Lindholm som exempel vars varumärke 

förstördes rejält under 2011 efter en smärre kokain skandal. Som artist så måste du värna om 

ditt varumärke på och utanför jobbet. 

Mustonen menar att skådespelarbranschen är liten och om en skådespelare på något sätt 

uppför sig dåligt eller liknande, så kommer de flesta i branschen höra om det. Han berättar att 

han vid flera gånger sett hur skådespelare mer eller mindre blivit utstötta och inte fått nya 

jobb, då de inte uppför sig väl eller behandlat kollegor illa. Det är därför viktigt att alltid 

uppföra sig professionellt och värna om sitt varumärke menar skådespelaren. Fridell förklarar 

att ditt namn är ditt varumärke, och ditt varumärke är i den branschen bygger på tidigare 

erfarenheter. Inte bara vad skådespelaren gjort innan, utan hur skådespelaren gjorde det. Var 

han eller hon enkelt att jobba med? Kom han eller hon till jobbet förberedd?  

Regissören Fridell förklarar att han till exempel inte hade tagit reklamjobb som ny 

skådespelare. Med det menar Fridell att skådespelare inte ska ta reklamjobb om han eller hon, 

inte redan har ett starkt varumärke alltså en etablerad skådespelare, då det kommer skada 

skådespelarens varumärke. Det kommer göra så att skådespelaren förknippas med företaget 
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som marknadsförs i reklamen och bli sedd som en reklamskådespelare. Rollbesättare, 

producenter och regissörer kommer inte att vilja ha med en skådespelare som synts flitigt i 

reklam på tv, i sina produktioner. 

Elassir talar i intervjun om skillnaden mellan skådespelare och företag som varumärke. 

Företag har oftast pengar till att rätta till fel som hänt på företaget. Om det skulle vara något 

som kan eller har skadat deras varumärke, så kan de dra igång en ny reklamkampanj för att 

åtgärda problemet. Skådespelare har inte den möjligheten, det tar tid för skådespelare att 

bygga upp ett respektabelt varumärke och om den på något sätt förstörs, så kan du i stort sett 

glömma att få jobb. Elassir förklarar att han i början hoppade på något för att fylla på sitt CV 

men att han sedan strategiskt väljer jobb för att stärka sitt varumärke. ”Mitt varumärke är i 

stora delar uppbyggt på de val jag gör i samband med jobb” säger Elassir och fortsätter 

förklara att han nu format sitt varumärke så att han får oftast får de jobb han är ute efter.  

Issa berättar hur han sett att stora produktioner lägger ner resurser för att forma en 

skådespelares varumärke. Det kan vara huvudrollen i produktionens storsatsning, då de jobbar 

på skådespelarens varumärke för att lyfta fram filmen. De ser till att skådespelaren får besöka 

olika tv program där det intervjuas och berättas om skådespelaren själv och filmen. Artister 

går igenom en sorts varumärkesprocess som Nilson (2002) skriver om i som bok. Det är dock 

inte lika vanligt att skådespelare själva gör det, utan det är i samband med en film som 

produktionsbolaget tar på sig uppgiften att genomföra det menar Issa. 

 

4.5	  Nätverk	  &	  Relationsmarknadsföring	  

Enligt Gummesson(2008) så prioriteras nätverkande inom relationsmarknadsföring, 

utvecklingen från traditionell marknadsföring bygger delvis på nätverkande och interaktionen 

inom nätverket, de förklarar värdet i att bygga relationer.  

En underhållare har flera aktörer och samarbetspartners som artisten nätverkar med 

sinsemellan. En komiker nätverkar med andra komiker, arrangörer, bokare till och med, med 

sin publik förklarar Druid. 

 

Druid säger att det är extremt viktigt att nätverka både som artist och ett företag. Nätverkande 

kan avgöra om du blir ihågkommen eller inte. 

Druid menar att om en komiker till exempel uppträder på en betal klubb, så är det flera 

komiker som uppträder under samma kväll. Ett bra sätt att sticka ut från mängden utöver ens 
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material och prestation på scen är att nätverka med arrangören. Han menar att komikern ska 

lämna det där personliga avtrycket som kommer med nätverkning. Både Betnér och Druid är 

inne på samma sak när det kommer till publiken, Betnér förklarar att det är viktigt för 

underhållaren att göra sig tillgänglig för de som precis har sett showen. Betnér nämner också 

det här personliga avtrycket, det uppskattas av publiken om du som komiker efter en bra show 

stannar kvar och minglar. ”Om någon från publiken kommer fram till dig efter ett 

uppträdande för att ge dig komplimanger, säg inte bara tack och gå därifrån. Stanna kvar 

mingla, låt de få en personlig upplevelse av dig. Det är något som de kommer ihåg och sprider 

vidare till sina närmaste” säger Druid (2011)  

 

Faqih lyfter fram att nätverkande är något en komiker sysslar med från den dagen de tar steget 

in i branschen tills den dagen de kliver ut från branschen. Han syftar på att i början, måste 

komikern nätverka med andra komiker för att få reda på vilka scener som är aktuella, för att 

kunna nätverka med arrangörer om scentider.  

 

Det här är något som Pavlovic också anser, han berättar också om när han själv drev stå upp 

klubben House of Comedy. Det var genom hans nätverk av andra klubb arrangörer som han 

kunde ta reda på vilka nya komiker som var värda att boka, när han själv inte hade tid att gå 

och kolla bland klubbarna för nya talanger. Faqih förklara att det inte bara är inom branschen 

komiker ska nätverka, han berättar att många av företagsjobben får Faqih genom sitt nätverk 

inom restaurang branschen. Han menar att desto mer underhållaren nätverkar desto större 

spelplan bygger artisten för sig själv. 

 

Rouzbeh tar upp att det är viktigt att vara trevlig när man bygger relationer, att det gör saker 

lättare. Rouzbeh menar inte att trevlighet kommer per automatik ge dig relationer men att det 

är något som uppskattas.  En artist ska också tänka på vilka han nätverkar med, att komikern 

måste ha sitt varumärke i åtanke när artisten bygger sina relationer. Rouzbeh tycker att en 

artist ska värna om de relationer som skapats att underhållaren ska följa upp på dem. Det 

Rouzbeh syftar på är att ibland så kanske artisten bygger för många relationer och då är det 

bättre att filtrera ut bland nätverket, för att skilja på de relevanta relationerna från de 

irrelevanta. Gummesson(2008) förklarar att inom relationsmarknadsföring är det lika viktigt 

att avbryta vissa relationer precis som det är viktigt att etablera andra relationer. Rouzbeh 

menar att vissa kontakter kan vara bra att ha i början men kan med tiden ha ändrats till något 

skadligt för artisten.  
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Att nätverka är en stor del av den här lilla, slutna branschen påpekar Fridell. Gå på filmgalor, 

filmfester och andra tillställningar är en del av jobbet. Då det är en liten bransch, så menar 

Fridell att folk i den här branschen måste nätverka för att ta reda på vad som pågår. Det är 

också viktigt att synas och hela tiden vara där, för att visa att man finns och vill jobba. 

Issa var inne mycket på att träffa andra i branschen och utbyta kontakter. Han menar att det 

alltid är någon som nämner att de söker en filmarbetare och frågar om duktiga filmarbetare, 

när han nätverkar på träffar. Elassir säger att han alltid nätverkar, det är så det funkar och att 

han inte tänker på det. Han berättar att filmfestivaler och kvällar för frilansare är ett måste.  
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5.	  	  Slutsatser	  &	  reflektioner	  

Kombinationen	  av	  den	  information	  som	  vi	  fick	  ut	  från	  våra	  informanter	  samt	  teorier	  och	  

litteratur,	  presenterar	  vi	  våra	  slutsatser	  och	  egna	  reflektioner.	  

	  

”If you want 20 000 fans you must do 2000 different things” Scott (2010). Detta är något som 

vi kan hålla med om. Efter att studerat och samlat in data angående hur en underhållare 

marknadsför sig i dagsläget, har det genomgående under uppsatsens gång framgått att det inte 

finns ett specifikt och klart tillvägagångssätt. Alla våra intervjupersoner menade på ett eller 

annat sätt att det är som Fridell nämner i sin intervju, att det inte finns en mall eller riktlinje på 

hur en underhållare marknadsför sig, utan att det mer är en kombination av flera olika sätt och 

vägar.  

 

Under uppsatsen gång så lyckades vi fastställa några nyckelord, då det var ett fåtal ord som 

upprepades vid ett flertal tillfällen av olika personer under intervjuprocessen samt i vissa av 

litteraturen som vi använt oss utav. Det här är nyckel ord inom den marknadsföring som 

Nätverk, Internet, Sociala medier samt Varumärke.  

 

De intervjuade talade mycket om sitt namn som varumärke och att det är viktigt värna om 

varumärket. Så vi ser absolut att det finns ett varumärkes tänk bland underhållare och de som 

arbetar i branschen. Mustonen förklarar i intervjun hur viktigt det är om att bete sig 

professionellt då ditt varumärke på något sätt befläckas, om du uppför dig dåligt eller 

behandlar kollegor illa. Vissa tog till och med upp att underhållare måste värna om sitt 

varumärke på fritiden på samma sätt som på arbetsplatsen. En artist räknas som en offentlig 

person, då är det viktigt att tänka på att inte skicka ut signaler som hämmar ens varumärke. 

Nilson (2002) talar om att varumärket är budskapet utåt och företagets identitet utåt vilket 

bekräftas av de intervjuade. Med det ser vi att en underhållares varumärke kan i sig bli 

marknadsföring. Vi menar att om underhållarens varumärke till exempel förknippas med 

lojalitet, hårt jobbande, punktlig och så vidare, det kommer bli en marknadsföring i sig genom 

att det kommer talas väl om dig och människor i branschen kommer lockas till att arbeta med 

dig.  

 

Något som inte kommer undan är Internets påverkan på marknadsföring, vid insamling av 

data så nämndes internet av samtliga flertal gånger när vi pratade med våra intervjupersoner. 
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Den påverkan den har haft för artister och deras tillvägagångssätt i marknadsföringen är 

tydlig. Internet blev snabbt ett starkt marknadsföringsverktyg. Blomqvist, Dahl och Haeger 

(2007) är inne på hur nätet effektivisera kommunikation och transaktion mellan parter, något 

som vi och våra intervjupersoner håller med om. Vi fick förklarat hur internet ersatte det 

fysiska mötet vilket sparar tid för alla parter av underhållningsbranschen. En bokare idag 

behöver längre inte vänta på ett tillfälle för att se en underhållaren live för att bedöma, utan 

kan lika simpelt be om länken till underhållarens showreel. Elassir berättar att internet har 

hemsidor där din marknad är samlad på ett och samma ställe. Det vi menar är att underhållare 

idag direkt riktar sin marknadsföring till rätta personer på kort tid. De får idag enkelt 

information om nya produktioner, rollbesättare för att sedan kunna kontakta och 

marknadsföra sig själva till dem. Underhållarna skickar idag sitt cv och showreel effektivt till 

olika rollbesättare, regissörer och bokare via mejl. Informationsflödet har ökat genom 

Internets användning något som har lett till att branschen idag är effektivare och simplare 

marknadsföringsmässigt än någonsin. 

 

Sociala medier är något som används regelbundet idag av underhållare. Datainsamlingen visar 

att det är ett starkt och flitigt använt marknadsföringsverktyg bland underhållarna. Sociala 

medier som Facebook, Youtube, Twitter har öppnat stora möjligheter för marknadsföring och 

dess expansion. Våra intervjupersoner anser att de får en stor utdelning av sociala medier 

speciellt med tanke på att det inte kräver finansiella resurser. Underhållare som Mustonen 

lägger idag upp sina showreel och skapar egna kanaler på hemsidor som Youtube och Vimeo, 

för att marknadsföra sig till allmänheten och kan sprida videon med hjälp av Facebook och 

Twitter. Som Sekersöz var inne på så innebär de sociala medierna gränslöshet expansion, att 

marknadsföringen via ett uppladdat videoklipp kan nå människor långt bort geografiskt. Till 

exempel så kan en ståuppkomikers showreel hamna på samma sökresultat på Youtube som en 

amerikansk etablerad komikers showreel. Underhållare startar och medverkar i sociala 

grupper på Facebook där människor med samma intressen diskuterar kommande jobb, lediga 

jobb och allmänt om branschen. Ståuppkomiker och skådepelare annonserar ut deras 

kommande framträdanden, shower och filmer som de medverkar i på Twitter och Facebook. 

Skådespelare kan direkt marknadsföra sig till produktionsbolag på till exempel Facebook då 

som båda regissörerna Fridell och Sekerzös var inne på, annonserar även stora 

produktionsbolag ut information och söker även skådespelare till sina produktioner. 
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Vi ser att styrkan hos sociala medier inte enbart är i den mån att en underhållare får ut sin 

marknadsföring, utan en artist samlar också in information om sin målgrupp och åsikter av 

sina fans via sociala medier. Som Mcdonald talade om i intervjun, så är det är möjligheten till 

en tvåvägskommunikation som gör sociala medier attraktivt för en artist. Fokusen ska inte 

ligga på marknadsföringen utan marknadskommunikationen. Startar underhållaren en 

Facebook, Twitter eller Youtube sida, får skaparen tillgång till väsentlig statistik och 

information om sin målgrupp. Information som, när på dygnet det är om mest aktivitet på din 

sida, hur många som sett ditt videoklipp på Youtube samt var de sett det ifrån. Detta ger 

möjligheten att följa sin marknadsföring och strategiskt planera och rikta in nästa 

marknadsföringstillfälle. Värdet av att känna sin kundkrets är något som kom upp både i den 

litteratur vi kollade igenom samt hos de personer som vi intervjuade. Underhållaren kan till 

exempel efter att ha skickat runt sin Showreel, se hur många av de som verkligen sett den, 

med hjälp av statistikfunktionerna. Sociala medier erbjuder också direkt feedback för 

underhållaren, människor kan skriva direkt till en artist idag och kommentera i videons 

kommentars fält. 

 

Det har tydligt framkommit att nätverkande är ett måste i underhållningsbranschen. Alla 

intervjupersoner var överens om hur viktigt nätverkandet är. Fridell menade att nätverka är en 

del av branschen, att gå på galor och tillställningar har visat sig vara ett måste. Widoff (2011) 

menar att det är viktigt att nätverka för att bli ihågkommen och rekommenderad. Att bli 

ihågkommen är något som fler av våra respondenter lyfter fram, Druid var inne på vikten av 

att lämna ett personligt avtryck, något som han anser hjälper vid sökandet av nya uppdrag. 

Han menar att det är lättare att bli rekommenderad om personen blir ihågkommen. Det vi 

uppfattar av våra informatörer är att branschen till stor del bygger på rekommendationer något 

som författaren Misner (2010) också tar upp. Misner menar att människor föredrar att fråga 

folk i sin närmaste omgivning innan de tar ett beslut. Issa förklarade att han ofta hör hur folk 

via nätverkande, söker medarbetare till sina produktioner. Att nätverka är något som följer en 

underhållare från första dagen in i branschen tills den sista, under hela ens karriär kommer 

artisten vara tvungen att nätverka på olika nivåer. Faqih nämner att nätverkandet i början 

handlar om att få in sin fot i branschen och efter det blir nätverkandet ett redskap för att 

bevara och utveckla ens karriär som underhållare. Nätverkande är då ett viktigt 

marknadsföringsverktyg som underhållare använder sig av, det är en hörnsten inom 

branschen. Vi vill påstå att alla som är i branschen på ett eller annat sätt marknadsför sig via 
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nätverkande, det är så branschen är uppbyggd och att det inte skulle fungera för en 

underhållare utan den typen av marknadsföring.  

  

All den information vi har samlat ihop för den här studien har gett oss en klarare bild på hur 

det ser ut för en underhållare. Vi har fått lära oss att det är fler variabler som spelar roll, samt 

att med den teknologiska utvecklingen så ligger mycket av styrkan hos underhållaren själv. I 

slutändan så handlar det om underhållarens drivkraft och fantasi och ”göra det själv”. Seriösa 

underhållare är målmedvetna och tar tag i sin marknadsföring och ansvarar själva för det. Det 

ovannämnda är olika tillvägagångssätt för nätverkande. Vare sig det är via till exempel sociala 

medier och dess verktyg eller internet och varumärkesbyggande. Det handlar om att nätverka 

via olika kanaler och tillvägagångssätt. Underhållarna nätverkar i den digitala världen och 

samtidigt i den riktiga världen. 
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6.	  	  Förslag	  på	  framtida	  forskning	  

Nedanför	  presenterar	  vi	  förslag	  på	  framtida	  forskning	  

 

Då det här var ett relativt outforskat område, så hoppas vi att folk i framtiden tar den här 

forskningen vidare. En mer ingående och djupare analys på branschen, en splittring i ämnen 

som leder till att någon forskar djupare inom svensk ståuppkomik och att någon annan gör det 

inom skådespeleri yrket. Det skulle vara intressant med en kombination av en kvalitativ och 

kvantitativ studie inom området, då vi valde att ta det kvalitativa spåret vilket har lett till att 

den här uppsatsen inte bygger på statistik och siffror utan information vi har fått från våra 

respondenter. Då det varit väldigt intressant att forska om detta, så rekommenderar vi absolut 

en fortsatt forskning inom området. Möjligtvis fler intervjuer och mer forsknings tid, på en 

högre akademisk nivå, skulle precisera och möjligtvis komma fram till ett mer konkret 

reslutat.  
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Bilaga	  

De intervjuade personerna 

Namn: Elassir Mohammed 
Yrke: Frilansande skådespelare. 

Erfarenhet: 7 verksamma år. 

Agent: Representeras av agent. 

Medverkat i: Tv-serien ”Andra Avenyn”, Tv-filmen ”Irene Huss”, Filmen ”Sandor slash Ida” 

samt de kommande ”Johan Falk”- Filmerna.  

Namn: Issa Bessam 
Yrke: Frilansande skådespelare 

Erfarenhet: 2 verksamma år. 

Agent: Nej. 

Medverkat i: Filmen ”Musiken som tog oskulden”, Tv-serien ”Kära Svea” 

Namn: Mustonen Kalled 
Yrke: Frilansande skådespelare 

Erfarenhet: 12 verksamma år. 

Agent: Nej. 

Medverkat i: Filmen ”Babylonsjukan”, Tv-serien ”Leende guldbruna ögon”, Filmen ”Kid 

Svensk”, Filmen ”Män som hatar kvinnor”, Filmen ”Fyra år till”, Tv-serien ”Det halvt 

dolda”. 

Namn: Sekersöz Rojda 
Yrke: Frilansande regissör 

Erfarenhet: 5 verksamma år. 

Agent: Nej. 

Regisserat: Dokumentärfilmen ”Ett annat liv”, filmen ”Den nakna sanningen”, filmen 

”Ensamma miljoner”, filmen ”Gumman i lådan”, filmen ”Fittbacka”. 

 

Namn: Fridell Daniel 

Yrke: Frilansande regissör 

Erfarenhet: 19 verksamma år. 
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Agent: Nej. 

Regisserat: Filmen ”Sökarna”, filmen ”30:e November”, filmen ”Under ytan”, filmen ”Säg 

att du älskar mig”, filmen ”Dubbel 8”, tv-serie ”En klass för sig”. 

Namn: Faqih Adeel 

Yrke: Komiker & Klubbarrangör. 

Erfarenhet: 5 verksamma år. 

Bokningsbolag: Representerar sig själv. 

Erfarenheter: klubbgigs, företagsgigs, klubbarrangör  

Namn: Pavlovic Branislav 

Yrke: Komiker & F.D. Klubbarrangör. 

Erfarenhet: 4 verksamma år. 

Bokningsbolag: Representerar sig själv. 

Erfarenheter: Klubbgigs, solo show, F.d. klubbarrangör 

Namn: Rouzbeh Behrad 

Yrke: Komiker & Klubbarrangör. 

Erfarenhet: 4 verksamma år. 

Bokningsbolag: Bokastandup 
Erfarenheter: Klubbgigs, företagsgigs, betalgigs 

Namn: Druid David 

Yrke: Komiker. 

Erfarenhet: 6 verksamma år. 

Bokningsbolag: Bokastandup. 

Erfarenheter: Klubbgigs, företagsgigs, betalgigs, shower, 2 turnéer, tv & radio,  

Namn: Akolor Kodjo 

Yrke: Komiker. 

Erfarenhet: 6 verksamma år. 

Bokningsbolag: Bokastandup. 

Erfarenheter: Klubbgigs, företagsgigs, betalgigs, shower, 2 turnéer, tv & radio  
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Namn: Ismail Soran 

Yrke: Komiker 

Erfarenhet: 5 verksamma år. 

Bokningsbolag: ROA produktion 

Erfarenheter: Klubbgigs, företagsgigs, betal gigs, shower, 1 solo turné, 5 turnéer, tv & Radio  

 

	  

Övriga intervjupersoner inom stå upp 

Betnér Mats 

Jobbar för och är delägare av produktionsbolaget FTW som han äger tillsammans med sin 

bror komikern Magnus Betnér. Mats har från början jobbat sida vid sida med sin broders 

karriär och har en välgrundad insyn i branschen samt de tillvägagångssätt som FTW har valt 

att ta de senaste åren.  

 

Mcdonald Therese 

Jobbar som online/ offline marketing ansvarig för RAW Comedy Club. Raw som idag är 

ledande inom svensk stå upp och är ansiktet utåt. Therese jobbar också som lärare på HCB 

Bohuslän i marknadskommunikation online. 

Liljedal Sara 

Jobbar som bokare åt bokningsbolaget, http://www.bokastandup.se, hon har många år inom 

branschen och är väl insatt hur företagsdelen av den svenska stå upp marknaden fungerar. 

Åkerblom Klas 

Grundaren till BungyComedy, samt anställd hos bokastandup.se 

Roos Lina 

Anställd hos produktionsbolaget ROA.  

	  

 

	  
	  


