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Abstract 

"We are you. You are us. TOGETHER we are The Fooo Conspiracy": a case study of The Fooo 

Conspiracys usage of social media for marketing purposes. 

In this essay I examine how the Swedish boyband The Fooo Conspiracy have used social media for 

marketing purposes. My purpose was to examine how the Fooo Conspiracy used social media for marketing 

purposes when the band was launched. My purpose was also to examine why they chose to market 

themselves primarily through social media when they were launched, what the intended target group was, 

how the band promoted themselves to them and what disadvantages there was to using social media for 

marketing purposes versus traditional media. 

 

In order to do this I did a case study which included an interview with their former manager Daff Kjellström 

and a thematic content analysis of the bands YouTube-, Instagram- and Twitter accounts. The theories I 

chose to use was marketing in social media, the standardization of popular music, the young audience and the 

mass media teenage culture, and media convergence and the participatory culture. 

 

The results showed that even though The Fooo Conspiracy are marketed as a band that became known 

through social media, they were exposed in the traditional media early on in their career. This was because 

they were given the opportunity to be Justin Biebers opening act when he visited Sweden in april 2013, 

which was the month that The Fooo Conspiracy was launched. The results also showed that the way they use 

their social media has made the fans involved in their career and created a bond between themselves and their 

fans. 
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1. Inledning 

Den 19 februari 2014 tilldelades det svenska pojkbandet The Fooo Conspiracy priset för årets innovatör på 

Grammisgalan. Prismotiveringen löd: ”The Fooos filosofi är att vara tillgängliga för sina fans som får vara 

med och bestämma var gruppen ska uppträda härnäst. Köpcentrum, gator och torg blir till scener där ingen 

åldersgräns eller biljettsumma begränsar publiken. Uppträdandena filmas och sprids på sociala medier. The 

Fooo är inte upphöjda idoler som är omöjliga att nå, de gör fansen delaktiga i deras karriär. Tre och en halv 

miljon visningar på gruppens YouTube-kanal visar att lojaliteten är besvarad” 

(musikindustrin.se, 2014). 

 

Musikbranschen har de senaste åren genomgått stora förändringar (Wallström 2006, 203). Den illegala 

fildelningen gör det allt svårare för artister att leva på sin musik och den marknadsföring som krävs för att ett 

band ska lanseras på marknaden på ett effektivt sätt kan många gånger vara dyr. Idag finns det dock exempel 

på artister som lyckats etablera sig på marknaden genom att till stor del marknadsföra sig via sociala medier, 

något som i de flesta fall kan vara relativt billigt. Den här uppsatsen handlar om hur artister kan använda sig 

av sociala medier för att marknadsföra sig. För att ta reda på detta har det svenska pojkbandet The Fooo 

Conspiracys marknadsföring i de sociala medierna undersökts. Anledningen till det är att bandets skivbolag 

hade som mål att lansera dem direkt via sociala medier, något som de lyckades väl med. 

 

The Fooo Conspiracy beskrivs ofta som ett band som gjort publiksuccé i medieskugga. Trots att deras musik 

nästan aldrig spelades i radio och att de stora medierna nästan aldrig intervjuade dem i början av deras karriär 

under våren 2013, så lyckades de etablera sig väl på marknaden (dn.se, 2015). Detta var alltså möjligt mycket 

tack vare deras effektiva marknadsföring på sociala medier. Bandet är med andra ord ett bra exempel på att 

det idag är möjligt att lansera en akt och marknadsföra den direkt via sociala medier. Att det är möjligt skulle 

kunna ses som goda nyheter för de band och artister som vill lyckas inom musikbranschen. När inkomsterna 

för musiken minskar kan det tänkas vara bra för dem om utgifterna för marknadsföringen följer samma 

utveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur The Fooo Conspiracy använde sig av sociala medier för att 

marknadsföra sig när bandet lanserades. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur använde sig The Fooo Conspiracy av sociala medier för att marknadsföra sig när de lanserades? 

• Varför marknadsförde sig The Fooo Conspiracy främst via sociala medier när de lanserades? 

• Vilken var den tilltänkta målgruppen och hur marknadsförde sig The Fooo Conspiracy till dem? 
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• Vilka nackdelar fanns det för The Fooo Conspiracy med att marknadsföra sig i de sociala medierna 

kontra de traditionella medierna? 



 3 

2. Bakgrund 
Nedan presenteras vilka The Fooo Conspiracy är, samt en beskrivning av vad som kännetecknar de sociala 

medierna. 

2.1 The Fooo Conspiracy 
 
The Fooo Conspiracy består av fyra medlemmar: Oscar Molander och Oscar Enestad, båda födda 1997 samt 

Felix Sandman och Omar Rudberg, båda födda 1998. Bandet sattes ihop av skivbolaget Artist House 

Stockholm och lanserades i april 2013. Artist House Stockholm grundades av Ola Håkansson, Johan Åberg 

och Tomas Lööw. Daff Kjellström, som var med och satte ihop bandet och som var deras manager när bandet 

lanserades, arbetar som A&R (Artist and Repertoire) och manager på skivbolaget (musikindustrin.se, 2013). 
 

Artist House Stockholm valde att lansera The Fooo Conspiracy direkt via sociala medier istället för genom en 

traditionell kampanj. Bandet började i april 2013 att uppträda på gator och i köpcentrum runt om i Sverige. 

Där fanns inga åldersgränser eller biljettsummor som begränsade publiken. Dessa uppträdanden filmades och 

spreds sedan av både skivbolaget och bandets fans i sociala medier (dn.se, 2015). Bandet fick sina tre första 

“riktiga” spelningar efter att de som arbetar med Justin Bieber sett bandets första video på Youtube och 

därefter bokade dem som förband till världsartistens konserter på Globen under våren 2013. Under sommaren 

2015 fick de vara förband till One Direction när det populära brittiska pojkbandet spelade på Ullevi i 

Göteborg (hallandsposten.se, 2015). 

 

Jag skulle inte beskriva mig själv som ett fan av The Fooo Conspiracy, utan snarare ett fan av de som arbetar 

med bandet. Jag tycker att det är intressant att The Fooo Conspiracy har lyckats etablera sig så pass väl på 

marknaden, mycket tack vare deras effektiva marknadsföring i sociala medier, och det är därför som jag har 

valt att undersöka deras marknadsföring närmare i min uppsats. 

 

2.2 Sociala medier 
Framväxten av de digitala medierna de senaste 15-20 åren har varit enorm. Allt fler människor har tillgång 

till internet och dessutom på flera olika plattformar och enheter. Av den ökade tiden vi spenderar online står 

de sociala medierna för dubbelt så mycket tid som någon annan aktivitet (Fahy, Jobber 2012, 264).  

 

Åblad (2011, 11) menar att begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för nya digitala medier så som 

Facebook, bloggar och mikrobloggar. Zarella (2010, 2-3) menar att sociala medier lättast definieras i samma 

kontext som de traditionella medierna som inkluderar bland annat television, nyhetstidningar och radio. 

Zarella menar vidare att en väsentlig skillnad mellan de sociala och de traditionella medierna är att det i de 

traditionella medierna inte finns någon möjlighet för mottagarna att kommunicera med distributörerna, vilket 

är möjligt i de sociala medierna. Åblad (2011, 11) menar att den gemensamma nämnaren för alla sociala 
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medier är att de alla handlar om relationer. Det finns en drivkraft och en vilja att kunna skapa och 

upprätthålla relationer som är oberoende av tid och rum. De sociala medierna kan även sägas vara en 

konsekvens av det faktum att mänskliga relationer idag är lika verkliga och viktiga i det digitala som i det 

verkliga livet. 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som använts som inspiration för uppsatsen och som använts 

för att besvara undersökningens frågeställningar. Det förklaras även varför den tidigare forskningen som valts 

är intessant för undersökningen. 

3.1 Synen på ungdomar inom kulturforskningen 
Johan Fornäs har skrivit kapitlet Youth, Culture and Modernity i boken Youth Culture in Late Modernity 

(1995). Anledningen till att kapitlet är intressant för den här uppsatsen är att Fornäs (1995, 1) tar upp det 

faktum att det ofta är ungdomar som använder sig av de nya medierna och att det ofta ses på ett negativt sätt. 

Den målgrupp som The Fooo Conspiracy vänder sig till är just ungdomar och därför är det intressant att ta 

del av hur synen på dem generellt sett är inom forskningen. Fornäs (1995, 2) betonar vikten av att inte 

trivialisera ungdomars deltagande i populärkulturen, vilket även det gör hans forskning intressant för den här 

uppsatsen eftersom den på många sätt handlar om just ungdomars deltagande i populärkulturen. Värt att 

nämna är att eftersom texten är skriven 1995 så skulle det kunna tänkas innebära att det han skriver om 

synsättet på ungdomar inom ungdomskulturforskningen kontra forskningen inom kultur inte nödvändigtvis 

stämmer överens med hur den ser ut idag. 

 

Fornäs (1995, 1) menar att ungdomar ofta associeras med det som är nytt, så även inom kulturen. Den 

negativa aspekten av detta är att ungdomar även ofta associeras med de faror som kan finnas i framtiden. 

Rädslan för det okända kopplas ibland samman med en kulturell pessimism. Det är ofta ungdomar som 

utforskar nya medier, vilket innebär att kritiken mot de nya medierna även innebär en kritik mot ungdomarna 

och ungdomskulturen. Ofta finns det ingen logik bakom den här kritiken eftersom man inte tar hänsyn till den 

ambivalens och de nyanser som finns inom ungdomskulturen, medierna och moderniteten. Fornäs (1995, 2) 

menar att ungdomars deltagande i till exempel populärkulturen inte ska trivialiseras. Detta förminskar 

nämligen ungdomar lika mycket som det gör när andra sammanhang som de deltar i hånas och avvisas. 

Vidare menar Fornäs (1995, 1) att det även finns en positiv inställning till ungdomskulturen. Detta eftersom 

ungdomar också associeras med hopp inför framtiden och de moderna framsteg som görs. Tack vare till 

exempel sin sociala och kulturella flexibilitet anses ungdomar kunna se djupa och dolda sociala rörelser. De 

anses även kunna uttrycka dessa i klarspråk. Däremot poängterar Fornäs (1995, 2) att det även finns 

ungdomar som är mer konservativa eftersom de kan tänkas ha ett stort behov av vanor och rutiner när både 

de själva och omvärlden ständigt förändras. 

 

Inom forskningen om ungdomskultur så är det vanligt att ungdomar ses som ett problem. Inom forskningen 

om kultur ser man däremot på ungdomar med ett optimistiskt och nyfiket synsätt. Det anses vara speciellt 

intressant att se på deras kreativitet och deras solidaritetskänsla inför gemensamma problem (Fornäs 1995, 3). 
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3.2 Konsumenters gensvar på marknadsföring i sociala medier 
Jonas Collianders doktorsavhandling Socially acceptable? Exploring Consumer Responses to Marketing in 

Social Media (2012) är intressant den här uppsatsen eftersom den handlar om marknadsföring i sociala 

medier. Han tar upp många aspekter som kan tänkas vara intressanta för uppsatsens analys. Colliander (2012, 

46) skriver exempelvis om att marknadsföring i sociala medier skapar starkare band mellan företag och 

konsumenter än marknadsföring i traditionella medier, att dessa band på många sätt är sköra eftersom de är 

mer intima och personliga samt betonar vikten av att marknadsföring via sociala medier sker på rätt sätt. 

 

Colliander (2012, 11) menar att framväxten av sociala medier har rest frågan om huruvida de går att använda 

i marknadsföringssyfte eller inte och i sådant fall hur samt under vilka omständigheter. Han menar att 

marknadsföringsexperter blivit allt mer intresserade av den potential som finns med sociala medier och tar 

upp olika exempel på företag som lyckats väl med att marknadsföra sig med hjälp av dessa. Ett exempel som 

han skriver om är ett mindre företag som sålde hudvårdsprodukter, som genom att marknadsföra sina 

produkter på en populär blogg gick från att omsätta 100 000 dollar om året till 4 000 000 dollar om året. Han 

tar även upp mindre lyckade exempel på marknadsföring i sociala medier, som när Sony och Wal-Mart 

ertappades med att ha skapat egna bloggar som hyllade de egna företagen. 

 

I sin avhandling undersöker Colliander (2012, 14) om det finns en skillnad på sättet konsumenters inställning 

till ett företag påverkas av deras kommunikation i sociala medier kontra de traditionella medierna. Han 

undersöker även vilka faktorer som ligger bakom de framgångar eller de motgångar som företagens 

marknadsföring i sociala medier medför. Det Colliander (2012, 46) kommer fram till är att konsumenter idag 

formar starkare intima band med personligheter i sociala medier än personligheter i de traditionella medierna. 

Detta innebär att deras rekommendationer väger tyngre. Collianders forskning visar även att trovärdigheten 

är viktigare för dessa personligheter. Om de förlorar sin trovärdighet får det en större effekt än om samma 

sak händer en personlighet i de traditionella medierna. 
 
Colliander (2012, 48) rekommenderar företag att använda sociala medier, men med försiktighet. 

Marknadsföring i sociala medier är bara mer effektiv än marknadsföring i de traditionella medierna om den 

görs på rätt sätt. Han återkommer till exemplet med Sony och Wall-Mart och menar att konsumenterna kände 

sig lurade av företagen. Detta är illa nog i de traditionella medierna, men ännu värre i de sociala medierna. 

Colliander (2012, 49) menar dock att även om den typen av skandaler ofta genererar mycket negativ respons, 

så finns det alltid människor som försvarar företagen i deras sociala medier vilket förstås kan ses som 

positivt. Genom att exempelvis kommunicera med sina kunder via Twitter på ett sätt som upprätthåller de 

intima banden mellan företaget och konsumenterna, så sänder det ut positiva signaler till konsumenterna 

igen. 

 

Sammanfattningsvis så menar Colliander (2012, 49) att sociala medier är en förlängning av konsumenternas 

personliga sfär. Om ett företag vill komma in i den sfären och marknadsföra sig så behöver de göra det på ett 
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sätt som inte får konsumenterna att känna det som att det finns några bakomliggande motiv till vad de säger 

och gör på sina sociala medier. Det är en svår balansgång, men för de som lyckas finns enorma belöningar att 

hämta. 
 

3.3 Musikbranschens anpassning efter de nya medierna 
Jonas Wallströms doktorsavhandling Reluctantly Virtual: Modelling Copyright Industry Dynamics (2006) är 

intressant för den här uppsatsen eftersom den handlar om hur musikbranschen började anpassa sig efter de 

nya medierna när de blev populära. Värt att nämna är att den är skriven 2006 och att mycket har hänt sedan 

dess. Idag är det möjligt att köpa musik på internet på exempelvis iTunes och att streama musik på 

streaming-tjänster som Spotify, Tidal och Apple Music. Det kan dock tänkas vara intressant att ha med ett 

historiskt perspektiv för att kunna se tillbaka på hur musikbranschen först reagerade på de nya medierna och 

att ha det i åtanke vid analysen. The Fooo Conspiracy mottog priset för årets innovatör främst tack vare sitt 

arbete med sociala medier 2014. Att deras arbete med de nya medierna sågs som innovativt så pass sent kan 

tänkas göra att Wallströms avhandling är intressant för den här uppsatsen eftersom den ger en inblick i hur 

musikbranschen sett på de nya, digitala medierna. 

 

Wallström (2006, 203) menar att syftet med hans undersökning är att öka förståelsen för dynamiken inom 

musikindustrin. Han har fokuserat på hur de som styr musikindustrin har uppfattat de förändringar som skett 

inom medieklimatet. Han har även undersökt hur företag inom musikindustrin har förändrat sina strategier, 

regler och rutiner för att klara de nya villkoren. Wallström kommer fram till att den nuvarande dynamiken 

inom musikindustrin kan beskrivas som motvilligt virtuell. Detta visar de strategier som företagen som 

verkar inom branschen tagit till för att anpassa sig till det nya medieklimatet. Termen virtuell menar 

Wallström (2006, 203) är ett adjektiv som beskriver ett fenomen som förekommer inom elektronisk media. 

Hans studie visar att företag inom musikbranschen rent generellt har reagerat defensivt på förändringarna i 

medieklimatet, eftersom de vill skydda sina redan existerande affärsverksamheter. De som styr 

musikbranschen har till stor del varit fokuserade på att bevara den centrala roll som deras fysiska produkter 

innehar. 

 

Wallström (2006, 203) menar vidare att hans studie visat att en av de viktigaste förändringarna i 

medieklimatet är utvecklingen av de nya medierna som är oförenliga med de traditionella medierna. De 

strukturer som finns i de traditionella medierna är till exempel att radio och television oftast används för att 

exponera ny musik, medan exempelvis bärbara CD-spelare används för att distribuera den. De nya mediernas 

användningsområden går inte att definiera lika enkelt. De går att använda till både exponering och 

distribution, på samma gång. Det går inte längre att exponera musik i en kanal (exempelvis i radio) och sedan 

förvänta sig att den ska sälja i en annan (exempelvis i en skivbutik). 
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Slutligen menar Wallström (2006, 204) att hans studie visar att företag inom musikindustrin efter många år 

av motstånd och tvekan, börjat anpassa sig efter de nya medierna och att de börjat trivas i den nya 

mediekulturen. 
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4. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som använts i uppsatsens analys och varför de är relevanta för uppsatsen. 

De valda teorierna är marknadsföring i sociala medier, standardiseringen av populärmusiken, den unga 

publiken och den massmediala tonårskulturen samt mediekonvergensen och deltagarkulturen. 

4.1 Marknadsföring i sociala medier 

Eftersom syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur The Fooo Conspiracy använde sig av 

sociala medier för att marknadsföra sig när bandet lanserades, kan det tänkas vara viktigt att använda en teori 

som berör just marknadsföring i sociala medier när materialet analyseras. En annan anledning till att använda 

denna teori är för att öka förståelsen för hur de sociala medierna bör användas i marknadsföringssyfte. 

 

Fahy och Jobber (2012, 264) menar att det tidigare var så att företag marknadsförde sig på internet på ungefär 

samma sätt som i de traditionella medierna. De kommunicerade alltså till kunderna, inte med dem. 

Kommunikationen var även mer transaktionsinriktad än relationsinriktad. I takt med att konsumenternas sätt 

att använda internet på har förändrats har dock företagens digitala marknadsföring följt samma utveckling. 

 

Fahy och Jobber (2012, 265) menar att de sociala medierna är starka marknadsföringsverktyg. Tack vare 

konsumenternas profiler på dessa är de lättare att identifiera och det faktum att smartphones och liknande 

enheter gjort det möjligt för konsumenterna att alltid vara uppkopplade innebär att de alltid går att nå. 

Konsumenterna är ofta interaktiva och pratar med varandra, vilket leder till att de blir medskapande i 

marknadsföringen. Fahy och Jobber (2012, 267) menar dock att detta kan vara ett problem när företag 

marknadsför sig i sociala medier eftersom det innebär att de inte längre har samma kontroll över vad som 

sägs om deras varumärke som tidigare.  

 

Åblad (2011, 12) menar att det är viktigt för företag att ha i åtanke att konsumenter idag själva söker aktivt 

efter information och att de inte längre tror på traditionell reklam i samma utsträckning som tidigare. Åblad 

(2011, 13) menar även att vi idag tror på det våra vänner och våra vänners vänner säger eftersom vi ingår i 

samma sociala nätverk. Om informationen som finns på ett företags hemsida inte stämmer överens med vad 

som sägs om företaget i sociala medier anses det inte vara trovärdigt. Fahy och Jobber (2012, 267) menar att 

det vid marknadsföring i sociala medier är viktigt av utforma marknadsföringen på ett sätt som engagerar 

konsumenterna och att hela tiden tänka på sin trovärdighet och autencitet. 

 

4.2 Standardiseringen av populärmusiken 
Trots att Theodor Adornos teori om standardiseringen av populärmusiken är formulerad för mer än ett halvt 

sekel sedan så kan den anses vara intressant för den här uppsatsen eftersom The Fooo Conspiracy producerar 

den typen av musik som Adorno belyser. Bandet kan tänkas ses på som ett kommersialiserat band i en 
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kommersialiserad bransch och deras musik följer den standardiserade strukturen som Adorno beskriver. Att 

använda denna teori vid analysen skulle kunna tänkas ge en ökad förståelse för sättet som bandet har 

marknadsförts på. 

 

Adorno (1941) menar att det mest utmärkande draget för populärmusiken är det som kallas för 

standardisering. Den här standardiseringen finns inom all populärmusik, även där man gjort försök att 

kringgå den. Låtarna är uppbyggda på samma sätt, följer samma teman och genererar en välbekant känsla 

utan att presentera något nytt. De skillnader som finns handlar bara om ytliga detaljer. Adorno (1941) menar 

vidare att avsikten med den strukturella standardiseringen är att generera standardreaktioner och att de som 

lyssnar inte bara blir manipulerade av musiken i sig utan även av de som främjar den. Musiken ska nämligen 

inte få lyssnaren att tänka till, den ska lyssnas på utan ansträngning. Adorno (1941) menar även att det bara är 

marknadsföringen och distributionen av populärmusiken som kan ses som industriell. Produktionen är 

centraliserad i den ekonomiska organisationen, men individualistisk i den sociala produktionen. Enligt 

Adorno (1941) så skulle kostnaderna för produktionen av musiken inte öka om kompositörerna valde att inte 

följa det standardiserade mönstret, men anledningen till att de fortsätter att göra det beror på att det visat sig 

vara lönsamt att imitera låtar som tidigare blivit hits. Det var den storskaliga ekonomiska koncentrationen 

och konkurrensen inom populärmusiken som institutionaliserade och gjorde standardiseringen nödvändig. 

 

Adorno menar att kulturindustrin döljer standardiseringen av populärmusiken genom att lyfta fram den 

individuella kreativiteten hos artisterna och marknadsföra dem som popstjärnor. Detta för att tilltala de 

konsumenter som kallas för "fans". Adorno använder begreppet pseudo-individualisation för att förklara det 

fenomenet. Pseudo-individualisationen innebär att publiken tror att musiken är gjord av ett enskilt geni för 

individuell njutning, när den i själva verket är skapad av några få producenter för masskonsumtion (Adorno 

1991, refererad i Laughey 2007, 125). 
 

4.3 Den unga publiken och den massmediala tonårskulturen 
Stuart Hall och Paddy Whannels teori om den unga publiken och den massmediala tonårskulturen är 

intressant att använda i den här undersökningen eftersom de belyser ämnen som popmusik, artisterna som 

framför den, deras popularitet och musikindustrin som marknadsför artisterna. Den målgrupp som The Fooo 

Conspiracy vänder sig till är främst ungdomar som alltså kan tänkas tillhöra den unga publiken och den 

massmediala tonårskulturen. Att använda den här teorin vid analysen kan tänkas öka förståelsen för sättet 

som The Fooo Conspiracy marknadsförs på, samt ge en ökad förståelse för hur deras publik fungerar. 

 

Hall och Whannel (1964, 269) menar att det finns ett generationsgap mellan tonåringar och deras föräldrar. 

De konflikter som finns mellan dessa generationer är en del av tonåringarnas mognadsprocess och bör inte 

ses som ett problem om gapet inte blir så stort att denna process störs. Idag verkar det dock som om gapet blir 

allt större och massmedia har på många sätt hjälpt till att kommunicera ut den känslan till den unga publiken. 
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Detta isolerar tonåringarna och gör dem till en slags subkultur i samhället. Många tonåringar känner sig 

genuint missförstådda, medan många lär sig att de är missförstådda eftersom de så ofta får höra att de är det. 

Det kan till och med ses som att media på många sätt glamouriserar känslan av isolering. 

 

Hall och Whannel (1964, 270) menar att tonårskulturen är en motsägelsefull blandning av det autentiska och 

det tillverkade. För att illustrera detta beskriver de en typisk popstjärna. De beskriver honom som en tonåring 

som själv tillhör den isolerade subkulturen och som delar med sig av känslor som andra tonåringar kan 

relatera till. När han blivit känd förvandlar musikindustrin honom till en kommersiell produkt, men hans stil 

och musik måste fortfarande kännas nära tonårsvärlden. Om den inte gör det så riskerar popstjärnan att 

förlora sin popularitet. Därför blir känslan av isolering en viktig del i både låttexterna och i intervjuerna. 

Medan musikindustrin ser honom som ett sätt att marknadsföra sina produkter, ser den unga publiken honom 

som en glamouriserad version av sig själva. Hall och Whannel (1964, 727) menar att de låtar som 

popstjärnorna producerar oftast handlar om olika former av kärlek. Musiken saknar autencitet eftersom den 

produceras för den kommersiella marknaden, men den dramatiserar även autentiska känslor. Det finns en 

stark impuls hos tonåringar att identifiera sig med den här kollektiva representationen av deras känslor  

 

Det finns många som är av åsikten att popmusik är exklusivt för tonåringar. Detta är grunden till att många 

äldre personer är emot den sortens musik, men detta handlar endast om fördomar. De vuxna som är negativt 

inställda till popmusiken har antingen ingen egen referenspunkt till den, eller så känner de av olika 

anledningar en slags avundsjuka eller till och med en aggression mot den yngre generationen. De anser att 

popmusiken är rebellisk och självständig, vilket symboliserar en underminering av den vuxna auktoriteten  

(Hall och Whannel 1964, 274). 

 

4.4 Mediekonvergensen och deltagarkulturen 
Anledningen till att Henry Jenkins teori om mediekonvergensen och deltagarkulturen är intressant för den här 

uppsatsen är att The Fooo Conspiracy använt sig av de digitala medierna för att marknadsföra sig. Att 

analysera materialet med hjälp av den här teorin skulle kunna tänkas öka förståelsen för hur The Fooo 

Conspiracy har interagerat med sina fans i sociala medier. Det skulle även kunna tänkas vara intressant att 

använda den här teorin vid analysen för att se om bandet har skapat en deltagarkultur för sina fans och i 

sådant fall hur den yttrar sig. 
 

Jenkins (2008, 14) menar att inom konvergenskulturen så kolliderar nya och gamla medier, gräsrötter och 

mediebolag befruktar varandra och medieproducenternas och mediekonsumenternas makt interagerar med 

varandra på ett oförutsägbart sätt. Med konvergens menar Jenkins (2008, 15) flödet mellan medieplattformar, 

samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som hela tiden är i jakt på nya 

upplevelser. Inom mediekonvergensens värld så blir alla viktiga historier berättade, varje varumärke sålt och 

varje konsument uppvaktad tvärsöver olika medieplattformar. Jenkins menar att spridningen av medialt stoff 
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över dessa medieplattformar, medieekonomier och nationsgränser till stor del beror på konsumenternas 

aktiva deltagande. Konvergens ska alltså inte ses som en teknologisk process. Konvergens handlar snarare 

om ett kulturellt skifte där konsumenter hela tiden uppmuntras att söka ny information och foga samman 

innehåll från olika typer av medier. Jenkins (2008, 15) menar att konvergensen inte har uppstått på grund av 

nya tekniska uppfinningar, utan att den uppstår i huvudet på enskilda individer och genom deras sociala 

interaktion. Med hjälp av fragment av information som vi snappar upp från mediebruset och använder oss av 

i vår vardag så skapar vi alla vår egen personliga mytologi. Det blir även naturligt för oss att diskutera vårt 

medieintag med andra eftersom det inom varje område finns mer information att tillgå än vad vi kan ta in. De 

här samtalen skapar rykten och allmänna samtalsämnen som har stort värde för medieindustrin. Jenkins 

(2008, 16) menar att konsumtionen har blivit en kollektiv process. Han använder sig av Pierre Lévys begrepp 

“kollektiv intelligens” för att beskriva detta. Lévy (1997, 13) menar att kollektiv intelligens är en intelligens 

som är universellt delad av och för flera personer. Lévy (1997, 216) menar även att det är genom internet 

som den här kollektiva intelligensen kan spridas mellan många parter, dels snabbt, och dels oberoende av var 

i världen de befinner sig. 

 

När det kommer till termen deltagarkultur så beskriver Jenkins (2008, 15) det som något som skiljer sig från 

äldre föreställningar om mediekonsumtion. Istället för att tala om medieproducenter och mediekonsumenter 

som två skilda grupper så kan de respektive grupperna ses som aktörer som interagerar med varandra. Både 

mediebolagen och de individer som arbetar på dem har däremot mer makt än den enskilde konsumenten. 

Vissa konsumenter har även större möjligheter att hävda sig inom deltagarkulturen än andra. Jenkins m.fl 

(2009, refererad i Lindgren 2012, 114) menar även att deltagarkulturen innebär att trösklarna för att kunna 

delta och uttrycka sig har sänkts som en följd av de digitala medierna. Det är främst i relation till kommersiell 

underhållning och populärkultur som publiken håller på att lära sig hur dessa möjligheter kan utvecklas och 

användas. Deltagarkulturen erbjuder tillfällen till informellt lärande samt tillfällen att utveckla en känsla av 

samhörighet och mening. 
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5. Metod 
Den här uppsatsen är en fallstudie av The Fooo Conspiracys användande av sociala medier i 

marknadsföringssyfte. Denscombe (2009, 59) menar att fallstudier fokuserar på en eller flera förekomster av 

ett särskilt fenomen. Avsikten är att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, 

erfarenheter eller processer som förekommer i detta enskilda fall. Det som utmärker fallstudier är just 

inriktningen på endast en enda undersökningsenhet. Logiken bakom att koncentrera sig på en enda 

undersökningsenhet istället för på flera olika menar Denscombe (2009, 60) är att det ger en större möjlighet 

att gå in på djupet och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig 

undersökningsmetod. Målsättningen vid en fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det 

enskilda. Fokus ligger på relationer och processer eftersom dessa ofta är sammanlänkade och ömsesidigt 

påverkar varandra. Denscombe (2009, 61) menar vidare att fallstudier tenderar att vara holistiska snarare än 

att ägna sig åt enstaka faktorer eftersom målet är att upptäcka hur olika delar påverkar varandra. Detta 

innebär att fallstudier betonar det detaljerade arbetet med relationer och sociala processer, snarare än att 

begränsa uppmärksamheten till resultatet av dessa relationer och sociala processer. Denscome (2009, 61) 

menar att fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förstå och förklara varför vissa 

resultat kan uppstå, snarare än att endast ta reda på vilka resultat detta är. 

 

Vid en fallstudie så är fallet som utgör undersökningens utgångspunkt vanligtvis något som redan existerar. 

Det kan vara ett naturligt förekommande fenomen. Det existerar före forskningsprojektet och fortsätter att 

existera när undersökningen väl är avslutad. En av fallstudiens starka sidor är att den inte bara tillåter, utan 

även inbjuder och uppmuntrar forskaren att använda en rad olika källor, en rad olika typer av data och en rad 

olika typer av forskningsmetoder i undersökningen. Alla lämpliga metoder och källor kan användas för att 

undersöka de relationer och processer som man finner intressanta (Denscombe 2009, 61). 
 

Inom denna fallstudie har två metoder använts. Den första delen är en semistrukturerad intervju med 

managern Daff Kjellström och den andra delen är en tematisk innehållsanalys på de sociala medier som The 

Fooo Conspiracy var mest aktiva på i början av bandets karriär. 

 

5.1 Material och avgränsning 
När materialet valdes ut så gjordes ett målstyrt urval. Bryman (2011, 350) menar att målstyrda urval innebär 

att enheter så som individer och material väljs ut med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har 

formulerats. Materialet samlades in genom en telefonintervju med managern Daff Kjellström och en 

innehållsanalys på de sociala medier som The Fooo Conspiracy var mest aktiva på när dem lanserades. 

Kjellström var intressant att intervjua eftersom han har varit delaktig i The Fooo Conspiracys karriär från dag 

ett. Han var med när idén om att lansera en akt direkt via sociala kom till och han var även bandets manager i 

början av deras karriär. 
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Av intervjun framkom det att de sociala medier som The Fooo Conspiracy var mest aktiva på i början av sin 

karriär var YouTube, Instagram och Twitter. Eftersom syftet var att undersöka inlägg som gjordes under 

etableringsfasen begränsades tidsperioden för innehållsanalysen från den 18 april 2013 till och med den 18 

juli 2013. Värt att nämna är att bandet gjorde sina första inlägg på samtliga ovanstående sociala medier den 

18 april 2013.  Eftersom bandet var mycket aktiva på Instagram under den valda tidsperioden gjordes ett 

nedslag på var tredje bild. Detta för att materialet skulle bli hanterligt. Tanken var att utgå från samma 

tidsperiod även på Twitter, men det är i dagsläget begränsat hur långt tillbaka det går att hitta tweets. Den 

valda tidsperioden för Twitter blev 28 december 2015 till och med den 28 februari 2016. Även om det inte är 

möjligt att undersöka vilket innehåll bandet på sitt Twitterkonto under deras lansering så ansågs det vara 

viktigt att undersöka på vilket sätt de använder sig av Twitter. 

 

Bandet har två YouTube-konton. Det konto som de använde under den valda tidsperioden är det konto som 

heter The Fooo Conspiracy. Det andra kontot heter TheFoooMusicVEVO. VEVO är ett samarbete mellan 

flera av de större skivbolagen för att motverka att kopior av musikvideos läggs ut på YouTube. De videos 

som finns på den kanalen är alltså endast musikvideos. Detta konto innefattar inte innehållsanalysen eftersom 

det inte fanns när bandet lanserades. Bandmedlemmarna har dessutom individuella konton på både Instagram 

och Twitter, men innehållsanalysen inkluderar endast de konton som gruppen har gemensamt. Att inkludera 

även bandets personliga konton skulle kunna tänkas ha genererat ett ohanterligt material. 

 

För att få en slags överblick över hur responsen från fansen kan se ut så lästes 100 kommentarer från 

YouTube och 100 kommenterar från Instagram igenom. Responsen som undersöktes på Twitter var endast 

inlägg som The Fooo Conspiracy retweetat. 

5.2 Semistrukturerad forskningsintervju 
Bryman (2011, 206) menar att semistrukturerade intervjuer handlar om en situation där intervjuaren använder 

sig av en intervjuguide med en uppsättning frågor. Frågornas ordningsföljd varierar och i vissa fall kan 

intervjuaren välja att ställa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden till det som uppfattas som viktiga svar. 

Kvale och Brinkman (2014, 19) menar att forskningsintervjuer inte är ett samtal mellan likställda parter 

eftersom det i huvudsak är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Kvale och Brinkman (2014, 

45) menar även att en sådan intervju ofta kan likna ett vardagssamtal, men att den har ett syfte och inbegriper 

en specifik teknik. Det är alltså det som gör att den är semistrukturerad. Den är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och som innehåller förslag till frågor. Det är sedan den utskrivna texten eller inspelningen av intervjun 

som blir föremål för analys. 

 

Inom denna fallstudie behövde den tematiska innehållsanalysen kombineras med en semistrukturerad 

forskningsintervju. Bryman (2011, 298) menar att det är svårt att utifrån en innehållsanalys få svar på varför-frågor 
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och eftersom de frågeställningar som utgör undersökningen krävde svar på den sortens frågor genomfördes en 

intervju med den personen som kunde tänkas ge bäst svar på dessa frågor. 
 

5.3 Tematisk innehållsanalys 
Bergström och Boréus (2012, 50) menar att vilken slags text som helst kan innehållsanalyseras. Det går att 

räkna eller mäta i stort sett vilket inslag som helst. Det går exempelvis att undersöka den interpersonella 

aspekten, vilket innebär att man tittar på hur olika texter talar till sina mottagare. Är de frågande, vädjande 

eller befallande? Bergström och Boréus (2012, 51) menar vidare att en innehållsanalys är lämplig att använda 

om man till exempel vill finna mönster i större textmängder. De menar även att det faktum att det finns en 

förhållandevis detaljerad samsyn på vad metoden innebär, inte betyder att det inte går att modifiera den 

utifrån sina egna syften. Bryman (2011, 287) menar att beslutet om vad som ska undersökas vid en 

innehållsanalys påverkas helt av vilka frågeställningar som är utgångspunkten. Bryman (2011, 527) menar att 

en tematisk analys inte är ett synsätt på analysen som har en tydlig bakgrund eller som beskrivs utifrån 

tydliga tekniker. Däremot så menar han att en tematisk innehållsanalys generellt sätt innebär att det läggs en 

tyngd på vad som sägs. I den genomförda innehållsanalysen har dock även den interpersonella aspekten 

undersökts, det vill säga, det har undersökts hur något sägs. Bryman (2011, 528) menar att tematiska 

innehållsanalyser främst handlar om sökandet efter teman. De teman som hittas är resultatet av noggrann 

läsning av det insamlande materialet. I sökandet efter dessa teman är ett tillvägagångssätt att leta efter 

likheter och skillnader. I detta fall har det kollats på vilka likheter och skillnader som finns genom att jämföra 

vad som framkommit i intervjun och vad som framkommit i innehållsanalysen. De likheter och skillnader 

som upptäckts är resultatet av noggrann läsning av det insamlade materialet. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 
Inför intervjun utformades en intervjuguide (se: bilaga 1). Eftersom intervjupersonen är bosatt i Stockholm 

ansågs det att en telefonintervju var mest tidseffektivt. Genom att ha på högtalaren på telefonen kunde 

intervjun spelas in på en annan enhet. För att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet 

transkriberades intervjun i sin helhet och inspelningen används då för minnes stöd. Sedan lästes 

transkriberingen igenom och det som sagts sammanfattades för att göra det lättare att analysera det insamlade 

materialet. 
 

Vid innehållsanalysen utformades ett kodschema utifrån syftet och frågeställningar som användes när 

innehållet på bandets sociala medier analyserades (se: bilaga 2). Syftet med analysen var att öka förståelsen 

för hur bandet använt sig av sina sociala medier. Det undersöktes vilket innehåll bandet lagt upp i sina sociala 

medier och vad som sades, samt fokuserades på den interpersonella aspekten, det vill säga hur de tilltalade 

sina fans i de respektive sociala medierna. Även responsen på de olika inläggen i form av gilla-markeringar 

och antal kommentarer undersöktes. Eftersom detta kan ha ändrats sedan den undersökta tidsperioden var den 
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analysen på en mer övergripande nivå för att få en bild av ungefär vilken typ av inlägg som generellt sett får 

störst genomslag. 

 

Bergström och Boréus (2012, 50) menar att det insamlade materialet kan analyseras manuellt eller med hjälp 

av en dator. Det insamlade materialet från både intervjun och innehållsanalysen analyserades manuellt genom 

att utgå från intervjuguiden och kodschemat samt syftet och frågeställningarna. 
 

5.5 Metoddiskussion 
Fördelen med att göra en fallstudie är att det går att kombinera olika metoder. Enligt Bryman (2011, 298) så 

är det svårt att utifrån en innehållsanalys få svar på varför-frågor. För att kunna besvara de frågeställningar 

som valts ansågs jag därför att det behövdes göras både en intervju med managern Daff Kjellström och en 

tematisk innehållsanalys av The Fooo Conspiracys sociala medieaktivtet. 

 

Att en semistrukturerad forskningsintervju med Kjellström genomfördes gjorde att det gick att få svar på 

sådant som inte gick att utläsa från innehållsanalysen. När en semistrukturerad forskningsintervju valdes som 

en av metoderna så var jag medveten om att en nackdel med metoden är att det kan vara riskabelt att göra sig 

beroende av att en eller flera specifika personer ställer upp på en intervju. Jag ansåg dock som sagt att det var 

nödvändigt att genomföra en intervju för att få fram ett resultat som besvarade mina frågeställningar. 
 

Fördelen med att göra en tematisk innehållsanalys är att det handlar om ett flexibelt tillvägagångssätt som 

kan tillämpas på många olika slags information. Även om innehållsanalyser främst förknippas med analys av 

massmedierna är tillämpningsområdet bredare än så (Bryman 2011, 296). Nackdelen med att göra en 

tematisk innehållsanalys är att analysen bara kan vara så bra som materialet den bygger på är (Bryman 2011, 

298). I detta fall så uppstod svårigheter med innehållsanalysen eftersom det inte gick att hämta material från 

Twitter från den tilltänkta tidsperioden. Jag behövde därför tänka om och välja en annan tidsperiod för just 

Twitter. Detta kan dock ha tänkas genererat ett bredare perspektiv på The Fooo Conspiracys sociala 

medieaktivitet. Det gav en möjlighet att hitta och jämföra gemensamma teman i deras användande av sociala 

medier under lanseringen kontra hur det ser ut i dagsläget, vilket genererade en ökad förståelse för hur de 

använder sina sociala medier i marknadsföringssyfte. 
 

Ekström och Larsson (2010, 14) menar att vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att 

något ska kunna påstås vara sant. Inom vetenskapen ställs särskilt höga krav på att det ska gå att underbygga 

de påståenden som gjorts och de slutsatser som dragits. Slutsatser underbyggs med argument som ska vara 

giltiga (ha validitet) och tillförlitliga (ha reliabilitet). Ett argument har giltighet om det har med saken att 

göra. Tillförlitligt är det om uppgifterna som anges är riktiga. Ekström och Larsson (2010, 15) menar vidare 

att oavsett vilken metod som används vid en vetenskaplig undersökning så är giltighet och tillförlitlighet 
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fundamentalt. Vid till exempel en intervju så är en undersökning giltig om de frågor som ställs har med det 

som ska undersökas att göra. Den är tillförlitlig om den är utförd på ett korrekt sätt. 

 

Det som kan tänkas göra att denna undersökning är giltig är att den intervjuguide och det kodschema som 

utformades anpassades efter syftet och frågeställningarna. Frågorna hade alltså med det som skulle 

undersökas att göra. Den intervjuade personen var med och satte ihop samt lanserade The Fooo Conspiracy, 

vilket även det kan tänkas göra att undersökningen har hög giltighet. Det som skulle kunna ha gett 

undersökningen högre giltighet hade varit om den inkluderade fler intervjuer med personer som arbetade med 

The Fooo Conspiracys lansering. Det hade även kunnat tänkas ge undersökningen högre giltighet om det 

funnits tillgång till bandets tweets från deras lansering. Det kan sägas vara en svårighet med att undersöka 

sociala medier, att det kan vara svårt att undersöka material som sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

Undersökning kan tänkas vara tillförlitlig eftersom det har strävats efter att utföra den på ett korrekt sätt. Det 

har även tagits i beaktning att en analys nästan alltid inrymmer ett visst mått av tolkning från forskarens sida 

och strävats efter att inte dra slutsatser som inte kan styrkas av det som framkommit av det undersökta 

materialet. 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Frågeställningarna besvaras med hjälp av det  

undersökta materialet och analyseras med hjälp av den tidigare forskningen som valts, samt de valda 

teorierna. 

6.1 Hur använde sig The Fooo Conspiracy av sociala medier för att 
marknadsföra sig när de lanserades? 
 
I intervjun så berättar managern Daff Kjellström att de sociala medier som The Fooo Conspiracy främst 

använde sig av när de lanserades var YouTube, Instagram och Twitter. Det framkommer av 

innehållsanalysen att de även var aktiva på Facebook, eftersom de ibland länkar till sin Facebook-sida på sina 

andra sociala medier, men störst fokus tycks ha funnits på de sociala medier som managern nämner i 

intervjun. På frågan om vilket av dessa sociala medier som bandet fick störst genomslag i svarar han: 

 

Det kan jag inte riktigt svara på eftersom alla tre har olika syften. På YouTube 

så lärde man känna dem, det har man det för. Instagram har man för att skapa 

ett följe. Men Twitter har man liksom för att skapa de där hardcore-fansen. Det 

är ju där man har en dialog och liksom skapar engagemanget (Kjellström 2016). 

 

Det framgår av innehållsanalysen att det managern säger om att det är på Twitter som det förs en dialog 

mellan bandet och fansen till stor del stämmer. Bandet interagerar nästan aldrig med sina fans i 

kommentarsfälten på YouTube eller på Instagram. Kommunikationen med fansen är däremot en stor del av 

bandets Twitterkonto. Om detta är ett strategiskt beslut eller inte framgår inte av intervjun. Vad gäller 

genomslaget på de respektive sociala medierna så framgår det av innehållsanalysen att bandet generellt sett 

får fler gilla-markeringar och kommentarer på sina videos på YouTube. 

 

På frågan om huruvida det fanns några regler och riktlinjer för vilket innehåll som fick eller inte fick läggas 

ut på de respektive sociala medierna svarar managern att så inte var fallet. Han berättar att det inte fanns 

någon strategi, utan att: "Det var bara att köra". Det är nämligen så han menar att sociala medier fungerar: 

"Man bara kör". Han menar vidare att under tidsperioden som The Fooo Conspiracy lanserades så var inte 

bilderna som människor la upp på Instagram lika polerade som de är idag. Då var det bara att ta ett foto med 

mobilen och ladda upp den direkt i appen. I innehållsanalysen framgår även detta. Bilderna som bandet har 

postat på Instagram har genomgående dålig kvalité och ser inte ut att vara redigerade med något annat än de 

filter som finns i appen. Bilderna är till största delen gruppbilder som någon annan fotat, eller selfies som 

bandmedlemmarna har fotat själva. 

 

Colliander (2012, 49) menar att sociala medier är en förlängning av konsumenternas, eller i det här fallet 

fansens, personliga sfär. Om någon vill ta sig in i den sfären och marknadsföra sig så behöver den göra det på 
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rätt sätt. Det kan tänkas vara så att om bandet hade lagt upp polerade bilder som skilde sig mycket från de 

som fansen själva la upp så hade det distanserat sig från dem och därmed inte blivit en del av deras sfär på 

samma sätt som de är nu. Det går även att dra kopplingar till det Hall och Whannel (1964/2009, 47) säger om 

att popstjärnan måste kännas nära tonårsvärlden även om han är en kommersiell produkt. Om 

bandmedlemmarna hade lagt upp polerade bilder skulle de förmodligen inte ha känts lika nära tonårsvärlden 

som de gör nu. 

 

På frågan om innehållet som bandet lägger ut på sina sociala medier har förändrats sedan bandet lanserades 

svarar managern: 

 

Ja, det skulle man kunna säga. Nu är det kanske inte lika mycket att bara köra, 

men nu är de liksom etablerade artister. Nu slår man ju inte underifrån. Man 

kom ju undan med saker för att ingen visste vilka de var. Det var inte så att 

Aftonbladet satt och kollade på våra sociala medier för att se vad som 

försiggick. Hade de sett det när vi var så här… Om du röstar på det här så 

vinner du en dejt med den här personen… Det hade kanske inte varit lika 

populärt nu (Kjellström 2016). 

 

Innehållsanalysen visade visserligen att bandet inte längre tävlar ut "dejter" med bandmedlemmarna, men bandet 

använder sig fortfarande av strategin som går ut på att skapa tävlingar för fansen. Dessa tävlingar genererar gratis 

marknadsföring för bandet, vilket kan ses som ett tydligt exempel på hur fansen har varit medskapare i bandets 

marknadsföring. 

 

Fansen uppmuntras ofta till att hjälpa bandet att sprida deras musik vidare. De skriver saker som: "If you like 

it - spread it!"och "Spread it and let us know what you think", ofta följt av en hashtag som fansen ska 

använda när de skriver om bandet på sociala medier. Strategin som går ut på att bandet anordnar tävlingar för 

sina fans som indirekt går ut på att de ska göra reklam för bandet används ofta. Tävlingarna anordnas på både 

Instagram och Twitter. Ett exempel från Instagram är en gruppbild på bandet där det i bildtexten framgår att 

de tänker anordna en tävling där priset är en signerad T-shirt som en av bandmedlemmarna hade på sig när de 

var förband åt Justin Bieber i Globen. I bildtexten framgår även tävlingsreglerna: "Du vinner den genom att 

ladda upp valfri bild på oss, tagga @thefooomusic och hashtagga #troublemakersvampen. Den som har flest 

likes på söndag kväll vinner! Work it!" (se: bilaga 2, bild 7). 

 

Ett annat exempel finns att hämta från bandets Twitterkonto, vilket alltså visar att bandet fortfarande 

använder sig av den här strategin. Bandet skriver en tweet som lyder: "Would you like a handwritten card 

from each one of us? Shazam 'My Girl' and show us by using #MyValentineGirl". Shazam är en app som 

används för att identifiera låtar. Om flera personer identifierar deras singel hamnar den på topplistan över 
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vilka låtar som flest personer sökt efter, vilket förstås innebär att fler personer upptäcker låten. Fansen 

uppmuntras hela tiden att fortsätta sprida deras musik vidare och på det sättet hjälpa dem att nå högre på 

topplistorna: "We wanna thank everyone who's supporting us on iTunes! Can we go higher FoooFam?" 

 

Den här taktiken används alltså ofta av bandet. De uppmuntrar sina fans att fortsätta sprida deras musik och 

delta i tävlingarna som genererar gratis marknadsföring. Ett exempel på hur fansen uppmuntras till detta är 

att bandet ofta retweetar fans som skriver att de gillar deras musik eller att de har deltagit i tävlingarna. Det 

framgår av innehållsanalysen att en retweet eller en "follow", det vill säga att bandet följer ett fans Twitter, är 

högt eftertraktat av fansen. Om en person skriver att den gillar deras senaste låt och får en retweet eller en 

follow, så kan det tänkas uppmuntra fler fans att göra samma sak. Om bandet ber sina fans att "trenda" något, 

det vill säga få en hashtag att hamna på listan över vilka ämnen som flest personer twittrar om, så åtföljs det 

ofta direkt av en tweet som tackar dem för att de lyckats. Ett konkret exempel på detta är inför releasen av 

singeln My Girl. Bandet skriver bland annat: "Let's make #FoooMyGirl trending". Samma dag skriver de: 

"Well well you got it trending, badass". 

 

Vid marknadsföring i sociala medier är det enligt Fahy och Jobber (2012, 267) viktigt att marknadsföringen 

utformas på ett sätt som engagerar konsumenterna, samtidigt som det är viktigt att tänka på trovärdigheten 

och autenciteten. Det framgår av innehållsanalysen att The Fooo Conspiracy har hittat en strategi som 

engagerar de som följer deras sociala medier. Fansen är ofta involverade i att sprida deras musik och annat 

innehåll som bandet vill ska spridas på de respektive sociala medierna. Trovärdigheten och autenciteten 

skulle kunna tänkas finnas i det faktum att bandet ofta ber sina fans om hjälp med detta. 
 

Jenkins (2008, 14) menar att inom konvergenskulturen så interagerar medieproducenterna och 

mediekonsumenterna med varandra, vilket är vad bandet gör med sina fans. Jenkins (2008, 15) menar vidare 

att inom mediekonvergensen så blir varje varumärke sålt och varje konsument uppvaktad tvärsöver olika 

medieplattformar. Spridningen av medialt stoff över olika medieplattformar beror till stor del på 

konsumenternas aktiva deltagande. Att fansens aktiva deltagande har varit en stor del av The Fooo 

Conspiracys marknadsföring står redan klart, vilket alltså innebär att deras varumärke sålts. Det framgår även 

av innehållsanalysen att fansen blir uppvaktade. Bandet är nämligen alltid väldigt noga med att tacka sina 

fans för deras hjälp. 

 

The Fooo Conspiracy verkar inte på något sätt vilja dölja att deras strategi gör så att fansen ger dem gratis 

marknadsföring, men de är som sagt noga med att tacka dem för det. Ett exempel från bandets Twitterkonto 

är när de pratar om den utsålda konserten de hade på Globen under 2015: "It was our dream as we stood there 

as an opening act 2,5 years before and now YOU, every single one of you, made our dream come true". De 

skriver även saker som: "You're the best. Don't ever forget that and how good u really are" och att de har 

världens bästa fans. Att bandet hela tiden är noga med att poängtera att fansen varit delaktiga i deras 

framgång skulle kunna tänkas öka känslan av gemenskap inom den deltagarkultur som de har skapat. 
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6.2 Varför marknadsförde sig The Fooo Conspiracy främst via sociala medier 
när de lanserades? 
I intervjun så berättar managern att idén om att lansera en akt direkt via sociala medier uppstod när han 

tillsammans med några kollegor skrev en PR-plan till några av hans vänner om var signade på skivbolaget 

Universal. Enligt honom var deras PR-plan "fruktansvärd", bland annat eftersom de sociala medierna inte ens 

nämndes: 

 

Vi gjorde en PR-plan, gav den till dem och sa, använd den om ni vill använda 

den och använd den inte om ni inte vill använda den. Då ringde deras skivbolag 

upp mig och var skitförbannade och förklarade att i Sverige kan man liksom bara 

breaka artister genom Melodifestivalen eller Idol. Då föddes tanken om att 

lansera en akt direkt via sociala medier som marknadsföringskanal  

(Kjellström 2016). 

 

Det kan ses som märkligt att personen från Universal som ringde upp managern varit kritisk mot de sociala 

medierna och menade att det idag bara går att lansera en akt i Sverige genom Melodifestivalen eller Idol. 

Wallström (2006, 203) skriver visserligen i sin doktorsavhandling att dynamiken inom musikindustrin kan 

beskrivas som motvilligt virtuell, men han menar även att hans studie visat att företag inom musikindustrin 

efter många år av motstånd och tvekan börjat anpassa sig efter de nya medierna och att de till och med börjat 

trivas i den nya mediekulturen. Hans avhandling är skriven 2006, det vill säga för tio år sedan. Det är 

förvånande att ett så pass stort skivbolag som Universal inte hade insett de sociala mediernas kraft. 
 

Som managern berättade i intervjun så var inte de sociala medierna en del av den PR-plan som Universal 

hade utformat till hans vänner. Fahy och Jobber (2012, 265) menar däremot att de sociala medierna är starka 

marknadsföringsverktyg. Konsumenterna, eller fansen som kanske är ett lämpligare uttryck i det här 

sammanhanget, blir lätta att identifiera eftersom de har personliga profiler på de sociala medierna. Att många 

av dem har smartphones och liknande enheter gör att de alltid är tillgängliga. De är också interaktiva och 

pratar med varandra, vilket i sin tur leder till medskapande i marknadsföringen. 
 

Här bör en aspekt belysas som framkommit av undersökningen. Även om The Fooo Conspiracy 

marknadsförs som ett band som framförallt använde sig av sociala medier när de lanserades så fick de tidigt 

exponering i de traditionella medierna. Vid innehållsanalysen av bandets videos på YouTube märktes en stor 

skillnad på de två första videofilmerna jämfört med de efterföljande. I den första videon som The Fooo 

Conspiracy (2013) publicerade på sin YouTube-kanal, vilket var den 18 april 2013, så dansar och mimar 

gruppen till sin låt Kangaroos. De ser ut som fyra helt vanliga killar som plötsligt börjar dansa mitt på gatan. 

Publiken ser ut att vara förbipasserande som helt enkelt stannar för att titta. Den andra videon som The Fooo 
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Conspiracy (2013) publicerade, vilket var den 26 april 2013, ser ut att vara filmad från samma dag och har 

samma upplägg. Även här ser publiken ut att vara förbipasserande som stannar för att titta på uppträdandet. 
 

I den tredje videon som The Fooo Conspiracy (2013) publicerade märks det dock tydligt att något har 

förändrats. Videon inleds med att bandmedlemmarna sitter i en soffa och kollar på sina mobiltelefoner. En av 

dem läser ett meddelande på sin mobil som lyder: "Kom till Sture-P, Svampen, 13:00". En annan 

bandmedlem svarar med att säga: "Big shit going on, y'all". När bandet sedan kommer till Svampen i 

Stockholm där de ska uppträda så står en enorm skara fans och väntar. De filmar med sina mobiltelefoner, 

skriker och skrattar. Det som uppstår när bandet kommer till platsen kan bäst beskrivas som hysteri. Videon 

är upplagd den 5 maj 2013 och det har alltså gått mindre än en månad sedan bandet la upp sina första inlägg 

på sina respektive sociala medier. Anledningen till detta skulle kunna förmodas bero på det faktum att tre 

dagar efter bandets lansering så skrev Aftonbladet att The Fooo Conspiracy skulle vara förband åt Justin 

Bieber när han besökte Sverige i slutet av april 2013 (aftonbladet.se, 2013). I artikeln framgår det att 

bandnamnet The Fooo är ogooglebart och att det endast går att få en vettig träff på YouTube. Den träffen är 

alltså videon som de som jobbade med Justin Bieber påstås ha sett och därefter erbjudit The Fooo Conspiracy 

att vara förband åt popfenomenet till under hans tre konserter i Globen. 
 

Det framgår även av bandets Instagramkonto att de tidigt förekom i de traditionella medierna. En av de första 

bilderna som bandet publicerade är en bild på när de blir intervjuade av en journalist (se: bilaga 3, bild 1). 

Strax därefter har de lagt upp en bild där de berättar att de ska vara med på Nyhetsmorgon på TV4 (se: bilaga 

3, bild 2). Innehållsanalysen på Instagram visar även att bandet förekom i flera andra traditionella medier så 

som i Expressen (se: bilaga 3, bild 3) och på Sommarlovsmorgon i SVT (se: bilaga 3, bild 4). 

6.3 Vilken var den tilltänkta målgruppen och hur marknadsförde sig The Fooo 
Conspiracy till dem? 
I intervjun så berättar managern att den tilltänkta målgruppen var tjejer mellan 13-16 år. Detta eftersom 

managern och hans kollegor på Artist House Stockholm tänkte att det var den målgruppen som var mest 

aktiva på sociala medier. Managern menar att de var övertygade om att det var på just de sociala medierna 

som den tilltänkta målgruppen fanns: "Dem kollar ju inte på tv, liksom". På frågan om huruvida de arbetade 

med PR och om det fanns någon plan på hur killarna skulle framstå svarar managern: 

 

Ja, verkligen! De skulle framstå som fyra killar på gatan som var liksom, guys 

next door. Konkurrenterna då var One Direction, men de var ju mer sångare 

medan The Fooo Conspiracy var mer entertainers. Men de riktlinjer som fanns 

var väl mycket det att det var fyra killar som bara körde. De var ingen stor grej, 

de var lättillgängliga (Kjellström 2016). 
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Sättet som managern beskriver att det var tänkt att bandmedlemmarna skulle framstå för tankarna till Hall 

och Whannels beskrivning av den typiska popstjärnan. Den typen kan sägas stämma väl in på killarna som 

utgör The Fooo Conspiracy. Hall och Whannel (1964/2009, 47) menar att den typiska popstjärnan själv är en 

tonåring som tillhör den isolerade subkulturen som media till stor del får ungdomar att känna att de är en del 

av. Genom att producera musik som dramatiserar autentiska känslor och därmed dela med sig av sina egna 

känslor kan tonåringar relatera till honom. Den delen stämmer inte nödvändigtvis in på The Fooo Conspiracy 

eftersom de snarare producerar den lättsamma populärmusik som Adorno (1941/2009, 66-67) menar ska 

lyssnas på utan ansträngning. Däremot den delen som Hall och Whannel (1964/2009, 47) tar upp om att 

popstjärnan efter att han blivit känd och musikindustrin förvandlat honom till en kommersiell produkt 

fortfarande måste kännas nära tonårsvärlden för att inte förlora sin popularitet kan sägas genomsyra The 

Fooo Conspiracys kommunikation med fansen. 
 

Det faktum att bandet använder sig av sociala medier skulle kunna tänkas göra att de kommer närmare sina 

fans. De är aktiva på samma plattformar som den målgrupp de vill nå ut till och kan därför ses som 

lättillgängliga. Som Colliander (2012, 46) skriver så gör detta att bandet formar starkare band med sin 

målgrupp än vad de skulle ha gjort om de endast förekom i traditionella medier. Vid innehållsanalysen 

hittades flera exempel på inlägg bandet lagt upp på sina sociala medier som ska visa på att de är "helt vanliga 

killar". Två exempel finns på bandets Instagram där en av bandmedlemmarna lagt upp en bild på sig själv 

iförd kostym och skrivit att han ska gå på sin skolbal (se: bilaga 3, bild 5). En annan bandmedlem har lagt 

upp en selfie med bildtexten: "In school ya'll! Anyone who's looking forward to the summer break? ;)" (se: 

bilaga 3, bild 6). Liknande exempel finns även att hämta från Twitter. Precis som på Instagram så blandar 

bandet inlägg om tv-framträdanden, konserter och musikpriser de vunnit med “vardagliga” tweets som: "Can 

somebody bring back summer? Seriously, I'm done with snow" och "Who's ready for Monday tomorrow? 

Not me". 
 
Även om det Hall och Whannel (1964/2009, 47) skriver om att känslan av isolering blir en viktig del i 

låttexter och intervjuer inte stämmer in på The Fooo Conspiracy skulle det kunna tänkas att den känslan är 

viktig att ta i beaktning. Om det är så att media mer eller mindre talar om för de unga tjejer som utgör The 

Fooo Conspiracys målgrupp att de är missförstådda så skulle det kunna tänkas innebära att de lättare dras till 

en grupp tonårskillar som får dem att känna sig sedda och speciella. För om det är något som framgår av 

innehållsanalysen så är det just att bandet är bra på att få sina fans att känna sig sedda och speciella. I 

samtliga sociala medier, men framför allt på Instagram och Twitter, så talar bandet direkt till fansen. De 

använder ofta hjärtsymboler och smileys och kallar sina fans för "darlings", "babes" och "sweet foooers". 
 
Bandet talar i princip alltid om och till sina fans som en enhetlig grupp. Det kan kopplas till begreppet 

pseudo-individualisation som Adorno (1991, refererad i Laughey 2007, 125) använder för att beskriva det 

faktum att publiken som lyssnar på populärmusik ska tro att musiken är gjord för individuell njutning snarare 

än för masskonsumtion. Det tycks inte alls det som att The Fooo Conspiracy vill få sina fans att känna att 
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deras musik riktar sig till en enskild individ, utan snarare att den riktar sig till den gruppen som utgör deras 

fans. Både bandet och fansen använder sig ofta av den gemensamma hashtagen #FoooFamily när de skriver 

till och om varandra. Ibland ber killarna sina fans på Twitter att skriva till dem och använder sig då av 

hashtagen #FamilyTime. Det kan tänkas skapa en känsla av samhörighet. 
 
Om det som Hall och Whannel (1964/2009, 47) skriver om att tonåringar ofta känner sig missförstådda 

stämmer, så skulle det kunna tänkas innebära att de unga tjejerna som utgör The Fooo Conspiracys målgrupp 

lättare dras till den gemenskap och den fankultur som de blir en del av. Detta skulle i sådant fall kunna tänkas 

få dem att känna en samhörighet med varandra som de har The Fooo Conspiracy att tacka för, vilket i sin tur 

skulle kunna tänkas stärka de emotionella band som de har till gruppen ytterligare. Ett exempel på detta är en 

tweet från ett fan som The Fooo Conspiracy har retweetat. Det är en bild på två tjejer och fanet har skrivit att 

hon är tacksam för att hon har vännen vid sin sida tack vare dem. 
 
Att bandet har lyckats med att skapa en deltagarkultur, eller en så kallad fankultur, märks tydligt, även om 

det egentligen inte går att säga säkert utan att studera fansen mer ingående. Jenkins (2008, 15) menar att en 

deltagarkultur innebär att medieproducenter och mediekonsumenter interagerar med varandra och det är 

precis vad bandet och deras fans gör. Jenkins (m.fl 2009, refererad i Lindgren 2012, 114-115) menar även att 

deltagarkulturen kan bilda en känsla av samhörighet och mening. Den här samhörigheten som finns mellan 

bandet och fansen genomsyrar alla bandets sociala medier. Ett exempel på detta är en video från bandets 

YouTube-konto där The Fooo Conspiracy (2013) dansar och sjunger tillsammans med fansen. Det finns även 

flera exempel att hämta från bandets Twitter. Bland annat så retweetar ofta bandet roliga bilder som fansen 

ritat eller redigerat och skriver: "You guys are funny as hell!" Bandet har så kallade “internskämt” med 

fansen, vilket även det kan tänkas skapa en samhörighet. Ett annat konkret exempel från bandets 

Twitterkonto är från slutet av 2015 när både bandet och fansen skriver om året som har gått under hashtagen 

#Fooo2015Memories. Bandet skriver bland annat: "Thank you. We are you. You are us. TOGETHER we are 

The Fooo Conspiracy". 

 

6.4 Vilka nackdelar fanns det för The Fooo Conspiracy med att marknadsföra 
sig i de sociala medierna kontra de traditionella medierna? 
På frågan om vilka nackdelar som fanns med att marknadsföra sig i de sociala medierna kontra de 

traditionella medierna svarar managern att en nackdel är att The Fooo Conspiracy inte blivit folkliga. Han 

förklarar att när något inte är folkligt så får inte alla reda på det. Däremot så betonar han att: "De som vet 

vilka The Fooo är, de vet vilka The Fooo är". För att förtydliga sitt resonemang säger managern:  

 

Alla vet vem Carola är, men Carola har liksom inte speciellt mycket anhängare. 

Men Carola kan nog göra en sponsor-deal med Opel och få betydligt mer 

pengar (Kjellström 2016). 
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Fahy och Jobber (2012, 267) menar att ett problem med marknadsföring i sociala medier är att det inte går att 

ha lika mycket kontroll över vad som sägs om ett varumärke som tidigare. Colliander (2012, 46) menar i sin 

tur att ett problem med marknadsföring i sociala medier är att eftersom konsumenter idag formar starkare 

intima band med personligheter i sociala medier än personligheter i de traditionella medierna, så får det en 

större effekt om personligheter i de sociala medierna tappar sin trovärdighet. I innehållsanalysen undersöktes 

det hur kommentarerna i de olika kommentarsfälten såg ut och även om bandet överlag får kommentarer som 

kan ses som positiva så fanns det även en del kommentarer som kan ses som negativa. De kommentarer som 

kan ses som negativa bemöts dock nästan alltid av fans som försvarar bandet. Detta är något som Colliander 

(2012, 48-49) tar upp i sin avhandling. Att människor försvarar ett varumärke i sociala medier sänder ut 

positiva signaler till övriga konsumenter. Det skulle kunna tänkas vara så att anledningen till att The Fooo 

Conspiracys fans alltid försvarar bandet är på grund av den känsla av gemenskap som bandet har lyckats 

förmedla. Att någon kritiserar bandet skulle kunna tänkas göra att även fansen känner sig kritiserade. 
 

När det kommer till nackdelar med att marknadsföra sig via sociala medier går det att dra kopplingar till 

Fornäs forskning om ungdomskulturen. Fornäs (1995, 1) menar att ungdomar ofta associeras med det som är 

nytt inom kulturen och att de även associeras med de faror som kan finnas inför framtiden och att detta 

kopplas samman med en kulturell pessimism. Han menar vidare att det ofta är ungdomar som utforskar de 

nya medierna. Det för tankarna till det som managern berättar i början av intervjun, det vill säga att han blev 

utskälld av en anställd på Universal för att han och hans vänner gjort de sociala medierna till en del av den 

PR-plan de skrev. Wallström (2006, 203) menar att hans studie visade att musikbranschen reagerade 

defensivt på den förändring som skedde inom medieklimatet eftersom de ville skydda sina 

affärsverksamheter. Det skulle kunna tänkas vara så att den här pessimismen till viss del fortfarande finns 

kvar inom musikbranschen. 
 

Om det är så att det fortfarande finns en negativ inställning till de nya medierna inom musikbranschen så 

skulle det enligt Fornäs (1995, 1) vara så att kritiken mot dessa även innebär en kritik mot ungdomarna som 

använder dem. Fornäs (1995, 2) menar dock att ungdomars deltagande i populärkulturen inte ska trivialiseras 

eftersom det förminskar dem. Det faktum att The Fooo Conspiracy gång på gång påminner sina fans om att 

de är med och hjälper deras karriär kan ses som ett motstånd till trivialiseringen. Om musikbranschen genom 

att förkasta de sociala medierna förminskar de som använder dem, kan det tänkas skapa starka band och en 

gemenskap till bandet och de andra fansen när deras användande av sociala medier hela tiden blir hyllat av 

deras största idoler. 
 

Det som skulle kunna tänkas bli en potentiell fara för The Fooo Conspiracy är det faktum att de marknadsförs 

som ett band som blivit stora i sociala medier tack vare sina fans. Den potentiella faran ligger i att de även 

har blivit kända genom att ha fått uppmärksamhet i de traditionella medierna tidigt i sin karriär. I och med att 

bandet inte lanserades på ett traditionellt sätt, som till exempel genom Idol eller Melodifestivalen, så skulle 
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det kunna tänkas skapa en känsla hos fansen av att The Fooo Conspiracy är "deras band" på ett annat sätt än 

om de var mer folkliga. Fansen skulle kunna tänkas ha en känsla av att det var de som tog bandet dit de är 

idag. Om det skulle vara så att fansen på något sätt känner sig lurade av bandet skulle det enligt Colliander 

(2012, 46) få stora konsekvenser eftersom banden som The Fooo Conspiracy skapat till sina fans på många 

sätt är sköra. 
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7. Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på hur The Fooo Conspiracy använde sig av sociala medier för 

att marknadsföra sig när bandet lanserades. Jag valde att använda The Fooo Conspiracy som genomgående 

exempel eftersom de marknadsförs som ett band som gjort sig kända på sociala medier och i den traditionella 

medieskuggan, vilket till viss del stämmer. Min undersökning visade dock att bandet tidigt i sin karriär fick 

stor exponering i de traditionella medierna i och med att de var förband åt Justin Bieber när han besökte 

Sverige i april 2013, det vill säga samma månad som The Fooo Conspiracy lanserades. 
 
Enligt både The Fooo Conspiracy och de som arbetar med bandet så valdes de ut som förband till Justin 

Bieber efter att de som arbetar med världsartisten såg bandets första video på YouTube. Detta kan tänkas 

vara en anledning till att det framstår som att de blev kända genom sociala medier, men eftersom bandet bara 

några dagar efter att de lanserades i de sociala medierna fick stor exponering i de traditionella medierna så 

behöver det inte nödvändigtvis stämma. Det är möjligt att Artist House Stockholms plan var att lansera en akt 

enbart genom sociala medier, men jag har svårt att tänka mig att genomslaget skulle ha blivit så stort så 

snabbt om de inte fått vara förband åt Justin Bieber eftersom det generade så mycket uppmärksamhet i de 

traditionella medierna. Jag tror dock inte att deras fans hade varit lika lojala som de är nu om de inte använt 

sig främst av de sociala medierna och att de har haft att vinna på att marknadsföra sig som ett band i den 

traditionella medieskuggan. 
 
Enligt mig är det uppenbart att det fanns en plan på hur lanseringen av The Fooo Conspiracy skulle gå till 

som inte bara innefattade de sociala medierna, även om de tycks har varit centrala. Bandet publicerade sina 

första inlägg på de sociala medier som jag har analyserat den 18 april 2013. Den 21 april 2013, alltså tre 

dagar senare, kom nyheten om att de skulle vara förband till en av världens största artister under inte bara en, 

utan tre konserter på Globen. Det är förstås möjligt att någon som arbetade med Justin Bieber såg The Fooo 

Conspiracys första video, kontaktade de som arbetade med bandet och att allt bestämdes väldigt snabbt. Jag 

anser dock att detta är osannolikt. Detta eftersom det innebär en stor risk att ge "fyra vanliga killar", som 

bandet skulle framstå som, ett så pass stort uppdrag. Enligt mig är det uppenbart att det fanns en plan på 

exakt hur The Fooo Conspiracys lansering skulle gå till och den innefattade inte bara de sociala medierna. 
 

Enligt mig är det även uppenbart att det fanns en plan eller en uttänkt strategi över hur de sociala medierna 

skulle användas, även om managern menar att det inte fanns det. Bandet är strategiska och konsekventa i sitt 

användande av sina sociala medier och har uppenbarligen funnit ett sätt att engagera sina fans på ett sätt som 

genererar vad som kan ses som en ny typ av marknadsföring. Att The Fooo Conspiracy har utformat sin 

marknadsföring på ett sätt som engagerar sina fans framgår enligt mig tydligt. Colliander (2012, 49) menar 

att det är viktigt att inte konsumenterna misstänker att det finns några bakomliggande motiv med 

marknadsföringen. Jag tror att The Fooo Conspiracys fans förstår att de ger bandet gratis marknadsföring, 

men jag tror inte att de känner sig utnyttjade. Jag tror snarare att strategin som går ut på att göra fansen 
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delaktiga i marknadsföringen har hjälpt bandet att skapa en deltagarkultur och att detta är tack vare 

konvergenskulturen. På samma sätt som jag har svårt att tänka mig att bandet skulle ha blivit så pass stora på 

kort tid utan de traditionella medierna, så har jag svårt att tänka mig att de skulle ha blivit det utan det 

engagemang som de skapat bland sina fans med hjälp av de sociala medierna. 

 

Jag vill här förtydliga att det jag tidigare skrivit i uppsatsen om att jag är ett fan av de som arbetar med The 

Fooo Conspiracy fortfarande stämmer. Kanske mer nu än tidigare. Att jag valde att använda The Fooo 

Conspiracy som genomgående exempel i min uppsats baserade jag till stor del på vad jag läst och hört om 

bandet i de traditionella medierna. Min upplevelse av bandet som "fyra vanliga killar" som gjort sig kända 

via sociala medier var en del av den mytbild som finns om dem. Det var inte förrän jag tittade närmare på hur 

de lyckats med att till största delen använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig som jag insåg att 

det inte nödvändigtvis stämde. 

 

I intervjun med managern framkom det att en nackdel som funnits med att marknadsföra The Fooo 

Conspiracy via sociala medier var att de inte blev folkliga. Visst stämmer det att bandet kanske inte blev lika 

kända för den stora allmänheten som de skulle ha blivit om de lanserats genom till exempel Melodifestivalen, 

men jag tror inte nödvändigtvis att det behöver ses som en nackdel. Jag tror att bandets närvaro på de sociala 

medierna gjorde att de kom närmare sina fans än de skulle ha gjort om de inte använde sig av dem. När jag 

själv var i samma ålder som The Fooo Conspiracys tilltänkta målgrupp fanns inte sociala medier på samma 

sätt som nu. På den tiden kommunicera fans ofta med varandra via forum som de själva skapade och 

artisterna talade till sina fans genom de traditionella medierna, utan att fansen hade någon möjlighet att 

besvara dem. Artisters närvaro på sociala medier ger dem en chans att interagera med sina fans, vilket skulle 

kunna tänkas skapa starkare band än vad som tidigare var möjligt. 

 
Managern berättade i intervjun att han och hans kollegor blivit utskällda av en anställd på Universal för att de 

inkluderade de sociala medierna i den PR-plan som de utformade tillsammans. Detta skulle kunna tänkas 

bero på den virtuella motvillighet som musikbranschen tidigare haft mot de nya medierna. Jag upplever dock 

att detta har förändrats och att de sociala medierna idag har accepterats av musikbranschen i högre 

utsträckning än tidigare. Idag förekommer många, om inte till och med de flesta, artister på de sociala 

medierna. Detta tror jag kan gynna både dem och makthavarna inom musikbranschen, just eftersom det kan 

generera gratis marknadsföring för artisterna om de används på rätt sätt. 
 
När The Fooo Conspiracy vann priset för årets innovatör på Grammisgalan 2014 stod det bland annat i 

prismotiveringen att deras filosofi är att vara tillgängliga för sina fans. Det stod även att de inte är upphöjda 

idoler som är omöjliga att nå och att de gör fansen delaktiga i deras karriär. Det framkommer enligt mig av 

denna undersökning att detta är något som bandet strävar efter att leva upp till. 
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9. Bilaga 1: Intervjuguide 
Om managern Daff Kjellström 

Vem du är och vad du har för bakgrund?  

Hur kommer det sig att du började jobba med The Fooo Conspiracy? 

Vad arbetar du med idag och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Om The Fooo Conspiracy 

Fanns det en plan på att bilda ett pojkband? 

Varför valdes just killarna som utgör The Fooo Conspiracy? 

När lanserades bandet? 

 

Om målgruppen 

Vad hade ni för tankar kring de potentiella fansen? 

Vad hade ni för tankar kring att göra dem delaktiga i marknadsföringen? 

 

Om sociala medier 

Hur kom det sig att ni använde er av sociala medier som huvudsaklig strategi? 

I vilka sociala medier medverkade The Fooo Conspiracy i början av sin karriär? 

Vilka av dessa sociala medier la ni mest fokus på? 

Vilka av dessa sociala medier fick ni störst genomslag i? 

 

Hade ni en plan och en strategi för arbetet med sociala medier? 

Vilka var ansvariga för utformningen av den strategin? 

På vilket sätt utformades strategin efter den tilltänka målgruppen? 

Fanns det några regler och riktlinjer att förhålla sig till? 

 

Vilka fördelar fanns det med marknadsföring i sociala medier jämfört med de traditionella medierna?  

Fanns det några nackdelar? 

Har ni jobbat något med PR och i sådant fall hur? Exempel: bandet har blivit mystifierat. 
 

Hur har ert arbete med sociala medier förändrats sedan ni började? 

Finns det några lärdomar som andra band och artister kan dra nytta av? 

Har du något att tillägga? 
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10. Bilaga 2: Kodschema 
YouTube 

Vilket innehåll har filmerna? 

Vilken videobeskrivning har filmerna? 

Hur många visningar har filmerna i dagsläget (2016-02-22)? 

Hur många likes (gilla-markeringar) har filmerna i dagsläget (2016-02-22)? 

Hur många kommentarer har filmerna i dagsläget (2016-02-22)? 

 

Instagram 

Vilken typ av bilder la gruppen ut på Instagram? 

Vilka bildtexter har bilderna? 

Hur många gilla-markeringar har bilder i dagsläget (2016-02-22)? 

Hur många kommentarer har bilderna i dagsläget (2016-02-22)? 

 

Twitter 

Vilken typ av innehåll lägger bandet ut på sitt Twitter-konto? 

På vilket sätt kommunicerar bandet med sina fans på Twitter? 
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11. Bilaga 3: Instagrambilder 
Bild 1: https://www.instagram.com/p/YVGR37Swle/?taken-by=thefooomusic 
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Bild 2: https://www.instagram.com/p/YbxwiSSwlW/?taken-by=thefooomusic  
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Bild 3: https://www.instagram.com/p/YfjsIjSwl1/?taken-by=thefooomusic 
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Bild 4: https://www.instagram.com/p/Z8Q2iDSwmV/?taken-by=thefooomusic 
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Bild 5: https://www.instagram.com/p/aaPtdaywj2/?taken-by=thefooomusic 
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Bild 6: https://www.instagram.com/p/ZnbtWPSwjv/?taken-by=thefooomusic 
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Bild 7: https://www.instagram.com/p/YzdT2YSwrI/?taken-by=thefooomusic 

 

 

 

 

 

 

 


