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Sammanfattning 

 

Titel: Metal-logotyper och konsumenter - En studie om identitetsskapande  

Författare: Paula Lundin och Carl Bengtsson 

Handledare: Lasse Johansson 

Examinator: Leif V Rytting 

Kurs: Kandidatsuppsats 15 hp. Företagsekonomi, Marknadsföring/Detaljhandel & 

Service Management, Linnéuniversitetet, VT 2017 

 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet är att undersöka vilken påverkan heavy metal bands logotyper har och vilket 

budskap de förmedlar till kunden. Därefter vill vi undersöka vilken identitet dessa 

logotyper förmedlar till kunden. 

1. Vad formar relationen mellan kund och logotyp för att skapa en identitet hos 

konsumenten inom heavy metal subgruppen? 

2. Vilken påverkan har heavy metal bands logotyper på kunden? 

 

Metod 

Uppsatsen är formade efter kvalitativ studie. Ansatsen är anpassad efter induktion. 

Empiriska datan utgörs av fem semistrukturerade djupintervjuer och två 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer.    

 

Slutsatser 

Studiens resultat i den första forskningsfrågan identifierar fem lager av relationer till 

varumärket som är i ordningen: Utseende, lojalitet, samhörighet, provokation och den 

personliga identiteten. De tillsammans skapar det som definierar kundens 

identitetsskapande förhållande till logotypen. Andra forskningsfrågan har vi identifierat 

att logotypen är en del av identiteten då den symboliskt representerar bandet och 

musiken medan det underliggande budskapet hos logotypen representerar minnet, 

gemenskapen, intresset och identiteten.  

 

Nyckelord  

Logotyp, Varumärke, Heavy metal, Subkultur, Kund, Hårdrockare, Kundlojalitet   
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Förord 

 

Vi vill här passa på att tacka personer som hjälpt oss forma får uppsats. Vi vill först och 

främst ge ut ett enormt tack till alla de personer som vi intervjuat. Tack vare er kunde 

vår studie bli genomförd. Vårt andra tack går ut till vår handledare Lasse Johansson. I 

våra mörka stunder hjälpte han oss genom feedback och stöd att hitta ljuset. Ytterligare 

en person som förtjänar stor eloge är vår examinator Leif V. Rytting, som på 

seminarium hjälpt oss hitta vägen för vår uppsats. Slutligen tackar vi de opponenter vi 

haft genom arbetet, vår uppsats hade inte varit densamma om vi inte hade fått deras 

värdefulla kritik. Ni har alla hjälpt oss att skriva en bättre uppsats, och det tackar vi för! 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskriver vi hur relationen mellan kunden och varumärkets 

logotyp inom heavy metal kan användas för att skapa en identitet för personen inom 

subgenren. Det vi vill undersöka är hur och vad som gör att kunden använder just 

logotyp för att kunna differentiera och skapa uppmärksamhet för likasinnade. Vi 

beskriver bakgrunden till vårat val av undersökningsobjekt och presenterar syftet med 

studien samt vår forskningsfråga.    

 

 

1.1 Bakgrund 

Genom vårt musikintresse fann vi att heavy metal är en genre med en intressant 

branding fenomen. Många av genrens lyssnare bär tröjor med bands logotyper på. Vi 

började undra varför det var så, och vad det gjorde för lyssnaren.  

 

Från att vara den moraliska skräcken har heavy metal vuxit till en genre med lyssnare 

över hela världen. Med dess ursprung i Britannien och USA har heavy metal utvecklats 

i över 40 år till en genre med en egen kultur. En kultur präglad med orden “högljudd”, 

“skrälig” och inte minst “sex, drugs and rock’n’roll”, som trots dess kritik lockar idag 

tusentals människor till festivaler världen över. Det som framkommer av Ulusoy (2015) 

är att i hårdrockens subkultur vill individerna ha en personlig frihet mot den vardagliga 

normen. Han tar upp att hårdrockare vill skapa uppror mot mainstream kulturen som 

råder, då den för dem är opersonlig jämfört med heavy metal kulturen. 

 

Ljung (2015) skriver i Aftonbladet om när modejätten H&M började göra kläder med 

påhittade metal-band logotyper på. Journalisten skriver om hur ett kollektiv protesterade 

genom att skapa bandfoton, musik och gig till banden som egentligen inte existerade. 

Henri ”Trollhorn” Sorvali från banden Finntroll och Moonsorrow var en av de 

personerna som ingick i kollektivet. Sorvali kände att kulturen blev hånad, och 

protesten var menad att visa hur hårdrockare och deras logotyper inte skulle ses som 

något kommersiellt. Garland (2015) skriver i Noisey att Sorvali ville skapa en 

diskussion kring heavy metal kulturen och på så sätt skapa uppmärksamhet till hur 

kulturen är mer komplex än häftiga logotyper. Sorvali menar att varje logotyp står för 

något, och att bara använda det estetiska hos kulturen utan dess innebörd är naivt. 
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Med den uppståndelse som skedde kring incidenten började vi ifrågasätta vad Sorvali 

menade med hur en logotyp står för något. Vi blev därför nyfikna på vad den verkliga 

relationen är mellan hårdrockare och bandens logotyper. 

 

1.2 Problematisering 

En bild berättar mer än tusen ord. Det är något van Grinsven och Das (2016) tar upp att 

logotypen är mer igenkännande än ord vilket är företagets nyckelfunktioner vid 

märkning av produkter och företag. De talar om värdesättningen av att förnya designen 

på varumärken och att marknadsföra detta då det är något som företagen spenderar mer 

pengar på än traditionell marknadsföring. Det kan påverka kunden att känna igen 

varumärket men förklarar inte varför dessa personer bär logotypen. Vi vill undersöka 

varför det har en betydelse för kunden inom heavy metal kulturen att bära en logotyp då 

detta inte är något som vi observerat i andra musikkulturer. Weinstein (2000) menar att 

logotyper används betydligt mer i heavy metal kulturen än andra rock-kulturer, och att 

likt religioner använder metal kulturen emblem, ikoner, ritualer och symboler, vilket 

appliceras på logotypers användning. 

 

Malär et al. (2011) och Philiastides och Ratcliff (2013) tar upp vikten av att skapa en 

emotionell kontakt mellan kund och varumärke för att öka kundens lojalitet till märket 

eller företaget. Det handlar om att med hjälp utav varumärket skapa en riktig- eller ideal 

person av kunden, vilket menas vad för uppfattning kunden får av sig själv när de 

använder ett varumärke. Alla människor har sina olika identiteter och Davison (2009) 

beskriver hur varumärket är företagets ansikte. För ett heavy metal band kan det vara 

något som de kan marknadsföra sig med och skapa medvetande hos kunden. Det 

författaren tar upp är att det finns relativ lite forskning om varumärkesmarknadsföring. 

Företag använder sig av varumärkesmarknadsföring för att skapa en identitet som 

stödjer deras anseende. Enligt författaren är det är något som heavy metal band är 

speciellt beroende av då märket för dem representerar gruppen och skapar en respons 

hos kunderna. Ulusoy (2014) framför att varumärken används av kunder för att skapa en 

identitet, då de använder logotyper som passar deras personlighet. Det skapar nyfiken 

hos oss då vi vill veta hur det kan skapa en identitet, vad för identitet det formar och hur 

kunden kan använda logotypen för att uppnå detta. 
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Enligt våra observationer finns där forskning kring hårdrockskultur och varumärken var 

för sig. Vad vi vill tillbringa är en studie kring hårdrockares fenomen att klä sig i 

varumärken och uttrycka det till en identitet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken påverkan heavy metal bands logotyper har och vilket 

budskap fde förmedlar till kunden. Därefter vill vi undersöka vilken identitet dessa 

logotyper förmedlar till kunden. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vad formar relationen mellan kund och logotyp för att skapa en identitet hos 

konsumenten inom heavy metal subgruppen? 

 Vilken påverkan har heavy metal bands logotyper på kunden? 

 

1.5 Definitioner 

Gracyk (2016) refererar Cope (2009) som konstaterar att skiljaktigheter finns mellan 

musikgenrerna hårdrock och heavy metal. Weinstein (2000) yttrar att under 70-talet 

började band, som till exempel KISS, anses vara för melodiska för att definieras som 

heavy metal. Dessa band fick istället titeln hårdrock. Vi definierar de olika genrerna 

efter vår uppfattning och observation. Hårdrock har grunden i blues rock och 

garagerock och spelas med distad elgitarr, elbas, trummor och aggressiv sång. Typiska 

exempel på detta är band som KISS, Rush, Led Zeppelin, Deep Purple och ZZ Top. 

Heavy metal, som ibland kommer kallas metal, har ett snabbare, aggressivare och mer 

distat ljud än hårdrock. Metal är de hårdare band så som Iron Maiden, Motörhead, och 

de band i heavy metals subgenrer så som Metallica, Slipknot, Rammstein, Slayer med 

flera. 

 

Vi vill dessutom klargöra vad termen hårdrockare kommer betyda i denna uppsats. 

Vem som är hårdrockare eller inte är mycket debatterat och svårdefinierat då det är en 

sådan individuell uppfattning. Vi kommer använda samma definition som Larsson 

(2013), där hårdrockare beskrivs som de som ser sig och kallar sig hårdrockare. 
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Då vi kommer diskutera mycket kring identitet hos hårdrockare, kommer vi prata 

mycket om hårdrockares estetiska utseende. Precis som med heavy metal musik, så 

har kläderna olika subgrupper. Vad vi kommer fokusera på främst är klädstilen med att 

hårdrockare bär merch-tröjor från band, eller tygmärken på en väst. 

 

1.6 Avgränsningar 

Då vi utgör en skillnad mellan de två närbesläktade musikgenrerna hårdrock och heavy 

metal kommer vi fokusera på främst en av dem: heavy metal. Det har vi valt på grund 

av att vi vill avgränsa oss. Det kändes naturligt att välja heavy metal då det enligt egna 

observationer är starkare kopplat till en extremare klädstil bland lyssnarna. 

 

1.7 Begreppslista 

 Hårdrock - en musikstil med grunden i blues rock och garagerock. Den är ofta 

definierad med distad gitarr, elbas, trummor och aggressiv sång. 

 Heavy metal - är en musikstil med grunden i hårdrock. Heavy metal definieras 

som en snabbare, mer distad och mer aggressiv version av hårdrock. 

 Merch - eller merchandise är reklamvaror för till exempel band. De kan komma i 

alla typer av former. Det är ofta i form av tröjor med bandets logotyp på. 

 Dist - Dist är förkortning för “distortion” vilket betyder ljudförvrängning. Det är 

en form av ljudeffekt som kan appliceras på instrument, vanligtvis elgitarr och 

elbas. Dist gör att instrumentet låter metalliskt.  

 Bootleg - olovliga kopior, i dessa sammanhang av musik eller merch. 

 Headbang - en rörelse många hårdrockare gillar att göra på konserter. Den består 

av att våldsamt slänga huvudet fram och tillbaka i takt med musiken för att få 

det långa håret att kastas runt.  
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2 Metod 

I metoden går vi in på hur vi har genomfört vår empiriinsamling. Vi argumenterar även 

för våra anledningar till val av metod. Här presenteras även våra 

undersökningstekniker samt de respondenter vi har.  

 

 

2.1 Undersökningsmetod 

I enlighet Bryman & Bell (2011) finns det två huvudsakliga undersökningsmetoder. 

Den första är kvalitativ metod som innebär att studien utgår ifrån analys av djupgående 

intervjuer med kvalitativa respondenter. En andra är kvantitativ metod som utgår ifrån 

en större, ytlig undersökning där analysen presenteras i siffror då författarna intervjuar 

ett stort antal personer via enkäter. En kvalitativ analys passar för syften som behöver 

en djupgående, detaljerad analys och inte en undersökning av mängden. Det ger en 

empirisk syn på förhållandet mellan teori och praktik. Shin et al. (2009) refererar 

kvalitativ metod som ett sätt att förklara vissa moment i världen genom att anpassa 

perspektiv. Holme och Solvang (1997) styrker detta då det finns två olika perspektiv på 

ett kvalitativt forskningsobjekt. Forskare tenderar att enbart fokusera på det inre 

perspektivet, då det skapar en detaljerad förståelse för fenomenet forskaren undersöker. 

Det yttre perspektivet handlar om att kunna förklara fenomenet, vilket författaren 

framhäver att forskare ska ta hänsyn till. Tillvägagångssättet enligt Shin et al. (2009) är 

att samla information från experter och privatpersoner som har någon form av relation 

till forskningsfrågan. Dataanalysen blir inte samlad till ett delmoment av 

undersökningen utan är en kollektion av relationer mellan den insamlade datan. Det gör 

så kvalitativ dataanalys blir en process som hjälper forskaren att nya meningar, ämnen 

och regler som i slutändan skapar förståelse för svaret på forskningsfrågan. 

 

Singh (2015) säger att kvalitativ metod har fått en mer framträdande roll för att studera 

nya dimensioner av nya förändringar inom exempelvis företag. Olsson och Sörensen 

(2011) framför att när en forskare ska använda kvalitativ forskning, måste personen vara 

subjektiv i sin undersökning. Det stöds av Singh (2015) som säger att jämfört med 

kvantitetsmetoden så kan inte den kvalitativa metoden förlita sig på statistik utan måste 

kunna utforma sig och följa forskningsprocessen. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

forskaren ska vara personlig i sin kontakt med respondenterna och flexibel med 
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frågeställningarna. Det stöds av Holme och Solvang (1997) som framför att en personlig 

och fysisk närvaro är rekommenderat för att skapa tillit och förtroende hos 

respondenten. Olsson och Sörensen (2011) framför att frågorna ska växa fram 

successivt och anpassas för att kunna upptäcka fenomen och tydliggöras. Det resultat 

forskaren får fram gäller enbart specifika miljöer eller omständigheter och inte om 

landsomfattande undersökningar då forskaren måste ta det i sitt sammanhang.   

 

Enligt Singh (2015) är den riktiga utmaningen att forskningsfrågorna har olika 

perspektiv som forskaren kan angripa ifrån. Då var och en av dessa perspektiv har olika 

frågor att ta hänsyn till försvåras en utförlig kvalitativ metod. Han förespråkar att 

forskare ska skapa sin egen metod genom att använda de resurser forskaren har 

tillgängligt samtidigt som forskaren anpassar detta till en angreppsvinkel inom 

forskningsfrågan. Holme och Solvang (1997) framför att införskaffandet av giltig 

information är enklare jämfört med kvantitativ metod då undersökningen ger mer 

personlig kontakt mellan forskare och respondenter. Med hjälp av kvalitativ metod har 

forskaren en tydlig informationsinsamling medan respondenten får möjligheten att 

påverka sin deltagande. Risken av detta förhållande mellan forskaren och respondenten 

blir att missförstånd kan uppkomma i form av att forskaren misstolkar informationen 

respondenten ger. Författaren säger att forskaren som utför studien måste vara medveten 

om hur han eller hon beter sig mot respondenten och åtgärda bristerna forskaren har. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ analys med grunden i att vårt syfte behöver en 

djupgående, detaljerad analys på vad som motiverar folk att bära heavy metal logotyper. 

Om vi hade använt oss utav en kvantitativ metod, hade resultaten blivit annorlunda och 

hade heller inte svarat på vår forskningsfråga. Det skulle gett oss ett svar som inte skulle 

vara tillfredsställande för oss. Vårt mål är att genom kvalitativ metod kunna få ett 

omfattande svar på vår forskningsfråga då vi i intervjuerna ställt öppna frågor 

tillsammans med stödord som hjälp. Svaren som vi fick från respondenterna har inte 

kunnat sammanställas genom någon form av statistik utan har blivit uppmålat som en 

bild av hur heavy metal fans upplever sin värld. Vi har utifrån svaren sammanställt vilka 

aspekter som tagits upp. 
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2.2 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2011) är deduktiv teori förhållandet mellan teori och praktik. 

Forskare som använder sig utav deduktiv teori har kunskap i ett visst område inom 

teorin och därefter kan härleda eller deducera en eller flera hypoteser. Hypoteserna är 

till för att skapa utforskningsbara företeelse med hjälp av begrepp. Kravet är att 

forskaren specificerar hur insamlingen av information ska gå till utifrån datan från 

hypotesen. Forskaren ska kunna deducera hypotesen samt att översätta den till något 

användbart i en empirisk undersökning. Det finns sex stycken steg för deduktionen: 

teoriuppbyggnad, skapa hypoteser, samla in data, tolka resultaten av insamlad data, 

hypoteserna bekräftas eller avkastas och utför en induktion på arbetet. Då undersöker 

forskaren om vad konsekvensen har för resultaten på grund av teorin, exempelvis om 

den styrde hela arbetet eller låg enbart bakom undersökningen. Olsson och Sörensen 

(2011) går in på att deduktiv handlar om att dra slutsatser om enskilda fenomen. Hur 

man drar slutsatserna är att forskaren utgår från teorier som talar hur förhållandet mellan 

olika omständigheter. Författaren framför att deduktiv metod används till kvantitativ 

metod då teori och hypotes ligger i fokus för att förklara en händelse. 

 

Författarna talar om att induktiv ansats är en vanlig del av kvalitativ metod, då forskaren 

undersöker händelser i verkligheten och förenar det med teoretiska grundregler. 

Slutligen måste forskaren kunna skapa en teori som förklarar varför detta fenomen sker. 

Liu (2016) framför att den vanligaste funktionen hos induktiv metod är att den är 

flexibel inom den kvalitativa metodologin. Induktiv metod styrs enligt författaren inte 

av tidigare studier utan behandlar fenomenet forskaren vill undersöka självständigt. Om 

forskaren skulle använt tidigare studier skulle risken finnas att forskaren inte skulle 

prioritera den sociala verkligheten tillräckligt. Författaren säger att etablerade 

kvalitativa metoder är ibland till nackdel då de inte passar inom all empiri, och 

rekommenderar att vara flexibel med det kvalitativa närmandet.        

 

Olsson och Sörensen (2011) framför att abduktiv ansats är en kombination av induktiv 

och deduktiv ansats. Forskaren som använder sig av abduktion måste börja med 

induktiv ansats för att kunna beskriva en händelse med hjälp av respondenter. Det 

deduktiva inom den abduktiva ansatsen är utformad att jämföra teori med händelsen 

som den induktiva har beskrivit. Bajc (2012) följer upp med att den abduktiva aspekten 

innebär att forskaren ska ta vara på olika källor av empirisk data samtidigt som en 
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teoretisk grund finns till forskningen. Det forskaren förlitar sig på är att människor 

beskriver vad de känner och upplever samt kunna skapa en studie av detta med hjälp av 

en teoretisk grund. Forskaren måste vara mer involverad i forskning genom att arbeta 

med personerna forskaren vill undersöka. Instinkt, gissningar eller intuition blir en form 

av hypotes, men det baseras på tyst kunskap, ledtrådar eller insikt i vad det insamlade 

informationen försöker framföra. 

 

Vi använder oss av en kvalitativ undersökningsmetod enligt Shin et al. (2009), Holme 

och Solvang (1997) och Olsson och Sörensen (2011), vilket gör att vi utformat vårt 

arbete efter induktiv metod. Varför induktiv metod passar in i vårt arbete är för att 

fenomenet vi undersöker inte har några tidigare studier som vi kan förlita oss på. 

Fenomenet är en del av en social verklighet som måste tas hänsyn till, vilket innebär att 

tillvägagångssättet för undersökningen måste vara flexibel enligt Liu (2016) . Vi har 

undersökt heavy metal fansen och deras förhållande till band-logotyperna tillsammans 

med en teoretisk grund i enlighet med Olssons och Sörensens (2011) teori.    

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Tolkning 

Russell och Gregory (2003) framför att forskaren ska göra en kontinuerlig data-analys 

tills empirin är välutvecklad och att ingen ny information kan rubba eller ändra på 

resultaten. Hur forskaren gör en kontinuerlig data-tolkning är att forskaren samlar in 

relevant data, observerar mönster och skapar ett ramverk för data. Därefter repeteras 

processen tills datainsamlingen inte bidrar med någon ny information. Bryman och Bell 

(2011) tar upp att det finns ett tolkningsperspektiv som handlar om att se hur människor 

upplever och tolkar företeelser. Forskningen baseras på vad användare har för erfarenhet 

och upplevelser. Det stödjer Olsson och Sörensen (2011) när de talar för att det finns en 

tolkningssätt som baseras på att kunna ha ett historiskt perspektiv inom ett visst ämne. 

Forskaren behöver förstår vad respondenterna vill framföra. Författaren framför att 

forskaren kan ha en lingvistisk utgångspunkt på vad respondenten säger och menar med 

sina val av ord för att skapa en uppfattning av deras verklighet.    

 

Vi har valt att följa Bryman och Bell (2011) tolkningsteknik. Detta då vi har olika 

respondenter och fokusgrupper som ger olika tolkningar på frågorna vi ger dem. 



  

 

9 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes av den ena korrespondenten. Det valde vi då 

Olsson och Sörensen (2011) argumenterar för en språklig utgångspunkt i den insamlade 

empirin. Denna korrespondent är redan insatt i heavy metal kulturen och kunde på så 

sätt hänga med i de exempel och subkulturella uttryck som djup-intervjuerna och 

fokusgrupperna gav. Detta underlättade för både korrespondenterna samt 

respondenterna. 

 

2.3.2 Intervjuteknik 

Glogowska et al. (2010) talar om att telefonintervju är ett sätt att samla kvalitativ data. 

Det kan vara användbart om respondenten inte kan vara tillgänglig för att göra ett 

fysiskt intervjumöte. Bryman och Bell (2011) argumenterar för att telefonintervjuer 

ökar risk för missförstånd i jämförelse med fysiska intervjuer. Glogowska et al. (2010) 

tar upp olika förslag till åtgärder för att säkerhetsställa hög kvalitet hos telefon-

intervjun. Ett av dem är att informera potentiella intervjupersoner att forskarna är 

intresserade av att föra en telefonintervju och vad för frågor det kommer att handla om. 

Ett annat förslag kan vara att beställa tid med intervjupersonen så intervjun garanteras 

att genomföras som planerat. Slutligen rekommenderade författarna att om forskaren 

skickar intervjufrågorna till respondenten innan telefonmötet så tillråds det att 

intervjuaren håller sig till frågorna. Detta gäller om inte situationen kräver något annat. 

Olsson och Sörensen (2011) framför att det är viktigt att bearbeta datan som har 

insamlats, som exempelvis telefoninspelningar och röstinspelningar från intervjuerna. 

Författarna framför att det är fördelaktigt att skriva ner intervjuerna men att forskaren 

som skriver gör en meningskoncentration. Meningskoncentration menas att forskaren 

kortar ner texten utan att innebörden förloras, vilket gör texten mer lätthanterlig för 

läsaren att förstå. 

 

Bryman och Bell (2011) argumenterar för att använda öppna frågor som bjuder in till 

diskussion. Intervjuerna ska hållas relativt ostrukturerade så diskussionen med 

respondenten ska bli givande. Det ger olika riktningar i svaren på samma öppna frågor 

från respondenterna. Vidare ska stödord på intervjufrågorna finnas för att beröra delar 

som respondenten i vissa fall inte tagit upp eller nämnt. Informationen ska vara djup och 

ge en tät beskrivning på de detaljer som ska undersökas. Olsson och Sörensen (2011) ta 

upp att det finns tre delar som måste tas till hänsyn när man håller i en intervju. Första 

delen är att låta respondenten tala till punkt. Andra delen är att informationen som 
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respondenten lämnar måste vara opåverkade av andra yttre faktorer. Tredje delen är att 

respondenten måste svara på frågan som forskaren ställer för att göra svaret giltigt. 

Författarna framför att det är viktigt att standardisera frågorna för att forskaren som 

håller intervjun ska kunna följa en röd tråd med respondenten. Forskaren kan välja att 

vara flexibel med frågorna beroende på situationen med respondenten om forskaren 

anser att respondenten har något mer att tillägga i sina svar. Struktureringen på intervjun 

kan antingen vara hög eller låg då det påverkar respondentens möjlighet till att tolka 

frågan. I en kvalitativ metod, ska man hålla struktureringen låg då det ger möjligheten 

att få ny information som annars inte hade varit möjligt om struktureringen var hög.    

 

Tre av djup-intervjuerna utfördes via telefon. För att minska risken för missförstånd 

följde vi Glogowska et al. (2010) rekommendationer. Olsson och Sörensen (2011) talar 

för användning av meningskoncentration, vilket vi använde under intervjuerna. 

Resterande intervjuer med kvalitativa respondenter samt fokusgrupper utfördes fysiskt. 

Vid den ena fokusgruppen närvarade båda korrespondenterna. Intervjuerna hölls relativt 

ostrukturerade enligt Bryman och Bells (2011) instruktioner. Det medförde att vi fick 

olika varierande svar på samma fråga från respondenterna. Vi använde oss av stödord 

till varje intervjufråga för att se över vilka teoretiska ämnen som togs upp. Mestadels 

användes stödorden för att hålla en röd tråd under intervjun. Detta gav oss en djup 

analys och en tät beskrivning som vi kan använda för att besvara våra forskningsfrågor. 

Intervjufrågorna finnes i Bilaga A. 

 

2.3.3 Djup-intervjuer 

Bryman och Bell (2011) argumenterar för att ett noggrant urval av respondenter behövs 

till en kvalitativ metod. Sangasubana (2011) skriver om hur urvalet används för att 

kunna undersöka en grupp eller en kultur och samla in information om specifika delar, i 

vårt fall heavy metal genren. Sangasubana (2011) beskriver tre metoder om hur man 

tillämpar datainsamlingen genom urvalen. Den första är observation, som går ut på att 

studera målgruppens beteende på ett anonymt sätt. Den andra metoden är intervjuer som 

genomförs med en direkt konversation med intressegruppen. Den tredje är arkiv 

undersökning då forskaren analyserar tidigare material från äldre artiklar. För att kunna 

genomföra en urvalsundersökning så måste forskaren först formulera problemet för att 

veta vad den vill undersöka. Sen behöver forskaren veta vart den ska börja undersöka. 

Efter det skapas kontakter som är villiga att delta i undersökningen. Olsson och 
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Sörensen (2011) menar att detta kallas subjektivt urval. Nackdelarna är att forskaren 

som använder denna typ av urval blir påverkad och möjligheten för att kunna 

generalisera befolkningen minskas då det inte är slumpmässigt urval. Sangasubana 

(2011) talar vidare att forskaren behöver veta hur den ska framföra sig till gruppen och 

om personen ska vara anonym vid sin undersökning eller vara aktiv med intervjuer. 

Slutligen ska insamling och nedskrivning av data ske.  Vidare framför författaren att 

problemet med att samla in och skriva ner data kan vara att där finns en stor mängd 

information som inte är relevant till forskningsfrågan. 

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att subjektivt urval försvårar generaliseringen 

genom att urvalet inte är slumpmässigt. Vi har valt respondenter med mycket omtanke 

för att möta alla perspektiv av vårt syfte, vilket är något som inte hade nåtts med ett 

slumpmässigt urval. Våra respondenter består av medieproducenter, logotyp-designer, 

festivalarrangör och musiker som alla är djupt involverad i heavy metal kulturen. Dessa 

personer har bidragit med praktisk kunskap inom området vi har undersökt. Deras olika 

erfarenheter och observationer har givit oss möjligheten till en mångsidig analys. Det 

viktigaste är att detta har bidragit med ett tillförlitligt svar på forskningsfrågan. Med 

hjälp av respondenternas olika professioner har de gett sin bild av den sociala 

verkligheten som personer uppfattar. 

 

Urvalen som vi har gjort hos privatpersoner och fokusgruppen baserade på deras 

involvering och intresse för heavy metal musik genren. Våra respondenter för 

djupgående intervjuer består av medieproducenter, logotyp-designer, festivalarrangör 

och musiker. De blev kontaktade då vi redan hade kunskap om deras arbete och deras 

involvering i heavy metal kulturen. Respondenterna presenteras nedan: 

 

Telefonintervjuer: 

 Edward Janson: ägare och bandbokare på Gefle Metal Festival (2017-05-09) 

 Grimner: Metal band. Medverkande var Johan Rydberg (flöjt), Henry Persson 

(trummor), Ted Sjulmark (sång & gitarr) (2017-05-09) 

 Melker Becker: medieproducent (2017-05-01) 

Fysiska intervjuer: 

 Mattias Lindeblad: medieproducent (2017-05-03) 

 Per Stålfors: logotyp-designer, rock-fotograf, musiker (2017-05-04) 
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2.3.4 Fokusgrupper 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att få tillträde till det sociala fältet som 

forskaren vill undersöka. Det finns två typer av sociala miljöer som är den öppna eller 

slutna. I en öppen miljö finns det respondenter som är tillgängliga medan i en sluten 

miljö måste kontakter skapas mellan individer inom en organisation. I vårt fall var det 

en semi-öppen miljö då privatpersonerna var dem vi kontaktade personligen medan 

fokusgrupperna skapades genom ett kontaktnät över sociala medier. I överensstämmelse 

med Sangasubanas (2011) teorier kände vi att en undersökning av en kultur behövde 

genomföra en direkt diskussion med kulturens medlemmar. Vi valde att använda oss av 

fokusgrupper utöver enskilda respondenter för att skapa diskussioner mellan personerna 

om olika frågor. Detta har skett i fysiska miljöer verbalt och inte virtuellt.  

Fokusgrupperna fanns genom kontaktnät på sociala medier. Gruppernas medlemmar 

identifierar sig som hårdrockare, vilket var kravet för att kunna delta. Personernas 

musiksmak inom metal var mycket varierande för att säkerställa variation bland åsikter. 

Frågorna vi ställde var sex stycken med inriktning på deras relation till metal bands 

logotyper. Svaren blev utformade efter deras perspektiv på varför dem själva och andra 

bär bandens tröjor. Frågorna var öppna och har låtit respondenterna diskutera ämnet och 

därav delat med sig av sina åsikter. Vi har spelat in samtalet med respondenternas 

medgivande för att vi ville säkerhetsställa att ingen vital information missades. 

 

Damianakis och Woodford (2012) talar om problemet med att ha ett urval av 

respondenter som har någon form av relation till varandra, som exempelvis en 

vänskapskrets. Det är något som Olsson och Sörensen (2011) kallar subjektivt urval. 

Damianakis och Woodford (2012) specificerar att grupperna inte behöver vara 

geografiskt nära varandra för att skapa problematik utan respondenterna kan ha kontakt 

via internet. Det kan skapa spänningar vid intervjuer. För att hantera detta 

konfliktområde så har vi sett till att skapa en diskussion mellan respondenterna och 

uppmuntrar var och en att framföra sin åsikt. För att kontra Olssons och Sörensens 

(2011) argument om den negativa aspekten inom ett subjektivt urval, har vi använts oss 

av fler källor än fokusgrupper, som experter inom området.      

 

Fokusgrupperna är följande: 

 Fokusgrupp 1: 3 personer, utförd i Kalmar (2017-05-10) 

 Fokusgrupp 2: 7 personer, utförd i Göteborg (2017-05-11) 
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2.3.5 Kunskapsprocessen 

Vår forskningsfråga om metal logotyper var inte det första som vi kom fram till vid vår 

diskussion under det tidiga stadiet av vårt arbete. Vi började med vårt samtal om att 

arbetet skulle vara inom heavy metal och logotyper men visste inte vad vi ville 

undersöka. Med hjälp av vår handledare skapade vi en tankekarta över förhållandet 

mellan konsument och logotypen inom heavy metal för att skapa en identitet, som 

exemplet här:  

 

Utifrån vår handledares förslag utformade vi våra frågeställningar: vad är det som 

formar relationen mellan kund och logotyp för att skapa en identitet och vad för 

påverkan har heavy metal bands logotyper på kunden? Utifrån dessa frågor byggde vi 

upp vår teorigrund utifrån en induktiv ansats och kvalitativ metod. Vi skrev teorin 

heavy metal, branding, marknadsföring inom musik och identitet hos hårdrockare. 

Heavy metal teori ansåg vi var viktig för att ge en teoretisk grund till läsaren kring vad 

heavy metal är. Branding fann vi relevant till forskningsfrågan då det tog upp mycket 

vad för påverkan logotypen har på konsumenten. Marknadsföringen har varit under 

mycket förändringar då vi till en början inte visste hur vi skulle utforma den. Först var 

det mycket grundläggande marknadsföringsteori som vi senare upptäckte att den inte 

uppfyllde något syfte eller tog vara på heavy metal musiken som fenomen. Det ändrade 

vi på när vi tog bort den grundläggande teorin och förde in musik-fokuserad 

marknadsföring tillsammans med segmentering och word-of-mouth. Identitet hos 

hårdrockare var e självklarhet för oss att skriva om då den var direkt relaterad till 

forskningsfrågan.  
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Under processens tidiga skede hade vi som plan att intervjua privatpersoner som var 

involverad inom heavy metal kulturen och intervjua dem fysiskt. Kravet på de 

privatpersonerna var att deras professioner skulle vara heavy metal involverat. Vi 

utformade vår intervjuguide efter syftet för att vi skulle kunna skapa vår empiri och göra 

den omfattande för vårt arbete. Ett problem som uppkom var att alla intervjuer inte 

kunde hållas fysiskt som det tidigare var planerat. Ett annat problem vi stötte på var att 

vi inte fick in något kundperspektiv med intervjuerna och då föreslog vår handledare att 

ta med fokusgrupper. Argumentet var att fokusgrupper låg närmare i vår 

forskningsfråga då vi ville undersöka förhållandet mellan konsument och logotyp. Vi 

skapade som mål att intervjua två fokusgrupper och varje grupp skulle bestå av minst 

sex stycken individer. Vi gjorde ytterligare en intervjuguide efter hur vi skulle ställa 

frågor till fokusgrupperna. Vi stötte på problemet att det var för få villiga respondenter 

på en plats för att hålla fokusgrupperna. Av ett sammanträffande mötte vi en person i 

Göteborg som sammanställde gruppen tillsammans med hans kontakter. De blev 

sammanlagd sju stycken i fokusgruppen. Den andra gruppen, som var i Kalmar, var det 

enbart tre stycken. Tolkningen av den insamlade datan gjorde vi till en kontinuerligt 

data-analys för att kunna filtrera bort information som repeterades från fokusgrupperna 

och djup-intervjuer. Vi använde oss utav en lingvistisk utgångspunkt för att förstå vad 

respondenterna ville få fram. När empirin var färdig studerade vi syftet och 

forskningsfrågan, för att kunna dra slutsatsen att analysen genererade svaren vi 

behövde.    

 

2.4 Vetenskapliga kriterier 

För att vårt arbete ska bli reliabelt behöver vi visa hur vi har gått tillväga med vår 

datainsamling och undersökning. Om andra forskare visar intresse för vårt arbete kan de 

enligt Holme och Solvang (1997) replikera undersökningen och återskapa någorlunda 

samma resultat eller applicera det inom en annan kontext. Reliabilitet används i 

kvantitativ analys men kan anpassas till en kvalitativ metod, enligt Bryman och Bell 

(2011), och inte göra sig beroende av mätningar. Fokuset i en kvalitativ 

reliabilitetsforskning är vilka delar i informationsinsamlingen som kan replikeras. 

Författarna framför att forskaren ska gå in i en liknande social roll i undersökningen för 

att kunna jämföra det ursprungliga arbetet. Andersen (1994) framför att det finns två 

typer av reliabilitet. Första typen kallas för en intersubjektiv reliabilitet, vilket är att 
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olika forskare gör samma mätningar om ett fenomen och kommer fram till samma svar. 

Andra typen kallas för intrasubjektiv reliabilitet som handlar om att en forskare gör 

olika tester på ett fenomen och får ett svar. Problemet Bryman och Bell (2011) framför 

är att det är svårt att kopiera en social miljö då den inte är koncist med hur en ny 

forskare undersöker forskningsfältet. Det finns en intern reliabilitet som handlar om hur 

medlemmarna inom ett forskningsarbete kommer överens om hur forskarna ska tolka 

informationen som har samlat in.  

 

Driessen et al. (2005) tar upp vikten av att skapa reliabilitet genom att ta validitet till 

hänsyn. Validitet kan skapas genom en pålitlighet granskning av informationsspår som 

är dokumentering av bedömningen som har gjorts av den insamlade informationen. 

Bryman och Bell (2011) talar om att validitet är en styrka att ta tillvara på i en kvalitativ 

forskning. Det finns två delar som är intern och extern validitet. En intern validitet 

handlar om hur väl teorierna och forskarens observationer stämmer överens med 

varandra. Extern validitet handlar istället om hur resultatet forskaren har fått från arbetet 

kan generaliseras och anpassas till andra miljöer. Olsson och Sörensen (2011) går in på 

att hos validitet finns det ett samspel mellan vad som uppkommer i verkligheten och hur 

forskaren tolkar den verkligheten. Forskarens tolkning har en stor betydelse då det är en 

del av empirin forskaren har skapat. Varför Bryman och Bell (2011) tar upp validitet 

tillsammans med reliabilitet är för att kunna vara tydliga med vad som gör arbetet 

tillräckligt och vad som gör studierna trovärdiga.  

 

2.5 Metodkritik 

Det finns ett par moment vi kan kritisera i vår metod. Sangasubanas (2013) framför att 

forskare behöver god insikt i kulturella grupper för kvalitativ metod. Vi upplever att vår 

metod kan vara bristande på grund av att antalet respondenter i grupperna är så pass 

ojämna och vår insikt i kulturen inte blir tillräcklig. Fokusgruppen i Kalmar var enbart 

tre stycken och fokusgruppen i Göteborg var sju stycken. Göteborgs antal hoppas vi 

väger upp för det lilla antalet i Kalmar. Ett annat moment att kritisera i arbetet är att 

våra respondenter är vänner med varandra inom fokusgrupperna. Damianakis och 

Woodford (2012) tar upp att om gruppens medlemmar har en privat kontakt med 

varandra kan det innebära att åsikterna blir lika och att alla inte uttrycker sig 

individuellt. Det har vi mött under datainsamlingens gång genom att se till att varje 

person får bidra med sin kunskap. Olssons och Sörensen (2011) framför att subjektiva 
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urval inte är tillförlitligt för generalisering. Det är viktigt för oss att kunna generalisera 

vår studie för att svara på våra frågeställningar och därav har vi intervjuat 

privatpersoner med expertis inom området för att kompensera och ge djupare källor. 

 

En nackdel som vi har stött på är att en del intervjuer inte har skett fysiskt utan genom 

telefonintervjuer. Glogowska et al. (2010) framförde att det är ett sätt att utföra en 

kvalitativ undersökningar men Bryman och Bell (2011) säger att det ökar risken för 

missförståelse. Glogowska et al. (2010) och Olsson och Sörensen (2011) poängterar att 

det är viktigt att planera med respondenten samtidigt som vi spelar in intervjun för att 

säkerhetsställa sig mot dataförlust. Detta är något vi haft i åtanke genomgående i våra 

djup-intervjuer. För att möta dessa svårigheter har vi följt Glogowska et al. (2010) och 

Olsson och Sörensen (2011) råd och rekommendationer. Vi är nöjda med metoden vi 

har utfört och anser att vi utfört våra intervjuer på ett validerat sätt.  
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3 Teori 

Här presenteras de artiklar och kurslitteratur som involverar heavy metal musik, 

kundrelation, marknadsföring för logotyper, subgrupper och identitet. Det ska ge en 

teoretisk grund för vår undersökning. Första delen av teorin kommer att bestå av heavy 

metal musiken och dess ursprung. Andra delen kommer att handla om varumärket och 

marknadsföring. Sista delen kommer att handla om kunderna och deras relation till 

varumärket.   

 

 

3.1 Heavy metal 

3.1.1 Uppkomst 

“‘Well, if I take a bit of that guitar distortion and put it 

together with a big bass drum sound, put a thunderous bass 

guitar, and a screaming vocal, what is that going to sound 

like?’ To me it’s going to sound like a heavy metal band was 

beginning.”  

– Rob Halford, Judas Priest (Metal Evolution 2011)  

 

Enligt Weinstein (2000) är det inte lätt att förklara hur hårdrocken började. Där finns 

mycket dispyt om vart och när musikstilen började. Författaren förklarar att historian 

hon presenterar är den som överensstämmer med majoriteten av kommentatorerna. Hon 

tolkar att hårdrock började med rötter i blues, jazz, psykedelisk rock och inte minst 

rock’n’roll. Weinstein (2000) och Freeborn (2011) beskriver att på 60-talet började en 

ny typ av musik formas i England. Led Zeppelin, Deep Purple och inte minst Black 

Sabbath tog musiken till en mörk nivå som inte skådats innan. Weinstein (2000) 

utvecklar vidare att under tidigt 70-tal började ljudet sprida sig över havet till USA, där 

band som KISS, ZZ Top, Alice Cooper och Aerosmith började växa. Dessa band 

började vad som blev grunden till hårdrock. Med Van Halens tillväxt i USA, och Black 

Sabbaths popularitet i Storbritannien, blev där en scen för ännu hårdare musik. Freeborn 

(2011) och Weinstein (2000) framför att Iron Maiden, Judas Priest och Motörhead, för 

att nämna några få, fick möjlighet att komma fram genom den så kallade New Wave of 

British Heavy Metal. Under 80- och 90-talet började band experimentera ytterligare 

med vad som kallades heavy metal, och genres som glam, thrash, power, speed, black 
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och death metal blev en början till de många förgreningar av subgenres som skapats 

inom heavy metal musik. 

 

3.1.2 Ljudet 

Heavy metal är en musikgenre som Weinstein (2000) och Gracyk (2016) säger att trots 

den generella uppfattningen så är det svårt att definiera vad metal är. Båda författarna 

gör en jämförelse mellan definitionen av heavy metal med definitionen av konst. 

Weinstein (2000) skriver “any attempt to define a genre runs into the problem that 

works of art [...] are unique” (2000:21). Hon talar för att där finns koder för att objektivt 

avgöra om musiken är heavy metal eller inte. Koden är dock inte systematisk, men 

tillräckligt sammanhängande för att avgränsa musiken till metal. Koden visar även en 

omkrets, där metal musik kan bryta en del av koden men ändå hållas inom genren. 

Heavy metal är därför en mycket varierande genre. 

 

Hon talar för att där finns ett antal element som styr koden. Hon förespråkar att ett 

essentiellt element i heavy metal är kraft i form av volym. Texter i metal-låtar handlar 

ofta om ljudvolym med uttryck som “crank/turn it up” eller “blow your speakers”. 

Scener på livekonserter fylls med förstärkare för att öka decibelnivån. Författaren menar 

att högljuddheten i metal musik är till för att överväldiga lyssnaren och få den att känna 

egenmakt. 

 

Vidare talar Weinstein (2000) om uppsättningen av instrument och ljud. Genom att 

använda sig utav amplifierad återkoppling och förvrängningar på elgitarrer och elbas 

skapas heavy metals karaktäristiska skrällande ljud: dist. Disten hörs tydligast genom 

gitarren som har en mycket betydande roll i metal musik. Metal började lyfta fram 

gitarrens melodiska egenskaper, istället för dess rytmiska. Det leder in på nästa moment 

författaren tar upp: gitarrsolon. Författaren samt Pärson och Öberg (2012) menar att 

gitarrister i heavy metal behöver visa teknik och kompetens i sitt spelande. Weinstein 

(2000) förtäljer att under gitarrsolon behöver de inte tävla om publikens 

uppmärksamhet, som annars ofta är lika fokuserat på sångaren. Sång i heavy metal 

sjungs aggressivt i form av allt mellan clean vocals, sopran och growl. Författaren 

skriver om att i metal musik är sång ett instrument mer än ett sätt att förmedla budskap. 

Sången och gitarren är lika viktiga i genren, men får inte ställa den andra i skuggan. 

Trummorna skapar rytm och högljuddhet. Metal-musikers trumset är ofta mer 
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avancerade än andra genrer och kan använda ljudeffekter för att skapa komplexitet i 

rytmen. Elbas fungerar som en bro mellan gitarrens melodi och trummornas rytm. 

Basen ger dessutom ett mycket tungt ljud vilket kan kännas genom vibrationer. 

 

3.1.3 Termen ”Heavy Metal” 

Geezer Butler, basist i Black Sabbath, berättade hur han hörde frasen “heavy metal” i 

musiksammanhang för första gången när en recensent hade skrivit att Black Sabbaths 

musik “sounds like heavy metal is being dropped” (Metal Evolution 2011). Weinstein 

(2000) tar också upp Butlers påstående men diskuterar även att det är svårt att definiera 

vart eller när termen uppstod. Enligt henne ska den amerikanske kritikern Lester Bangs 

ha fått bekännelse från kulturen för att popularisera termen “heavy metal” när han skrev 

åt tidningen Creem. Dock innefattar inte hans uppslag om Black Sabbath i Creem 1972 

frasen. Weinstein (2000) menar vidare att författaren William Burrough har fått kredit 

för frasen genom hans karaktär “The Heavy Metal Kid” i hans pornografiska science 

fiction Nova Express, som Bangs citerade i Black Sabbath uppslaget. 

 

Ytterligare en tidig företeelse som fått mycket kredit för termen är Steppenwolfs låt 

Born to be Wild (Weinstein 2000). Låten släpptes 1968 och beskriver hur det känns att 

köra motorcykel i Kalifornien. Textbiten “Heavy Metal Thunder” beskriver, enligt 

låtskrivaren Mars Bonfire, den tyngd och buller som en kraftig motorcykel ger. Låten 

blev soundtrack i filmen Easy Rider 1969, och med de redan tydliga 

motorcykelinfluenserna i hårdrockskulturen växte låten och uttrycket inom såväl metal-

kulturen som motorcykel-kulturen. 

 

Efter termens uppkomst och acceptans började band bli ifrågasatt om de ingick i denna 

genre (Weinstein 2000). Författaren tar upp exempel på band som Aerosmith och Kiss 

som ansågs vara för melodiska på 70-talet. De blev därför klassade i det bredare 

begreppet hårdrock. Begreppen har sedan dess haft olika innebörder. Gracyk (2016) 

menar dock att gränsen mellan begreppen är mycket rörlig och svårdefinierad. 
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3.2 Branding 

3.2.1 Branding som begrepp 

Enligt Kapferer (2012) är branding svårdefinierat. Han tar upp den klassiska 

beskrivningen av Keller (1998) som “ett varumärke är ett set mentala associationer hos 

konsumenter, vilket tillför uppfattningar till värdet av en produkt eller tjänst” (Kapferer 

2012:7). Med den beskrivningen förklarar Kapferer (2012) hur han tycker att 

definitionen inte riktigt stämmer. Han vill belysa två aspekter som inte följer med i 

ovanstående beskrivning. Den första är att definition inte tar med produkten eller 

tjänsten i sig som en del av varumärket. Istället syftar beskrivningen på att branding är 

setet med de tillförande uppfattningarna. Det andra problemet är att definitionen inte tar 

med den känslomässiga aspekten av uppfattningen om ett varumärke. Malär et al. 

(2011) menar att den känslomässiga aspekten finns då vissa företag marknadsför sitt 

varumärke genom att konsumenten kan skapa en identitet om de använder produkten.   

 

Vidare talar Kapferer (2012) för att där finns en internationell överenskommen legal 

definition som lyder “[brands are] a sign or set of signs certifying the origin of a product 

or service and differentiating it from the competition” (2012:8). Här används brands för 

att skapa ett fält för rättigheter. Ett brand ska hjälpa att visa vilka produkterna tillhör och 

motverka stöld och plagiat. Författaren anser dock att den legala definitionen inte är en 

bra bas till brand management. Istället argumenterar han att definitionen som han vill 

använda är det essentiella i branding: “ett brand är ett namn som påverkar köpare” 

(2012:8). 

 

Enligt Philiastides och Ratcliff (2013) har branding blivit en del av kundens 

beslutsfattning av val av produkter. Detta var ett undersökningsmoment då författarna 

undersökte om varumärket har en påverkan på personen samt vad för reaktioner det 

skapade hos försökspersonen när testen genomfördes. Det forskarna kom fram till var 

att varumärkespreferensen blir förstärk ju längre kunderna använder sig utav 

produkterna gjorda av företaget. Varumärkets värde kombineras med beslutsfattningen 

kunden gör, vilket blir tydligt ju längre personen exponeras till varumärket. För kunder 

som inte har skapat någon form av preferens till varumärket påverkar det inte 

beslutsfattningen till valet av produkt.  Davison (2009) framför att varumärket kan ha en 

påverkan hos kunden om logotypen är tillräckligt symboliskt laddad, då den 
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representerar kvalitet och förtroende. Varumärket värnas av företaget då omvärlden är i 

en konstant förändring och därav behöver anpassas och förnyas för att möta nya krav 

och förväntningar hos kunden. Philiastides och Ratcliff (2013)  förespråkar att företagen 

ska fokusera på designen på varumärket. Det skapar uppmärksamhet för kunden 

samtidigt som varumärket upprätthåller en emotionell anknytning till företaget. För att 

upprätthålla fördelarna gentemot konkurrenterna hos lojala kunder så rekommenderas 

det att ta hänsyn till varumärkets påverkan på kundens preferenser.        

 

3.2.2 Paketering 

Enligt Solomon. et al (2013) så används paketering för att skapa en stark association 

mellan konsumenten och varumärket då utseendet skapar en relation. Företag utnyttjar 

detta av olika anledningar, som exempelvis att de vill synas och bli ihågkomna samt 

leverera en syn på kvalitét hos produkterna. Andra företag kan använda sig utav 

liknande utseende för att dra fördelar från andra tillverkare eller försäljare för att 

motivera kunderna att köpa av dem istället. Detta får ske till vissa gränser inom lagen. 

Företagens sätt att kunna kommunicera är just att framhäva produktens distinkta 

attribut. Det kan leda till att produkt blir använd i en sådan omfattning att namnet blir en 

synonym för själva produkttypen. 

 

Orth och Gal (2014) går in på hur varumärket kan använda nostalgi för att motivera folk 

att införskaffa produkten eller tjänsten. Då förpackningen kan ha en koppling till 

respondentens minne kan företaget använda detta inom marknadsföring. Människor kan 

antingen kan ha positiva eller negativa minnen utav en produkt, vilket kan ta till åtanke 

genom att designa produkten på sådant vis att kunder kan skapa preferenser. Författarna 

har kommit fram till att när ett varumärke eller produkt är tillräckligt ikoniskt så kan 

detta omedvetet aktivera minnen hos kunden. 

 

3.2.3 Logotyper  

Tero (2012) tar upp att en logotyp är en av de mest grundläggande faktorerna för att ett 

varumärke ska bli framgångsrikt. En logotyp hjälper konsumenter att minnas märket 

och få stimulans vid valda tillfällen. Van Grinsven och Das (2016) talar att om 

logotypens igenkänningsfaktor är målet. För att varumärket ska bli ihågkommen ska 

logotypen vara kongruent med produkten eller tjänsten den säljer. Tero (2012) tar upp 

att branding kan bestå av ett namn, en symbol och en slogan. Den grafiska logotypen 
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kan vara text, en bild, eller en kombination av båda. Texten i fråga kan vara ett helt 

namn eller en förkortning. Med dessa variationsfaktorer kan logotyper se mycket olika 

ut. Författaren tar upp nio kategorier som de flesta logotyper kan placeras in i: 

1. Brands med kombinationen av namn, bild och slogan.  

2. Logotyper med endast versaler. De består ofta av namnet av varumärket och står 

i en enkel font.  

3. Detaljerade fonter där fonten utmärker namnet.  

4. Kompakta fonter som markerar texten med en ytterkant.   

5. Logotyper med textrutor. Rutan är ofta i kontrast till texten, vilket ger extra 

synlighet till texten.  

6. Text i kontrast använder till skillnad från textrutan sin egen text för att skapa 

kontrast.  

7. Logotyper med en markerad första bokstav står ofta i ett enkelt typsnitt med en 

betonad design på första bokstaven.  

8. En grafisk bild.  

9. En grafisk bild som ger en indikation till märkets fält.  

Tero förespråkar att oavsett utseende har alla logotyper samma mål, vilket är att ge ett 

brand en märkbar och symbolisk visibilitet. 

 

Enligt Callahan och Ledgerwood (2016) har logotyper används av alla kulturer runt om 

i världen genom tiderna för att binda människor till någon form av symbol. Logotyper 

skapar en identitet för grupperna som använder dem. Det påverkar individernas attityd 

gentemot varandra och mot personer som inte är en del av gruppen. Författarna fann att 

enbart närvaron av en symbol eller logotyp kan påverka uppfattningen av att vara 

sammanhållen. Den sammanhållande mentaliteten hos gruppmedlemmarna gör att de är 

benägna att samarbeta med varandra. Logotyperna för sig används av 

gruppmedlemmarna för att kunna identifiera sig med varandra och skapa en 

sammanflytande känsla av samhörighet.       

 

Doyle och Bottomley (2006) talar om att texten hos logotypen kan påverka 

konsumentens kognitiva uppfattning om varumärket. Text-utformningen kan beskriva 

vad för typ av produkt eller tjänst som kunden kan tro att få levererat. Det innebär att 

ingen text är neutral utan allt har något symboliskt budskap, vilket gör att varje 

varumärke får en personlighet av budskapet logotypen ger. Författarna yttrar att text-
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stilen har en positiv inverkan på produkten och varumärket då det skapar ett kongruent 

förhållande mellan produkt och logotyp. En av effekterna på konsumenten blir att 

varumärket skapar förtroende på exempelvis produktens kvalitet. Författarna spekulerar 

om att samma effekt kan uppnås genom logotypens färger eller symbol. De noterade 

ytterligare en effekt av att påverka text-stilen, vilket var att varumärket fick en 

förbättrad chans att bli övervägd vid handelstillfälle.       

 

Enligt Weinstein (2000) är logotyper använda mer i heavy metal än i andra rockgrupper. 

Logotypen ska hjälpa band att ge konsumenten en snabb identifikation och förmedla en 

image. Många metal-bands logotyper är bandets namn i formad text. Därför är 

logotypen i många bands sammanhang en identitet både visuellt och verbalt. Författaren 

talar för att likt religioner använder metal kulturen emblem, ikoner, ritualer och 

symboler, vilket appliceras på logotypers användning. Detta kan spåras till den del av 

metal kulturen som växt fram i från motorcykel-kulturen, där märket av motorcykeln 

ansågs viktigt behövdes visas med stolthet. 

 

3.3 Marknadsföring för musik 

3.3.1 Marknadsföring inom heavy metal 

Enligt Koh et al. (2014) är det traditionella sättet att sälja musik via fysisk försäljning av 

CD-skivor, kassetter och vinyl-skivor. Vaccaro och Cohn (2004) talar för hur skivbolag 

kan specificera sin marknadsföringsplan efter denna försäljningsmetod. Den fysisk 

försäljning sker via internet, postorder och fysisk butik. Då kunden är villiga att betala 

för en CD-skiva, kan företaget nå ut till dessa människor via medier, fysisk butik eller 

massmedia för att skapa uppmärksamhet. Weinstein (2000) förklarar att metal musiken 

kom när vinyl var det största mediet för försäljning av musik. Vinylomslagets stora yta 

gav möjligheter till att göra imponerande tryck som bidrog till den estetiska sidan av 

kulturen. Hon beskriver att, likt logotyperna, ska ett album förmedla bandet budskap 

och image. Författaren menar att det är lika viktigt att göra ett snyggt omslag som det är 

att ha rätt design på ett flingpaket i matbutiken. Syftet är att sticka ut och fånga blicken 

hos potentiella kunder. Författaren förklarar vidare att albumomslag inom metal genren 

är lätt att känna igen. Hon talar för att där finns normer för vad som ska finnas på 

albumet. Logotypen ska synas tydligt och förmedla vilken typ av metal musik bandet 

spelar. Albumets titel ska stå i ett mindre format och i mindre dekorerad, normaliserad 
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font. Detta ger en tydlig bild av vad som är bandets kontra albumets namn. Med en 

utsmyckad logotyp och albumets namn i en vanlig font visas även att det är bandets 

logotyp som är den viktiga markören. Färgvalet och bilden på omslaget ska fungera som 

en förlängning av logotypen och vidare uttrycka bandets stil och image. Omslaget är 

mycket sällan ett foto på bandet, utan är konstverk. Konstverken används ofta för att bli 

tryckta på tröjor och säljas till fans. 

 

Syftet med marknadsföringen kan enligt Grönroos (2015) vara ett traditionellt synsätt 

som att skapa försäljning och värva kunder, vilket är en transaktionsmarknadsföring. En 

annan syn på marknadsföring kan vara relationsmarknadsföring som fokuserar på en 

löpande interaktion mellan kund och säljare. Shugan (2005) tar upp att 

varumärkeslojalitet kan fungera som en del av den löpande interaktion för att logotypen 

förmedlar ett värde som finns och kommer att skapas. Om varumärket får en 

framträdande roll så skapar den en bas för lojala kunder som upprätthåller intresset 

tillsammans med företagets konstanta marknadsföring. Den konstanta 

marknadsföringen är att företaget fortsätter att upprätthålla relationen med kunden 

genom exempelvis erbjudande på produkter eller exempelvis evenemang. Det är viktigt 

att upprätthålla relationen till kunden är att det skapar en tillgång för företaget då 

kunden återkommer när en ny produkt framkommer. Det skapar engagemang hos 

kunden att vara mer dedikerad till att bidra till företaget eller organisationen 

 

3.3.2 Segmentering 

Burns (2011) går in på att segmentering handlar om att dela in människor inom 

kategorier som de har något gemensamt med. Författaren argumenterar att fokuset på 

kundgrupperna kan anpassas efter vad för typ av företag och fokuserar samtidigt på tre 

eller fyra segmenteringstyper. Detta är för att marknadsföraren ska bli specifik i sitt 

fokus och inte för bred, då det kan riskera att marknadsföringen inte får samma 

genomslag. Säljaren ska vara direkt med sin kommunikation till dessa segment 

kunderna har tilldelats. Ett exempel på indelning som författaren tar upp är att säljaren 

fokuserar på postnumret som ett indelningsverktyg. 

 

Nuttall et al. (2011) framför att de traditionella segmenteringsverktygen kan leda till en 

framgångsrik marknadsföring. Författaren menar dock att verktygen ger ingen insikt i 

vad kunden uppskattar inom musik. Kunden använder musik som ett sätt att befria sig 
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från sociala ansvarstagande. Musiken påverkar beteende som lojalitet, samhörighet, 

känslor och passion hos kunden. Det kan inte kategoriseras inom de traditionella 

segmenteringsverktygen, då det baseras på känslor hos kunden. Författaren framför att 

en tribal lens skulle vara fördelaktig för företag att använda sig som ett sätt att skapa 

insikt hos kunden. Tribal lens baseras på att människor delar ett emotionellt band med 

varandra genom en gemensam subkultur och livsvision. Varumärkesprodukter som 

används inom en tribal lens uppfattas som symboliska komplement, men att 

gruppsamhörigheten är kärnfokuset och den meningsfulla sociala relationerna mellan 

medlemmarna värnas mest.      

 

Burns (2011) refererar till Brassington och Pettitt (2006) som säger att det finns fyra 

krav som måste följas för att segmenteringen ska bli lyckad. Det första kravet är att 

segmenteringen måste vara distinkt och tillräckligt annorlunda från andra vanligare 

segmenten för att kunna skapa en begränsning, annars blir den för diffus. Det andra 

kravet är att segmentet är tillräckligt stor för att vara relevant, annars blir den inte 

marknadsmässigt intressant. Det tredje kravet är att segmentet måste vara åtkomlig för 

kunden då det måste vara realistiskt uppnåbar för att personen ska kunna använda sig 

utav detta. Det fjärde och sista kravet är att segmentet måste kunna vara försvarbar mot 

konkurrenter. 

 

3.3.3 Word-of-Mouth 

Word-of-mouth enligt Berger och Schwartz (2011) är när konsumenter diskuterar om en 

produkt eller tjänst inom en positiv- eller negativ aspekt. För att en dialog mellan 

kunder ska ske om en produkt eller tjänst så måste den vara intressant, om produkten 

inte är av intresse så blir den osynlig för konsumenten. Författarna framför att 

konsumenter som har en relation till ett varumärke har lättare att känna igen märket i 

den offentliga miljön. Varumärken som används vid speciella händelser, situationer 

eller miljöer kan skapa en förbindelse i minnet mellan händelsen och produkten.  

 

Lovett et al. (2013) tar upp att varumärket och word-of-mouth ligger i nära relation till 

varandra då logotypen skapar ett diskussionsämne. Författarna argumenterar för att det 

finns tre delar som driver personer att skapa word-of-mouth. Första är att det finns en 

social aspekt som baseras på att personen vill skapa uttryck visuellt för att bli unik med 

behov av att kunna socialisera sig utifrån det. För att personen ska uppnå detta, är det 
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enklaste att använda ett framträdande och ovanlig varumärke för att synas. Enligt 

författarna ökar ett unikt varumärke chansen för att word-of-mouth ska hända. Det 

andra är den emotionella aspekten och handlar om att personen vill dela med sig 

emotionellt. Personen uttrycker sig genom kläderna och har ett behov av att dela med 

sig av sina känslor och upplevelser. Den emotionella aspekten kan påverkas om 

personen blir påmind av ett varumärke genom exempelvis en visuell stimuli i form av 

att en person bär ett varumärke. Det tredje är den funktionella aspekten och handlar om 

att personen är driven av att samla in och dela med sig utav sin kunskap genom 

konversationer och intressen. Word-of-mouth skiljer sig om det är i en online- eller 

offline miljö. I en offline miljö sker word-of-mouth vanligtvis mellan två personer och 

baseras på icke-verbala ledtrådar som exempelvis att en person bär ett varumärke som 

är unik. Online miljö är word-of-mouth mellan flertal personer som talar om ett ämne.   

 

3.3.4 Merchandise 

Visual merchandise är enligt Park et al. (2014) en process som handlar om att produkten 

befinner sig i rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan vara i en butiksmiljö som produkten 

har en framträdande plats i eller så kan produkten säljas under en festival som motiverar 

potentiella kunder att köpa exempelvis tröjor. Det gör att produkterna marknadsförs sig 

själva i en mer framträdande förhållning, vilket kan uppmana kunden att prioritera den 

speciella tröjan utöver någonting annat. Sensoriska eller visuella stimuli utöver själva 

tröjan som exempelvis kan vara allt från andra lågprioriterade klädesplagg till själva 

miljön som tröjan befinner sig i. Varumärket eller logotypen på tröjan är en viktig del 

av den visuella merchandisen då det kan vara en faktor som kunden söker och prefererar 

mot andra produkter. Den visuella påverkan har som mest genomslag i en fysisk miljö. 

Författarna säger också att om en kund spenderar tid med en produkt genom att titta och 

känna på den så är chansen större att det leder till ett köpbeslut. Om butiken som säljer 

ett visst märke kan differentiera sig efter logotypens utseende eller symboliska känsla så 

kan det förstärka produktens värde. Om butiken inte lever upp till vad kunden uppfattar 

tröjan som kan varumärket omvärderas på ett negativt sätt. 

 

Weinstein (2000) argumenterar för att där finns en visuell dimension till heavy metal. I 

denna dimension finns bland annat merchandise, som hon nämner som tröjor, 

tygmärken, knappar och huvudbonader med bandens logotyp på. Hon tar även upp att 

albumomslagen, som inkluderar logotypen, ofta blir tryckta på tröjor. Författaren visar 
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att andra journalister har skrivit om tröjorna som något markerande, och i vissa fall 

obligatoriskt. När Weinstein (2000) skriver om metal klädkoden skriver hon att den är 

blåa jeans, svart tröja med band logotyp på, kängor, och svart läderjacka eller blå 

jeansjacka. Tröjan bärs med stolthet och ger fans ett accepterat sätt att utmärka andra 

fans som har liknande tröjor. Enligt författaren är tröjorna ett visuellt uttryck av lojalitet 

och förbindelse till bandet och metal subkulturen. 

 

3.4 Identitet hos hårdrockare 

3.4.1 Subkultur i heavy metals anda 

Heavy metal är en musikrörelse med olika mångfasetterad uttryck som erbjuder olika 

tillhåll för olika filosofiska reflektioner. Det ger ett värde för människor fast musiken är 

främst känslomässigt negativt laddad. Enligt Gracyk (2016) uppfattas heavy metal 

generellt som frånstötande av majoriteten av folk. Metal musiken och dess kultur är 

generellt sedd som smutskastad och marginaliserad, vilket ger den en negativ kulturell 

status. Trots det har metal musiken fått en global spridning som i sin tur har skapat 

oändligt antal av lokala varianter och tolkningar av metal musiken. 

 

Gracyk (2016) hävdar att betoningen på metal som genre med subgenres överbetonar 

social överenskommelse på bekostnad av både historiska och stilistiska kontinuitet. Det 

menas att kopplingen mellan olika subgenre inom metal genren överdrivs. 

Definieringen tar inte någon hänsyn till den historiska kopplingen eller musikstilen som 

annars borde varit betoningen för metal som genre. Klassificeringen baseras inte på 

ljudet utan på vem som gör musiken och vem som lyssnar på den. Detta gör så att den 

övergripande metal genre reflekterar mindre kulturer inom den. Det gör att varje 

subkultur har en historia av utveckling och åtföljande sociala koder och praxis, vilket 

skapar en historisk kontinuitet med varandra. Det som skapar skillnad mellan olika 

subgenrer talar Frith (1996) i Gracyks (2016) artikel att dessa grupper är i en konstant 

förändring. Den fundamentala skillnaden mellan exempelvis thrash och glam metal är 

det sociala mönstret som följer och reglerar dem. Sociala överenskommelse dikterar 

sammanhängande stilistiska ledtrådar medan sociala olikheter bestämmer olika stilar. 

Han visar att genren är i hög grad elastisk då gränserna mellan genrerna varierar enligt 

sin storlek och sociala position. Genren har ett visst set av sociala regler vilket en 
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subgrupp kan ignorera helt eller till viss del för att kunna bli definierad som en 

subgrupp då det skapar kontrast mot den originella gruppen. 

 

Gracyk (2016) tar upp att metal som musik är mycket komplex i dess lager av hur olikt 

musiken kan låta trots att de tillhör samma genre. Han refererar till Haenfler (2012) som 

säger att på grund av metals varierande musikstilar så är också metal fans varierande 

och att det blir svårt att beskriva de som en sammanhängande subgrupp. Enligt Haenfler 

är en subkultur “a social subgroup distinguishable from mainstream culture by its non‐

normative values, beliefs, symbols, activities, and often, in the case of youth, styles and 

music” (2012 se Gracyk 2016:780). Enligt Ulusoy (2015) sätts subkultur ofta i relation 

till vad den bedöms vara det motsatta till: mainstream-kultur. Mainstream anses vara en 

majoritet som passivt accepterar de erfarenheter, värderingar och symboler de blir 

kommersiellt givna. Musik är ett av de mest framträdande områden där en kamp mellan 

resistent och kommersialiserat har spelat en nyckelroll. Det syns tydligt genom 

uppkomsten av till exempel punk, hårdrock och grunge. Musiken anses enligt 

författarens finnande vara ett utlopp för subkulturens frustrationer mot dess styrda 

vardag. Enligt Pärson och Öberg (2012) hyser hårdrockare stark motvilja mot 

mainstream musik. Ulusoy (2015) finner att subkulturella medlemmarnas inställning 

mot mainstream musik kan dras till deras motstånd mot samhällets regler och system. 

Han förklarar vidare att släppa ut frustration genom lyssnande på subkulturell musik 

görs i en kontrollerad och säker miljö. Subkulturens normer stärker medlemmarnas 

agerande till att vara antagna, vilket skapar trygghet, respekt och kamratskap i 

subkulturen. Subkulturer skapar en arena där deras medlemmar kan uttrycka sin 

genuinitet, respekt, och tillgivenhet med det sällskap de valt. Det hjälper på så sätt 

människor att hitta ett alternativt liv och frigörelse från undertryckande genom 

symboliken via musik. 

 

Weinstein (2000) uppger att hårdrockssubkulturen växte fram ur ungdomskulturen från 

1960-talet. På sena 60-talet började ungdomarna inom hårdrock adaptera två stilar. Från 

hippie-kulturen behölls det långa håret, de flyktiga kläderna och droger. Från 

motorcykel-kulturen blev machismo, fysisk kraft och fredlöshet centralt. Författaren 

talar för att känslan av samhörighet är central inom metal kulturen. Enligt henne tas 

detta till uttryck genom klädkoden. Likt Ulusoy (2015) talar hon för att en subkultur kan 

hjälpa människor att börja nya liv, inkluderat en ny stil. Hon refererar till Brake (1985) 



  

 

29 

som talar om ungdomskulturer och musik. Han skriver “subcultures create styles which 

become living art homologous with musical form and which creates its own 

intoxication” (Brake 1985, se Weinstein 2000:98). Weinstein (2000) applicerar detta på 

metal kulturen genom att dess medlemmar är ledda till en subkultur med en tydlig stil. 

 

3.4.2 Identitetsskapande 

Weinstein (2000) refererar till Grossberg (1987) som påstår att vara en specifik sorts 

rock fan kan det bli mycket viktigt då det utgör en dominant del av ett fans identitet. 

Ulusoy (2015) påpekar att identitetsskapande sker genom subkulturer inom musik. 

Subkulturer skapar utrymme för individer att experimentera med deras identiteter och 

självuttryck. Författaren genomförde en studie där han intervjuade 15 respondenter med 

kravet att de skulle se sig själva som subkulturella medlemmar. En respondent som i 

artikeln kallades Darrell talar om hur han är sångare i ett death metal band och att på 

scen är han ett alternativt sig själv. Vidare förklarar respondenten Bob att materiella ting 

som långt hår, tatueringar och svarta kläder ger identitet i den subkultur han vill tillhöra. 

Han förklarar hur han vill klä sig på detta sätt för att visa stolthet och uttrycka sin 

subkultur. 

 

Larsson (2013) gjorde en liknande undersökning som Ulusoy (2015). Hennes analys 

inkluderade 26 respondenter som alla identifierade sig som hårdrockare. I hennes studie 

framkom det att heavy metal fans inte behövde följa klädkoden för att anses vara 

hårdrockare. Analysen visade att heavy metal fans prioriterade dedikation till musiken 

över dedikation till klädkoden. Hennes respondenter menade dock att där blir en 

försvåring kring att känna gemenskap med en hårdrockare som inte följer klädnormen. 

Evans (1997 se Ulusoy 2015:248) förklarar att subkulturell identitet ligger i 

“konstruerade och återuppspelade vardagliga handlingar, klädsel, prydnader och andra 

kulturella aktioner”.  
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4 Empirisk & teoretisk analys 

Här presenteras en teoretisk och empirisk analys. Den är uppdelad efter de fem element 

vi fann genomlysande från empirin. Empirin analyseras tillsammans med teoretiska 

inslag för att undvika upprepningar och ge en bättre läsupplevelse. 

 

 

4.1 Logotypens betydelse för bandet 

4.1.1 Heavy Metal Marketing 

“Jag var ett fan av Kiss innan jag ens hört en ton” förklara Lindeblad. Han föll för 

bandet bara genom deras omslag på skivan Unmasked som släpptes 1980. Grimner är 

ett metal band från Motala som formades 2008 och har sedan dess släppt 3 EPs och 2 

album samt spelat Europa över. De berättar hur omslaget kan hjälpa förmedla en image, 

men att det är logotypen som ska visa musiken. En respondent från fokusgrupp 1 talar 

för logotypens betydelse i identifiering av musiken. Hon menar att varje logotyp sänder 

ett budskap, och att budskapet visas genom de estetiska riktlinjer metal band brukar 

följa. Doyle och Bottomley (2006) menar att bara textens utformning i sig har en stor 

betydelse för detta. Författarna tillsammans med Weinstein (2000) säger att dess 

utseende förmedlar en image och ett budskap. Varje varumärke blir därför en 

personlighet. Detta stämmer väl överens med våra respondenters yttrande. 

 

Lindeblad och Becker är två medieproducenter som gjort flertal dokumentärer om 

hårdrock ihop. Lindeblad menar att det viktigt att ha rätt logotyp från början då det 

skapar en identitet. Han förklarar vidare att hårdrockare är extremt bra på att ta vara på 

sina logotyper och sin identitet. Becker anser att en logotyp är betydlig för bandets 

marknadsföring då det är lättare att känna igen en logotyp än gårdagens låt på radion. 

Stålfors har skapat flertal logotyper för metal band och säger att om ett band får fans att 

bära deras tröjor så är det den bästa reklamen som finns. Han menar därför att det är 

viktigt för bandet att ha en snygg logotyp, så de kan trycka snygga tröjor, så fans vill 

bära de. Detta stödjer Tero (2012) argument för logotypens stora vikt i branding som 

enligt Kapferer (2012) är ett sätt att differentiera sig från andra varumärken. Janson är 

delägare av produktionsbolaget Triffid & Danger som arrangerar Gefle Metal Festival 

där han också är bandbokare. Han talar för att logotypen blir viktig då lyssnaren 

använder logotypen som en stark symbol för musiken som de identifierar sig med. 
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Becker menar att bandet, dess namn och logotyp är ofta det första som träffar en 

potentiell lyssnare. Lindeblad säger att det är därför mycket viktigt för band att få i 

ordning en logotyp så fort de startas. Logotypen ska inte vara något som bara stökas 

över, då den måste bli rätt.  Grimner berättar att få en logotyp i ordning var något av det 

första de gjorde efter att ha startat bandet. Lindeblad och Grimner berättar hur en 

logotyp kan skapa en känsla av stolthet för bandet i att den ska representera något som 

står de nära: deras musik. Lindeblad berättar vidare att bands mål bör vara att skapa en 

lika stark logotyp som Iron Maiden och deras maskot Eddie, men att det är svårt när så 

mycket redan är gjort. Burns (2011) menar att segmentering är viktigt, och att 

marknadsföraren behöver veta hur de ska ge rätt kommunikation till segmentet. Stålfors 

berättar att för att skapa en bra logotyp måste han ha inblick i bandet. Enligt honom 

behöver en designer förstå bandets image, deras stil, vad de står för och vad de spelar. 

Personer i båda fokusgrupperna talar för att logotypen behöver passa bandets musik. 

Passar det inte kan det skapa stor förvirring och förarga lyssnarna. Stålfors säger att 

logotypen behöver lägga bandet i rätt fack. Lindeblad menar vidare att logotypen inte 

kan krocka med bandets image som de skapar via kläder, omslag och andra visuella 

faktorer. Han tar upp att en blommig logotyp till ett band där medlemmarna är klädda i 

spik-nitar inte fungerar. Detta stämmer väl överens med Van Grinsven och Das (2016) 

som talar för att logotypen behöver vara kongruent med produkten eller tjänsten för att 

bli lyckad. 

 

Janson tycker det är väldigt kul att metal kulturen använder logotyper som stannar år 

efter år. Han menar att över tid kan logotyper bli så ikoniska att de är större än bandet. 

Lindeblad anser att om en logotyp blir rätt från början och kan behållas genom alla år, 

skapar det ett mycket starkt värde. Han talar för att detta innebär att byta logotyp är 

något som är mycket svårt och riskabelt. Lindeblad tar upp exemplet när Hammerfall 

släppte skivan Infected år 2011, där utseendet på logotypen ändrades i viss omfattning 

samt att bandets maskot, vid namn Hektor, för första gången inte prydde omslaget. Han 

förklarar att fansen blev arga och ledsna. Grimner berättar att de tog risken att byta 

logotyp, men att de gjorde det tidigt i bandets karriär. De förklarar att de ville förfina 

den innan det var för sent, då byta logotyp för ett metal band är som att byta namn för 

en privatperson. De menar att igenkänningsfaktorn minskas, att de tappar 

marknadsföringsvärden och att bandet kan behöva bygga upp varumärket från noll. 
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Lindeblad och Janson stödjer Doyles och Bottomleys (2006) argument om att bara 

textens utformning påverkar kunden. De pratar om logotyper i extrem metal genrer, så 

som thrash metal, black metal och death metal, som ofta är obskyra och oläsliga. Detta 

ger en känsla av exklusivitet då personer som inte känner till bandet inte förstår vad 

logotypen står för. Lindeblad berättar att oläsliga logotyper manifesterar ytterligare att 

bandet inte är till för majoriteten, utan bara för de som den se vilket band det är. Genom 

detta blir det också en viss attraktion och nyfikenhet kring musiken för de som har 

intresset. Tero (2012) talar för att en logotyp kan bestå av en text, en bild eller en 

kombination med båda. Enligt Weinstein (2000) blir bands identitet både visuellt och 

verbalt om logotyper är i läsbar text. Stålfors menar att extrem metal logotyper ofta är 

utformade efter en text, men blir sedd som en stämpel. Han anser att obskyra logotyper 

fallerar deras marknadsföringssyfte i och med att de inte kan läsas och inte blir en 

verbal reklam. I fokusgrupp 1 talar en respondent om hur varierande thrash metal 

logotyper kan se ut. Han menar att logotypen kan vara helt oläslig så väl som namnet 

med lite taggar på änden. Enligt honom har Metallica den mest ikoniska metal 

logotypen som inte är så speciellt svårläst, men den visar att den är tyngre än Iron 

Maiden som har sitt klassiska typsnitt. Janson förklarar att för festivalen är det mycket 

viktigt att presentera banden på festivalens posters med logotyper istället för namn. Han 

menar att det känns rätt att visa banden i den form de menas att visas. Han känner att det 

ger en tydligare bild av vad festivalen erbjuder i form av musik, speciellt då deras 

inriktning är extrem metal. Grimner berättar att logotyper ofta syns på festival-affischer, 

och att festivalens besökare får då ett första intryck i vilka band som är intressanta 

genom en tilltalande logotyp. 

 

Grimner och Stålfors stödjer Weinsteins (2000) argument med att en snygg logotyp 

lockar lyssnare. Grimner berättar att deras fans ofta funnit bandet genom att de har sett 

logotypen på en skiva eller festival-poster och på grund av det velat leta upp deras 

musik. Bandet anser att en snygg logotyp behöver locka lyssnare likt en snygg film-

poster behöver locka tittare. Stålfors berättar att i en skivaffär behöver logotypen väcka 

intresse så potentiella köpare vill lyssna. Becker anser att skapa en attraktiv logotyp är 

en extra svår uppgift då logotypens visuella aspekter behöver spegla något som hörs. 

Båda fokusgrupperna har medlemmar som tog upp att om logotypen inte är snygg vill 

man gärna inte bära den på tröjan. De talar dock för att logotypen kan bli snygg i 

lyssnarens ögon om de börjar skapa en relation av lojalitet till den. Becker uttalade att 
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en ful logotyp kan bli snygg om den börjar symbolisera bra musik. Janson säger att 

band förlorar på att ha en ful logotyp även om musiken är bra då det är en del av 

identifikationen av bandet. Från fokusgrupp 1 uttalar en person att han gillar några band 

som han anser har en ful logotyp. Han berättar att han gärna inte bär deras tröjor, men 

lyssnar ändå på deras musik. Stålfors säger att om kunden ser logotyper som är tarvliga 

så vill de inte lyssna på musiken. 

 

En i fokusgrupp 2 talade för att det är dock oftast tröjans övriga utformning, inte 

logotypen, som avgör ifall hon vill köpa tröjan. Grimner berättar att fans ofta bär tröjan 

för att de antingen gillar bandet, eller att tröjan är den snyggaste tröjan de sett. 

Lindeblad tar upp en negativ aspekt av att ha en logotyp så nära bandets identitet. Han 

menar att då logotypen är svår att byta ut, så kan det innebära att bandet blir limiterad i 

deras image. Det blir svårt för bandet att försöka något nytt om det går för långt ifrån 

den stil logotypen utstrålar. Becker och Stålfors menar att bandets logotyp står för något 

mer än bara ett visuellt märke. Stålfors säger att en logotyp är inte bara en logotyp, och 

Becker uttalar att logotypen är en del av att 1+1=3, då olika delar förstärker varandra. 

 

4.1.2 Egna reflektioner 

Utifrån respondenternas svar om logotypens betydelse för bandet kan vi sammanfatta att 

logotypen är metal bandets ansikte utåt. Detta stöds av Weinsteins (2000) uttalande då 

det framförs att en logotyp förmedlar en image och utseende vilket respondenterna 

genom olika påstående konfirmerade. Detta innebär att logotypen och dess utformning 

kan skapa uppdelningar inom subkulturen då logotyper ska förmedla subgenres. Det 

som framkommer är att logotypen, som är symboliskt laddad, kan begränsa bandet i 

dess kreativitet och progression. Det innebär att logotyper är en integrerad del av bandet 

som representerar musiken de spelar. Respondenterna tar upp att logotypen förenklar 

igenkänningen av bandet jämfört med att enbart ha lyssnat på musiken. Logotypen 

behöver skapa en viss attraktion för potentiella lyssnare att ta intresse. Vad detta visar är 

att utseendet på logotypen har betydelse för ett heavy metal band ska kunna bli 

framträdande. 
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4.2 Kundlojalitet 

4.2.1 Allt för Bandet 

Grimner förklarar att fans bär tröjor för att bli en del av musiken och bandets kultur. Det 

stärker Weinstein (2000) som menar att tröjorna bärs för att visuellt utmärka lojalitet 

mot band och heavy metal kulturen. Tröjan kan enligt Grimner användas för att 

lyssnaren ska känna sig närmare bandet och bli en del av dess familj. Det blir en form 

av förbindelse till bandet, då lyssnaren betalat för att sprida deras varumärke. Vidare 

förklarar Weinstein (2000) att albumomslag ofta blir tryckta på tröjor. Flöjtisten i 

Grimner, Johan Rydberg, förklarar att bandet körde en turné med ett större band i 

Sverige som han personligen var ett stort fan av. Turnén var för att fira det större 

bandets nyligen släppta skiva. Rydberg köpte en av deras tröja med albumomslaget på 

under turnén. Han berättar hur han kände att han blev en del av händelsen, turnén och 

skivsläppet genom tröjan. Från fokusgrupp 2 berättar en respondent att han använder 

bandtröjor för dess sentimentala värde. Om han gillar ett band tycker han det är kul med 

en souvenir. Detta stärker Berger och Schwartz (2011) uttalande att ett varumärke kan 

blir starkt associerat med en händelse samt Orth och Gal (2014) påstående att kunder 

kan använda nostalgi som ett avgörande köpbeslut. Rydbergs berättelse bekräftar även 

Park et al. (2014) förklaring om att produkter kan säljas mer när de sätts i rätt miljö, 

vilket i detta fall var på en turné. 

 

I fokusgrupp 2 berättar en respondent hur han på dagen vid intervjun har på sig en tröja 

han köpte när han var 11 år. Han använder den ännu då han känner sig lojal mot bandet 

även om han inte gillar deras nyligen släppta musik. Detta stödjer Shugan (2005) som 

talar för att företag ska upprätthålla relationen med kunden då det skapar kundlojalitet. 

Enligt honom kan logotypen förmedla detta genom att skapa ett värde. Solomon et al. 

(2013) samt Doyle och Bottomley (2006) anser att varumärket och dess utformning kan 

ge förtroende för dess kvalitet. Detta intygar Lindeblad då han menar att logotypen 

skapar en trygghet för kunden, då den vet vad den får genom logotypen. Det blir ett 

förtroende som byggs upp över åren. Förtroendet ger kunden en säkerhet i att albumet 

den ska köpa kommer vara bra och pengarna väl spenderade. Stålfors berättar hur han 

köpte kassar med skivor när han var ung och började tycka om musiken. Han säger att 

han ville köpa allt, även bootleg, då förtroendet till bandet gjorde att han kände sig trygg 

i det. I fokusgrupp 1 berättar en person hur han känner att om han gillar varumärket och 
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bandet, då gillar han deras val och vad de står för. Grimner menar att det är tröjans 

utformning och budskap som blir kvalitet i bärarens ögon. De berättar att deras fans inte 

köper en Grimner tröja för att de ser kvalitet i dess hållbarhet, utan för vilket budskap 

det kommer sändas när de bär tröjan. Detta stödjer Davison (2009) som anser att en 

logotyp kan ha ett symboliskt värde. Grimner menar också att de tycker det är speciellt i 

metal kulturen hur fans vill bära tröjorna för att sprida ordet om band. Henry Persson, 

som spelar trummor i bandet, visar det med ett tydligt exempel med märket Nike. Han 

berättar att Nike skor gärna blir köpta för deras kvalitet och inte för att de vill sprida 

ordet om att Nike finns. 

 

Stålfors berättar hur han och många andra hårdrockare inte har på sig sina bandtröjor 

varje dag. Han bär de dock gärna på konsert, där han känner att han vill göra en extra 

ansträngning för att visa sitt stöd och känna sig bekväm i konsert-samhället. En 

respondent i fokusgrupp 2 säger att det känns fel om han bär en annan bandtröja än 

bandet som spelar på konserten. En i gruppen förklarar vidare hur hon känner en 

trygghet i att köpa bandtröjor på konserter, då hon vet att pengarna går till bandet och 

inte onödiga mellanhänder. Tre andra personer i gruppen höll med hennes uttalanden 

och förklarade att för dem är det viktigt att visa sitt stöd till bandet ekonomiskt. En av 

dem förklarar att han aldrig vill köpa bootleg om han kan köpa äkta merch så bandet 

stödjs. Han förklarar att han gärna vill ge bandet ett ekonomiskt stöd, då de ger honom 

musik. 

 

Becker menar att fans inte bär tröjor i hopp om att banden ska se dem. Han säger att 

fans bär de för att visa andra i kulturen vilket band de är lojala till, och inte för att visa 

bandet att de är lojala. Bandet Grimner berättar dock att det har hänt för dem att de 

sprungit på fans med tröjor på exempelvis festivaler. De förklarar att det känns mycket 

häftigt när det händer, då de vet att deras fans vill vara en del av deras kultur likt de 

själva vill ta del i de band de gillar. Grimner berättar att genom att bära tröjorna blir 

deras fans som vandrande reklam-pålar då de vill sprida ordet om bandet och skapa 

uppmärksamhet åt dem. I fokusgrupp 2 berättar en respondent att hon vill vara en 

vandrande reklam-påle för bandet. Hon hoppas att andra ser bandet och kanske kollar 

upp det. En respondent i fokusgrupp 1 förklarar för samma resonemang. Han berättar att 

i kafferummet på jobbet händer det att kollegorna frågar om bandet han bär, och han får 

på så sätt en chans att visa bandets musik. 
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4.2.2 Egna reflektioner 

Det som framförs av respondenterna är att fans använder bandtröjor som ett sätt att visa 

delaktighet inom subkulturen. De använder bandtröjorna för att komma närmare bandet 

och visa andra att de är en del av bandets kultur. Respondenterna framför en viktig 

detalj att bandtröjor kan ha ett nostalgiskt värde då tröjorna införskaffades under olika 

händelser. Det visar att bandtröjor kan ha olika värden då varje tröja för sig kan bära på 

olika minnen från stunderna den införskaffades, vilket stärks av Berger och Schwartz 

(2011). Logotypen representerar lojalitet till bandet för personer som bär den samtidigt 

som samma person skapar medvetande om bandet för andra. 

 

4.3 Gemenskap i kulturen 

4.3.1 Vapenbröder 

Grimner berättar att när en enskild hårdrockare ser en annan person bära ett metalbands 

tröja så blir hårdrockaren glad av att veta att den personen har ett liknande intresse. 

Samma hårdrockare kan dra slutsatser utifrån sina egna erfarenhet och logotypen som 

personen bär, vad för typ av musiken den individen lyssnar på. Ulusoy (2015) menar att 

subkulturers normer stärker medlemmarnas agerande, som skapar trygghet och 

kamratskap. Janson anser att genom att bära tröjan blir lyssnarna del av gemenskapen 

och känner en tillhörighet till ett sammanhang. Lindeblad fortsätter med att när det finns 

en gemenskap mellan banden inom subkulturen, vill dem visa solidaritet mot varandra. 

Detta sker genom att de peppar publiken och headbangar för att bidra till 

helhetsupplevelsen på exempelvis konserter. En respondent från fokusgrupp 1 delade 

med sig av sin erfarenhet att när hon var yngre så var det en gemenskap mellan vänner 

som hade musiken som knytpunkt. Då delade alla inom gemenskapen med sig av musik 

som personerna trodde de andra skulle tycka om. Nuttall et al. (2011) förespråkar att 

tribal lens är en validerad segmentering. Tribal lens innebär att människor kan ses som 

ett segment genom dess gemenskap i en subkultur. 

 

En person från fokusgrupp 1 och Grimner berättar båda om att ifall de ser andra som bär 

tröjor av band de känner till, så har de själva ett val att gå fram till personen eller inte. 

Det skapar en form av trygghet då de vet en liten del om den personen, men känner 

inget tvång att kommentera dess utstyrsel. Weinstein (2000) anför att gemenskapen är 

central i heavy metal kulturen, och att det visas genom klädkoden. Enligt henne ger 
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klädkoden kulturens medlemmar ett accepterat sätt att anmärka andra i kulturen som bär 

liknande tröjor. Enligt Lindeblad fungerar bandtröjor som en dörröppnare för att kunna 

knyta kontakter med varandra. Han fortsätter med att individen som bär bandtröjor får 

känslan av att tillhöra en gemenskap, vilket kan göra att personen mår bra. En 

respondent i fokusgrupp 2 förklarar hur hon tycker det är otroligt kul när främlingar 

kommer fram och vill prata om musik. En annan individ i samma fokusgrupp känner en 

trygghet i att även om hon inte orkar prata med främlingar visar hon vilket band hon 

tycker om. Tröjorna ger samtidigt en möjlighet att skapa kontakter som kan bli vänner 

för livet.   

 

Grimner berättar att genom att tillhöra en gemenskap, så skapas en “vi och dem”-känsla.   

Callahan och Ledgerwood (2016) styrker detta då de förespråkar att genom den identitet 

logotypen skapar för kulturen påverkar det medlemmarnas attityd mot de innanför och 

utanför kulturen. Det stöds av Janson som säger att logotypen förmedlar till personer 

innanför och utanför kulturen att individen är en hårdrockare. I fokusgrupp 1 pratar en 

respondent om att lika mycket som en tröja kan vara inbjudande för de i kulturen, kan 

det också visa de utanför kulturen att om de inte förstår tröjan ska de inte prata med 

henne. Becker jämför fenomenet med dejting-appen Tinder, där användaren först 

bedömer en potentiell dejt endast genom en bild. Han menar att genom bära tröjan kan 

andra i ens närvaro bedöma honom bara genom att se hur han ser ut.  Samma 

respondent i fokusgrupp 1, Stålfors och Grimner berättar att de gärna anstränger sig lite 

extra med att bära tröjorna på festivaler eller konserter, där de vet att de kommer vara 

bland likasinnade och bli en del av gemenskapen. Lindeblad talar om känslan att vara 

del av något större, något “larger than life”, och hur spännande det känns att göra det 

synligt. Becker talar också för att som musikälskare är det svårt att visa sin musik på 

offentliga platser lyssnandet sker i sina hörlurar. Att bära en bandtröja ger det en 

lösning. Dessa uttalanden stödjer Lovett et al. (2013) teorier kring hur synliga 

varumärken kan skapa word-of-mouth. 

 

Lindeblad så väl som respondenter i fokusgrupp 1 pratar om att även när de inte bär 

tröjorna så ser de andra i kulturen som gör det, vilket skapar en känsla av att de aldrig är 

ensamma. Becker talar även för att om en logotyp blir för vanlig kan den tappa sin 

speciella betydelse. Ett par respondenter i fokusgrupp 2 berättar hur de blir mycket 

provocerade och irriterade när de ser metal-bands logotyper på tröjor säljas i vanliga 
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mode-butiker. De anser att tröjorna tappar sin betydelse då resterande faktorer i metal 

kulturen inte tas åt utav kunderna, utan ser det bara som ett mode. Becker framför att en 

person kan tycka att logotypen av exempelvis Slayer ser snygg ut men har aldrig hört 

dem, vilket kan skapa friktion mellan personen som bär logotypen av estetiska skäl och 

subkulturen.   

 

4.3.2 Egna reflektioner 

Vi har sett utifrån respondenternas förklaringar att logotyper visar vilken subkultur 

personen tillhör och vad för normer personer följer samtidigt som en gemenskap bildas. 

Weinstein (2000) tar upp om att gruppgemenskapen stärker förtroendet till varandra hos 

individerna. Då framkommer det att bandtröjor ger personer en möjlighet till att starta 

en konversation med andra individer för att kunskapen finns att ett gemensamt intresse 

finns. Då ligger värdet hos logotypen i att den står för musikkulturen och inte i 

utseendet. 

 

4.4 Ställningstagande mot samhället 

4.4.1 Alltid Rebeller 

Lindeblad talar för hur han, som är insatt i media-exponering för metal musik, anser att 

metal sällan får synas i media. Detta stärks av Gracyk (2016) som förklarar hur heavy 

metal generellt anses som smutskastat och låg-kulturellt. Lindeblad berättar att många i 

kulturen kan finna en frustration i att andra i samhället inte verkar förstå musiken och 

tycker det är konstigt att den inte spelas på radion. Han menar dock att hårdrockare 

ibland behöver flytta sitt perspektiv på hur musiken uppfattas. Det som en lyssnare 

känner är supermjuk rock, kan en annan lyssnare känna är mycket hårt. Därför är han 

inte förvånad att metal syns lite i media, även om han känner att det ändras mer och mer 

tack vare bland annat SVTs satsningar som att sända The Big 4, Metallica, Slayer, 

Megadeth och Anthrax, live från Ullevi. En respondent i fokusgrupp 1 berättar att han 

gärna bär logotyper för att han vet att det provocerar andra just för att den inte ska få 

synas. Han menar att det har alltid legat i kulturens intresse att vara rebeller, och inte 

vara rädd för att visa det. Detta stärker Ulusoys (2015) uttalanden om att metal kulturen 

används för att protestera mot den styrda vardagen samhället ger. En respondent från 

fokusgrupp 1 berättar att hon märker av hur äldre människor tar avstånd från henne när 
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hon har tröjan på sig, men att yngre personer är mer tillmötesgående. I fokusgrupp 2 

berättar en individ hur han tycker att det är lite roligt att få sura blickar från de äldre. 

 

Lindeblad uttalar att logotyper bärs för att visa omvärlden vad de tycker om och vart de 

tillhör, vilket stöds av Weinsteins (2000). Becker menar att när tröjan bärs i offentlighet 

blir budskapet om vad personen lyssnar på tydligt, och att det bidrar till att personen 

ställer sig utanför majoriteten och är avvikande. Fokusgrupp 2 kommer fram till samma 

slutsats, och en respondent drar en liknelse med en bröllopsring. Han menar att, likt 

ringen, berättar kläderna med logotyper något mycket viktigt utan att den som bär de 

yttrar ett ord. Grimner, Lindeblad och Becker berättar att det känns speciellt när de 

funnit och bär något som inte alla förstår. Lindeblad säger att det känns exklusivt när 

lyssnaren hittat något som inte alla tycker om. Becker utvecklar det vidare genom att 

utanförskapet kan ske till olika grader. För honom innebär det att ett fan står mer utanför 

samhället ju ovanligare logotyp den bär. Det beror på att en ovanlig logotyp kan även 

skapa ett utanförskap inom heavy metal subkulturen. Han yttrar att de utanför kulturen 

inte förstår skillnaden, men att det kan ha betydelse inom kulturen. 

 

I fokusgrupp 1 blev logotypernas ibland politiska eller religiösa meddelanden 

diskuterade. En i gruppen ansåg att han tycker det kan vara kul att bära provocerande 

meddelanden, just för att det är provocerande. En annan berättar att han och en kompis 

gick i kyrkan på skolavslutningen i 9:an med bandtröjor med anti-kristna budskap på. 

De ville använda tröjorna för att provocera och använda dess religiösa budskap för att 

protestera mot kyrkliga skolavslutningar. En annan i gruppen berättar att hon tar helt 

avstånd från att bära sådana budskap. De båda berättar om att de gärna dock inte bär 

något de inte känner de kan stå för. En av dem förklarar vidare att om hon bär bandets 

tröjor vill hon sprida det för musiken, och inte för deras politiska åsikter. Hon berättar 

att band ofta har varierande tryck på tröjorna, och att hon hellre väljer någon utan 

provocerande meddelanden. 

 

4.4.2 Egna reflektioner 

Vi har funnit att de kulturella medlemmarna känner att kulturen inte värderas som andra 

kulturer, vilket stöds av Gracyk (2016). Det verkar leda till att kulturen vill visa ännu 

tydligare att de finns, men att de också inte är som resterande i samhället. Kulturen 

använder klädkoden för att åtskilja deras medlemmar från mainstream, samt för de 
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subgrupper som finns inom kulturen. Inom kulturens rebelliska natur visas det finns 

band som gillar att sprida politiska eller religiösa budskap. Dessa verkar ha en icke-

konsistent påverkan på lyssnarna, då vissa vill bära budskapen och vissa inte. 

 

4.5 Konsumentidentitet 

4.5.1 Metal i Blodet 

En respondent från fokusgrupp 1 anger att hårdrockare bär bandtröjor för att visa vilka 

de är. Fokusgrupp 1 och 2 talar starkt för hur det präglar deras identitet, och att tröjan 

identifierar de som hårdrockare. En från fokusgrupp 2 vidareutvecklar att han älskar att 

klä sig i logotyper, och hoppas på att fler olika klädesplagg ska bli tryckta med 

logotyper på. Detta stödjer Ulusoy (2015) uttalanden kring att subkulturer hjälper 

människor att hitta identitet. Lindeblad talar för att varje hårdrockare har ett arkiv med 

tröjor som är gamla och slitna. Han menar att de blir burna bara på valda tillfällen och 

tvättas så sällan de kan för att inte bli söndertvättade. Becker menar att kläder, oavsett 

stil, har alltid varit en klassmarkör och en del av bärarens identitet. En respondent från 

fokusgrupp 1 berättar att hon inte alltid bär bandtröjor för att skryta om sin musiksmak. 

Hon talar för att hon känner att det är viktigt att känna sig snygg i sina kläder, och det 

känner hon genom bandtröjor. Grimner nämner att fans känner sig stolta och tuffa när 

de bär dem. Becker talar också för att de får en förstärkt personlighet, och att det gärna 

kan göra en mer självsäker. 

 

En person från fokusgrupp 2 berättar hur hon inte bryr sig om mode inom kulturen men 

känner att bandtröjor ger henne ett väldigt enkelt sätt att visa sin identitet och bli 

bekväm. Philiastides och Ratcliff (2013) anspråkar att varumärket kan hjälpa kunden 

skapa en emotionell anknytning till företaget. Detta stärks av Janson och Stålfors som 

talar för att fans bär logotyperna för att de finner identitet genom bandet och i musiken. 

Stålfors specificerar att fans inte tar på sig tröjan om de inte gillar musiken och 

kulturen. Becker menar att motorcykel-kulturen har en liknande klädstil som metal 

kulturen, men att det i övrigt aldrig är någon som klär sig som en typisk hårdrockare om 

de inte är inne i kulturen. Flera i fokusgrupp 2 resonerar kring att fans behöver lyssna på 

det band de bär på sin tröja. Lindeblad talar för hur hårdrockare väljer sina bandtröjor 

med mycket vördnad. Detta då vilket band de bär också utgör en viktig del av 

identiteten, vilket faller i enlighet med Grossberg (1987). I fokusgrupp 1 menar en 
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respondent att kompletterande delar till utstyrseln också kan ha betydelse. Han förklarar 

vidare att där finns olika stilar inom heavy metal subgruppen, och att det därför ser 

komiskt ut om ett fan bär ett band som inte stämmer med hans övriga klädstil. Detta 

stärker Frith (1996) konstaterande kring att heavy metal har olika subkulturer inom sig, 

och att de har olika sociala regler och stilar. Samma respondent berättar att när han 

började klä sig i bandtröjor, bar han tröjorna utan att nödvändigtvis lyssna på bandet. 

Han insåg senare när han kom in mer i kulturen att det är bra om han lyssnar på det han 

skyltar med. En annan i samma grupp berättar att för henne måste ett fan inte lyssna 

aktivt för att få ha på sig tröjorna. Hon berättar att hon har många tröjor kvar som hon 

tycker är estetiskt snygga, även om hon slutat lyssna på bandet. 

 

Lindeblad berättar att ta på sig en bandtröja är så enkelt, men gör också så mycket. Bara 

genom tröjan utstrålar fans en identitet i hårdrockens namn. Lindeblad och Stålfors talar 

om att kläderna hjälper dem att fly vardagen. Lindeblad förklarar att vardagen kan vara 

mycket tråkig, och att metal hjälper mot det då den är allt annat än grå och trist. Han 

förklarar att metal är grandiost och stort, eller livsfarligt och vågsamt, och att det hjälper 

honom att må bra då det får honom att tänka på något annat än hans vardag. Detta 

stödjer Ulusoy (2015) yttrande att subkulturer kan hjälpa frigöra dess medlemmar från 

tryck och släppa ut frustration. Lindeblad menar att logotypen blir därför en symbol för 

något tryggt och stabilt. I fokusgrupp 1 talar en respondent för hur han finner en slags 

trygghet i att ha bandtröjor som sin vardagsuniform. En annan person i samma grupp 

fortsätter vidare med att berätta hur han hade en väst med fastsydda tygmärken som han 

hade på sig varje dag, och kände sig naken utan. 

 

I fokusgrupp 2 berättar respondenter att en stor klädkedja tryckte tröjor med påhittade 

bands logotyper, vilket de fann mycket förargande och att företaget förlöjligar heavy 

metal kulturen. De förklarar att varje tröja med logotyp står för ett budskap. Många 

hårdrockare bär västar, där varje tygmärke är valt med omsorg. Ingen väst är på så sätt 

lik en annan, utan alla är unika.  Detta menar de speglas inte i klädkedjans 

massproduktion, och att band-logotyperna är påhittade. De finner frustration hur 

företaget tar kulturens personliga identifierande till ett mode-stadium. Vidare i gruppen 

diskuteras det att där finns tröjor med tryck som ser ut att kunna vara albumomslag, 

men är inte bandtröjor. Detta uppfattas inte lika förnärmat då de inte utger sig för att 
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vara band-relaterade. Detta stödjer Ulusoy (2015) som skildrar att heavy metal är en 

kultur som alltid kämpat mot det kommersiella. 

 

Stålfors konstaterar att metal kulturen i grund och botten går ut på musiken. Han 

berättar att hårdrockare ofta ses som aggressiva, men att de egentligen är en av de 

lugnaste musik-kulturerna som finns. Han menar att det beror på att musiken står så 

centralt i kulturen, vilket är den gemensamma nämnaren som hårdrockare känner 

passion för. Passionen leder därför inte till bråk, utan till en samhörighet och 

gemenskap. Han hävdar dock att de utanför kulturen inte förstår detta, och därför finns 

mycket fördomar kvar som metal fans kan vilja undvika. Därför menar han att 

bandtröjorna inte alltid passar att bäras i alla sammanhang. Hans uttalande instäms av 

Becker och Lindeblad. Stålfors berättar vidare att om hårdrockare stöter på någon som 

inte klär sig som hårdrockare men ändå identifierar sig med det, blir det ofta en liten 

förvåning. I fokusgrupp 2 berättar en respondent hur hon inte ser ut som en person som 

typiskt skulle tycka om metal, och att hennes omgivning därför inte förstår att det är 

bandtröjor hon bär. 

 

Grimner yttrar att om en person identifierar sig som hårdrockare så är klädseln ofta 

viktigt. Persson förklarar hur han inte identifierar sig lika mycket som hårdrockare som 

han gjorde förr när han bar bandtröjor. “Då var jag hårdrockar-Henry, nu är jag bara 

Henry. Det är inte längre en lika stor del av min identitet” berättar han. Stålfors menar 

vidare att uttrycka sin identitet genom klädsel är extra betydelsefullt mellan 15-30 års 

ålder. I fokusgrupp 1 berättar en individ hur han har sina kläder uppdelade efter vart han 

kan bära dem. I fokusgrupp 2 berättar en person att hon ofta har i åtanke vart det är hon 

ska, så hon inte bär något som andra kan ta illa upp av. Båda fokusgrupperna menar att 

det fungerar som klädkoder, oavsett någon specifik klädstil, som styr. 

 

Båda fokusgrupperna säger att deras bandtröjor är deras vardagskläder. Tre personer 

från fokusgrupp 2 berättar specifikt att arbetsintervjuer eller arbetsplatser är ett av de 

sammanhangen där vardagskläder inte följer klädkoden, och risk för fördomar på grund 

av bandtröjorna känns stor. En respondent från fokusgrupp 2 berättar att han är mycket 

mån om vad han bär på intervjuer, men att han inte bryr sig om ifall han bär 

provocerande budskap i offentliga. Från fokusgrupp 2 berättar en respondent att han 

jobbar som assistent till funktionshindrade och att han inte är bekväm att bära 
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bandtröjor på sitt arbete. Det är på grund utav att han känner en risk i att han kan 

influera de personer han assisterar, vilket han känner skulle göra deras föräldrar 

missnöjda med hans arbete. Stålfors berättar också att fördomar kan vara svåra att 

hantera. Som fotograf vill han inte att någon ska få en förutfattad mening om hans 

arbete på grund av hans tröja. Han fortsätter med att berätta att i dagens 

affärssammhälle finns där klädkoder som behövs följas om arbetaren ska se 

professionell ut. Han finner dock glädje i att se hur dessa klädkoder försvinner på 

platser så som Sweden Rock Festival där han stöter på andra han tidigare träffat i 

kostym i affärssammanhang. 

 

En respondent från fokusgrupp 1 berättar att det kan vara svårt att ta någon som kallar 

sig hårdrockare utan att klä sig enligt klädkoden på allvar. Han menar dock också att om 

denna person visar sin kunskap och validerar sig i respondentens ögon, får personen en 

mer välförtjänt respekt. Lindeblad, Becker och Stålfors talar för att om personen är 

hårdrockare sitter det i hjärtat, och inte i kläderna. Detta stärker Larssons (2013) studie 

kring hur hårdrockare konstruerar sig själva. Grimner, tillsammans med båda 

fokusgrupperna, talade för att kulturen utvecklats från att det förr var av största vikt att 

följa klädkoderna, till att det idag är mer utav ett val med mestadels acceptans från 

subkulturella medlemmar. De menar att det är synligt då andra visuella faktorer som 

stark associeras med en hårdrockare har börjat bli mindre viktigt, exempelvis långt hår. 

Detta har även blivit synligt bland metal band. I fokusgrupp 2 uttalade tre respondenter 

att band började reducera hur starkt de håller på klädkoden, och att fans har börjat följa 

därefter. 

 

I fokusgrupp 1 uttalar en respondent att det till en viss del handlar om en personlig 

mognad också. Han berättar att när han var tonåring hade han troligtvis nekat personer 

som inte följer klädkoden att kalla sig hårdrockare. Han känner dock att det inte 

stämmer längre, och tycker att hårdrockare får göra hur de vill. Han vidareutvecklar 

med att heavy metal kulturen handlar mycket om att ta avstånd från det kommersiellt 

styrda och vara sig själv, och att det därför blir kontroversiellt om klädkoden är 

obligatorisk. En annan respondent i samma grupp menar att vissa inom kulturen kan 

dock se det som svikande ifall en hårdrockare slutar följa klädkoden, då de slutar att 

visa vad de står för. Ted Sjulmark, gitarrist och vokalist i Grimner, berättar också att det 

kan finnas ett svikande element till om någon slutar följa koden, men att det är mycket 
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individuellt efter situationen. Han berättar att trots att Persson inte bär tröjor längre, har 

kort hår, och inte längre identifierar sig som “Hårdrockar-Henry”, så ser Sjulmark 

Persson som en hårdrockare då Persson fortsätter att vara involverad i kulturen. 

 

I fokusgrupp 1 argumenteras det att även om en hårdrockare inte längre bär kläderna, så 

betyder de något för personen. Detta stödjer Philiastides och Ratcliff (2013) yttrande om 

att varumärkespreferens blir förstärkt ju längre kunden använder varumärket. Lindeblad 

berättar att en person som inte längre bär tröjorna ändå kan finna glädje i att andra bär 

tröjor, och att kulturen finns där oavsett. Båda fokusgrupperna talar för att kläderna inte 

slängs när de slutas användas. I fokusgrupp 1 berättar en respondent att trots att hon inte 

använder tröjorna ofta, så vill hon aldrig slänga dem. Hon berättar att de ligger fint i en 

låda som bara hon får röra. Två personer i fokusgrupp 2 berättar hur de alltid försöker 

återanvända tröjorna oavsett. En av dem använder tröjorna till när hon tränar. Den andra 

växte ur sin tröja, och klippte ut logotypen från tröjan för att sy den på hans väst som ett 

tygmärke. I fokusgrupp 1 diskuteras det att gamla tröjor är respektgivande. En av 

gruppens medlemmar talar för att om han bär en riktigt gammal och urtvättad tröja, så 

känns den mer legitim då den visar hur länge personen varit ett fan. De menar också att 

det är roligt att se och använda gamla tröjor för att minnas hur långt de har kommit i sitt 

liv. Detta styrker Malär et al. (2011) och Kapferer (2012) teori kring att det finns en 

emotionell anknytning till varumärken. 

 

4.5.2 Egna reflektioner 

Det som framförs av respondenterna är att bandtröjan och logotypen de bär är det som 

representerar identiteten hos individen. Genom att finna identitet i bandet och musiken 

finner användaren en förstärkt personlighet och trygghet. Kläderna används för att fly 

den tråkiga vardagen och leva i en värld fylld med spänning. Logotyperna kan användas 

för att bygga personliga plagg och skapa en unik identitet för den kulturella 

medlemmen. Vi ser att det är något viktigt för respondenterna att behålla. 

Respondenterna är medvetna om att förutfattade meningar om kulturen finns, och att det 

kan påverka deras anseende på exempelvis arbetsplatsen. För en konsumentidentitet kan 

kläderna ha en betydande roll, men det är inte alla i kulturen som känner att den är 

väsentlig. Våra respondenter framför att även när personer inom kulturen slutar följa 

klädkoden ligger det ändå kvar ett värde i logotyperna. Det blir tydligt att hårdrockares 

identitet ligger i deras passion för musiken.  
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5 Slutsats 

I slutsatsen kommer vi besvara våra frågeställningar genom våra resultat från vår 

empiriska och teoretiska analys. Kapitlet avslutas med ett par förslag på hur vår 

undersökning kan användas, och vad för vidare undersökningar vi önskar se. 

 

 

5.1 Svar på frågeställningarna 

Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan heavy metal bands logotyper har 

på kunden och vilket budskap de förmedlar. Därefter ville vi undersöka vilket identitet 

logotyperna förmedlar till kunden. Syftet vi har skapat har delats in i två 

forskningsfrågor som besvaras nedan: 

 

1. Vad formar relationen mellan kund och logotyp för att skapa en identitet hos 

konsumenten inom heavy metal subgruppen? 

 

I vår analys fann vi att relationen mellan kund och logotyp var starkt förankrat heavy 

metal kulturen och den emotionella aspekten hos kunden. Det vi ville undersöka var vad 

som skapar relationen mellan kund och logotyp. Utifrån den empiriska och teoretiska 

analys har vi sett att logotypen innehåller ett flertal relationer som byggs upp efter tiden. 

Vi har identifierat fem delar som formar relationen:   

 

1. Logotypen förmedlar ett budskap till kunden. Vi har kommit fram till att stilen på 

logotypen påverkar hur kunden upplever den. Samtliga respondenter framför att 

logotypens utseende ska vara kongruent med vad för typ av musik den representerar.  

Ett intresseområde som vår studie funnit är att logotypens värde blir ombytlig beroende 

på lyssnarens relation till musiken. Det innebär att utseendet är en sekundär aspekt hos 

heavy metal fans. Vi har funnit att om logotypen inte är estetiskt snygg och saknar 

musikvärdet, så vill inte konsumenten bära bandtröjan. Vad vi har funnit utifrån detta är 

att varumärket förmedlar en image som konsumenten vill bära för att representera den 

musik de lyssnar på. 

 

2. Logotypen skapar en känsla av lojalitet till bandet. Vårt resultat visar att lyssnare 

vill manifestera lojalitet och skapa uppmärksamhet hos andra. Vi har sett att fans bär 
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bandtröjor för att vara en del av bandets kultur och musik. Då framkommer det att 

logotyper används av kunden som ett sätt att visa support och vara del av bandets värld. 

Vi anser att kunden tar ett symboliskt ställningstagande då den vill representera lojalitet 

mot bandet genom att bära deras logotyp. Kunden bär logotyper för att skapa 

uppmärksamhet och intresse för andra till att införskaffa information om bandet. 

 

3. Logotypen skapar en gruppsamhörighet. Vi har sett att kunder bär bandtröjor för 

att skapa en samhörighet med andra personer med liknande musikintresse. Studien säger 

att bandlogotyper används som en form av fana för subkulturen, vilket Ulusoy (2015), 

Nuttall et al. (2011) och Janson stödjer. Bäraren står för något som inviterar intresserade 

och avskräcker oinitierade genom en visuell word-of-mouth. Det gör att logotyper blir 

något exklusivt för heavy metal fans, vilket de värnar om. Ett exempel som några i 

fokusgrupp 2 tog upp var att modebutiker sålde påhittade metal-bands tröjor och 

skapade en negativ reaktion från dedikerade heavy metal fans. Det visar att den 

exklusiva statusen för heavy metal kulturen blev påverkad då mainstream kulturen 

försökte popularisera konceptet av heavy metal band-logotyper. Grunden för att 

använda logotypen inom ett gruppsammanhang är att kunna vara en del av någonting 

större än sig själv. Det ger heavy metal fans möjligheten att skapa kontakter med 

varandra då intresset förmedlas visuellt. 

 

4. Logotypen skapar provokationer. För heavy metal fans kan en identitet vara att 

personen framhäver den rebelliska aspekten som den offentliga miljön uppfattar av den 

subkulturella genren. Det betyder att identiteten utformas efter att kunna synas och ta 

ställning till vad man står för. Då bandtröjor uppfattas av det offentliga som ett 

normbrytande uppträdande så kan det skapa en form av utanförskap enligt vår studie. 

Det vi har märkt utifrån empirin är att det finns olika grader av utanförskap beroende på 

hur obskyr logotypen är. Det gäller både i det offentliga och inom subkulturen då 

personen som bär en obskyr logotyp blir en egen subgrupp inom subkulturen. 

 

5. Logotypen skapar den personliga identiteten. Det är starkt framfört av både 

respondenter och forskare att bandtröjor är en del av personens identitet då logotypen 

representerar individen och subkultur den tillhör. Det är något som studien framför då 

logotypen förstärker personligheten och självsäkerheten hos personen. Det betyder att 

det finns en emotionell förankring mellan logotypen och kunden. Vi kom fram till att 
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personen känner sig mer komplett genom logotypen då den bidrar till personligheten 

och den allmänna uppfattningen av personen. Det kan bidra att om bandtröjan inte 

används kan det skapa en känsla av saknad hos användaren. Det kan bli en osäkerhet om 

konsumenten stöter på en annan person som säger sig vara hårdrockare men inte bär en 

bandtröja. I vår studie fann vi att det berodde på att den visuella assuransen om 

tryggheten inte finns. Resultatet visar att kunder som ser sig som hårdrockare men inte 

bär bandtröjan kan behöva att verbalt validera att personen är en hårdrockare. I studien 

fann vi att kunder som följer klädkoden kan känna en osämja mot de andra inom 

kulturen som slutar följa klädnormen och därmed inte längre visar vad de står för. I 

nutid råder det en till viss del acceptans inom subkulturen att inte följa klädkoden. Vi 

fann att grundtanken med logotypers användande är att kunna ta ställning mot det 

kommersiella beteendet och värna om individualismen hos kunden. Kunden som inte 

längre bär bandtröjan men ser sig som en hårdrockare värnar fortfarande om 

bandlogotypen. Vår undersökning visar att logotypen har en betydelse för kunden 

oavsett användning då det är en del av dess personlighet och identitet. 

 

Vi har sett att logotypen har olika lager av relationer som börjar med kundens första 

kontakt med bandlogotyper, och att personen visar lojalitet följt av att det skapar en 

gruppsamhörighet. Provokationen med bandtröjor blir ett sekundärt fenomen inom 

hårdrockskulturen. Det absolut viktigaste för kunden är att kunna förmedla sin identitet 

genom logotypen. Det är färden som hårdrockaren har följt från början då logotypen 

upptäcktes tills den har fått en plats i både hjärtat och minnet, vilket har skapat 

hårdrockarens personlighet. 

 

 

2. Vilken påverkan har heavy metal bands logotyper på kunden? 

 

I vår teori fann vi mycket som visar på att logotypen har en stor innebörd på 

konsumenten. Vetenskapliga forskare som Tero (2012), Van Grinsven och Das (2016), 

Callahan och Ledgerwood (2016), Doyle och Bottomley (2006) tillsammans med 

Weinstein (2000) sociologiska studie om hårdrockare gjorde detta mycket klart. Det 

blev stärkt av vår studie som tydligt visade på fyra sätt de blev påverkade. 
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1. Logotypen skapar ett intresse. Genomgående från vår empiriska och teoretiska 

analys var logotypens roll för att förmedla en image. Samtliga respondenter gjorde 

uttalanden kring hur logotypen behövde följa bandets budskap. Detta grundar sig i att 

logotypen skapar ett första intryck hos kunden, som kan genomföra påverkan att kunden 

vill lyssna på bandet eller inte.  

 

2. Logotypen skapar minnen. Bevisat av berättelserna från Rydberg, respondenten 

som har kvar sin tröja från när han var 11 år, och samtliga uttalanden kring hur 

bandtröjor inte kastas bort, så finns där ett starkt nostalgiskt element till tröjorna. Det 

skapar en långvarig lojalitet som vi anser påverkar kunden i den formen att de inte 

överger logotyperna utan drastiska skäl.  

 

3. Logotypen skapar en gemenskap. Vår empiriska analys påvisar att ett starkt 

element inom heavy metal kulturen är gemenskapen. Logotypen påverkar kunden i att 

han eller hon kan skapa uppfattningar om andra som bär logotyper personen känner 

igen. Genom logotypen kan därför konsumenten finna en samhörighet med andra 

kulturella medlemmar. Callahan och Ledgerwood (2016) styrker vårt empiriska resultat 

att det påverkar kulturens medlemmars beteende. Vår studie visar att kulturella 

medlemmar gärna anstränger sig för varandra, speciellt i de sammanhang där de vet att 

de kommer vara bland likasinnade. Vår studie visar även att kulturens medlemmar 

gärna sätter sig i kontrast mot de utanför kulturen. Genom logotypen flyr de vardagens 

bestämmelser och frigör sig från samhället. I jämförelse med samhället vill 

konsumenten visa sin tillhörighet. 

 

4. Logotypen ger en identitet. Förutom att logotypen ger identitet utemot kulturens 

andra medlemmar så ger det identitet för bäraren själv. Beläggen för detta var 

substantiell i vår undersökning. Kunden finner en identitet genom musiken och bandet 

som den bär. Logotypen ger bäraren en chans att känna sig som en hårdrockare. Med 

detta kommer en känsla av trygghet, bekvämlighet och stabilitet vilket gör bäraren mer 

självsäker och stärker dess egenskaper. Betydlig vikt ligger även i vilken logotyp som 

bärs. Det ger en vidare identitet inom de subkulturer som finns inom heavy metal 

kulturen. Logotypen ska heller inte bäras om kunden inte lyssnar på bandet. Det går 

emot ett av de fundamentala byggstenarna till varför tröjorna bärs: att stödja bandet.  
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Identiteten som blir funnen genom logotypen påverkar dess bärares stolthet att tillhöra 

kulturen. Detta bevisas av den förargning som skedde när H&M skapade 

massproducerade kläder med påhittade band-logotyper. Empirin har visat att logotypen 

står för något mycket mer än ett visuellt märke för ett band. Logotypens utformning, 

budskap, miljö och bandet den symboliserar kan påverka kunden. Kunden kan finna 

intresse, minnen, gemenskap och identitet genom logotypens påverkan. 

 

5.2 Svar på syftet 

Syftet från inledningen är följande: 

 

Syftet är att undersöka vilken påverkan heavy metal bands logotyper har och vilket 

budskap de förmedlar till kunden. Därefter vill vi undersöka vilken identitet dessa 

logotyper förmedlar till kunden. 

 

Då vårt syfte är så pass nära till våra forskningsfrågor känner vi att vi inte behöver göra 

en lång utvärdering av vårt syftes besvaring. Vi kan sammanfattningsvis framföra att 

vårt syftesmål blev uppnått då vi fann att heavy metal logotyper påverkar kunden 

genom en symbolisk representation av bandet och musiken, vilket är dess budskap. 

Logotypen förmedlar en identitet genom dess symbolik, som kunden därför bär för sitt 

egenskapande. 

 

5.3 Tillämpning och fortsättning av studien 

De praktiska implikationer av logotypens betydelse för kunden kan vara till nytta för 

företag och organisationer som använder sig utav visuellt lojala kunder. Delar av 

resultaten anser vi kan föras över till företag som förlitar sig på 

varumärkesmarknadsföring då vår studie visar hur logotypen förmedlar ett budskap av 

varierande grader till kunden. Det som vi har upptäckt är essentiellt för en lyckad 

varumärkesmarknadsföring är att logotypen inte ska missbrukas inom den kommersiella 

aspekten då värdet hos logotypen kan bli skadat. Vår studie visar att företag behöver 

värna om exklusiviteten hos varumärket. Teoretiskt bidrar studien att se hur 

hårdrocksfans upplever sin identitet genom logotyper. Resultaten har bidragit med svar 

kring vad för påverkan och relation hårdrockare har med logotypen. Vi har kommit upp 

med olika förslag till fortsättning av studien: 
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 Av resultaten på denna studie finns det ett behov av en fortsatt studie om 

förhållandet mellan logotypen och heavy metal då det teoretiska underlagen vi 

funnit fokuserade främst på logotypen eller kulturen för sig.  

 Vi ser gärna mer forskning kring heavy metal kulturen och dess normer. Vi 

anser att en undersökning kring vad för påverkan den kommersiella 

försäljningen av logotyper har på heavy metal kulturen hade varit intressant. Det 

är ett ämne som har nämnts i vår studie men vi upplever att där finns mer att 

undersöka och analysera.       

 Något vi fann extra intressant men som inte var relevant att beröra i denna 

uppsats var hur våra respondenter fann att kulturen var annorlunda mot andra 

musikkulturer. En vidare forskning om skillnader mellan musikkulturer hade 

varit mycket tänkvärd och hade kunnat bidra till liknande studier som vi gjort.
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

A. Respondenter 

Djupintervjuer skedde med privatpersoner vars profession gjorde de djupt insatta i 

heavy metal kulturen. 

Telefonintervjuer: 

 Edward Janson: ägare och bandbokare på Gefle Metal Festival (2017-05-09) 

 Grimner: Metal band. Medverkande var Johan Rydberg (flöjt), Henry Persson 

(trummor), Ted Sjulmark (sång & gitarr) (2017-05-09) 

 Melker Becker: medieproducent (2017-05-01) 

Fysiska intervjuer: 

 Mattias Lindeblad: medieproducent (2017-05-03) 

 Per Stålfors: logotyp-designer, rock-fotograf, musiker (2017-05-04) 

  

Intervjuerna blev med respondenternas samtycke inspelade och respondenterna fick 

frågorna i förväg. 

 

Intervjufrågor: 

 Hur blev du ett metal fan? Hur kom du in i kulturen? 

Syfte: få en bakgrund till respondenten och en bra uppvärmning för resterande 

intervjufrågor.  

 Varför tror du att metal fans bär tröjor med sina band? Vad händer när 

dom gör det? Hur blir dom i relation till andra i subgruppen? 

Syfte: Få en inblick i relationen mellan kund och logotyp 

Stödpunkter: 

o Lojalitet 

o Symbolik 

o Klädstil 

o Igenkänningsfaktor, kontaktpunkt 

 Vad betyder en logotypen för ett band? Vad har det för påverkan på 

konsumentens syn av bandet? (Hur viktig anser du att logotypen i 

marknadsföringssyfte?*) 



  

 

II 

Syfte: Få insikt i logotypens betydelse och påverkan för band och kund 

Stödpunkter: 

o Historiskt och nostalgiskt perspektiv, vad loggan säger om bandets och 

användarens historik samt nostalgifaktor 

o Nutida och första intryckets perspektiv, vad gör loggan för stunden, vad 

för första intryck ger den innan man lyssnat på musiken 

 Vad spelar logotypens utseende för roll mot konsumenten? 

Syfte: Diskutera närmare estetikens betydelse för sambandet mellan kund och 

logotyp 

Stödpunkter: 

o Smak hos kunden i annat än musik (klädstil) 

o Kompletterande faktorer som är typiskt för subklädstil 

 Kan man vara hårdrockare utan att följa klädkoden? Varför? 

Syfte: En närmare fråga för identitet hos konsumenten 

Stödpunkter: 

o Social status 

 

*I Edward Jansons intervju var frågan anpassad för hans specifika yrke. Frågan blev 

följande: 

 Hur viktig anser du att logotypen är i marknadsföringssyfte för arrangörer? 

 

 

B. Fokusgrupper 

Två fokusgrupper blev intervjuade. Fokusgrupperna fanns genom kontaktnät på sociala 

medier. Gruppernas medlemmar identifierar sig som hårdrockare, vilket var kravet för 

att kunna delta. Personernas musiksmak inom metal var mycket varierande för att 

säkerställa variation bland åsikter. Detta har skett i fysiska miljöer verbalt och inte 

virtuellt. Intervjuerna blev med respondenternas samtycke inspelad. 

 

Fokusgrupperna är följande: 

 Fokusgrupp 1: 3 personer, utförd i Kalmar (2017-05-10) 

 Fokusgrupp 2: 7 personer, utförd i Göteborg (2017-05-11) 

 

 



  

 

III 

  

I dessa gruppintervjuer var vi ute efter konsumentens perspektiv. Vi har därför inget 

specifikt syfte till varje fråga. Frågorna går istället ihop till ett gemensamt syfte: förstå 

relationen mellan kund och logotyp. 

 

Intervjufrågor: 

 Vad var er första kontaktpunkt med metal kulturen? 

Syfte: bakgrund till gruppmedlemmarna och uppvärmning för intervjun 

 Varför bär ni dessa metal tröjorna? I vilka situationer? 

 Vad avgör om du vill bära loggan eller inte? 

Stödord: 

o Estetiskt 

o i relation till musiken 

o i relation till bandet 

 Vad händer när ni bär era tröjor? 

Stödord: 

o Kontaktpunkt 

o Stolthet 

o Personlig klädstil 

 Vad gör ni med era gamla tröjor? Vad betyder de för er? 

 Där finns olika klädstilar inom metalsubgenrers (ex. Thrash & Glam). Vad 

för roll spelar loggans estetiska utseende i relation till det? 

Stödord: 

o Påverkan av första intryck 

o Kompletterings-faktorerna för den typiska stilen 

 Kan man vara hårdrockare utan att följa klädkoden? Varför?  

Stödord: 

o Social status 

 

 


