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Förord 

Denna uppsats har på många sätt varit givande och lärorik. Vi har skapat oss en djupare 

förståelse för marknadsföring i allmänhet och varumärkeshantering i synnerhet. Vi har 

genom uppsatsen fått möjlighet att applicera de teorier vi lärt oss under 

marknadsföringskurserna på verkligheten och fått chans att träffa människor med kunskap 

och erfarenhet i musikbranschen vilket har varit givande för uppsatsen men även för oss 

personligen. Därför vill vi rikta ett stort tack till de personer som gjort vår uppsats möjlig 

genom att medverka i intervjuer; Anders Hjelmtorp, Lars Tengroth, Magnus Söderqvist, 

Emil Larsson, Adis Adamsson, Mark Dennis och Michel Petré. Dessutom vill vi 

uppmärksamma vår handledare Olle Duhlin som på ett exemplariskt sätt guidat oss genom 

uppsatsen och hela tiden varit insatt i arbetet varpå vi haft givande diskussioner som gjort 

att uppsatsen kunnat utvecklas. Tack!   

 

Vi hoppas att uppsatsen uppfattas som intressant och inspirerande i ämnet kring 

artistvarumärkesutveckling. 

 

Kalmar, vårterminen 2011 

 

Caroline Chalmers Christina Enestig Ida Lindén 

 

_____________________ ____________________  ______________________ 
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Sammanfattning 

 

Titel: Utvecklingsprocessen bakom artistvarumärken – En studie 

utifrån ett branschperspektiv 

Författare:  Caroline Chalmers, Christina Enestig, Ida Lindén 

Handledare:  Olle Duhlin 

Kurs:  Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, HT 2009, 

  Linnéuniversitetet 

Nyckelord: Varumärke, artistvarumärke, process, musikbransch, identitet, 

nätverk, utveckling 

Syfte & forskningsfrågor: Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring processen i 

vilken artistvarumärket utvecklas för en framgångsrik karriär.  

 Detta genom att: 

 Se på vilka av musikbranschaktörerna som är inblandade i 

artistvarumärkesutvecklingen och hur de påverkar 

artistvarumärket.  

 Undersöka hur strategier används i musikbranschen för att 

utveckla framgångsrika artistvarumärken. 

 Undersöka hur de aktörer som påverkar artistvarumärket 

arbetar tillsammans. 

Metod: Vårt uppsatsarbete har främst präglats av en induktiv ansats men 

vår förförståelse för ämnet har bidragit till att den även visar på 

viss abduktiv karaktär. Vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning för att komma på djupet i vårt ämne samt öka 

förståelsen för det. Det empiriska materialet består av sju 
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kvalitativa, personliga intervjuer med personer på utvalda 

positioner i musikbranschen. 

Slutsatser: Skivbolag, bokningsbolag, förlag och management är de fyra 

huvudsakliga aktörer som påverkar artistvarumärkets utveckling. 

Hur aktörerna påverkar varumärket kan förklaras genom 

identitetsprismans olika delar, artistvarumärkets utgångsläge, 

bolagstyp och aktuell genre. Det empiriska materialet 

tydliggjorde musikbranschens avsaknad av uttalade 

varumärkesstrategier men en vidare analys klargjorde till trots 

att musikbranschens angreppssätt på artistvarumärken kan 

jämföras med identitetsskapande och positionering. Nätverket 

inom vilket aktörerna verkar för artistvarumärket presenteras 

utifrån en egen modell baserad på aktivitetslänkar, resursband 

och aktörsrelationer beroende av aktörernas relation till 

varandra. Processen genom vilken artistvarumärket utvecklas 

kan slutligen förstås genom de tre begreppen definiera, förstärka 

och kommunicera.  
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Abstract 

 

Title: The process behind developement of artist-brands - A study from an industry 

perspective 

 

The purpose of this thesis was to create understanding about the process behind an artist-

brand and the development that is necessary for its successful career. We aimed to 

investigate this by referring to three issues that would help us in our course of action. Our 

issues were to investigate which of the actors in the music industry that are involved in the 

progress and how they affect the artist’s brand. We also wanted to examine how strategies 

are used in the music industry for developing successful artist’s brands. Finally we wanted 

to look into how the actors are working together with each other when involved with an 

artist-brand.  Our case study were conducted based on interviews with seven different 

people from different companies of the music industry, for example record labels, 

publishers and management.  The study has shown for example that there are many actors 

involved in creating an artist-brand and we found a strategy that we consistently made 

reference to, to create understanding about the process.  
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1. Inledning 

 

1.2. Bakgrund 
 

Musikbranschen har genom tiderna genomgått stora förändringar. Musiken i sig har 

passerat flera format - från vinyl till kassett till CD, till att idag jämföras med vatten. Music 

like water är ett begrepp som presenterats av Kusek & Leonhard (2005) som båda länge 

varit involverade i musikbranschens utveckling, bland annat som professorer på Berklee 

College i USA. De menar att musik inte längre är något man äger utan att det istället är 

mobilt, tillgängligt och lika självklart som elektricitet eller vatten. Detta begrepp tydliggör 

hur synen på musik har förändrats och hur det också omkullkastat traditionella 

affärsmodeller. 

 

Kusek & Leonhard (2005) pratar om den förändrade musikbranschen utifrån det 

teknikskifte som skett, där datorn och Internets utveckling är den främsta anledningen till 

formatskiftet från CD-skiva till digitaliserad musik. Istället för att köpa fysiska skivor har 

konsumenter vänt sig till Internet för att konsumera musik i form av digitala mp3-filer eller 

genom att streama. Internets frammarsch och det faktum att musiken via Internet blivit 

mer tillgänglig både lokalt och globalt har samtidigt gjort det lättare att sprida och dela 

musik på ett sätt som inte var möjligt förr. Kusek & Leonhard säger att musikbranschen 

genomgår en stor och kraftig förändring som skakar om sättet vi ser på- och konsumerar 

musik vilket i sin tur påverkar traditionella affärsmodeller som vi beskrev ovan. 

 

Den digitala utvecklingen har inneburit både negativa och positiva förändringar för 

konsumenter, artister och branschaktörer. För konsumenter har det bland annat medfört 

att musik idag finns tillgängligt dygnet runt, var än vi befinner oss, tack vare iPods och 

mobiler.  För artister har det medfört att det blivit mycket lättare att nå ut med sin musik 

genom att till exempel sprida den via hemsidor som MySpace eller Youtube vilket också 
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bidrar till att konsumenter får tillgång till en mycket större mängd musik än vad som 

tidigare varit möjligt genom fysisk distribution av skivor. Till exempel kan ett garageband 

från Bollebygd idag nå en publik på andra sidan jorden lika lätt som grannbyn. Lägg där till 

att alla band och artister runt om över jorden kan sprida sin musik på detta sätt. Den 

digitala utvecklingen ger alltså ökade möjligheter, men även ökad konkurrens om 

konsumenternas uppmärksamhet. Då är det inte konstigt att det krävs mer av artisterna 

och bolagen för att vara den som uppmärksammas. 

 

Eftersom människor idag möter musik i fler situationer i vardagen och tillgängligheten till 

musik har ökat genom Internet och mobila, bärbara apparater tvingas artister och 

musikbranschaktörer ta till nya medel för att höras. Varumärket är här ett bra verktyg för 

att positionera sig i kundens medvetande och synas, något som kommit att bli extra viktigt i 

takt med att marknaden präglas av högre konkurrens. Ytterligare en faktor som påverkat 

det nya marknadsföringsklimatet kommer av en samhällsutveckling där Hultén m.fl. 

(2008) menar att människor i allt större utsträckning vill kunna identifiera sig med det 

varumärke man valt att konsumera. Av denna anledning är det viktigare för företag att vara 

medveten om vad varumärket kommunicerar samt hur man arbetar för att förmedla 

varumärkets personlighet och identitet. Detta anser vi även gäller för företag och 

varumärken inom musikbranschen. 

 

Kapferer (2008) pratar om att det är vanligt att tänka på varumärken som man tänker om 

människor, ett varumärke kan ha en personlighet och karaktär, en image och en identitet. 

Han menar vidare att vi skapar relationer till varumärken genom att ge varumärket 

mänskliga attribut. Det är lättare att skapa personliga relationer till människor än till 

produkter. Vi tror att relationer är speciellt viktiga när det handlar om musik. Vi köper inte 

en CD-skiva bara för produktens funktionella fördelar, utan snarare för den emotionella 

relation vi har till musiken eller artisten. Vår utgångspunkt är att människor kan vara 

varumärken, närmare bestämt att artister kan vara varumärken. Genom Kapferers teori 

kan vi finna liknelser i att mänskliga egenskaper och relationer är av stort värde i 

skapandet av varumärken. I och med det blir det också viktigt att tänka på hur varumärket 
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kommuniceras i form av image, personlighet och identitet för att fans ska kunna skapa just 

en relation till artisten, varumärket. 

 

I och med globaliseringen som vi beskrivit ovan, som skett som ett resultat av den digitala 

utvecklingen, och den ökade konkurrensen tror vi att detta är viktigare än tidigare. Fans 

har genom alla tider identifierat sig med sina idoler och artisterna har alltid haft sin egen 

image och identitet, och att fans skapar en relation till sina idoler är inte heller något nytt. 

Vad som däremot inte är lika etablerat är att se artister som varumärken. Tidigare har 

detta varit ett förhållandevis tabubelagt område, särskilt inom vissa genrer där 

varumärken anses vara för kommersiella och något som inte bör förknippas med musik. 

Man har inom branschen ansett att musiken är det som ska stå i fokus samtidigt som 

artistens egen personlighet ska lysa igenom och inte omstöpas för att passa en bredare 

marknad. Tiderna har dock förändrats och förutsättningarna för att lyckas med sitt artisteri 

likaså. Artister ”föds” idag in på en global marknad i och med den digitala utvecklingen, 

alltså artister som verkar idag har andra förutsättningar och ett annat utgångsläge än 

artister som verkade för 15 år sedan. Av den anledningen tror vi att varumärket måste 

genomarbetas väl om avsikten är att nå framgång som artist. Hur utvecklar 

musikbranschen artistvarumärken? Vilka parter är inblandade i utvecklandet av det? 

 

1.3. Problemdiskussion 
Utifrån ovan bakgrund till ämnet görs det tydligt att det har blivit lättare för 

musikbranschen att nå ut till fler marknader för musik, tack vare teknikutvecklingen och 

Internets framväxt. Det har blivit lättare att nå en större målgrupp då gränser suddats ut 

och avstånd inte längre är ett hinder. Detta har också medfört svårigheter. I en bransch 

som hela tiden utvecklas och där artister får allt svårare att sticka ut i mängden vill vi påstå 

att artistens varumärke har stor betydelse för en framgångsrik karriär. Det är av denna 

anledning vi finner det intressant att undersöka hur man inom musikbranschen går tillväga 

för att skapa, utveckla och underhålla en artists varumärke, för att på så sätt skapa 

framgångar. 
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Det är svårt att undvika varumärken i dagens samhälle. De finns överallt och påverkar oss i 

både små som stora val i vardagen. Alla har vi våra favoriter bland hyllorna, varumärken 

som lyckats med att förmedla ett budskap och som får oss att identifiera oss själva med 

varumärket. Varumärkena blir ett sätt att visa upp vem man är och vi använder dem för att 

skapa en personlig image. Av denna anledning ter det sig intressant att undersöka hur man 

arbetar med att skapa ett varumärke, i vårt fall en artists varumärke, för att nå ut till 

konsumenten på detta sätt. 

 

Kapferer (2008) nämner att image är något som mottagaren till varumärket bestämmer 

över och det är varumärkets identitet som är på avsändarens sida. Han fortsätter med att 

beskriva att för att varumärket ska anses som starkt måste identitet och image stämma 

överens och menar att det är viktigt att mottagaren, det vill säga musikkonsumenten, och 

avsändaren, det vill säga artisten, ser lika på samma varumärke. Vad Kapferer menar känns 

inte främmande när vi applicerar detta på artister som varumärken. Artisten personligen 

bidrar med en identitet till varumärket. Vidare kommer vi att analysera hur identiteten 

framställs för att skapa en image hos konsumenten, det vill säga hur detta strategiskt 

arbetas med inom musikbranschen, men vi kommer inte vidare att lägga fokus på 

konsumentens uppfattning av artistvarumärket. 

 

Ett exempel på en artist som medvetet arbetar med att förmedla sin identitet är The Hives 

som genom attityder och klädsel har lyckats skapa en profil som särskiljer dem från andra 

band i samma genre. The Hives utmärker sig genom att som rockband klä sig stiligt i 

klassiska svarta och vita kostymer som de konsekvent använder på scen och i annan 

exponering. De har genom synliga attribut och en kaxig attityd gjort sitt varumärke 

framträdande och konkurrenskraftigt genom att placera sig i publikens medvetande, det 

vill säga positionerat sig. Att positionera ett varumärke handlar, enligt Kapferer (2008), om 

att betona karaktärsdragen som särpräglar varumärket från andra varumärken, och 

samtidigt göra detta tilltalande för kunderna. Positionering handlar alltså mer om 

konkurrensmässiga grunder än om en självbild, vilket även Melin (1999) poängterar. Han 

menar att image kan vara ett ämne utan relation till andra varumärken. Med positionering 

gäller det däremot att förhålla sig till de andra varumärkena inom samma marknad. Just 
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därför är inte begreppen image och positionering av samma innebörd, dock är de 

närbesläktade med varandra. Detta innebär att både avsändaren och mottagarens visioner 

måste tas i beaktande för att till fullo få en bild om hur varumärket mottas. Då vi är 

intresserade av processen, och inte resultatet det frambringar hos konsument, är det dock 

mer relevant för oss att undersöka hur man inom branschen arbetar med 

artistvarumärkets identitet och att positionera varumärket för att på så vis försöka påverka 

konsumentens uppfattning om artistvarumärkets image. 

 

Ofta förknippar man en specifik artist och dess varumärke med den musik som levereras. 

Utöver musiken kan vi dock identifiera en mängd symboler och visuella attribut där till 

exempel foton, artwork och klädsel ger sig i uttryck genom varumärket. Vi tror att det 

visuella som återfinns kring artisten är en viktig beståndsdel i varumärket, särskilt då, som 

vi diskuterat, konkurrensen har hårdnat och det blivit viktigare att vara medveten om vad 

varumärket kommunicerar för att uppmärksammas av konsumenten och stå ut i mängden. 

Exempel på detta inom musikbranschen är artister med artistnamn som utmärker sig, till 

exempel det svenska punk/metalbandet Totalt Jävla Mörker. Genom endast namnet 

poängterar detta band vad deras varumärke står för och namnet blir på ett sätt en symbol 

för bandets värderingar. Ett annat exempel är det amerikanska hårdrocksbandet Kiss som 

på ett mycket tydligt sätt positionerat sig gentemot andra artister genom att i svart-vita 

ansiktsmålningar och scenkläder ta formen av olika figurer. Detta tror vi är något som 

skapas under en process med flera parter inblandade och vi finner det intressant att 

analysera dessa ”texter” bakom artistvarumärket och hur de kommer till. 

 

Artisten är knuten till många olika parter, till exempel skivbolag, management, förlag, 

bokning etc. Managementparten jobbar ofta väldigt nära artisten och är i flera fall artistens 

närmsta kontakt och kan därför ha stor påverkan på artistens varumärke. Samtidigt har 

artistens skivbolag rollen att marknadsföra artisten och dennes musik vilket gör att även 

denna part kan ha stort inflytande över hur varumärket skapas. Eftersom artisten är 

knuten till olika parter inom musikbranschen vill vi undersöka vilken påverkan dessa olika 

aktörer har på varumärkeskapandet och hur de arbetar tillsammans. 
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Vi har förstått att varumärket är en stor faktor för en framgångsrik karriär och finner det 

intressant att undersöka strategier, val och andra faktorer som påverkar varumärket. Hur 

utvecklas ett varumärke kring artisten genom identitet, symboler och positionering? Vi 

finner det intressant att undersöka hur man inom musikbranschen behandlar begreppet 

varumärke och strategiskt arbetar med det genom att utgå från hur processen ser ut i 

utvecklandet av varumärket för en framgångsrik karriär. 

 

1.4. Problemformulering 
Diskussionen kring det ämne vi finner intressant utmynnar i tre frågeställningar som 

tillsammans skall bidra till förståelsen för processen kring hur artistvarumärket utvecklas. 

Analysen kommer således behandla vilka aktörer som är inblandade i processen kring 

artistvarumärkets utveckling och undersöka hur dessa aktörer använder sig av strategier 

kring varumärkets identitet, positionering och konkurrens för att utveckla framgångsrika 

artistvarumärken. Detta för att förstå tankegångarna och besluten som ligger bakom 

varumärkesprocessen. Analysen kommer även undersöka samarbetet kring dessa aktörer 

för att se hur dessa arbetar tillsammans kring ett artistvarumärke och se vad det har för 

betydelse för utvecklingen.  

 

Vi kommer alltså att: 

 

● Se på vilka av musikbranschaktörerna som är inblandade i 

artistvarumärkesutvecklingen och hur de påverkar artistvarumärket.  

 

● Undersöka hur strategier används i musikbranschen för att utveckla framgångsrika 

artistvarumärken. 

 

● Undersöka hur de aktörer som påverkar artistvarumärket arbetar tillsammans.  
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1.4.1. Syfte 
Syftet är att skapa en förståelse kring processen i vilken artistvarumärket utvecklas för en 

framgångsrik karriär.  

 

1.4.2. Avgränsningar och förklaringar 
Då artisten som person är varumärket har vi valt att inte ta del av dennes perspektiv 

gällande varumärkesutveckling. Dels för att det kan vara svårt för artisten att se på sig själv 

utifrån som en produkt och dels för att vi främst är intresserade av hur musikbranschens 

aktörer påverkar utvecklingen kring ett varumärke. Vi tror samtidigt att branschaktörerna 

har mer erfarenhet och kunskap och på så vis kan se på artistvarumärket mer objektivt 

samt bidra med en bredare bild av processen i och med detta. 

 

Vi har valt att främst inrikta oss på aktörer inom musikbranschen som arbetar med 

populärmusik. Det betyder att vi inte ämnar undersöka folkmusik eller klassisk musik. Vi 

har ett varumärkesfokus och undersöker framgångsfaktorer karriärmässigt och anser att 

folkmusik och klassisk musik inte har samma kommersiella syfte som populärmusiken. 

1.5. Ordlista 
 

A&R Förkortning för Artist & Repertoar som är en titel på en person i musikbranschen som 

granskar musik och agerar talangscout till sitt bolag. Kan även vara artistens närmsta 

kontakt på det bolaget och ansvara för dennes utveckling. 

Att signa att kontraktera till exempel en artist till ett bolag. 

Bokningsbolag Bokningsbolagets verksamhet kretsar kring att boka artistens 

liveframträdanden på events av olika slag. 

Breaka: Engelskt uttryck försvenskat med betydelsen att lyckas eller slå igenom. 

Förlag - Musikförlaget hanterar rättigheterna kring ett inspelat verk och licensiering av 

användning av detta, bland annat genom att låtar matchas med artist eller att musiken 

synkroniseras till TV/film/reklam. 

Gatekeeper - Person eller annat som har tolkningsföreträde kring till exempel musik där 

dennes åsikt värderas högt. 
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Indieskivbolag/Indiebolag - Ofta mindre skivbolag som verkar oberoende av 

majorbolagen i fråga om kontraktering, produktion och distribution. 

Majorskivbolag/Majorbolag: Benämning på de fyra största skivbolagsaktörerna inom 

musikbranschen. 

Management: Består inte sällan av en person som är artistens närmsta kontakt och som 

kan ha till uppgift att sköta allt från artistens ekonomi till all kontakt utåt. 

Merchandise: Produktion och försäljning av varor med artistens profil, ofta i samband 

med en artists konserter eller på Internet. 

Pitcha - Att försöka sälja in ett förslag eller en idé. 

Playback - Förinspelad musik, det vill säga inte live. 

Populärmusik: Musik som uppkommit under 1900-talet och framåt med en känd 

upphovsman och som inte är folkmusik eller klassisk musik. 

Producent - Person som ansvarar för musikinspelningen, dels konstnärligt, dels 

administrativt. 

Skivbolag: Ett företag vars största syfte är att producera och sälja musik digitalt och i 

fonogramform. 

Streaming: Överföring av bland annat musik till allmänheten via digitala medier. 

Synka/Synkronisering Att applicera musik på rörliga bilder 
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2. Metod 

Ordet metod betydde ursprungligen ”vägen till målet”. Syftet med metodbeskrivningen är att 

göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma de följande resultatens och 

tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet. För att lättare visa hur vi gått till väga, både 

för läsaren och oss själva ska vi i metodbeskrivningen konkretisera detta. Här beskrivs 

metoden i form av kunskapssyfte, forskningsansats, forskningsmetod, insamlingsprocess, 

analysprocess, kvalitetskriterier och metodkritik.  

 

2.1. Kunskapssyfte 
Andersen (1998) poängterar att under insamlande av kunskap är det viktigt att vara 

medveten om vad vi undersöker och hur vi undersöker det. Detta kallar han för 

kunskapssyftet eftersom syftet till undersökningen ska vara avgörande för hur och vart 

man samlar in kunskapen. Andersen kategoriserar olika kunskapssyften som behandlar allt 

ifrån beskrivande kunskapssyften, där verkligheten i olika situationer beskrivs, till 

interventionsorienterande kunskapssyfte som ämnar att praktiskt göra något åt ett 

problem eller en situation. Vår uppsats har närmast vad Andersen beskriver som ett 

förklarande/förstående kunskapsyfte eftersom vi ämnar skapa en förståelse kring 

processen i vilken artistvarumärket utvecklas för en framgångsrik karriär. Andersen 

beskriver att den förstående undersökningstypen är förbunden med begreppen “avsikt” 

och “mening” och undersöker situationer genom exempelvis tolkning, helhetsbilder och 

symboler.  

 

2.2. Forskningsansats 
Patel & Davidsson (2003) och Wallén (1996) menar att forskningsansatsen handlar om 

vilken relation forskaren har mellan teori och empiri, det vill säga hur teori och empiri 

relateras till varandra. Wallén (1996) och Holme & Solvang (1997) nämner att det främst 

talas om två olika ansatser: den induktiva och den hypotetiskt-deduktiva. De menar att 
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induktion handlar om att utgå från datainsamling och utifrån materialet söka dra generella 

och teoretiska slutsatser utifrån en empirisk upptäckt medan den deduktiva ansatsen 

snarare söker bevisa en företeelse genom en hypotetisk teori. Betydelsen av den senare blir 

således att forskaren utgår från befintliga teorier som hypoteser och testar dessa mot 

verkligheten för att på så vis söka utveckla hypotesen eller skapa en ny. Den hypotetiskt-

deduktiva ansatsen bygger på att det från början finns en hypotes som kan testas för att 

bevisa sin trovärdighet. 

 

Andersen (1998) menar att det är svårt att placera forskning under respektive ansats och 

menar att det ofta resulterar i en kombination av de båda ansatserna. Utöver dessa två 

ansatser finns därför ytterligare en ansats som kombinerar hur de båda andra ansatserna 

relaterar teori och empiri - abduktion. Patel & Davidsson (2003) menar att en abduktiv 

ansats består av tre faser. Den första kännetecknas av att vara induktiv på så sätt att 

forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar en hypotetisk teori. I den andra fasen testas 

hypotesen mot verkligheten deduktivt för att sedan i den sista fasen utvecklas till en mer 

generell teori. 

 

Den relation vi har mellan teori och empiri präglas av en kombination av den induktiva- 

och deduktiva forskningsansatsen. Den induktiva forksningsansatsen gör sig tydlig 

eftersom vi från början varit intresserade av att undersöka ett visst problemområde och 

utefter det applicerat relevanta teorier för att skapa förståelse. Samtidigt har vi inte helt 

förutsättningslöst samlat empiri utan delvis format intervjuerna efter teorier som vi antagit 

skulle bli aktuella som ett resultat av vår förförståelse för ämnet vilket karaktäriserar ett 

deduktivt inslag. Vår förförståelse för musikbranschen och marknadsföring kommer av tre 

års utbildning inom området. Utefter den empiri vi sedan samlat in har vi använt oss av 

teorier som visat sig vara av betydelse för vår uppsats. Då vi kombinerat de båda 

ansatserna och under arbetets gång försökt utveckla vår teoretiska grund efter vad empirin 

säger kan vår forskningsansats jämföras med en abduktiv ansats för att öka förståelsen om 

hur vi gått till väga, då vår ansats präglas av både induktion och deduktion. 
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2.3. Forskningsmetod 
Enligt Patel & Davidson (2003) är kvantitativ och kvalitativ metod två sätt vilka skiljer sig i 

hur man genererar, bearbetar och analyserar den information som samlas in. De menar att 

kvalitativ metod används vid bearbetning av textmaterial medan kvantitativ metod 

används vid statistisk bearbetning.  Fejes & Thornberg (2009) utvecklar detta och 

exemplifierar att kvantitativ metod innebär att samla in material genom 

enkätundersökningar och annan liknande sifferdata och på detta sätt förklara hur något är. 

Den kvantitativa forskningsmetoden syftar mer på sifferdata förklarar Fejes & Thornberg 

och att kvalitativ metod fokuserar mer på orddata, till exempel observationer och 

intervjuer. Istället för att syftet då är att förklara något vill man med den kvalitativa 

metoden istället förstå materialet som insamlats. Vilken metod som bör användas beror på 

frågeställningen, menar både Holme & Solvang (1997) och Trost (2005). Om syftet är att 

finna “hur ofta”, “hur många” eller “hur vanligt” bör den kvantitativa metoden användas. 

Om syftet istället är att förstå eller hitta mönster är den kvalitativa metoden att föredra. 

 

Då vår frågeställning behandlar processen, det vill säga besluten, tankarna och 

strategierna, kring utvecklandet av ett varumärke krävs att vi går in på djupet i vårt 

material. Vi har därför funnit det nödvändigt att använda kvalitativ forskningsmetod då 

vårt huvudområde inte handlar om att förklara något, utan om att förstå. Fejes & 

Thornberg (2009) stöder på detta sätt vårt val av forskningsansats i förhållande till vårt 

syfte och frågeställning. Holme & Solvang (1997) menar att den kvalitativa metoden 

kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet och av ett försök att se det undersökta 

inifrån och på detta sätt skapa en djupare och mer fullständig förståelse för det som 

studeras. Vidare menar de att syftet med en kvalitativ forskningsmetod är att så autentiskt 

som möjligt återge mönster och strukturer. För att undersöka och skapa oss en förståelse 

för vårt valda syfte krävs det att vi får en närhet till forskningsobjektet vilket vi har försökt 

skapa genom personliga intervjuer. 
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2.4. Insamlingsprocess 
 

2.4.1. Kvalitativ intervjumetod 
Vi har funnit intervjuer vara det mest lämpliga sättet att förvärva empiriskt material med 

hänsyn till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Som vi tidigare beskrivit är det processen, 

det vill säga besluten, tankarna och strategierna, vi ämnar undersöka varför det ter sig 

naturligt att vända sig till de människor i musikbranschen som arbetar med detta. Valet av 

att göra kvalitativa intervjuer känns särskilt befogat eftersom vi vill kunna föra en 

diskussion med våra informanter för att på så vis komma djupare i ämnet. 

 

Intervjuer kan vidare utföras på olika sätt. Dels, menar Trost (2005), skiljer man på hur 

standardiserade intervjuerna är, det vill säga i vilken grad frågorna och situationerna är 

desamma för alla intervjuade, dels skiljer man på intervjuer beroende av hur 

strukturerade de är. Trost frambringar flera betydelser i begreppet strukturering där en av 

dem använder begreppet strukturering i förhållande till huruvida en fråga har fasta eller 

öppna svarsalternativ. Vi förhåller oss dock till den betydelse som säger att begreppet 

strukturering handlar om huruvida intervjun är strukturerad eller inte, det vill säga ifall 

den i termer av teman och frågor styrs av intervjuaren eller inte, oberoende av de svar som 

informanterna lämnar. 

 

Utöver dessa två intervjumetoder (standardisering och strukturering) kan själva intervjun 

också naturligtvis utföras rent konkret på olika vis till exempel via telefon, e-mail och 

ansikte mot ansikte. När vi nu rett ut detta vill vi ge en bild av hur vi själva tänkt kring 

insamlandet av empirin. 

 

Inför våra intervjuer hade vi utifrån en teoretisk förkunskap kring ämnet försökt ringa in 

några viktiga områden som vi ville diskutera inom vilka vi sedan formulerade ett antal 

frågor. Intervjumallen fungerade sedan i praktiken mer som en guide än som en mall, 

något att luta sig mot i de fall samtalen inte var lika självgående eller hamnade på sidospår. 
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Frågorna ställdes i den ordning som kändes naturlig för varje enskilt samtal för att på så 

sätt försätta den intervjuade i en samtalsposition snarare än en förhörsposition. Även 

oplanerade följdfrågor ställdes under samtalets gång beroende av intervjupersonens svar. 

Genom detta vill vi säga att vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuteknik. Ryen 

(2004) tar upp den halvstrukturerade intervjun som den som är vanligast och menar att 

den kännetecknas av att forskaren på förhand bestämt relevanta teman och särskilda 

huvudfrågor som samtalet sedan hålls till. På detta sätt har forskaren möjlighet att styra 

samtalet i rätt riktning utan att för den sakens skull vara bunden till precisa formuleringar 

och ordningsföljd. 

 

Vad gäller standardisering har samma intervjumall som skapades i förväg använts för alla 

intervjuer med viss korrigering av frågeföljd etc. efter hur det enskilda samtalet 

framskridit, som vi beskrev ovan. Vi har alltså haft ett halvstandardiserat och ett 

halvstrukturerat angreppssätt på intervjuerna. Även om intervjumallen är strukturerad i 

sin helhet har den som vi beskrev ovan mer använts som en vägvisare eller hjälp i nödfall 

då vi redan innan intervjuerna var inställda på att försöka skapa ett samtal där 

informanten är engagerad och kan påverka det utifrån sin bakgrund. På detta vis menar vi 

att vi kommer närmare inpå intervjupersonen och får ta del djupgående information som 

vi annars kanske skulle ha gått miste om. 

 

2.4.2. Urval 
Holme & Solvang (1997) framhåller att även om den kvalitativa metoden inte byggs på 

generaliserande statistik har urvalet trots allt stor betydelse för resultatet. Eftersom syftet 

med intervjuerna är att få en djupare förståelse för ämnet krävs att intervjupersonerna har 

relevant kunskap och/eller erfarenhet varför dessa inte kan väljas ut slumpmässigt. 

 

Trost (2005) menar att man i de flesta kvalitativa studier önskar få bredd och olikhet i sitt 

urval eftersom, som Holme & Solvang (1997) menar, syftet inte är att dra generella, 

statistiska slutsatser där trovärdigheten byggs på att informanterna har samma 
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förutsättningar och bakgrunder. Istället, menar Trost, bör man eftersträva en heterogen 

urvalsgrupp inom en homogen ram. 

 

När vi valde ut informanter utgick vi från några kriterier som vi satt upp utifrån vår 

förkunskap kring ämnet. Vi ansåg det vara viktigt med olika perspektiv varför vi valde att 

intervjua människor från olika delar av branschen som vi anser vara knutna till artisten 

och dess varumärke. Detta var dessutom relevant för den första av våra forskningsfrågor 

då den behandlar vilka olika parter som är inblandade och hur dessa arbetar tillsammans. 

Vidare sökte vi informanter med en viss nivå av kunskap och framför allt erfarenhet varför 

vi vände oss till bolag som vi visste hade jobbat med framgångsrika artistvarumärken. De 

bolag vi vänt oss till varierar även storlek vilket var ett kriterie för att få en bredd på 

urvalet och kunna urskilja om de artbetar på olika sätt. För att få tag i rätt person att 

intervjua på dessa företag gick vi dels efter vår kunskap om nyckelpersoner i branschen, 

dels efter vilka företagen själva rekommenderade men också genom att på hemsidor hitta 

rätt personer efter titel. På detta sätt har vi funnit en urvalsgrupp där det heterogena ligger 

i att informanterna genom sina olika bolag har olika relation till artisten, och det homogena 

ligger i deras kunskap och erfarenhet av framgångsrika artistvarumärken. 

 

Anders Hjelmtorp, CEO - Export Music Sweden 

Hjelmtorp har lång och bred erfarenhet från musikbranschen och arbetar idag med att 

uppmärksamma svenska artister utomlands och har därmed god kontakt med dessa samt 

managers och andra aktörer kring artisten. Export Music Sweden startades och finansieras 

av den svenska musikbranschens intresseorganisationer vi tror därför att Hjelmtorp kan ge 

en övergripande och förhoppningsvis objektiv bild av varumärkesprocessen. 

 

Emil Larsson, Agent, A&R - Live Nation 

Emil Larsson företräder ett stort bokningsbolag och arbetar dels med att kontraktera 

artister till bolaget, dels med att boka bolagets befintliga artister till konserter och 

evenemang. Larsson har nära kontakt med artister och deras managers vid planerandet av 

bokningar och vi tror att hans kunskap kan bidra till förståelsen för varumärkesutveckling 

från ett bokningsbolags perspektiv. 
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Lars Tengroth, A&R - Playground Music Scandinavia 

Lars Tengroth företräder ett indieskivbolag och ansvarar för artister och repertoar, 

nykontrakteringar, att ta fram produkten samt att denna hanteras internt av försäljnings- 

och promotionavdelningen. Tengroth har lång erfarenhet av branschen och arbetar nära 

artisten varför hans kunskap och erfarenhet är värdefull för våra frågeställningar. 

 

Michel Petré, VD - Catchy Tunes/Family Tree 

Petré är VD för ett indieskivbolag och arbetar främst med artister inom dance-genren, 

bland annat flera artister som är intressanta för oss ur ett varumärkesperspektiv. Petré 

tillför bredd genremässigt i vår undersökning. 

 

Mark Dennis, Marketing Director - Universal Music 

Mark Dennis arbetar som chef för marknadsavdelningen på Sveriges största skivbolag och 

företräder därmed ett majorskivbolag. Dennis har det övergripande ansvaret för 

marknadsföringen av artister varför vi tror att han kan bidra med bra insyn i skapande, 

utveckling och underhåll av ett artisvarumärke. 

 

Magnus Söderqvist, Manager, Head of A&R - Catapult Music Group 

Magnus Söderqvist arbetar som manager för ett mindre managementbolag. Trots bolagets 

ringa storlek har Söderqvist skapat stora möjligheter karriärsmässigt för nya artister. Han 

har en nära dialog med sina artister och arbetar för deras individuella framgång varför vi 

tror att varumärkesprocessen är en del av hans vardag. 

 

Adis Adamsson, Manager - Artist Company Ten 

Adamsson arbetar som manager för Artist Company Ten som främst är ett 

managementbolag men även ett artistutvecklingsbolag samt bedriver förlagsverksamhet.  

Adamsson arbetar med nya artister från grunden som sedermera nått framgång. Han är 

också den enda som vi vet besitter en högskoleutbildning i marknadsföring vilket vi finner 

intressant för vår uppsats och ämnet. 

 



25 

 

 2.5. Analysprocess 
 

2.5.1. Intervjusituation      
Processen i vilken analysen kommer till startade för vår del redan då intervjuerna 

genomfördes. Vi tror att en analys av informanternas svar sker i samma ögonblick som de 

uppstår. Av denna anledning bestämde vi på förhand att en person ställde huvudfrågorna, 

en ställde relevanta följdfrågor och en tredje observerade och antecknade under intervjun. 

Intervjuerna spelades in och gruppens tankar som framkommit under intervjun 

dokumenterades. Vi tror att det är nödvändigt att spela in intervjuerna dels för att kunna 

fokusera på att ställa frågor men också för att i efterhand inte omedvetet göra en 

modifiering av sanningen. Situationerna i vilka personerna blivit intervjuade var av olika 

slag i och med att vi besökt dem på sin arbetsplats eller på ett café. Av de sju intervjuerna vi 

gjorde genomfördes en av dem på ett café. Vi märkte att intervjun som genomfördes på 

cafét hade mer tendenser av en dialog i jämförelse med de intervjuerna vi gjorde på 

respektive informants arbetsplats då intervjun mer liknade ett förhör. Detta tror vi 

kommer av att vi som forskare kände oss mer avslappnade och på samma nivå som 

informanten vilket bidrog till en mer öppen intervju och att vi därför kanske fick ut mer av 

just denna. Varje intervju varade cirka en timme vilket var den tid informanterna kunde ge 

oss men samtidigt så mycket som behövdes.   

 

2.5.2. Tolkning 
Repstad (1993) menar att tolkningsprocessen av ett analysarbete kräver att författaren är 

kreativ och fantasifull i sitt analyserande men att det också innebär en risk för att analysen 

avviker från texten(empirin) och istället blir en avspegling av författarens värderingar. För 

att minimera risken att var och en svävar iväg i sin egen tolkning har vi analyserat vad 

innebörden i varje tema ska vara tillsammans. Repstad (1993) menar att idealbilden av 

tolkningsprocessen är att först läsa igenom texten för att få en helhetsbild för att därefter 

gå tillbaka till teman eller utsagor för att försöka hitta deras innebörd och betydelse för att 

sedan se texten som en helhet. Detta är i stora drag hur vi gått tillväga i vår analysprocess 

vilket beskrivits ovan. 
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Eftersom vi har en kvalitativ metodinriktning betyder det att vi tolkar vår empiri och måste 

ta hänsyn till tolkningsläran hermeneutik. Transkriberingen av intervjuerna gjordes 

ordagrant i textform för att på så vis undvika att göra en tolkning av tolkningen. Den 

samlade empirin analyserades på ytlig nivå i ett första skede för att finna tendenser till 

mönster, för att se åt vilket håll materialet pekade. Dessa funna teman utgjorde sedan 

ramen för det teoretiska insamlandet vilket tydliggör vår induktiva ansats. Vårt syfte är att 

skapa en förståelse för varumärkesprocessen och hur aktörer samarbetar för artistens 

framgång. Då syftet inte går att beskriva eller förklara med ett orsakssamband blir det vår 

uppgift att tolka vad empirin säger för att få en förståelse för varumärkesprocessen och 

aktörernas intentioner. Vi har genomgående i analysen vävt samman våra tolkningar av det 

empiriska materialet med direkta citat från informanterna för att öka trovärdigheten, ge 

läsaren en chans att förstå vår tolkning samt göra sin egen. Vi tror att detta är viktigt då det 

inte alltid är säkert att informanterna ger oss all information de besitter av olika skäl.  

 

2.6. Kvalitetskriterier 
Lincoln & Guba menar att kriteriet för validitet inom den kvantitativa forskningsmetoden 

kan översättas med “trolighet” i den kvalitativa forskningsmetoden (Nylén 2005). Kriteriet 

är förknippat med genomförandet av datainsamlingen och beroende av hur länge och 

intensivt forskaren befunnit sig i den studerade miljön (Nylén 2005). Vi anser att vår 

förförståelse för ämnet kan jämföras med en intensiv och lång vistelse i miljön då denna 

inte bara innefattar tre års utbildning inom området utan även praktisk tillämpning av våra 

kunskaper i integration med branschen genom skarpa case, praktik och jobb. Detta gör att 

vi så att säga befunnit oss i miljön inte bara under forskningsperioden eller under de 

faktiska intervjuerna. Detta i sin tur gör att vi under processens gång bedömt materialets 

rimlighet i förhållande till denna förförståelse. 

 

Ett annat kriterie som motsvarar den kvantitativa forskningens validitet inom den 

kvalitativa forskningen är “överförbarhet” som visar prov på hur väl resultatet går att 

överföra på liknande sammanhang (Nylén 2005). För att uppnå överförbarhet valde vi att 
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utgå från ett bolagsperspektiv istället för individperspektiv. De bolagstyper som återfinns i 

vår studie existerar i denna form över hela världen och är alltså ingen lokal företeelse. Även 

om musikbranschen är en bransch i kontinuerlig utveckling är bolagsstrukturerna trots det 

relativt oföränderliga. Av denna anledning har vi valt att intervjua individer på bolag och 

frågat dessa hur de på respektive bolag arbetar med artistvarumärkesutveckling istället för 

hur de personligen arbetar med detta. Däremot kan roller och funktioner på dessa bolag 

komma att förändras i framtiden varför vi inte vågar hävda att resultatet kan appliceras på 

musikbranschen längre fram i tiden. Vi vågar dock påstå att överförbarheten som det ser ut 

idag är hög i relation till en så pass föränderlig bransch. 

 

För att uppnå livfullhet och detaljrikedom som Nylén (2005) vidare menar är ett kriterie 

för trovärdighet i den kvalitativa studien har vi låtit analysen präglas av direkta citat och 

exempel från verkligheten som styrker eller visar på den tolkning vi gjort. Vi har funnit det 

mindre relevant att redogöra för empirin i ett eget kapitel då vi som ovan beskrivit istället 

integrerat detta i analysen för läsbarhetens skull. Genom detta vill vi också hänvisa till 

analysen för läsarens bedömning av konfirmerbarheten, det vill säga hur 

“forskningsresultatet ska kunna bekräftas inom ramen för den skrivna rapporten” (Nylén 

2005:158) och hur läsaren genom det empiriska materialet ska kunna komma fram till 

samma slutsatser.  

 

2.7. Metodkritik 
Som vi ser det finns det främst två saker i vårt metodiska tillvägagångssätt att kritisera där 

båda handlar om insamlandet av empiri. Det första handlar om valet av intervjupersoner. 

Som utomstående kan det ofta vara svårt att veta vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar en 

person har endast baserat på arbetstitel. Detta har vi fått erfara under arbetets gång och vi 

har i efterhand fått en större förståelse för vilka som har närmast kontakt med artisterna 

och deras utveckling och därmed vilka som kanske kunnat ge oss mer detaljerade eller 

insiktsfulla svar i förhållande till vårt syfte och forskningsfrågor. 
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Det andra som kan kritiseras i vår insamlingsprocess handlar om när vi tidsmässigt gjorde 

vår empiriska insamling. Denna utfördes relativt tidigt i förhållande till resterande 

arbetsmoment vilket gjorde att vi vid denna tidpunkt inte till fullo hunnit genomarbeta 

syfte, forskningsfrågor och ramarna för intervjuerna. Detta i sin tur kan ha haft påverkan 

för det slutliga resultatet. Å andra sidan har detta givit oss mer tid till bearbetning av 

empirin vilket förhoppningsvis lett till en bättre och djupare tolkning av materialet. 
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3. Teori 

Då vi har valt att undersöka hur artistvarumärken utvecklas inom musikbranschen vill vi 

inleda med att skapa förståelse för hur ett varumärke kan anta en mänsklig gestalt. Efter det 

förklaras hur varumärken genom en process definieras, förstärks och kommuniceras. Kapitlet 

avslutas sedan med teorier som ska hjälpa oss att analysera hur aktörer inom 

musikbranschen samarbetar i ett nätverk. 

 

3.1. Artister som varumärken 
För att förstå hur varumärken även kan ha mänsklig gestalt vill vi ge vår egen beskrivning 

av hur ett artistvarumärke kan förstås då teorin kring detta är relativt bristfällig. 

Artistvarumärken till skillnad från produktvarumärken utgår från människan som kärna 

istället för produkten, vilket ger andra förutsättningar för dem som ska arbeta med det. En 

annan skillnad mellan produktvarumärken och personvarumärken är att den första kan 

mixtras med för att ta olika form, medan den sista inte är lika föränderlig då det handlar 

om en människas personlighet i grunden. Båda kan dock besitta värden, associationer och 

definieras, utvecklas, förstärkas och kommuniceras till en annan part. 

 

Haig (2004) säger att personer som är varumärken bygger en varumärkesidentitet som 

endast består av en förenklad version av sig själv, då syftet är att göra ett bra intryck för en 

viss publik och konsument. En person som varumärke har enligt Haig lyckats då personen 

bli en levande industri inom den marknad där denne är verksam. 

 

Ett exempel som används i Haigs (2004) bok är artistvarumärket Jennifer Lopez. Hon har 

fått utmärkelsen som den största varumärkesskaparen i nöjesindustrin och har 

uppmärksammats för sin noggrant anordnade varumärkeskampanj. Fokuseringen i hennes 

varumärke ligger inte endast i musik utan varumärket har expanderats till andra områden 

såsom film, kläder och parfym. Framgångarna i detta varumärke menar Haig är Lopez egen 

bakgrund som framhävs i det mesta hon gör. Det blir ett emotionellt samband då hon 
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berättar om hennes hårda uppväxt och förvandlingen som framgångarna lett till. Dock ska 

här tilläggas att denna expansion till andra marknader än musik inte är nödvändig för att 

kunna ses som ett artistvarumärke, anser vi. Det finns mycket annat kring artisten att jobba 

med som fortfarande handlar om artisten som enbart artist och inte modedesigner, 

skådespelare o.s.v. 

 

Haig (2004) jämför artistvarumärken med produktvarumärken som Coca-Cola som 

ständigt måste jobba med att beröra människor känslomässigt, och menar att med ett 

personvarumärke är redan den förmågan inbyggd. Andra förmågor som Haig poängterar 

att ett personvarumärke har är förmågan att sprida budskap och ambition. 

Personvarumärken, och i exemplet innan artistvarumärken, kan på ett mer trovärdigt sätt 

sprida budskap som konsumenter tar till sig lättare, och ger dem känslan av att inte vara 

manipulerande som oftare kan vara fallet med produktvarumärken. Genom att varumärket 

innehåller personens egen historia bidrar detta till en känsla av äkthet i konsumentens 

ögon, personvarumärket agerar på detta sätt mer som en förebild och konsumenter känner 

sig som en del av framgångarna genom att handla varumärkets produkter. Varumärkets 

produkter inom artistvarumärken i detta fall är bland annat CD-skivor, konsertbiljetter och 

merchandise. 

 

3.2. Processen att utveckla varumärket 
Nilson (1999) menar att varumärken etableras genom en process vilket vi tror kan ge 

förståelse för hur även artistvarumärken utvecklas. Varumärkesutvecklingsprocessen, 

vilket är skapandet och byggandet av varumärken, innehåller alla de aktiviteter som bidrar 

till att etablera det rykte och de värden som varumärket symboliserar och associeras med, 

menar Nilson. 

 

Nilson (1999) förklarar att varumärkesutvecklingsprocessen går att likna vid en resa där 

målet är fastställt och uppfattningen bildad om hur det ska nås, men varumärkets 

utvecklingsprocess är inte alltid så rak och tydlig som många modeller vill visa. Nilson 

menar dock att resan i sig är en hjälp att nå det tilltänka målet och han beskriver denna 
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resa som en process bestående av tre steg, vilken också kommer att utgöra strukturen för 

diskussionen kring ett varumärkes utveckling.   

 

Definiera  Förstärka  Kommunicera 

 

 

3.2.1. Definiera 
Det första steget handlar om att definiera varumärkets nuvarande position och status, så 

att man vet var varumärket befinner sig när resan påbörjas. Nilson (1999) menar att det är 

nödvändigt att definiera var varumärket befinner sig och analysera miljön som är kring det 

för att göra sig klar med den aktuella positionen. Ett varumärkes position är av största 

värde inom det första stadiet på modellen, då det inte finns någon möjlighet att fortsätta 

utan detta. Här definieras vad varumärket består av, vad varumärkets kärna utgörs av och 

vilka värden det skall associeras. 

 

Ett varumärke bör definiera vad som skapar värde för kunden menar Nilson (1999) och 

fortsätter med att beskriva två typer av karaktärsdrag hos värden, konkreta och abstrakta. 

Konkreta värden är verkliga aspekter av varumärket och handlar om objektiva snarare än 

subjektiva uppfattningar om vad en produkt innebär, till exempel en produkts rationella 

fördelar som hastighet, pris etc. Abstrakta värden är immateriella och fokuserar på 

subjektiva och emotionella värden bakom ett varumärke, med andra ord de känslor och 

associationer som uppstår vid tanke på varumärket. En skillnad mellan dessa inriktningar, 

som Nilson poängterar, är att de abstrakta värdena inte ska expanderas men att de 

konkreta inte skadas av att bli flera. Om de abstrakta värdena skulle ökas skulle detta 

endast göra kunden förvirrad. Att ha information om dessa två olika typer av värden 

underlättar processen och gör den enklare att driva framåt. Men oavsett om värdena är av 

dessa två karaktärer är ett första steg i processen att definiera vilka kärnvärden som finns. 

 

Nilson (1999) framhäver vikten av att definiera värden som ett första led i 

varumärkesprocessen och SWOT-analysen som presenteras av Armstrong & Kotler (2009) 
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är ett verktyg för att ta fram dessa värden som utgör varumärkets situation på marknaden. 

De menar att företag genom SWOT analysen kan utreda ett varumärkes styrkor (strength), 

svagheter (weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Armstrong & Kotler 

menar att styrkor och svagheter är interna faktorer som företaget själva kan påverka 

medan möjligheter och hot är extern påverkan som företaget ska vara medvetna om för att 

kunna vända till sin fördel.   

 

Melin (1999), som är forskare i varumärkesstrategi, hävdar att varumärken har olika 

funktioner beroende på ur vems perspektiv det betraktas. Det finns fyra aktörer som Melin 

anser har intresse för varumärket, dessa är lagstiftaren, märkesinnehavaren, konsumenten 

och konkurrenten. Dessa fyra har alla olika sätt att betrakta varumärket på. Vi har valt att 

fokusera på en av dem, nämligen perspektivet sett från märkesinnehavaren, då vi finner 

detta perspektiv mest aktuellt för vårt syfte. Att betrakta varumärket utifrån denna aktör 

hoppas vi ger oss en bra bild av hur märkesinnehavaren, i vårt fall artisten och dess 

kringarbetande parter, kan arbeta med ett varumärke. 

 

Enligt Melin (1999) har märkesinnehavaren från sitt perspektiv fem huvudsakliga 

funktioner som bidrar till ett starkt varumärke. Två av dem kommer att behandlas under 

detta första stadium, och de resterande tre under det andra stadiet då vi menar att de 

behandlar olika faser i utvecklingsprocessen. Dessa fem funktioner är varumärket som 

informationsbärare, identitetsbärare, positioneringsinstrument, tillväxtgenerator och 

konkurrensmedel. Melins fem varumärkesfunktioner klargör på vilka olika sätt ett 

varumärke kan arbetas med vilket är intressant ur ett musikbranschperspektiv för att på 

samma sätt analysera hur ett artistvarumärke betraktas och därmed hur det arbetas med. 

 

Informationsbärare innebär varumärkets individualiserande och identifierande förmåga 

att ge konkreta fakta om produkten och dess innehåll. Informationen grundas i funktionella 

egenskaper och framställs vanligen med rationella argument. Ett varumärke som 

informationsbärare fokuserar med andra ord på fakta och resultat. (Melin 1999) 
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Genom andra argument, emotionella, kan varumärken som identitetsbärare urskilja sig 

från sina konkurrenter. Grunden i varumärket som identitetsbärare är för 

märkesinnehavaren att finna ett sätt att frambringa det unika i varumärket. Melin (1999) 

fortsätter med att säga att genom att använda varumärket som identitetsbärare bidrar det 

till en mer sofistikerad form av marknadsföring där historisk bakgrund, namn och 

geografisk ursprung räknas in. 

 

3.2.2. Förstärka 
Det andra stadiet i Nilsons (1999) modell för ett varumärkes utvecklingsprocess utgår från 

den definition som skapats i det tidigare stadiet. Detta stadie i processen handlar om att 

förstärka de olika delarna av varumärket som tidigare definierats för att på så sätt skapa en 

starkare bild av varumärket. Nilson poängterar att viktiga delar att förstärka är 

varumärkets position genom positionering samt varumärkets personlighet. 

 

Montoya (2002) förklarar sin syn på varumärkets personlighet. Ett varumärkes 

personlighet är den del av varumärket som liknar mänskliga attribut och beskriver de 

värderingar och förmågor det har. Då företag allt oftare har ekonomiska intressena med 

sina varumärken gäller det att veta vad som säljer innehållet i varumärket mest effektivt. 

Montoya kommer fram till att det är personligheten som är det starkaste vapnet. Genom 

varumärkets personlighet bildas relationer och även ett samband mellan konsument och 

varumärke. Ett varumärkes personlighet är inte samma sak som att en hel person är 

varumärket, men det går åt den riktningen. Ett varumärkes personlighet är mer den 

bestående uppfattningen av personen, inte själva personen. 

 

Vi talade tidigare om Melins (1999) fem sätt att se på ett varumärke ur 

märkesinnehavarens perspektiv. Att se varumärken som tillväxtgeneratorer, det vill säga 

som en språngbräda för att utveckla nya produkter under varumärket, kan utifrån den 

uppnådda lojaliteten till varumärket bidra till en stärkt position på marknaden. Genom 

lojalitet från konsumenter kan märkesinnehavaren göra valet att exploatera värdet i 

varumärket till ytterligare produkter. Potentialen till tillväxten grundar sig i den unikhet 
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som återfinns i konsumentens ögon och som vidare medför ett attraktivt mervärde för 

denne. Melin menar på så sätt att ett varumärkes potential är en värdefull tillgång. 

 

Den viktigaste funktionen ett varumärke har utifrån vårt valda perspektiv är hur 

varumärket fungerar som konkurrensmedel, menar Melin (1999). Varumärket som 

konkurrensmedel ger märkesinnehavaren makten att kommunicera direkt med 

konsumenten, vilket underlättar byggandet av lojala kunder. Märkesinnehavaren behöver 

på så sätt inte gå via en detaljist vilket resulterar i att denne får en dominerande position i 

distributionskedjan. Detta leder till att varumärket har utvecklats till ett starkt 

konkurrensmedel i förhållande till andra produkter och inte minst i förhållande till 

detaljisterna. Märkesinnehavaren har på detta sätt satt sitt varumärke i en styrkeposition. 

Den grundläggande förutsättning för att varumärket ska vara som konkurrensmedel är att 

det skapar värde för både företaget bakom varumärket samt för konsumenten. 

 

Positionering är ett mycket viktigt begrepp som ofta tas upp i samband med 

varumärkesutveckling varför det känns befogat att ta upp det även här då vårt ämne 

handlar om just processen kring varumärkesutveckling. Teorierna kring begreppet skall 

hjälpa oss att förstå huruvida detta är viktigt eller inte i förhållande till artistvarumärken. 

 

Uggla (2006), som är doktor i Brand Portfolio Management, refererar i sin bok till Kapferer 

som han anser beskriver begreppet positionering i ett sammanfattande och bra vis. 

Kapferer beskriver positionering som ett nödvändigt begrepp då alla val som görs är 

komparativa och att det då är nödvändigt att betona det område där man är som starkast. 

 

Att se på varumärket som ett positioneringsinstrument är Melins (1999) sista funktion sett 

från märkesinnehavarens perspektiv, vilket syftar på den segmentering som varumärken 

kan göra. Företaget fokuserar på en specifik målgrupp och deras behov samt med hänsyn 

till konkurrenterna och deras positioner. Här handlar det om att förstärka de värden som 

finns kring varumärket för att stärka sin position på marknaden såväl som i kundens 

medvetande. 
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För att förstå hur positionering kan appliceras på artistvarumärken vill hänvisa till Cobbin 

(1998)  som menar att ett varumärkes positionering måste ta hänsyn till kundens behov. 

Genom ett positioneringsuttalande ska det tydligt framgå hur varumärket tillfredställer 

kundens behov på ett sätt som inte ett annat varumärke kan göra. Cobbin exemplifierar i 

artisvarumärken och poängterar att det inte räcker med bra “vibes” eller “beats” för att 

positionera sitt varumärke utan att positioneringsuttalandet på ett djupare plan måste 

tillfredställa kundens behov för att de ska vilja konsumera musiken.   

 

3.2.3. Kommunicera 
Att kommunicera varumärket menar Nilson (1999) handlar om att utveckla och jobba med 

annonsering. Vi kommer istället använda teorier som beskriver hur man kan kommunicera 

den definition och de förstärkta värden som uppkommit genom processens gång. Dessa 

värden, så som konsumentens uppfattning om varumärket (position), personlighet och 

konkreta produktvärden, menar vi innefattas i begreppet identitet vilka därmed alltså bör 

kommuniceras genom varumärkesidentiteten.   

 

Kapferer (2008) menar att varumärket måste ha karaktär, värderingar och vidare en 

identitet för att på så sätt kunna kommunicera med kunden. Kapferer illustrerar ett 

varumärkes identitetsuppbyggnad genom vad han kallar identitetsprisma. Prisman tycker 

vi på ett tydligt och genomgående sätt visar på olika dimensioner genom vilken identiteten 

kan kommuniceras, relationen mellan interna och externa dimensioner samt mellan 

avsändare och mottagare. Vi kommer i det nästa att redogöra för denna prismas sex delar; 

produktattribut (physique), personlighet, kultur, självbild (self-image), reflektion 

(reflection) och relationer. Vi finner detta vara en relevant modell att använda för att 

sedermera genom denna kunna analysera hur olika aktörer arbetar med olika delar av 

artistvarumärket. 

 

1. Produktattribut menar Kapferer (2008) består både av produktens fysiska särdrag och 

kvaliteter, det vill säga hur produkten ser ut, vad den gör och vilka attribut som 

positionerar den. Vidare hävdar Kapferer att varumärken är “two-legged value-adding 
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systems” (2008:183) där han menar att värdet inte bara sitter i det som kunden kan se, 

utan att produkten självfallet också måste besitta funktionella fördelar. 

 

2. Ett varumärkes personlighet skapas genom det sätt det kommunicerar kring sig självt 

och sina produkter. På detta sätt kommer varumärket gradvis att bygga en karaktär kring 

sig som visar på hur det skulle vara om det var mänskligt. 

 

3. Kapferer (2008) menar att ett varumärke bör ha en egen kultur utifrån vilken 

produkterna sedan härstammar. Kulturen består i en uppsättning värderingar och normer 

som företaget bakom varumärket besitter, som föder och är källan till varumärkets 

ambitioner och strävan. Kulturen är en ledsagare i hur produkter och kommunikation 

skapas utåt. Kapferer förklarar att kulturen är vad som binder samman företaget med dess 

varumärke men att ett varumärke samtidigt kan begränsas i sin frihet på grund av 

kulturen. 

 

4. Ett varumärke är ett sätt för företag att skapa en relation till kunden där varumärket 

besitter egenskaper som kännetecknas av en relation, till exempel vänlighet, trygghet eller 

kärlek. Genom relationer bygger vi upp ett förtroende till den andra parten och på detta 

sätt blir det lättare att nå ut med sitt budskap. 

 

5. Kapferer (2008) menar att ett varumärke, utöver tidigare nämna delar, också är en 

reflektion av dess kunder. I detta fall avspeglar varumärkets egenskaper till vem det är 

tillägnat, exempelvis “trendiga människor”, “unga tjejer” eller “arbetande män”.  Reflektion 

av kund är dock inte att misstas för målgrupp. Målgruppen beskriver den kund som 

företaget eller varumärket riktar sig mot, medan reflektion av kunden bör vara på det vis 

som målgruppen vill bli sedd som ett resultat av att använda varumärket, det vill säga att 

kunden vill vara som reflektionen. 

 

6. Självbilden, det vill säga image, skall avspegla hur kunden anser att hon själv är, eller 

som Kapferer (2008) förklarar; “if reflection is the target’s outward mirror (they are..), self-

image is the target’s own internal mirror (I am..)” (2008:186). Detta betyder att 
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varumärket bör visa en bild som överrensstämmer med hur kunden ser på sig själv. På 

detta sätt blir vår användning av varumärket ett sätt att självförverkliga, visa och bevisa för 

oss själva att vi är på ett visst sätt. 

 

Utöver dessa sex aspekter på ett varumärke tar Kapferer (2008) även upp ytterligare två 

dimensioner i sin prisma; avsändare/mottagares bild och interna/externa uttryck. 

Kapferer menar att produktattribut, relation och reflektion är externa delar som ger 

varumärkets dess externa uttryck, som skapas socialt och som är synliga för kunden. På 

samma sätt är personlighet, kultur och självbild interna delar som skapas inifrån 

varumärket. Dimensionen avsändarens/mottagarens bild illustrerar att produktattribut 

och personlighet skapas hos avsändaren och hur denne ser på varumärket, medan 

reflektion och självbild uppstår hos mottagaren. 

 

Enligt Aaker (1996) finns det fyra olika perspektiv att betrakta ett varumärke för att skapa 

ett djup i varumärkets identitet, nämligen som produkt (brand as product), som person 

(brand as person), som symbol (brand as symbol) och som organisation (brand as 

organization). Aaker menar att företaget bakom varumärket kan arbeta med alla dessa 

delar för att skapa ett djup i varumärket varför vi finner det intressant att applicera detta 

tänk på vårt eget empiriska material för att, som vi beskrivit, se på hur aktörer inom 

musikbranschen arbetar med artistvarumärket. De tre första perspektiven anser vi vara av 

mest relevans för ett artistvarumärke varför endast dessa tre förklaras närmare nedan. Att 

se på varumärkesidentiteten utifrån olika perspektiv på detta sätt menar vi kan ha 

påverkan på vad vi sedan kommer fram till vad gäller olika musikbranschaktörers 

påverkan på artistvarumärket. 

 

Att se ett varumärke som en person handlar om att ge varumärket en personlighet i likhet 

med hur Kapferer (2008) beskriver personlighet i sin identitetsprisma. Detta perspektiv 

ger identiteten en mer intressant inriktning och ett djup än om varumärket endast stod för 

ett antal produktattribut. Varumärket som produkt handlar om produktrelaterade 

associationer i fokus medan varumärket som symbol innefattar visuellt bildspråk, 

metaforer och symboler. 
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Aakers (1996)  indelning av varumärkesidentiteten utgör här ett komplement till Kapferers 

(2008) på det sätt att den skapar bredare förhållningssätt till varumärkesidentiteten 

genom fyra sätt att se på varumärkesidentitet.  Aakers fyra delar kan vidare ses individuellt 

eller som en helhet medan Kapferers delar i prisman bör ses tillsammans. 

 

3.3. Nätverk 
För att förstå hur aktörer inom musikbranschen samarbetar för att utveckla 

artistvarumärket vill vi använda nedanstående teorier för att beskriva vad som 

karaktäriserar det nätverk där de är verksamma och de relationer de har till varandra. 

 

Todeva (2006) tillhandahåller ett verktyg för att analysera nätverk som vi kommer att 

använda oss av för att förstå hur aktörerna samarbetar. Todeva (2006) utgår från 

existerande forskning och tar fram de tre aspekter som betonats för att beskriva ett 

nätverk: aktörer, relationer och struktur. Nedan kommer vi att beskriva Todevas teorier 

kring aktörer och strukturer kring ett nätverk men relationerna ska vi analysera med hjälp 

av Ford et al. (2006) som beskrivs senare. 

 

Todeva (2006) delar in aktörerna i två kategorier efter deras egenskaper som hon menar 

är de faktorer som påverkar aktörernas beteende och beteendemässiga val men också på 

vilka grunder de engagerar sig i nätverket. De två kategorierna är: individuella egenskaper 

och strukturella egenskaper. De individuella egenskaperna är exempel på storlek och 

historia av företaget, ägarskap, bolagsstyrning, tillgångar, samlade resurser, intressen, 

värden, förväntningar, incitament och preferenser. Inom de strukturella egenskaperna av 

nätverkets aktörer är kategorierna position, status, roller, prestige, centrualitet och 

strukturellt självstyre. Det är främst aktörernas egenskaper i form av positionen vi 

kommer att analyser och därför beskriva närmare nedan. Positioner inom nätverk menar 

Todeva kan definieras på två sätt. Dels genom att dela in aktörer i grupper eller 

undergrupper och dels genom att dela in aktörer efter roller. Todeva kombinerar de två 

sätten genom att identifiera roller utifrån undergrupperna. Den första kallar han rollen 
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som kärnaktör, och menar att denna grupp aktörer har täta relationer till de andra 

aktörerna. Den andra gruppen kallar han rollen som primäraktör vilka har nära kontakt till 

kärnaktörerna. Den sista undergruppen är rollen som sekundära aktörer och är den grupp 

som har minst regelbunden kontakt med aktörerna inom det slutna nätverket.   

 

Nätverkets struktur menar Todeva (2006) uppstår genom interaktioner mellan aktörer. Att 

kartlägga aktörers interaktioner med varandra har producerat flertal exempel på 

strukturer (Todeva 2006). Bland dessa exempel på nätverksstrukturer har vi valt att 

använda oss av två strukturer som kan komma att belysa vår studie av samarbete i ett 

nätverk. Den ena kallar Todeva (2006) för ego-nätverket på grund utav att den utgår från 

en central aktör som har full kontroll över alla relationer med sina partners. Den andra 

benämner Todeva Universalt nätverk eftersom den består av slumpvis utspridda aktörer 

som alla har ömsesidiga relationer till varandra.  

 

3.3.1. Relationer 
Ford et al. (2006) har tagit fram en modell för att analysera var och hur olika aktörer och 

individuella relationer tar plats i ett nätverk. Modellen utgör ett verktyg för att undersöka 

vilket innehåll en relation mellan två aktörer (oftast leverantör och kund) har och utgår 

från tre dimensioner; aktivitetslänkar (activity links), resursband (resource ties) och 

aktörsrelation (actor bonds). 

 

3.3.1.1. Activity links 
Ford et al. (2006) beskriver att det är sannolikt att en affärsrelation består av systematiskt 

utförda och återkommande aktiviteter som binder samman båda parter. Ett exempel på 

detta är när en leverantör utför en tjänst för att underlätta för kund, något som 

leverantören normalt inte gör. I och med detta uppstår en aktivitet som knyter båda parter 

till varandra. Ytterligare ett exempel på hur aktiviteter är innehållet i den relation som 

binder samman två parter är när två parter samordnar sina aktiviteter på varsitt håll så att 

resultatet blir till bådas fördel, till exempel kordinerar produktionsprocessen så att 

behovet av ett varulager minskas (Ford et al. 2006). 
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Ford et al. (2006) framhäver vidare att det är en viktig fråga att ta ställning till vilka 

aktiviteter som bör länkas samman med andra aktörers aktiviteter. Detta är en fråga om 

vilket värde det får de båda samt hur man värderar relationen. Dessutom är det en fråga att 

ta i beaktande hur detta skall göras. I vilket fall krävs ett nära samarbete och god 

kommunikation mellan såväl båda parterna som inom det egna företaget. Det måste finnas 

en förståelse för varandras behov och samtidigt en insikt i hur aktivity links mellan två 

parter påverkar resten av nätverket. 

 

3.3.1.2. Resource ties 
Ford et al (2006) beskriver vidare att innehållet i en relation också kan bestå av att 

resurser binds samman mellan olika parter. Det kan handla om fysiska anläggningar eller 

andra tillgångar som kunskap. Ford et al hävdar att sammanbindning av två aktörers 

resurser kan ha en avgörande effekt på andra relationer, antingen att denna resource tie 

utvecklats och anpassats för just en relation och att det försvårar ett samarbete med andra, 

eller att en sammanstrålning av resurser ökar kreativiteten och därmed innovationer. 

 

3.3.1.3. Actor bonds 
Denna dimension på relationens innehåll menar Ford et al. (2006) är av social karaktär. 

Han beskriver att en affärsrelation är uppbyggd av människor och det faller sig naturligt att 

människor lär känna varandra både på ett affärsmässigt- och ett personligt plan. Personliga 

relationer skapar förtroende. Vilka relationer ett företag har är också en påverkningsfaktor 

för hur företaget uppfattas av andra. 

 

3.4. Musikbranschen 
För att kunna definiera vilka aktörer inom musikbranschen som påverkar artistvarumärket 

måste vi reda ut begreppet musikbranschen. Durmér et al. (2002) som tidigare forskat 

kring hur musikbranschen ser ut menar att aktörernas roll skiftar i som följ av utveckling i 

branschen och utgår istället från vilka funktioner som utförs för att definiera 

musikbranschen. Dessa elva funktioner är: 
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Den skapande funktionen, den upptäckande funktionen, den producerande funktionen, den 

spridanden funktionen, den rättighetshanterande funktionen, den förhandlande funktionen, 

den marknadsförande funktionen, den artistförmedlande funktionen, den eventarrangerande 

funktionen, den framförande funktionen, och den granskande funktionen. 

 

För att tydligare redogöra för vilka aktörer som främst arbetar med artister och deras 

musik delar Durmér et al. (2002) in aktörerna i: rena aktörer, delvisa aktörer och temporära 

aktörer. Vi kommer främst att undersöka de rena aktörerna eftersom det är de vars 

verksamhet utgörs av de elva funktionerna och på så sätt arbetar nära artisten och 

musiken.    
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4. Teoretisk och empirisk analys 

Här presenteras det empiriska materialet tillsammans med en teoretisk referensram för att 

på så vis skapa förståelse kring forskningsfrågorna och vidare syftet. Avsnittets disposition 

följer övergripande den av teorikapitlet för följsamhetens skull. Först behandlas 

artistvarumärkets delar utifrån prismamodellen varpå branschaktörernas respektive 

påverkan på artistvarumärket behandlas. Därpå följer en analys av musikbranschens 

strategier för utvecklandet av artistvarumärket för att sedan behandla nätverket inom vilket 

branschaktörerna samverkar för artistvarumärkets utveckling. 

 

4.1. Artistvarumärkets delar och prismamodellen 
Att artisten är knuten till olika parter och att dessa parter på olika sätt har inflytande över 

artistvarumärket tillhör vår förförståelse för ämnet. Vi kommer i det närmsta att analysera 

hur och vilka delar av varumärkesidentiteten dessa parter påverkar utifrån Kapferers (2008) 

prismamodell. Dock finner vi det nödvändigt att först visa på hur Kapferers modell bär ett 

artistvarumärke.   

 

 

 

 

Figur 1. Identitetsprisma, Kapferer 2008 
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Vi menar att det finns många aspekter kring en artist som kan räknas som delar av 

artistvarumärket genom vilka dess identitet kan kommuniceras. Musik, klädsel, 

liveframträdanden, artwork, musikvideor och synkronisering är några av de saker som 

framkommit under samtal med våra informanter. Dessa olika element kan bäst beskrivas 

som verktyg för att förstärka och kommunicera varumärkesidentiteten och vi kommer 

härnäst att gå igenom dem för att beskriva på vilket sätt de förknippas med 

varumärkesidentiteten. 

 

4.1.2. Visuella attribut 
Foton, CD-konvolut och annan artwork är mycket visuella element som kretsar kring 

artisten. Adamsson menar att artwork och andra visuella element är mycket viktiga 

verktyg för att kommunicera artistvarumärket, dock menar han att musiken fortfarande är 

viktigast och det som utgör grunden i varumärket. Dessa statiska element platsar i det som 

Kapferer (2008) kallar produktattribut då de är för konsumenten synliga, yttre attribut som 

särskiljer artisten från andra artister. 

 

4.1.2.1. Liveframträdanden 
Genom liveframträdanden får artisten möjlighet att kommunicera dels produkten, det vill 

säga musiken genom Kapferers (2008) produktattribut, dels personligheten i och med att 

det är artisten i person som står upp för och framför sitt verk. Produkten får ett ansikte och 

karaktär. Genom liveframträdanden har artisten dessutom möjlighet att genom lyssnarens 

närhet, deltagande engagemang skapa en relation till sin publik som bidrar till dessas 

uppfattning om varumärkesidentiteten. 

 

4.1.2.2. Synkronisering 
Reklam-, TV- och filmsamarbeten innebär att en artists musik synkas, det vill säga läggs på 

rörliga bilder eller personligen framträder i reklamen/filmen. Detta är ett sätt att påverka 

det egna artistvarumärket menar Hjelmtorp som VD på Export Music Sweden och Petré 

från indieskivbolaget Catcy Tunes/Family Tree. Reklamsamarbeten kommunicerar 

artistens personlighet i och med att denne sammankopplas med det andra varumärkets 
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personlighet. Vidare skapas och utvecklas nya relationer kring artisten genom att synas i 

nya sammanhang gentemot nya potentiella kunder. 

 

4.1.2.3. Musik 
Musik är ett element som återfinns i, och kan kommunicera, flera delar av 

varumärkesidentiteten. För det första är musiken i sig självt ett tydligt produktattribut som 

är synligt (hörbart) för konsumenten och det som utgör varumärkesidentitetens ryggrad. 

Vidare kan musiken i fråga vara en tydlig faktor för att visa upp varumärkets personlighet. 

Genom toner och texter har artisten möjlighet att förmedla budskap och värderingar som 

skapar karaktärsdrag och vidare en personlighet åt varumärket. På samma sätt är musiken 

en del av både avspeglingen och självbilden i varumärkesidentiteten. Inte sällan finns 

förutfattade meningar bland konsumenter kring vilken typ av konsument som lyssnar på 

vilken typ av musik. Texter och lyrik i musik är ofta ett element som bidrar till att 

konsumenter kan “känna igen sig” eller “identifiera sig” med en viss artist. På detta sätt är 

musiken även en del av självbilden i varumärkesidentiteten. 

 

Den observante har vid det här laget upptäckt att en del i Kapferers (2008) prisma ännu 

inte nämnts, nämligen dimensionen kultur. Kapferer menar att kultur handlar om de 

värderingar som härstammar från organisationen bakom varumärket och att kultur är det 

som på detta sätt utgör länken mellan företaget i sig och produktvarumärket. Flera 

informanter hävdar att företaget bakom artisten sällan projicerar det egna varumärket och 

den egna kulturen på artistvarumärket. Det till trots har vi kunnat se tendenser i hur man 

värderar artistvarumärket och hur man arbetar med det beroende av aktörens position i 

musikbranschen. Beroende av flera faktorer som makt, storlek, ekonomiska resurser och 

synsätt utvecklar branschen artistvarumärken utifrån den kultur som kommer av dessa 

faktorer. Dimensionen kultur kommer ur ett artistvarumärkes synvinkel utgöra dessa sätt 

att arbeta med varumärket utifrån kulturella skillnader. 

 

Utifrån detta resonemang tycker vi oss kunna se att Kapferers (2008) modell bättre passar 

ett produktvarumärke än ett artistvarumärke. För att bättre kunna beskriva ett 
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artistvarumärkes identitet anser vi att Kapferes prismamodell bör ändras så till vida att 

kärnan i identiteten kretsar kring musiken och vad Kapferer kallar produktattribut kallar vi 

den visuella produkten, det vill säga det synliga kring musiken. Vi vill även precisera 

Kapferers begrepp kultur till att innefatta branschkultur, det vill säga den kultur som råder 

inom olika typer av bolag, till exempel majorbolag och indiebolag. Vi kommer att 

återkomma till detta i avsnittet om identitet. 

 

 

 

 

Figur 2. Artistvarumärkets identitet, Chalmers, Enestig, Lindén 2011 

 

4.2. Branschaktörernas respektive påverkan på varumärket 
När vi nu redogjort för varumärkesidentitetens uppbyggnad och hur prisman bär de 

uttryckselement som kretsar kring artisten kommer vi att gå in på hur olika branschaktörer 

påverkar dessa olika element och delar av prisman, det vill säga hur de påverkar 

artistvarumärkets identitet. 
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I tal om vilka musikbranschaktörer som påverkar artistvarumärket nämner våra 

informanter skivbolag, management, förlag och bokningsbolag som de viktigaste aktörerna, 

vilka vi i fortsättningen syftar till när vi talar om aktörer, parter eller teamet bakom 

artisten. Dessa är vad Durmér et al (2002) kallar för rena aktörer, det vill säga aktörer som 

har hela sin verksamhet koncentrerad till musikbranschen. Inom dessa rena aktörer har 

Durmér identifierat 11 funktioner som han menar utgör musikbranschen. Vi kan anta på 

denna grund att dessa funktioner på något sätt kan påverka ett artistvarumärke. De aktörer 

våra informanter talar om som påverkar artistvarumärket finns alla representerade inom 

någon av dessa funktioner samt inom kärnan för musikbranschen, det vill säga de rena 

aktörerna. De delvisa aktörerna, till exempel radio, kan naturligtvis även de anses påverka 

artistvarumärket, men vi menar att beslutet i dessa fall tagits bland de rena aktörerna om 

att distribuera artisten via radio, och i så fall vilka radiokanaler, som ett led i 

varumärkesprocessen. 

 

4.2.1. Managementbolag 
Tengroth, Hjelmtorp, Larsson (bokningsbolag) och Dennis (majorskivbolag) menar att 

artistens manager generellt anses ha störst inverkan på varumärket. Managern är oftast 

den person som artisten har närmast kontakt med och den som agerar talesman å artistens 

vägnar. I ämnet framkommer också att managerns kontakter och förmåga att använda 

dessa har stor påverkan på hur artistens karriär skapas. Larsson tillägger att de artister 

som lyckats väl utomlands ofta har haft en bra manager med de rätta kontakterna. 

 

Söderqvist i egenskap av att vara manager menar att han oftast inte är delaktig i att skapa 

ett varumärke åt en artist, utan att det istället handlar om att göra en bedömning utifrån 

varje enskild artists förutsättningar. Artistens medhavda identitet får således vara 

utgångspunkt för det fortsatta arbetet, varför han menar att det är svårt att generalisera på 

vilket sätt han påverkar varumärket då det ofta är upp till varje enskild artist. Vidare pekar 

Söderqvist på sitt väl utbyggda nätverk i både Sverige och utomlands som en viktig faktor 

för sitt arbete med sina klienter. Beroende av den enskilda artistens identitet ställer man 
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sig sedan frågan i vilket sammanhang artisten passar in och vilka partners som skulle 

kunna bli aktuella. Söderqvists påverkan på artistvarumärket utgörs således till viss del av 

det kontaktnät han besitter och vi tolkar det som att han trots allt är mycket delaktig i 

varumärkesutvecklandet. Genom de kontakter som sedan utnyttjas och de partners som 

involveras i projektet kommer de element som skapas kring artisten att ta olika uttryck. På 

detta sätt tolkar vi att Söderqvist direkt påverkar kulturen i varumärkesidentiteten 

beroende av vilka aktörer han vänder sig till och indirekt påverkar varumärkesidentiteten 

generellt. 

 

Adamsson som representant för ett management- & artistutvecklingsbolag menar att de i 

första hand skapar den initiala bilden av artistens varumärke. Genom att fylla det med 

grundläggande värderingar, ta fram de första bilderna, musiken och eventuella videos 

menar han att man sätter ramarna för det fortsatta arbetet med varumärket. Genom att 

Adamsson medverkar i skedet då artistens musikaliska uttryck skapas samt genom att 

“fylla det med grundläggande värderingar” skulle man kunna hävda att han är delaktig i 

skapandet av de element som sedan kommuniceras genom den visuella produkten och 

personlighet i Kapferers identitetsprisma. Det verkar således som att Adamsson som 

manager har stor påverkan på artistvarumärkets identitet, särskilt då han i många fall 

kontrakterar relativt ofärdiga artister till sitt bolag. Definierandet av identiteten, som 

Adamsson beskriver att han skapar, menar Nilson (1999) sker i första stadiet i hans modell 

varumärkesutvecklingsprocessen. Adamsson menar att han skapar den initiala bilden och 

sätter ramarna för det fortsatta arbetet och vi anser att detta kan jämföras med Nilsons 

första stadie som han kallar definierande.  

 

4.2.2. Bokningsbolag 
Tengroth nämner att bokningsbolag i vissa fall är väldigt inblandade i produktionen på 

scen, det vill säga hur det ser ut och hur artisten framtonas. Larsson i egenskap av agent 

och A&R på bokningsbolag förklarar vidare att hans roll är att agera bollplank åt artisterna 

vad gäller deras framställning på scen, men även i fråga om var och på vilken typ av arena 

artisten bör uppträda. Larsson menar att det kan ha betydelse för artistvarumärket var 
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man väljer att göra sina spelningar och exemplifierar detta med en speciell rockklubb i 

Sundsvall som har gott rykte bland rockfantaster som gatekeeper för bra musik. Att boka 

ett rockband till klubben kan därför ses som en kvalitetsstämpel för musiken menar han, 

vilket i sin tur har en påverkan på artistvarumärket, menar vi.  

 

Vidare menar Larsson att bokningsbolaget som aktör kan påverka ett artistvarumärke 

genom själva produktionen som nämndes ovan. Med produktionen innefattas här till 

exempel huruvida artisten ska spela playback eller med fullt band, eller användande av 

belysning, pyroteknik etc. vilka är faktorer som kan spela in på hur publiken uppfattar en 

artist. Larsson exemplifierar med artisten Daniel Adams-Ray som han anser vara ett starkt 

varumärke och samtidigt en person som vet vad han vill göra. I detta fall har bokare och 

artist en pågående diskussion kring var och hur spelningar bör ske av varumärkesskäl 

vilket resulterat i Daniel Adams-Ray spelar på folkliga spelställen, och endast med fullt 

liveband. Larsson menar att det är en fråga om att veta vad som fungerar för artisten samt 

hur denne vill framställas. I och med detta tackar man konsekvent nej till erbjudanden om 

att uppträda med ett fåtal låtar playback, det vill säga med förinspelad musik. Kanske 

menar Larsson att det är en fråga om kvalitet och äkthet som konsumenten sedan kopplar 

till artisten och dess varumärke och att Daniel Adams-Ray vill skapa en närhet till publiken 

genom att inte använda sig av förinspelad musik. Larsson tror personligen att det är en 

nödvändighet att undvika playbackframträdanden om man vill överleva som en bra artist 

på lång sikt. Larsson menar att hans roll som bokare påverkar varumärket mer genom 

strategiska val (så som var artisten bör uppträda) snarare än inom kreativa områden. De är 

till exempel oftast inte med och skapar affischer inför konserter. Istället är Larssons roll att 

skapa förutsättningar för att artisten ska kunna bygga en relation till publiken via sitt 

liveframträdande och utgör på denna grund en betydande del av utvecklandet av 

artistvarumärkets identitet. 

 

Genom bokarens kunskap om arenor och strategisk bokning av artisten till dessa skapas 

möjligheter att kommunicera varumärkesidentiteten genom relationsdimensionen. I de fall 

bokaren även samordnar produktionen på scen påverkar denne även 

varumärkesidentitetens visuella attribut och i den mån detta påverkar uppfattningen om 
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personlighet, även detta. En artist vars framträdande utgörs av en avskalad produktion på 

en mindre scen kommer sannolikt att skapa en större närhet till publiken och därmed 

tillåta publiken komma närmare inpå personligheten än en artist som sjunger playback på 

en större scen. 

 

4.2.3. Skivbolag 
Tengroth svarar för sitt indieskivbolag och menar att de vanligtvis kontrakterar artister 

som är relativt färdiga i sitt artistiska uttryck, artister som vet var de står rent musikaliskt 

och som har en bild av hur, och vad, de vill kommunicera till sin publik. Han säger att 

skivbolaget traditionellt sätt har mycket att säga till om vad gäller bilder och 

marknadsföring men i sitt eget fall menar han dock att artisten är den som har störst 

inflytande över de kreativa aspekterna medan hans roll är att ge råd och så att säga “puffa 

artisten i rätt riktning”. Tengroth framhäver tydligt att artisten har det huvudsakliga 

ansvaret för sin egen framställning och att denne så att säga är “chefen”. Han menar att de 

inte kan bestämma sådana stora saker kring en artist men att de kan hjälpa till att 

“förverkliga artistens vision och peka på styrkor och svagheter”. Ofta skriver dessa artister 

sin egen musik vilket utgör en stor del av varumärket enligt flera informanter. Hur mycket 

skivbolagen påverkar artistvarumärket kan således bero på artisten själv och hur mycket 

artisten har med sig vid kontrakterande, tror vi. 

 

Tengroth nämner också att han mer ofta än sällan kontrakterar artister som har kommit en 

bit på vägen som artist, det vill säga har låtmaterial, bra scenspråk etc. Dennis å andra 

sidan menar att det inte är ovanligt att de signar artister som är relativt ofärdiga i sin 

varumärkesuppbyggnad. På detta sätt blir Tengroths roll att hjälpa till att förverkliga 

artistens egna visioner genom att peka på styrkor och svagheter i bilder, liveframträdande 

etc. där artisten alltid har sista ordet. Dennis menar att de jobbar mycket tillsammans med 

artisten och skivbolagets producenter under artistutvecklingsprocessen och beskriver 

vidare att deras roll från majorskivbolagets sida ofta kan handla om att introducera 

artisten för producenter och låtskrivare, hitta ett sound och skapa det grafiska, det vill säga 

de delar som oftast står för artisten själv för att hänvisa till Tengroth. 
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Då Tengroth representerar ett indiebolag och Dennis ett majorbolag tolkar vi detta som att 

det finns tendenser till att arbetssätten på de olika typerna av bolag skiljer sig åt ifråga om 

hur varumärket påverkas. Flera informanter har påpekat denna skillnad och menar att 

majorbolag i större utsträckning arbetar för att utveckla en kommersiellt gångbar och 

radiovänlig artist, medan indiebolagen utgår från individens särpräglade unikhet och inte 

försöker passa in i något fack. Flera menar vidare att artisten själv har större inflytande 

över artistvarumärket under indiebolags regi än under majorbolagens. En anledning till 

detta menar många är att majorbolagen investerar stora summor i bland annat 

marknadsföring kring artisten och därför vill ha mer att säga till om för att vara säkra på att 

investeringen blir lönsam. Majorbolagens sätt att utveckla artistvarumärket till ett mer 

allmänt gångbart varumärke skulle kunna tolkas som en rädsla för att just förlora 

investeringen. Söderqvist exemplifierar med en av sina klienter, rockbandet Kadawatha, 

som han menar har något alldeles speciellt och sticker ut både i fråga om röst, musikstil och 

image. Bandet har inte funnits speciellt länge men har definitivt hittat sin nisch tack vare 

frontpersonens medvetenhet och klara vision kring artistvarumärket. Söderqvist menar att 

de majorbolag han varit i kontakt med, och många andra, hela tiden letar efter något unikt, 

trots det har Kadawatha idag inget skivkontrakt. Söderqvist tror att detta beror på en 

rädsla från skivbolagens sida att våga satsa på något som är så speciellt och menar att 

Kadawahtaprojektet av denna anledning är “både himmel och helvete att arbeta med”. Med 

en artist som Kadawatha har bolagen mindre att säga till om.  

 

Tengroth förklarar att de som indiebolag inte har de resurser som krävs för att konkurrera 

på samma nivå som majorbolagen när det gäller att investera i marknadsföring. De satsar 

istället på promotion av sina artister till media vilket inte innebär en lika stor investering. 

Han förklarar också att de i stor utsträckning kontrakterar artister som redan hittat det 

unika i sitt artistvarumärke samtidigt som Dennis hävdat att de i flera fall kontrakterat 

ofärdiga artistvarumärken. Detta tillsammans med Kadawatha-exemplet tolkar vi som att i 

och med en större investering önskas högre grad av kontroll över artistvarumärket medan 

bolag med mindre resurser arbetar med säkra kort. Skivbolagets roll är således varierande 

beroende av artistens utgångsläge vid kontraktskrivande.  



51 

 

4.2.4. Förlag 
Tengroth säger att förlagen har en mer passiv roll vad gäller påverkan på varumärket. 

Detta säger han troligen därför att hans egna artister skriver eget låtmaterial och därför 

inte behöver ett förlag som förmedlar kontakt mellan låtskrivare och artist. Petré å andra 

sidan som jobbar mycket med artister inom dance-genren menar att förlagen spelar en stor 

roll för artisten eftersom dessa oftast inte skriver sina egna låtar och därför är beroende av 

externa låtskrivare. Adamsson menar vidare att låtskrivare kopplade till förlaget och 

producenter tidigt sätts samman för att artisten ska “hitta sitt sound” och därmed utveckla 

sitt varumärke. Han uttrycker det genom att säga “våra studios är vår kreativa kärna” vilket 

kan tolkas som att förlag har stor påverkan på varumärket i de fall artister inte skriver sitt 

eget material. Förlagets uppgift är förutom att tillhandahålla låtar även att synkronisera 

dessa till rörliga bilder såsom reklamfilm, långfilm och TV-produktioner. Sådana 

samarbeten där artisten förs till nya sammanhang kan påverka varumärkesidentitens 

relationsdimension som vi beskrev tidigare, men även personlighetsdimensionen då 

artistvarumärkets personlighet vävs samman med det nya budskapet i den nya situationen.  

 

4.2.5. Synsättets påverkan 
Efter att ha tolkat våra informanters diskussioner kring deras egen påverkan på 

artistvarumärket står det klart att de inte tänker som oss kring varumärken vilket i sig 

egentligen inte är förvånande. De flesta arbetande i musikbranschen har ingen utbildning i 

ämnet utan har börjat som eldsjälar och arbetat sig uppåt och lärt sig på vägen. Vi tror att 

denna skillnad i hur man pratar om varumärken och hur dessa kan påverkas och utvecklas 

handlar om var och ens syn på varumärken. Aaker (1996) har utvecklat en modell för hur 

ett varumärkes identitet kan beskrivas (se figur 3.) vilken vi vill använda för att ge en 

potentiell förklaring till denna skillnad i varumärkestänk. 
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Figur 3. Varumärkesidentitet, Aaker 1996 

 

Vi tror oss nämligen ha kunnat utläsa att våra informanter påverkar artistvarumärket på 

många fler sätt än vad de själva uppger. Detta menar vi i sin tur beror på synen på 

varumärket. De som ser varumärket som en person kommer av naturliga skäl att hävda att 

de inte påverkar varumärket eftersom det består av en person och att denne personens 

personlighet normalt sett är svår att påverka, åtminstone på kort sikt. De som å andra 

sidan ser varumärket som en produkt kommer troligen att hävda att denna är 

manipulerbar och påverkningsbar i mycket större utsträckning. På samma sätt kommer de 

som ser varumärket som en symbol att tänka i termer om logotyp, bilder och symboler. 

Vårt empiriska material talar om att artistens personlighet ofta ligger till grund för det 

fortsatta arbetet med artistvarumärket varför det till viss del finns fog för att hävda att 

beroende av hur varumärket betraktas kommer finns olika meningar kring ett 

artistvarumärkes påverkningsbarhet. Genom att se på varumärket som en produkt, en 

organisation, en person och en symbol blir det tydligt att påverkan på varumärkets olika 

delar kan delas upp i hur varumärket betraktas. Enligt vår analys kan vi se att alla parter 

påverkar varumärket på något sätt, men att deras svar utgår från deras personliga syn på 

varumärket. Vår analys har tydliggjort att Adamsson och Larsson har en bredare syn på 
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varumärken som innefattar både produktperspektivet, personlighetsperspektivet och 

symbolperspektivet. Detta för att de i större utsträckning än andra talar om 

artistvarumärket inte bara utifrån personen utan även som en produkt som “kan fyllas med 

värderingar” eller som kan ses utifrån visuella attribut som bilder och styling. Tengroth och 

Söderqvist pratar i större utsträckning om människan bakom artistvarumärket och verkar 

därför se det utifrån personlighetsperspektivet där människan står i centrum med en 

identitet som inte kan förändras hur som helst.  

 

Vi tycker oss även kunna utläsa att de olika aktörerna har mer eller mindre påverkan på 

varumärket utifrån vilket utgångsläge den enskilde artisten har. Aktörerna skapar inte ett 

varumärke kring artisten men de tillhandahåller verktyg för att utveckla och tydliggöra 

identiteten i varumärket. Bokningsbolag främst genom relationsdimensionen, skivbolag 

genom dimensionen visuella attribut och branschkultur, förlag genom relations- och 

personlighetsdimensionen och managementbolag slutligen genom flera, för att inte säga 

alla delar av varumärkesidentiteten beroende på hur mycket artisten styr själv. Gemensamt 

för alla parters påverkan har av naturliga skäl en koppling till hur mycket artisten styr 

själv. Vad som framkommer tydligt är dock att flera av informanterna hävdar att de inte 

kan påverka artistens, det vill säga varumärkets, personlighet. Detta är den stora skillnaden 

mellan hur Kapferer (2008) menar att varumärkesidentitet byggs och förmedlas jämfört 

med hur vi tolkar att olika musikbranschaktörer påverkar artistvarumärkets identitet. Här 

är personlighetsdimensionen mycket viktig men samtidigt den dimension som snarare 

ligger på artisten att utveckla än på aktörerna kring artisten. 

 

4.3. Strategier för att utveckla varumärken 
I detta kapitel vill vi sätta branschaktörernas beslut som tas kring ett artistvarumärkes 

utveckling i relation till traditionella varumärkesstrategier, som vi anser är betydelsefulla, för 

att på så vis tydliggöra hur själva skapandet och utvecklingen går till. För att göra detta 

behandlas områdena positionering, konkurrens och identitet vilka alla är viktiga element i 

traditionell varumärkeshantering.  
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Utifrån vårt empiriska material beskrivs att arbetet och strategier kring artistvarumärket 

utgår från varje enskild artist. Vi frågar Söderqvist hur han som manager är med och 

formar varumärket och han säger ”Det är utifrån varje enskild artist. Man får titta på 

artistens plus och minus och se vad man har att jobba med”. Påståenden som detta är något 

mycket vanligt förekommande i intervjumaterialet. Trots detta har vi kunnat identifiera tre 

återkommande, genomgripande parametrar varefter musikbranschaktörernas strategier 

utgår från och dessa har visat sig vara 1. artistvarumärkets utgångsläge, 2. bolagstyp och 3. 

genre. Vi har tidigare berört artistvarumärkets utgångsläge och hur det påverkar arbetet 

med artistvarumärket. Vi har även berört bolagstyper, det vill säga vilken typ av bolag 

artisten är kontrakterad till och hur deras branschkultur påverkar hur de arbetar med 

artistvarumärket, men kommer att återkomma till detta längre fram i tal om strategier för 

att kommunicera artistvarumärkets identitet. Där kommer vi även att beröra genres 

betydelse vilket förklaras i termer om kortsiktig- och långsiktig varumärkesutvekling.  

 

4.3.1. Värde i ett artistvarumärke 
För att ett varumärke ska kunna utvecklas krävs att värdet i det har definierats, detta för 

att veta varumärkets utgångsläge och vad som bör arbetas med varför vi kommer att 

använda oss av Nilsons (1999) teori om värde. Vi har i teorikapitlet, med hjälp av Nilson, 

konstaterat två karaktärsdrag hos begreppet värde, nämligen konkreta samt abstrakta. 

Inom begreppet artistvarumärke ligger enligt oss fokuseringen på de abstrakta värdena. 

Dock innebär inte detta att de konkreta värdena elimineras helt. Vi har valt, med hjälp av 

våra informanter, att utöka delen om de abstrakta värdena i två delar och dessa är det 

kreativa värdet och det visuella värdet. Vi förhåller oss med vår modell skilda åsikter 

gentemot Nilson angående att de abstrakta värdena inte ska expanderas. Vi anser att en 

expansion av abstrakta värden inom artistvarumärken inte skadar eller förvirrar kunden, 

utan konkretiserar de olika tillvägagångssätt som de abstrakta värdena enligt oss har. 
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Figur 4. Värden, Chalmers, Enestig, Lindén 2011 

 

Vi anser att musiken är ett kärnvärde inom ett artistvarumärke på samma sätt som vi 

tycker att den är en viktig del av varumärkesidentiteten (se figur 2). Värdet i själva 

musiken kan vara av olika karaktär beroende på vem som frågas. Adamsson, som jobbar 

som manager åt artister, ser musiken både som konkret värde då det är musiken som 

fansen konsumerar, men även som abstrakt värde då det emotionella är en av 

anledningarna till att fansen tycker om och relaterar till musiken. Vad vi då kan se är att det 

inte handlar om mängden av de olika kategorierna, utan att alla är med. 

 

Adamsson beskriver de kreativa värdena som skapandet och användandet av musiken 

medan de visuella värdena är hur en artist framstår med hjälp av kläder och symboler 

(jmfr. visuella attribut, identitetsprisman figur 2.). Adamsson menar att till exempel 

turnera och ha en kommunikation med sina fans är baserat på de kreativa värdena och att 

detta ska vara en större del än att endast lägga fokuseringen på vad artisten har på sig. 

Adamssom säger: “En bild kan man utgå mycket från, det kan vara något att bygga vidare 

på, men grunden ska alltid vara musiken.” 
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Dennis beskriver dessa två delar som viktiga, men att det visuella inte självt kan bevara ett 

artistvarumärke. Han anser att det är viktigt att sticka ut och lägga jobb i sitt framförande 

och image, men menar också att om artisten inte har tillräcklig bra musik och låtar kommer 

det inte att hålla. Det måste finnas något bakom det visuella värdet. Genom att fokusera på 

artistvarumärkets olika värden i olika mängd förstärks varumärket på olika sätt. Tengroth 

betonar dock att det är viktigt att musiken och det kreativa runt det hänger ihop med det 

visuella, att det “ser ut som det låter”. 

 

Flera informanter talar om att det är viktigt att titta på vilka kvaliteter artisten besitter för 

att veta och kunna definiera vad nästa steg i processen ska bli. De talar om att “se på 

artisten och väga dennes plus och minus mot varandra”. När vi sedan frågar våra 

informanter om strategier de använder för att utveckla varumärket nekar de flesta och 

menar att det inte handlar om att använda sig av strategier utan att jobba utefter varje 

enskild artist. Vår analys visar dock på ett antal tillvägagångssätt som vi vill likna med 

traditionella marknadsföringsstrategier, de är bara inte uttalade i musikbranschen. Att 

väga en artists plus och minus mot varandra vill vi jämföra med Armstrong & Kotlers 

(2009) SWOT-analys som handlar om att definiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot - 

det vill säga ta fram varumärkets värden.  Allen (2007) föreslår Armstrong & Kotlers 

SWOT-analys då artisten tillsammans med sin manager behöver utreda och definiera 

artistvarumärkets situation på marknaden. Allen menar att de interna faktorerna av 

svagheter och styrkor är de som artisten själv kan påverka exempelvis musikproduktionen 

eller liveframträdanden medan möjligheter och hot är faktorer som utifrån kan inverka på 

artistens karriär så som konkurrerande artister eller nya distributionskanaler. Genom 

utredning av artisten kan managern och artisten sedan utveckla artistens varumärke och 

förbättra dennes karriär. Tengroth beskriver processen för samarbetet med artisten med 

att de hjälper artisterna att förverkliga sina egna visioner och pekar då på styrkor och 

svagheter både i det visuella samt inom musiken.   
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4.3.2. Positionering 
Uggla (2006) anser att positionering är av stort värde då alla val som görs är jämförande 

och att det just därför är viktigt att förstärka sina starka sidor inom varumärket. Då ett 

varumärke är relaterat med en produkt kan det förstås mer varför en segmentering är 

nödvändig, då det är större konkurrens för liknande varumärken med samma produkt. 

Artistvarumärken behöver även de utmärka sig och framhäva sina starka sidor, dock är 

deras grund i varumärket mer annorlunda än om varumärkets beståndsdel endast var en 

produkt. Beståndsdelen inom artistvarumärken är nämligen inte en produkt, utan det är 

människan som är grunden i varumärket. Tengroth säger: “Det är en speciell produkt 

eftersom det är människor så det går inte att fixa med den hur som helst.” Med detta menar 

Tengroth också att det inte finns en medveten strategi över hur företagen jobbar med 

positionering, utan att man utgår från artisten ifråga vilket gör att varje artistvarumärke 

arbetas med på olika sätt . 

 

Begreppet positionering går hand i hand med begreppet konkurrens då positionering 

handlar om att utmärka sig från andra varumärken. Adamsson menar att varumärket kan 

ligga i vad man som artist vill fokusera på. Detta tolkar vi som att Adamsson positionerar 

sitt varumärke genom att fokusera på vissa speciella attribut som sedan kommuniceras 

utåt vilket också kan jämföras med Uggla (2006) som menar att man genom positionering 

förstärker varumärkets starka sidor . Vi jämför också detta med funktionen att ett starkt 

varumärke enligt Melin (1999) kan fungera som ett positioneringsinstrument. 

Positioneringsinstrument innebär att varumärket segmenteras och har en målgrupp som 

fokuseras på. Adamsson anser att med hjälp av positionering blir relationen mellan artist 

och fans starkare då det blir tydligare vad fansen tycker om artisten. Det är inte allmän 

uppmärksamhet som är målet, utan snarare att införskaffa en sann skara fans. Strategin 

bakom positionering blir snarare, som Petré poängterar, att bestämma vad artisten ska och 

inte ska göra. Petré visar på ett av sina egna artistvarumärken, September, att ett 

strategiskt val hos henne var att inte delta i TV-program som inte har med hennes musik 

att göra, det skulle ge varumärket fel intryck och förvirra fansen. I fallet med September 

har man positionerat artistvarumärket genom att fokusera på hennes musik som består av 

slående dansgolvshits.  
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Fallet med September är intressant att analysera ur ett positioneringsperspektiv eftersom 

man från hennes och hennes skivbolags sida har en tydlig bild om i vilka sammanhang 

September som artistvarumärke ska synas. September har generellt genom åren setts som 

en artist med hitlåtarna i fokus där själva artisten bakom hitlåtarna hamnat i skymundan, 

många känner igen låtarna men vet inte hur September ser ut eller är som person. Detta 

menar Petré, som är VD för hennes skivbolag, att man har märkt och vill förändra. Ett 

strategiskt val har därför varit att låta henne medverka i tv-programet Så mycket bättre där 

kända musikprofiler tolkar varandras låtar. Genom tv-programet har September som 

person kommit fram mycket tydligt samtidigt som många har fått upp ögonen för henne 

som sångerska, menar Petré. Detta är alltså ett tydligt exempel på strategisk 

ompositionering av ett artistvarumärke trots det faktum att de intervjuade påstår att 

positionering för dem inte är en del i varumärkesprocessen. Talar man istället om termer 

som Nilson (1999), det vill säga definiera, förstärka och kommunicera, blir det tydligare 

hur musikbranschaktörer arbetar med artistvarumärkesutveckling trots att aktörerna inte 

säger sig använda positioneringsstrategier. 

 

Med artistvarumärken ger Adamsson exempel på att vissa artister väljer att positionera sig 

genom en fokusering på livespelningar medan andra fokuserar på att få ut hits. Adamsson 

betonar då att det blir olika strategier där genrer spelar en stor roll i det hela, speciellt när 

det kommer till varumärkets målgrupp. Adamsson säger “Då gäller det att tänka vilken 

publik man har, vilken publik man vill ha, hur ska vi ta oss dit”. Positioneringen ligger också i 

att vara konsekvent som artist, väljer man att positionera sig måste det fortsätta i den 

riktningen även på kommande skivor och konserter. Adamsson kallar det att bygga in ett 

kärnvärde i sitt varumärke och detta värde är något som följer med artisten en lång tid. 

 

Adamsson betonar att positionering kan ses som artistvarumärkets plattform och menar 

att den plattformen innehåller aspekter om hur artisten borde hantera områden såsom 

intervjuer, mixningar och image. Positioneringen som gjorts med dessa aspekter menar 

han sätter grunden för hur varumärket kommer ses av omgivningen så långt som femton år 

fram i tiden. Larsson, som jobbar som bokare åt artister, menar att positioneringen inte 
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endast sker i uppbyggandet av ett varumärke utan även hjälper varumärket kontinuerligt. 

Positioneringen utifrån ett bokninsbolags perspektiv handlar om på vilka platser artisten 

uppträder och hur uppträdandet ser ut i förhållande till image för att på detta sätt göra sina 

fans nöjda. Det kan variera från artist till artist hur mycket artisten själv bestämmer i 

denna fråga, behövs det extra kunskap finns det aktörer runt artistvarumärket, såsom 

bokningsbolag, som hjälper till med att förstärka och förbättra. Larsson talar om att kunna 

förstärka artistvarumärkets identitet genom strategiska bokningar och strategisk 

produktion av dessa vilket vi vill jämföra med Nilsons (1999) andra stadie i 

varumärkesutvecklingsprocessen. Här menar Nilson att definitionen från det tidigare 

stadiet förstärks för att skapa en klarare bild kring varumärket. För applicera detta på 

musikbranschen menar vi att detta till exempel skulle kunna handla om att boka ett 

rockband till den speciella rockklubben i Sundsvall som vi beskrev tidigare för att på så sätt 

förstärka bilden kring detta band som ett autentiskt rockband med kvalitetsmusik.  

 

Diskussionen kring positionering menar vi är ytterligare ett exempel på hur 

musikbranschen skulle kunna arbeta/arbetar med Nilsons (1999) andra stadie, förstärka, i 

varumärkesprocessen. I frågan om hur våra informanter ser på konkurrens får vi dock 

svaren att detta inte är något som tas i beaktande vid utveckling av en artist. De menar att 

det inte är sådan stor konkurrens i Sverige att två artister kan slå ut varandra samtidigt 

som de menar att det inte är möjligt att ändra på en artist i hög grad för att anpassa sig 

efter konkurrenter. Däremot kan de som påverkar varumärket välja att förstärka det som 

skiljer varumärkena åt. Samtidigt berättar flera informanter att de ofta letar efter något 

unikt, att en artist bör ha stjärnstatus, då de överväger att kontraktera artisten. Vi tolkar 

detta som att vad vi benämner som positionering sker redan i det första stadiet då artisten 

knyts till bolaget, eftersom detta är ett resultat av att branschaktören i fråga anser artisten 

ha något som marknaden saknar. Positionering sker alltså i ett tidigare stadie inom 

artistvarumärken än inom andra varumärken. Skivbolaget ser vi som ett moderföretag som 

har ett stall med olika varumärken (artister) där vart och ett från början är positionerade. 

Inte att de har utarbetats för att passa en position, utan för att branschen haft en känsla 

redan vid varumärkets start, kontrakterande, om att där finns något unikt, något som 

sticker ut. 
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4.3.3. Konkurrens 
Att ha konkurrens i åtanke är en varumärkesstrategi som är värd att nämnas. Melin (1999) 

anser att den viktigaste funktionen som ett varumärke kan ha från det perspektiv vi valt, 

märkesinnehavaren, är att varumärket fungerar som ett konkurrensmedel. Vi har 

uppmärksammat att ämnet konkurrens får olika innebörd beroende på vem i 

musikbranschen som får utveckla det, vilket vi kommer visa i texten under. Vi har även 

funnit att konkurrensmedel inom artistvarumärken inte är den viktigaste funktionen, vilket 

Melin anser. 

 

När det handlar om artistvarumärken kan inte två varumärken vara exakt samma menar 

Adamsson. Anledningen till detta är att det handlar om personer i grunden, och alla är vi 

olika. Dock kan artister ändå vara konkurrenter i den form att de påminner om varandra. 

Ett strategiskt val är att då förstärka olikheterna, att positionera sitt varumärke, fortsätter 

Adamsson. Han förklarar med hjälp av banden Blur och Oasis som exempel. I musikväg 

anses de lika, de är båda från England och hade båda sin storhetstid under 1990-talet. Då 

de var medvetna om varandras konkurrens valdes strategi för att utmärka deras skillnader, 

nämligen deras klasskillnader. Blur är ett band från medelklassens södra delar av England 

medan Oasis härstammar från arbetarklassen i Manchester. 

 

Petré anser att konkurrens inte är något att lägga fokus på. Petré menar att “vi försöker 

göra det bästa av vad vi tycker är bäst. Sen får man se hur långt det räcker. ”Dock kan det 

finnas mer försiktighet i vad Petré och hans företag väljer att spendera pengar på och han 

anser att det inte finns någon logik i att spendera både tid och pengar på ett projekt som 

redan snarlikt finns. 

 

Söderqvist förklarar konkurrens med fokusering på den konkurrens som sker mellan olika 

artistvarumärken. Han menar att det är svårt med en artist som låter som en annan artist 

för då blir denna artist “tvåa på bollen”. Artisten blir en efterföljare och förlorar på så sätt 

sin unikhet. Dock anser Söderqvist att även om två artister låter snarlika så ska detta inte 
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vara ett hinder. Fungerar en av artisterna är det även troligt att den andra artisten också 

kommer lyckas. Skulle detta dock vara ett hinder är ett annat alternativ enligt Söderqvist 

att fokusera på ett annat land för att sedan kunna använda det som ett bevis för 

artistvarumärkets framgångar. 

 

4.3.4. Identitet 
Vi har tidigare talat om artistvarumärken utifrån identitetsprisman av Kapferer (2008) 

vilken vi efter en analys tillsammans med vårt empiriska material modifierat en aning för 

att passa artistvarumärken. I detta avsnitt kommer vi att återkoppla till prisman för att öka 

förståelsen kring begreppet identitet och dess innebörd och hur detta strategiskt används 

av musikbranschaktörer för att kommunicera den bild av artistvarumärket som tidigare 

definierats genom att sätta ord på varumärket och förstärkts genom positionering enligt 

modellen för varumärkesutvecklingsprocessen av Nilson (1999).  

 

Att utveckla varumärket och tänka på varumärket som en informationsbärare, som Melin 

(1999) kallar det, är snarare managers och andra branschmänniskor runt om artisten som 

ska fokusera och jobba med. Melin fortsätter med att säga att informationsbärare handlar 

om fakta och funktionella egenskaper och ska även leda till resultat, vilket bland annat 

innehåller kontaktuppgifter, kontraktskunskap och kapital. Denna del är viktig och vi har 

märkt mönster i att det är folk runtomkring som behandlar denna del mest, inte artisten 

själv. Adamsson som manager säger att artisten bör fokusera på sig själv och tänka på sin 

egen identitet, då blir identiteten så äkta som den kan bli.  Branschfolket som jobbar med 

artisten blir på så sätt informationsbärare och artisten själv blir identitetsbärare, vilket 

resulterar i att de båda kommunicerar artistvarumärket dock med olika fokuseringar.  

4.3.4.1. Personlighet 
Kapferer (2008) beskriver i sin identitetsprisma delen personlighet som han menar kan 

användas för att kommunicera ett varumärkes karaktärsdrag som det skulle haft om det 

var en människa. I det första avsnittet om ett artistvarumärkes identitet tog vi upp 

artistens musik som en viktig förmedlare för personligheten i varumärkesidentiteten. Här 

nedan kommer vi att gå djupare in på personlighetsdimensionen i ett artistvarumärke. 



62 

 

Detta eftersom är en särskilt påtaglig dimension då varumärket kretsar kring en människa 

med en egen personlighet. I det tidigare avsnittet tog vi också upp skillnaden mellan 

Kapferers syn på personligheten jämfört med hur vi tolkat informanterna i samma fråga. 

Där har det visat sig att personlighetsdimensionen är en mycket viktig del i ett 

artistvarumärke men samtidigt en del som det råder delade meningar kring hur mycket 

den kan påverkas. 

 

Enligt Montoya (2002) är det ett varumärkes personlighet som gör att varumärket säljer 

och blir kvar i kundens medvetande. Det är relationen som skapas genom personligheten 

som är av stort värde och som även gör att varumärket utmärker sig från andra 

varumärken. Då ett artistvarumärke i grunden är en person och inte en produkt blir 

artistens egen personlighet en del av artistvarumärkets personlighet. Dessutom, som 

Söderqvist beskriver, blir motivet bakom varumärket ett annat. Då det är artisten som är 

varumärket är det viktigt att inte ge varumärket något som artisten själv inte kan leva med, 

menar han. Då känns det mer genuint och av artisten kommet snarare än av ett 

kommersiellt motiv. Söderqvist betonar att det inte handlar om en strategi att kasta på 

artisten personlighetsegenskaper som passar honom som manager vid det tillfället, eller 

som han tror passar varumärket för att kunna tjäna pengar på det snabbt. Vidare menar 

han att ett artistvarumärke ska vara något att bygga på genom att förstärka det som redan 

finns. Detta är en skillnad mot till exempel ett varumärke som kretsar kring en produkt 

som har en personlighet, en själ. 

 

För att varumärket ska bli så lyckat som möjligt tycker Adamsson att artisten själv inte ska 

se sig som ett varumärke för då försvinner den naturliga personligheten. Artisten utgår då 

främst från sig själv och på så sätt blir varumärkets personlighet mer äkta. Även om 

artisten själv inte ska se sig som ett varumärke krävs att teamet omkring artisten, såsom 

Adamsson själv, gör det. Dennis fortsätter med att säga att kreativiteten hos artisten skulle 

försvinna om denne såg sig själv som ett varumärke, då skulle det bli svårt att behålla sitt 

egna utan att påverkas av omgivningen.    
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Detta tolkar vi som att personligheten i ett varumärkes identitet är en viktig dimension 

men att denna, till skillnad från vad Kapferer (2008) menar, inte är något som kan klistras 

på ett varumärke utan snarare härstammar från personen bakom det.  

 

4.3.4.2. Visuella attribut 
Kapferer (2008) talar om produktattribut som en del i varumärkesidentiteten. Vi har 

översatt detta till visuella attribut för att passa artistvarumärken. Kapferer menar att 

produktattribut handlar om den fysiska produktens utseende och funktionella fördelar 

vilket i vårt fall skulle innefatta artistens musik, men då vi separerat musiken från dessa 

delar och istället talar om musiken som det som identiteten kretsar kring (se figur 2.) 

lämnar detta endast kvar de fysiska, visuella attributen varför vi valt att döpa om denna del 

till just detta. Här ämnar vi exemplifiera hur identiteten strategiskt kommuniceras genom 

visuella attribut som kan innefatta foton, artwork, klädsel etc.  

 

Lady Gaga är en artist som valt att positionera sig genom att kommunicera extrema visuella 

attribut.  Genom originell klädstil, uppseendeväckande artwork och unika scenshower 

utmärker hon sig och kommunicerar sin identitet genom dessa kännetecken. Ett exempel 

på en Lady Gaga-klädsel som fått stor uppmärksamhet är då hon bar en klänning enbart 

gjord av kött. Genom att fokusera på det visuella försvinner fokuseringen på artistens 

musik, poängterar Adamsson. ”Musiken får inte den uppmärksamhet som den förtjänar, 

vilket resulterar i att artisten blir mer beroende av sina hits.”  Även Söderqvist betonar att 

väljer man som artist att bygga mycket kring den visuella stilen måste man ha i åtanke att 

musiken inte blir lika viktig. Tengroth menar istället att det är viktigt att både det visuella 

och musiken inom ett artistvarumärke hänger ihop, att det blir en helhet. Han menar att 

det visuella ska bära upp musiken och tillsammans ska dessa två faktorer bidra stort till 

artistvarumärket.  

  

Adamsson menar även att genrer har en roll då det kommer till hur mycket en artist borde 

fokusera på de visuella attributen. Han beskriver att genren pop och dess artister inte har 

en fokusering på att låta och spela deras musik helt perfekt, utan då blir kännetecken 
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såsom stil mer viktigt. För att göra en artists identitet fullständig anser Adamsson att det 

visuella ska vara planerat och i åtanke. Dock behöver det inte vara en faktor som är konkret 

från början, utan det går att prova på olika profiler. September är ett exempel på en artist 

som genom olika genrer fått ändra sina visuella attribut. I början av hennes karriär låg 

fokuseringen på en dans- och discostil vilket även syntes i hennes artwork som innehöll 

discoljus och färgglada kläder. Nu på senare tid har Septembers musik lutat mer åt pop, då 

det är skivbolagets tanke. Petré menar att detta kommer att göras genom att lägga större 

vikt vid September som sångerska och vara mer konsekvent i hur man framställer henne i 

bilder.   

  

De visuella attributen behöver inte endast gå till extrema nivåer som exemplet innan med 

Lady Gaga. Andra artister förstärker sin identitet genom att ha ett visuellt mönster på såväl 

fotografier och klädsel. Exempel på detta är det svenska bandet The Hives som endast bär 

färgerna svart och vitt samt klär sig i kavajer och skjortor. Dennis menar att genom att 

jobba med ett artistvarumärke krävs att teamet ibland jobbar med det visuella, främst att 

förstärka attribut som artisten själv inte tänkt på. Efter detta blir det enklare att få fram 

bilder och videos som passar den grafiska delen av artistvarumärket. 

 

De många exempel som finns på artister och hur de kommunicerar sitt artistvarumärkes 

identitet genom visuella attribut menar vi tydliggör hur musikbranschen genom detta 

positionerar sig. 

4.3.4.2.1. Tydlighet 
I tal om artistvarumärken och varumärken i allmänhet talar våra informanter i termer om 

medvetenhet, vision, identifikation, tydlighet, helhet, kontinuitet, unikhet och att “sticka 

ut”. Tengroth som representant för ett indieskivbolag framhäver framför allt igenkänning 

och kontinuitet och menar att igenkänning kan sitta i en logga eller en utseendemässig 

egenskap. Även Adamsson som arbetar med management och artistutveckling talar om 

igenkänning och exemplifierar detta med artisten Erik Hassles unika hårfrisyr men 

framhäver samtidigt att detta inte ska beblandas med varumärkets kärna som i detta fall är 
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röst och sång. Tengroth belyser att det är viktigt att det hänger ihop, det vill säga att 

varumärket “ser ut som det låter”. 

 

Dennis beskriver att ett bra artistvarumärke handlar om att skapa sig en stark och tydlig 

identitet. Finns inte en skarp tydlighet finns det ingen anledning att fokusera eller lägga 

mycket tid på det artistvarumärket anser han. Dennis säger: ”Vi ska mer vara med för att 

guida artistvarumärket” och menar att tydligheten ska grundas i hur artisten är själv och 

att dess identitet ska komma från artistens personlighet. Likaså menar Adamsson att hans 

roll är att “försöka förenkla artistens budskap och att få dennes kommunikation så rak och 

tydlig som möjligt”. 

 

Skulle ett varumärke sakna tydlighet i sin identitet eller inte fokusera lika mycket på vikten 

av identiteten poängterar Adamsson brister som kan uppstå. Bland annat kan det bli för 

många röster inom musikbranschen som vill bestämma över artistvarumärket. Adamsson 

ger som exempel då han som manager samarbetar med ett majorbolag. Om 

artistvarumärket inte är uppbyggt fullständigt eller om det finns brister i det så kommer 

någon annan, i detta exempel majorbolaget, att försöka, som Adamsson säger “fixa 

egenskaper åt artisten” eller endast acceptera delar av det. Av denna anledning menar 

Adamsson att det är viktigt att ha ett tydligt varumärke för att det då blir lättare att hålla 

fast vid det och kommunicera det, inte bara till publiken utan även till andra aktörer som 

ska arbeta med artistvarumärket. Skivbolaget har vidare, enligt Adamsson, ofta lite för 

bråttom och är inte menar han lika duktiga på att bygga upp ett varumärke. I och med att 

det ofta också ligger ekonomiska motiv bakom majorbolagets beslut kan uppbyggandet ske 

av fel anledningar och på fel grunder.  

 

Skivbolaget vill även nå ut till radio vilket gör att varumärket måste passa in i en specifik 

mall, en kommersiellt gångbar mall. Detta resulterar i att man då vill ta bort allt som anses 

konstigt och annorlunda, vilket ofta raderar det grundläggande i ett artistvarumärkes 

identitet. Adamsson förklarar detta med att säga ”Du tar bort all personlighet och känslan 

som riktiga konsumenter vill känna av en artist. Grundvärdet försvinner i varumärket och i 

det man skapat. Då förloras trovärdigheten.” Adamsson menar att det gäller att ta fram det 
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ärliga och logiska i artisten, då identiteten ska vara en del av artistens personlighet. Hellre 

vara äkta och ärlig mot artistvarumärket än att försöka nå ut till fel konsumenter eller alla 

konsumenter som finns menar han och säger att det är “viktigt att man kommunicerar 

någonting som är väldigt tydligt och som inte är anpassat till massorna”. 

 

4.3.4.3. Branschkultur 
Vi har kunnat se att branschkultur som vi beskrev det ovan i diskussionen kring 

identitetsprisman har en påverkan på hur strategier kring ett artistvarumärke kommer till 

uttryck, det vill säga hur de förstärks och kommuniceras. Detta vill vi förklara och 

tydliggöra genom de två resterande parametrar som vi utläst ur det empiriska materialet 

och som vi inledande presenterade i strategiavsnittet; bolagstyp och genre.  

 

4.3.4.3.1. Bolagstyp 
Vi har tidigare nämnt att strategierna kring utveckling av ett artistvarumärke kan variera 

beroende av om artisten är kontrakterad till ett majorbolag eller ett indiebolag. Tengroth 

menar att de som indiebolag inte kan ta risken att kontraktera en “ofärdig” artist eftersom, 

som vi beskrev tidigare, de inte har möjlighet att göra en lika stor ekonomisk investering i 

ett artistvarumärke, och därför jobbar med artister som kommit långt i sin 

varumärkesutveckling. Om man analyserar detta utifrån Nilsons (1999) modell för 

varumärkesutvecklingsprocessen kan vi se att indiebolaget i mindre utsträckning 

medverkar i den första fasen av definierandet av artistvarumärket och att de går direkt in 

på nästa fas och förstärker det som sedan ska kommuniceras.  

 

En artist som inte själv är klar över hur han/hon vill uttrycka sig och utveckla sitt 

varumärke ger å andra sidan aktörerna mer utrymme att vara kreativa och hjälpa artisten 

hitta sitt artisteri. Om artisten själv är mindre kreativ och lämnar detta till ”teamet” kan 

artisten istället fokusera på att vara produktiv exempelvis genom att spela in sin röst eller 

sitt instrument på skiva. En artist som kommit längre i sin varumärkesutveckling är inte i 

behov av att aktörerna definierar artisten på samma sätt utan behöver snarare aktörernas 

hjälp att förstärka varumärket genom olika strategier, eller rent utav bara kommunicera 



67 

 

det beroende av artistvarumärkets utgångsläge. Artisten i fråga avgör vilka roller de olika 

aktörerna tar vilket således blir avgörande för vilka strategier som används kring 

varumärkets utveckling. Söderqvist understryker detta och säger “Det är skillnad på 

artister också. Vissa är som Kadawatha som vet precis hur de vill ha det, andra mer som 

marionettdockor som vill bli vägledda”.  

 

Tidigare har vi även berört artistens grad av inflytande kring sitt eget artistvarumärke i 

förhållande till vilken typ av bolag det rör sig om. Genom artistens grad av inflytande, 

bolagets riskbenägenhet och investeringsmöjligheter samt deras syn på varumärket menar 

vi att den aktuella branschkulturen som därmed råder kring artistvarumärket påverkar på 

vilket sätt artistvarumärkets identitet utvecklas. I och med detta återkopplar vi till 

identitetsprisman (Kapferer 2008) som innehåller en dimension som Kapferer kallar för 

kultur. Kapferer talar om kultur som i företagskultur, det vill säga det företag som innehar 

varumärket. I musikbranschen är dock flera företag inblandade i ett artistvarumärke varför 

vi valt att kalla det för branschkultur. 

 

4.3.4.3.2. Genre 
När ett artistvarumärke byggs beror processen mycket på i vilken genre varumärken är 

delaktig i. Detta poängterar Söderqvist och ger exempel med genrerna rock och pop/dance. 

Inom rock menar han att det är mer långsiktigt tänkande i uppbyggandet av artist och dess 

karriär. I fallet pop/dance är det mer hitbaserat vilket gör processen mer kortsiktig och 

flera informanter hävdar att “en pop- eller danceartist sällan är större en sin senaste hit”.  

Söderqvist säger “När det gäller rockband behöver man oftast jobba med hela konceptet för 

att skapa en helhet” och menar också att ett artistvarumärke i form av ett rockband kan 

leva kvar trots att de inte släppt en skiva på länge. Detta tolkar vi som att strategierna kring 

ett rockband är mer långsiktiga vilket också innebär att det blir en större investering att 

utveckla ett mer långsiktigt gångbart artistvarumärke samtidigt som det i längden kan vara 

mer lönsamt.  
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Strategier kring att förstärka och kommunicera artistvarumärkets identitet kan alltså vara 

beroende av vilken genre artisten verkar i, eller på vilket sätt det är tänkt att artisten ska 

verka på marknaden, till exempel genom enstaka hitlåtar eller album. En artist som agerar 

inom dancegenren har i och med att de drivs av hitlåtar en kortsiktigare 

varumärkesutveckling om man jämför med en rockgrupp som spelar tillsammans i flera år. 

Artister som önskar förmedla ett budskap med sin musik skriver oftast sina egna låtar 

vilket kan uppfattas som mer äkta av publiken. Detta tar av naturliga skäl längre tid varför 

man kanske kan hävda att de får mer tid till att hitta det som är unikt och personligt för 

dem.  Här framträder därmed artistvarumärkets personlighet mer tydligt och 

kommuniceras genom musiken till publiken. Genom detta kan vi dra ytterligare en parallell 

till personlighetsdimensions betydelse från Kapferers (2008) identitetsprisma och vikt av 

att den härstammar av människan bakom artistvarumärket och därmed upplevs mer äkta.  

Detta skulle kunna vara ytterligare en förklaring till varför till exempel rockband håller i 

längden medan minnet av danceartister bleknar i takt med att hitlåten dör ut. 

 

4.4. Branschaktörernas samarbete i nätverket 
Vi har redan analyserat vilka branschaktörer som påverkar varumärkesutvecklingsprocessen 

samt hur strategierna kring det kan förklaras. I detta avsnitt vill vi istället analysera hur 

samarbetet mellan aktörerna fungerar och för att få förståelse för det ska vi analysera det 

nätverk de verkar inom och hur relationerna mellan dem ser ut. Enligt Todeva (2006) kan ett 

nätverk analyseras utifrån tre nivåer: aktörer, struktur och relationer vilka också kommer att 

utgöra dispositionen för avsnittet.   

 

De aktörer som vi tidigare diskuterat har påverkan på artistvarumärket ska här analyseras 

utifrån hur de karaktäriseras och beteendemässigt fungerar i nätverket och av vilken 

anledning de är en del av nätverket. Strukturen av nätverket och dess egenskaper ska 

sedan analyseras för att skapa förståelse för hur dessa aktörer samverkar. Utifrån en bild 

av hur nätverket ser ut ska relationerna aktörerna emellan diskuteras vilket i vissa fall kan 

påverka hur strukturen ser ut och vilka aktörer som verkar inom nätverket.     
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4.4.1. Aktörer  
Todeva (2006) delar in aktörers egenskaper i två grupper: individuella egenskaper och 

strukturella egenskaper. Han menar att de individuella egenskaperna är exempel på storlek 

och historia av företaget, ägarskap, bolagsstyrnig, tillgångar, resurser, intressen, värden och 

förväntningar, incitament och preferenser. De strukturella egenskaperna menar Todeva 

istället handlar om hur aktörer genom sina egenskaper eller påverkan på relationer 

fungerar inom kategorierna: position, status, roll, prestige, centralitet och strukturellt 

självständighet.  

4.4.1.1. Individuella egenskaper 
Inom gruppen för Todevas (2006) individuella egenskaper har vi genom empirin kunnat se 

att historia av företaget, preferenser och resurser i form av kunskap har stor betydelse för 

aktörerna inom artistvarumärkesutvecklingens nätverk. Hjelmtorp nämner ett 

management som lyckats med flera artistframgångar och genom sin historia erkänns som 

ett av Sveriges bästa management ” Lykke Li har ett av Sveriges bästa management-team 

bakom sig. Budfox. Dom har också stora artister som Anna Ternheim och Mando Diao m. fl.”. 

Återkommande under intervjuerna får vi ta del av historier kring artister och deras bolag 

som används för att beskriva hur framgångsrika eller mindre framgångsrika aktörerna 

inom nätverket agerar. Alla verkar minnas historier om artister som misslyckats eller når 

toppen och associerar dem med företagen de är knutna till. Vi tolkar detta som att historien 

bakom varje aktör är en viktig egenskap för att medverka i nätverket som utvecklar 

artistvarumärket i och med det rykte historien skapat kring aktören som bolag. Ett bolag 

med gott rykte kommer sannolikt att ha lättare för att få igenom sina visioner kring 

artistvarumärket. 

 

Gemensamt för alla intervjuer vi gjort är som sagt att informanterna beskriver branschen 

och nätverket genom anekdoter men också att personnamn kopplas till arbetet med 

artister är vanligare än företagsnamn. Vi kan se att informanterna i första hand har en 

personlig anknytning till individer på företagen inom nätverket istället för företagen som 

aktörer. Hjelmtorp berättar om en manager på ett bolag som han personligen tycker gör ett 

bra jobb ” Dom gör ett kanonjobb hittills och han har arbetat stenhårt. Han har bra dealar, 

jobbar med bra bolag, alla tror på honom”. I detta fall fungerar den omtalade managern som 
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en preferens för sitt bolag vilket är en egenskap som knyter aktören till nätverket kring 

artistvarumärket. I följande citat visar Larsson hur både historia och preferenser till en 

individ på företaget är egenskaper uppmärksammas inom musikbranschen “Det handlar 

om att skapa en kultur där managern vet hur han ska breaka artisten. Till exempel efter 

Lykke Li, hade hennes manager Filip Whilén lättare att lyckas med andra artister.” Vi kan se 

att Filip Whilén nämns vid namn utan någon direkt koppling till företaget och att han 

lyckas lättare med andra artister utifrån hans framgångsrika historia. 

 

Den tredje individuella egenskapen vi har uppmärksammat har betydelse för aktörernas 

medverkan i nätverket är de resurser aktörerna besitter. Bengtsson et al. (1998) menar att 

strategiska allianser är ” … två eller flera företag går samman kring en specifik uppgift för att 

utbyta resurser och kompetens, i syfte att uppnå någon form av definierat mål.” Han 

beskriver också att ”som bakomliggande huvudsyfte ligger en önskan om att genom 

gemensamma aktiviteter förbättra konkurrensförmågan”. I mångt och mycket kan nätverket 

av artistvarumärkesutvecklingen liknas med en strategisk allians. Nätverket består av 

parter som genom sina resurser och sin kompetens tillsammans försöker att göra artisten 

framgångsrik. Vid flera tillfällen nämner informanter ”teamet bakom artisten ” och syftar 

på de aktörer i nätverket som tillsammans arbetar för att förbättra förutsättningarna för 

artisten, nämligen bokningsbolag, management, skivbolag och förlag som vi tidigare 

analyserat påverkar artistvarumärket. Hjelmtorp säger ”Bakom varje artistframgång 

oavsett nivå så finns ett team som tar fram allting (…) artisten måste ha någon form av team. 

Det finns inte en artist som slår igenom av sig själv.” 

 

Till skillnad från Bengtsson et al. (1998) består inte nätverket av konkurrenter som 

tillsammans blir starkare, utan av heterogena aktörer med olika specialisering och resurser 

som tillför något till nätverket. Resurser i form av kunskap och erfarenhet värderas högt i 

branschen vilket Söderqvist understryker ”Det är viktigt att knyta parter till sig som kan 

marknaden”. Vidare kommer inte aktörernas resurser beskrivas i detalj då vi redan 

analyserat ovan hur aktörerna utifrån sina resurser påverkar varumärket . 
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4.4.1.2. Strukturella egenskaper 
Todeva (2006) menar att aktörer kan definieras och beskrivas genom sina strukturella 

egenskaper. En av kategorierna för strukturella egenskaper är positionen av aktören 

menar Todeva och är den kategori vi kommer att fokusera på. Todeva menar att aktörerna 

kan delas in i undergrupper beroende på vilken relation de har till varandra. Vidare 

beskriver han att positionen som kärnaktör har aktören med tätast kontakt med alla andra 

aktörer. Den primära aktören har nära kontakt med kärnaktören medan undergrupp av 

sekundära aktörer har mer oregelbunden kontakt till den slutna gruppen av aktörer. 

Genom vår empiri beskrivs vid flera tillfällen hur managern fungerar som artistens 

närmsta kontakt och den part som påverkar varumärkesutvecklingen mest. Dennis säger 

”alla som vill ha en karriär har en manager och det är i längden den viktigaste personen. 

Management är en bra länk mellan artist och skivbolag.”  De beskriver också hur de ofta har 

indirekt kontakt med artisten genom managern. Söderqvist beskriver i egenskap av att 

vara management hur strukturen ser ut: ”Bandet är i mitten, jag är som ett lager runt 

kärnan”. Eftersom allt arbete verkar utgå från artisten som knyter parterna till varandra 

anser vi att artisten kan jämföras med Todevas kärnaktör. Att kalla artisten för kärnaktör 

kan låta fel eftersom vi inte anser att artisten är aktör på samma sätt som de andra men 

meningen med att jämföra artisten med kärnaktören är att illustrera utgångsläget eller 

centrum av nätverket. Skillnaden mellan Todevas definition av kärnaktören och artisten är 

också att artisten i vår mening inte alltid har direkt kontakt till de andra aktörerna utan 

indirekt kontakt genom sin manager. Vi är medvetna om att inte alla artister är knutna till 

ett management men då vårt empiriska material visar att det är vanligt förekommande att 

för artisten ha ett management har vi utgått från det. Managern som beskrivs ska ha 

närmast kontakt med artisten kan vi därför jämföra med den primära aktören. Resterande 

aktörer skivbolag, förlag och bokningsbolag definierar vi som sekundära aktörer vars 

kontakt med artisten främst sker genom managern.   

  

4.4.2. Struktur 
Bilton (2007) menar att kreativa industriers nätverk kan delas in i två dimensioner: 

horisontell och vertikal. I denna uppsats är vi främst intresserade av den horisontella 

dimensionen som behandlar individer och organisationer som strävar åt samma mål 
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istället för den vertikala dimensionen där leveranskedjans olika faser av produktion och 

distribution förklaras. För att få förståelse för hur ett nätverk, som binds samman genom 

Biltons horisontella dimension av information, kunskap och idéer, inom 

artistvarumärkesutveckling ser ut ska vi förklara strukturen och relationerna mellan 

aktörerna genom en modell. 

 

Todeva (2006) presenterar det dominerande mönstret inom kartläggning av nätverk där 

ingen struktur direkt går att applicera på vårt nätverk men på olika sätt har kommit att 

påverka resultatet för strukturen på modellen. Bilton (2007) och Davis & Scase (2000) 

menar båda att kreativa industrier präglas av projektbaserat arbete och genom 

intervjuerna har alla informanter beskrivit hur samarbetet mellan andra parter och arbetet 

med artisten utgår från varje enskild artist. Vi kan därför se att det är artistvarumärket som 

är projektet som alla parter är knutna till. Todeva (2006) nämner bland annat strukturen 

på vad han kallar ett egocentrerat nätverk, som utgår från en aktör som styr relationerna 

med sina partners. 

 

 

Figur 5. Ego Network, Todeva 2006 
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Om vi tänker oss att artistvarumärket är projektet som nätverket utgår från blir det tydligt 

att varje aktör i nätverket som påverkar varumärkesutvecklingen har en relation till 

artistvarumärket. Vidare beskriver Todeva (2006) att aktörerna runt ego-nätverkets 

centrala aktör också de kan ha relationer emellan. Att aktörerna har relationer dem 

emellan menar vi är fallet mellan aktörerna i nätverket för artistvarumärkesutvecklingen 

då de samarbetar för att tillsammans förbättra artistens möjligheter genom varumärket. 

Relationerna aktörerna emellan kommer vi att analysera nedan.     

 

4.4.3. Relationer 
För att analysera samarbetet mellan parterna ska vi använda oss av Ford et al. (2006) 

relationsdimensioner; aktivitetslänkar, resursband och aktörsrelation. Dessa dimensioner 

av relationer mellan dem beskriver på vilket sätt de har kontakt med varandra och för 

vilket syfte. Enligt Ford et al. (2006) kan en relation mellan två aktörer bestå av alla tre 

relationsdimensioner men karaktäriseras mer eller mindre av varje och vidare ska vi 

analysera vilken av de tre relationsdimensionerna som framhävs i relationerna mellan 

aktörerna i nätverket kring artistvarumärket.    

4.4.3.1. Aktivitetslänkar 
Ford et al. (2006) beskriver att det är sannolikt att en affärsrelation består av systematiskt 

utförda och återkommande aktiviteter som binder samman båda parter. Både förlaget och 

bokningsbolaget utför aktiviteter som främjar artistens framgång och utveckling men de 

har inte direkt kontakt med varandra eller behov av varandras resurser. Därför anser vi att 

bokningsbolaget har en relation som består av en mer systematisk aktivitetslänk i sin 

relation till förlaget. En av förlagets uppgifter är att sätta samman artistens låtar i olika 

sammanhang som reklam och film för att uppmärksamma artisten och låten. Om en låt får 

utrymme i en reklam och i samband med det uppmärksammar artisten blir relationen till 

bokaren av aktivitetslänk då bokaren får lättare att boka spelningar till artisten som genom 

förlaget fått uppmärksamhet i media. Detta är ett exempel på vad Ford et al. (2006) menar 

med att företag kan ha aktivitetslänkar som underlättar för varandras arbete.  
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4.4.3.2. Resursband 
De strukturella egenskaperna som beskrivits ovan karaktäriserar aktörerna genom deras 

resurser och intresse för den enskilda artisten. Var och en av aktörerna har specialiserat sig 

på varsin del av artistens framgång men är alla beroende av varandras resurser för att 

detta ska uppnås. Med samma citat som använts ovan beskriver Larsson också 

resursbandens betydelse när han säger ”det går i liten skala att arbeta ensam men om det 

ska hända något med artisten måste artisten plus alla andra inblandade vara synkade, 

annars blir det inget bra resultat”. 

 

Ford et al.(2006) menar att det finns olika sorters resurser så som fysiska anläggningar och 

kunskap. Resurser i form av kunskap är tydliga i relationen mellan skivbolaget och 

bokningsbolaget. Utifrån empirin kan vi se att skivbolaget och bokningsbolaget inte i större 

utsträckning har personlig kontakt med varandra utan snarare att de är i behov av 

varandras resurser för att nå bästa möjliga resultat. Skivbolaget producerar en skiva som 

måste marknadsföras med hjälp av bokningsbolagets resurser i form av kunskap att skicka 

ut artisten på turné. Larsson beskriver detta när han säger att han som representant för 

bokningsbolaget inte är med i den kreativa biten utan snarare medverkar för att 

kommunicera artistvarumärket genom spelningar när skivan är inspelad. Då skivbolagets 

roll klassiskt sett är att producera skivan anser vi att skivbolaget och bokningsbolaget 

utnyttjar varandras resurser och därför har en relation som består av resursband.  

 

På samma sätt som skivbolaget har en ömsesidig relation av resursband till 

bokningsbolaget är de i behov av förlagets resurser i form av låtar. Skivbolaget behöver 

låtar som låtskrivare i förlaget erbjuder för att artisten med rätt låt ska bli framgångsrik. 

Utifrån skivbolagets roll beskriver Tengroth att “ vi försöker samla alla de resurser som finns 

och tar ett stormöte, här är skivan och hur kan vi hjälpa varandra nu?” som visar att de 

försöker ta hjälp av varandras resurser. Tvärtom har förlaget en relation till skivbolaget 

som består av resursband då förlaget är beroende av skivbolaget i form av de artister som 

kontrakterats och som kan sjunga de låtar som förlaget producerat.   
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4.4.3.3. Aktörsrelationer 
Ford et al.(2006) menar att aktörsrelationer är relationer bestående av social karaktär 

mellan de människor som arbetar på de företag som är kopplade till varandra. Eftersom 

aktörsrelationer är uppbyggda på ett personligt plan mellan aktörerna är dessa relationer 

svåra att analysera i detalj, då personerna i fråga är olika utifrån varje artist, men genom 

vår empiri kan vi se hur dessa relationsband är av stor vikt inom musikbranschen. 

 

Davis & Scase (2000) beskriver att de kreativa rollerna inom kreativa industrier präglas av 

erfarenhet snarare än utbildning. Applicerar man detta på musikbranschen där 

utvecklandet av artistvarumärken bland annat är en kreativ process är alltså denna 

kunskap inget man kan lära sig genom en utbildning. Larsson påvisar detta och menar att 

musikbranschen inte är en industri där utbildning av något slag är vanligt förekommande. 

Han tror snarare att kunskap inom musikbranschen bygger på år av erfarenhet och 

intresse för musik. Då Larsson säger att kunskapen i musikbranschen utvecklas av 

erfarenhet tolkar vi det som att det är personen i sig som sitter inne på kunskapen vilket 

gör att aktörsrelationer är ytterst betydelsefulla och vanligt förekommande i 

musikbranschen. 

 

Ford et al.(2006) menar att personliga relationer bygger på att aktörerna har förtroende 

för varandra. Hjelmtorp understryker detta när han säger att ” management presenterar 

artisten för låtskrivaren och förklarar vad artisten har för image och stil och hur det ungefär 

kommer att låta. Sen pitchar låtskrivaren in låtar i projekt om de tror att det kommer att gå 

bra. Om det känns som en bra artist, bra team bakom osv, så vågar de droppa sina bästa 

låtar”. Vi tolkar detta som att förlaget behöver ha förtroende för teamet som arbetar bakom 

artisten för att man ska vilja samarbeta. Här beskrivs relationen för de enskilda personerna 

i teamet utifrån aktörsband med förtroende som en viktig faktor för samarbetet. Söderqvist 

menar på samma sätt att aktörsrelationen är viktig när han bygger upp sin artists team 

genom sina kontakter och uttrycker att förtroendet måste finnas där för att lita på att de 

andra gör sitt jobb.   
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Som vi tidigare beskrivit har artisten som kärnan i artistvarumärkets nätverk relationer 

med alla de andra aktörerna direkt eller indirekt. Management har visat sig vara artistens 

närmsta kontakt och en direkt relation som baseras på ett personligt plan. Därför anser vi 

att relationen mellan management och artist karaktäriseras av relationsdimensionen 

aktörsrelation.  

 

Eftersom management i många fall bara består av en person som är knuten till artisten 

faller det sig ofta naturligt att relationen mellan denna manager och andra aktörer blir på 

individnivå. Vi kan se detta i relationen mellan bokningsbolaget och management då 

managern som representant för artisten har tät kontakt med agenten på bokningsbolaget 

inför exempelvis en turné. Larsson beskriver hur han som bokare har nära kontakt med 

managern och hur de ska kombinera sina arbetsuppgifter för att uppnå bästa resultat för 

artisten utifrån vad managern vill uppnå, ” … det är mycket managern som styr, detta gör 

han i kombination med mig och vi planerar vad det är vi ska göra utifrån vad managern vill 

uppnå.  Sen föreslår jag de här stegen men har hela tiden kontakt med managern” .  Larsson 

beskriver vidare att ju mer klar artisten tillsammans med managern är angående sin turné 

och scenproduktion desto bättre kan han planera bokningarna och därför anser vi att de 

har en relation baserat på en aktörsrelation. 

 

På samma sätt som bokaren har en aktörsrelation till management kan vi också se att 

management har en aktörsbaserad relation med skivbolaget. Managerns roll att koordinera 

artistens aktiviteter med skivbolaget sker även den på personlig basis vilket vi kopplar till 

relationsdimensionen aktörsrelation. Förlaget behöver försäkra sig om att de satsar sina 

bästa låtar till projekt med management som de genom preferenser och historia (Todeva 

2006) har förtroende för på ett personligt plan. Hjelmtorp understryker detta i exemplet 

ovan då förlaget och dess låtskrivare måste kunna lita på att artisten har ett bra 

management för att de ska våga “droppa” sina bästa låtar. Aktörsrelationen mellan 

management och förlaget blir därför nödvändigt för att inge förtroende mellan parterna så 

att de ska kunna samarbeta. 
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4.4.4. Artistvarumärkets relationer i ett nätverk 
För att illustrera hur aktörerna samarbetar kring ett artistvarumärke har vi skapat en 

modell (se nedan figur 6.) där vi tagit hänsyn till analysen kring strukturen av ego-

nätverket (Todeva 2006), positioner utifrån Todevas (2006) strukturella egenskaper och 

relationerna utifrån Ford et al. (2006) relationsdimensioner.  

 

4.4.4.1. Struktur 
Strukturen på ett ego-nätverk använder vi för att beskriva att artisten är i centrum för 

nätverket. Vi menar att det är artisten som är vad Todeva (2006) menar aktören som styr 

alla relationer. Utan artisten hade nätverket aldrig uppstått även fast artistens relationer 

till aktörerna både är indirekt och direkt.   

 

4.4.4.2. Position 
I modellen visas aktörernas position utifrån deras strukturella egenskaper (Todeva 2006) 

genom cirklarnas placering. Kärnan (jmfr Todevas kärnaktör) av nätverket är artisten som 

gör upphov till att aktörerna medverkar i nätverket. Cirkeln runt artisten utgörs av 

management som positionerats efter sina strukturella egenskaper som primär aktör. 

Längst ut från kärnan i nätverket ser vi aktörerna skivbolag, förlag och bokningsbolag som 

identifierats som sekundära aktörer  

 

4.4.4.3. Relation 
Relationerna aktörerna har mellan varandra illustreras med pilar. Pilarnas form beskriver 

också vilken av Fords et al. (2006) relationsdimensioner som relationen till största del 

baseras på.  
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Figur 6. Ett artistvarumärkes relationsstruktur, Chalmers, Enestig, Lindén 2011 
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5. Slutdiskussion 

Denna del av uppsatsen ämnar besvara våra forskningsfrågor och syfte som vi har bearbetat i 

analysen. Dessa utgör också strukturen för avsnittet för att tydliggöra på vilket sätt 

forskningsfrågorna leder fram till en ökad förståelse för ämnet. 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse kring processen i vilken artistvarumärket 

utvecklas för en framgångsrik karriär. För att öka förståelsen för detta syfte har vi 

analyserat: 

  

● Vilka av musikbranschaktörerna som är inblandade i artistvarumärkesutvecklingen 

och hur de påverkar artistvarumärket. 

 

● Hur strategier används i musikbranschen för att utveckla framgångsrika 

artistvarumärken. 

 

● Hur de aktörer som påverkar artistvarumärket arbetar tillsammans. 

 

 

5.1. Aktörerna och deras påverkan på artistvarumärket 
 

5.1.1. Inblandade aktörer 
Bokningsbolag, skivbolag, management och förlag är de aktörer inom musikbranschen som 

våra informanter främst talar om som de som är inblandade i 

varumärkesutvecklingsprocessen. Vi förstår att det naturligtvis finns fler aktörer som kan 

tänkas påverka, till exempel radio, olika typer av media, festivaler etc. Vi vill dock hävda 

med stöd av Durmér (2002) att dessa endast utgör delvisa- eller temporära aktörer inom 

musikbranschen och att deras kärnverksamhet kretsar kring det färdiga artistvarumärket. 
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Vi menar att beslutet att distribuera ett artistvarumärke via radio, hur media ska hanteras, 

vilken festival artisten ska uppträda på osv. oftast har tagits av dem som arbetar närmast 

artistvarumärket. De aktörer våra informanter tar upp är vad Durmér (2002) benämner 

rena aktörer varför dessa aktörer är vilka hela analysen utgått från. De rena aktörerna har 

alla sin kärnverksamhet byggd kring flera av de funktioner (se teorikapitel + 

sidhänvisning) som Durmér menar utgör musikbranschen. Av denna anledning menar vi 

att dessa också är de som är delaktiga i utvecklingsprocessen.  

 

5.1.2. Aktörernas påverkan på artistvarumärket 
För att besvara denna fråga började vi med att dela upp artistvarumärkets identitet i olika 

delar med hjälp av Kapferers (2008) identitetsprisma. Denna modifierades lätt för att 

bättre passa ett artistvarumärke och fick sedan utgöra basen i fråga om hur 

musikbranschaktörerna påverkar artistvarumärket och dess delar.  

 

Utav denna analys kom vi fram till att bokningsbolag främst påverkar artistvarumärkets 

relationsdimension. Relationsdimensionen menar vi kommer till uttryck genom artistens 

liveframträdanden och närhet till konsumenterna i och med det. Då bokningsbolaget 

hjälper artisten att boka spelningar som går i linje med artistens personlighet menar vi att 

bokningsbolaget dels förstärker artistvarumärkets identitet, dels hjälper artisten att 

kommunicera identiteten genom relationsdimensionen och personlighetsdimensionen. För 

att förstå bokningsbolagets påverkan på artistvarumärket som en process anser vi att 

förstärkandet och kommunicerandet kan förklaras med Nilsons (1999) andra och tredje 

stadie av utvecklingsprocessen.   

 

Vi har också kommit fram till att skivbolag påverkar artistvarumärkets identitet främst 

genom dess visuella attribut och branschkultur. De visuella attributen handlar om att ge 

uttryck för artistvarumärkets identitet i form av bilder, artwork etc. vilket betyder att 

skivbolaget verkar i Nilsons (1999) tredje stadie i utvecklingsprocessen, kommunicera. 

Skivbolagen bidrar även med sin branschkultur till artistvarumärkets identitet vilket 

kommer till uttryck genom synen på artistvarumärket och på vilket sätt det arbetas med. 
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Beroende av vilken branschkultur skivbolaget har påverkar de processen olika mycket i 

framför allt det första stadiet i Nilsons modell, definiera, vilket kort kan sägas ha att göra 

med synen på artistvarumärket, artistens grad av inflytande och riskbenägenhet som 

kommer av branschkulturen. 

 

Förlagets påverkan på artisvarumärkets identitet har vi genom analysen kunnat se sker 

genom relations- och personlighetsdimensionen. Att artistvarumärket sätts i ett nytt 

sammanhang tillsammans med ett annat budskap gör att identitetens personlighet både 

förstärks i och med detta och kommuniceras relationsdimensionellt till nya potentiella 

konsumenter. Förlaget har således påverkan på artistvarumärket i det andra och tredje 

stadiet i Nilsons (1999) modell för varumärkesutvecklingsprocessen. 

 

Vårt empiriska material talade för managerns betydande roll i varumärkesutvecklingen och 

en vidare analys av detta tydliggjorde att managern påverkar en stor del av 

artistvarumärkets identitet indirekt genom de andra aktörerna, det vill säga både 

relationsdimensionen, personlighetsdimensionen, visuella attribut och branschkultur. Vi 

kommer i nästa avsnitt förklara på vilket sätt managern har kontakt med resterande 

aktörer. Detta är dock beroende av artistens egen grad av kontroll och artistvarumärkets 

utveckling innan aktörerna involveras och i och med detta är managern involverad i alla tre 

av Nilsons (1999) stadier direkt eller indirekt. 

 

Något som framkom tydligt är att flera av informanterna säger sig inte kunna påverka 

artistvarumärkets personlighet eftersom denna kretsar kring en människa som inte kan 

modifieras hur som helst. Här har vi iakttagit en betydande skillnad i hur Kapferer (2008) 

talar om ett varumärkes personlighet då vår tolkning är att personlighetsdimensionen, 

även om det är mycket viktig, snarare är något som kommer av artisten bakom 

artistvarumärket istället för aktörerna kring denne. 

 

Vidare har vi tagit ovanstående slutsatser ett steg längre och hävdar att det sätt på vilket 

branschaktörerna talar om andras och sin påverkan på artistvarumärket bör betraktas med 

respektive aktörs syn på varumärket. Detta då vi tror att de påverkar artistvarumärket på 
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fler sätt än vad de själva uppger. Aaker (1996) används här för att förklara detta genom 

fyra perspektiv på varumärkesidentitet (se figur 6.); varumärket som produkt, varumärket 

som person, varumärket som organisation och varumärket som symbol. Vi menar som vi 

beskrivit i analysen att de aktörer som ser på artistvarumärket som en person mest troligt 

kommer att hävda att de inte påverkar detta i lika stor utsträckning som de som ser 

artistvarumärket som en produkt. Dessa kommer istället att hävda att artisten själv har 

större inflytande över artistvarumärket och att detta inte är något de kan eller bör försöka 

styra över. De som ser artistvarumärket mer som en produkt eller symbol kommer att 

hävda att de i större mån påverkar alla dimensioner av artistvarumärkets identitet.  

 

Dessa skillnader i hur branschaktörerna säger sig påverka artistvarumärket tror vi även 

kan ha att göra med avsaknad av högre utbildning inom marknadsföring och varumärken. 

Vi menar att en sådan utbildning hade bidragit till en vidare syn på begreppet varumärke, 

och att det i sin tur haft betydelse för hur branschaktörerna säger sig påverka ett 

artistvarumärke utifrån sin position. 

 

Vi finner det intressant men samtidigt motsägelsefullt hur vissa informanter talar om sin 

påverkan på varumärket. En känsla uppstår av att de inte riktigt vill erkänna att de har att 

göra med varumärket speciellt mycket utan att detta är artistens ansvar, som att det är för 

kommersiellt att tala om artister som varumärken och att detta fortfarande till viss del är 

tabubelagt. Samtidigt har flera informanter hävdat att teamet bakom artisten är extremt 

viktigt ifråga om dennes karriär, att framgångarna till så mycket som 50-70% består av 

teamets arbete. Vi tycker att detta känns motsägelsefullt och vill än en gång påstå att vi tror 

att de olika aktörerna påverkar artistvarumärket mer än vad de utger sig för att göra. Vi 

tror att hanteringen kring artisters varumärken och deras framgång skulle gynnas av att 

begreppet fick ett erkännande inom branschen och inte något som anses vara fult. Då skulle 

bättre strategier kunna utarbetas för att utveckla ett starkare varumärke och bättre 

kommunicera detta till konsumenter. Verktygen och erfarenheten om hur musikbranschen 

fungerar finns där, det handlar bara om att utnyttja det till fullo. 
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5.2. Strategier inom musikbranschen 
Genomgående i vår forskning har det framkommit att parter inom musikbranschen inte har 

några uttalade strategier för hur de arbetar med artistvarumärken. De har snarare uttryckt 

att varje enskilt artistvarumärke har sitt egna sätt att utvecklas och framställas. Dock har 

vi, med hjälp av traditionella varumärkesstrategier, kunnat se att det finns strategier som 

enligt oss har betydelse, de är bara inte uttalade i musikbranschen med samma ordval. 

Genom att från början ha i åtanke de traditionella varumärkesstrategierna fann vi mönster 

till dessa genom våra informanters svar. Traditionella varumärkesstrategier är för oss 

teman som vi har kunnat se betydelsefulla för branschen att utveckla strategier för. Vår 

fokusering ligger på positionering, identitet och konkurrens vilket vi ansett har en stor del 

när det kommer till utvecklandet av ett artistvarumärke. 

 

Trots omedvetenhet en hos våra informanter angående strategier har vi kunnat identifiera 

tre återkommande, genomgripande parametrar varefter musikbranschaktörernas 

strategier utgår från.  

 

1. Artistvarumärkets utgångsläge 

2. Bolagstyp 

3. Genre 

 

Parameter 1 handlar om att artisten i fråga avgör vilka roller de olika aktörerna tar vilket 

blir avgörande för vilka strategier som används kring varumärkets utveckling. 

Branschaktörernas involvering påverkas även av detta. Större investering innebär enligt 

oss högre grad av kontroll för branschen. Genom att titta på och definiera 

artistvarumärkets plus och minus har enligt oss ett strategiskt val gjorts jämförande den 

analys som kallas SWOT (Armstrong & Kotler 2009). Genom denna analys bildas 

uppfattningar om artistvarumärket som hjälper det i rätt riktning. 

 

Parameter 2 betonar bolagstypen vilket är en avgörande faktor för strategierna runt 

artistvarumärket. Strategierna kan variera kring utveckling av ett artistvarumärke 

beroende av om artisten är kontrakterad till ett majorbolag eller ett indiebolag. Stor 
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skillnad mellan dessa är den ekonomiska investering som majorbolag har möjlighet att på 

en artist vars artistvarumärke inte är färdigutvecklat medan indiebolag kan behöva välja 

strategin att jobba med mer färdigutvecklade artister som kräver mindre resurser. Genom 

varje bolags branschkultur bildas strategier för att förstärka och kommunicera 

artistvarumärket.  

 

Parameter 3 handlar om strategier för ett artistvarumärke och att de kan te sig olika 

beroende på artistens genre som denne är verksam i. Genrer kan bestämma om 

artistvarumärket utvecklas på lång eller kort sikt där fokus exempelvis kan ligga på 

antingen ett helt album eller en enstaka hitlåt. Strategiska val inom denna kategori kan 

vara val av bokningar och visuella attribut. Utifrån genren kan strategier utformas genom 

att laborera med identitetens olika delar och på så sätt framhäva olika värden av 

artistvarumärket. Exempelvis personligheten i ett artistvarumärke ser vi som en strategisk 

medvetenhet där olika genrer väljer olika sätt att antingen framhäva eller dölja. Detta 

väljer branschen att inte se som en strategi, medan vi ser det som ett medvetet val att se 

hur man ska bygga vidare på en artist personlighet, i detta fall utifrån genrer. 

 

Vår slutsats angående strategin bakom positionering är att det sker redan då artisten knyts 

till bolaget. Det är en bakomliggande faktor till artistvarumärkets existens och att 

artistvarumärket har något som marknaden saknar. Detta är en faktor som gör att 

artistvarumärken utmärker sig från andra varumärken. Branschen har med andra ord 

redan från början haft en slags positionering i åtanke, då artistvarumärket ska vara unikt 

och sticka ut.  

 

Då vi funnit positionering och identitet som två viktiga faktorer inom artistvarumärken 

finner vi dock strategier om konkurrens inte ha samma stora effekt som varumärken i 

vanliga fall har, vilket bland annat Melin (1999) anser. Konkurrens är inget som någon 

informant benämner som viktigt eller värt att fokusera på. Strategier kring konkurrens kan 

ses som mindre betydelsefulla då uppkomsten av ett artisvarumärke skett på grund av dess 

unikhet, vilket innebär att dess utgångspunkt redan är positionerad och att konkurrens då 
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blivit en eliminerande faktor. Tydligheten i ett artistvarumärke har funnits från början och 

gör att det blir lättare att kommunicera ut det till konsumenter. 

 

5.3. Aktörernas samarbete i ett nätverk 

5.3.1. Relationer mellan aktörer styr samarbetet 
I modellen ovan (se figur 6.) har vi illustrerat hur ett nätverk kring ett artistvarumärke kan 

se ut och hur aktörerna inom det samarbetar med hjälp av Ford et al. (2006) 

relationsdimensioner utifrån vad empirin säger. Relationsdimensionerna utgår som vi 

tidigare nämnt alltid utifrån den enskilda artisten och i vissa fall kan exempelvis en artist 

ha nära kontakt med alla aktörer utan att behöva en manager vilket skulle göra att 

nätverket såg annorlunda ut. Men utifrån vad empirin säger har vi utgått från att artistens 

närmsta kontakt är med ett management och därför beskrivit att relationen dem emellan 

baseras på en aktörsrelation. Då ett management ofta betyder att en enskild individ har 

kontakt med artisten i form av att vara en manager drar vi slutsatsen att dennes relationer 

med de andra aktörerna sker på personlig basis och menar därför att managern har 

aktörsrelationer även till de andra aktörerna i nätverket, skivbolag, förlag och 

bokningsbolag. Relationerna mellan skivbolaget, förlaget och bokningsbolaget har vi 

kunnat se är av annat slag. Dessa aktörer är inte beroende av varandra på individnivå på 

samma sätt som med managern utan är istället beroende av varandras resurser för att i 

helhet gynna artistvarumärkets utveckling. Vi har analyserat hur skivbolaget har relationer 

bestående av resursband till både förlaget och bokningsbolaget som visar på detta. 

Bokningsbolaget och förlaget menar vi har om än mindre kontakt med varandra och utför 

istället aktiviteter som systematiskt underlättar för varandra, så kallade aktivitetslänkar, 

som bidrar till artistvarumärkets utveckling i helhet. 

 

5.3.1.2. Personliga nätverkets betydelse 
I empirin har vi vid återkommande tillfällen fått höra att “kontakter är allt” och vidare vill 

vi dra slutsatser kring hur aktörernas personliga relationer på flera nivåer bestämmer 

strukturen på samarbetet dem emellan men också styr vilka andra aktörer som får 
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medverka utifrån deras strukturella- och individuella egenskaper (Todeva 2006) i nätverket 

och alltså påverka artisvarumärkets utveckling.   

 

Vi har identifierat managern som den primära aktören (Todeva 2006) som har närmast 

kontakt med artisten och positionerar sig som den aktör närmast vad Todeva (2006) kallar 

kärnaktören genom sin personliga kontakt med artisten. Den indirekta relation som 

skivbolag, förlag och bokningsbolag ofta har till artisten genom managern resulterar i att 

de identifierats som sekundära aktörer (Todeva 2006) och positionerar sig längst ut i 

nätverket. Vi kan alltså se att vilken typ av relation aktörerna har bestämmer strukturen på 

nätverket. Beroende på vilken aktör artisten först kommer i kontakt med inom 

musikbranschen har en individ, i egenskap av att vara detsamma, relationer som styr vilka 

som ska ingå i nätverket och på vilken nivå de ska samarbeta. Den ofta förekommande 

beskrivningen om att “kontakter är allt” menar vi kan förklaras med att aktören utifrån sina 

personliga relationer bestämmer vilka denne vill samarbeta med och på så vis avgör vilken 

branschkultur artistvarumärket utvecklas genom då bolagen, där de personliga 

relationerna arbetar, har olika syn på artistvarumärket, varierande 

investeringsmöjligheter, mer eller mindre riskbenägenhet och där graden av artistens 

inflytande är olika. 

 

Den enskilda aktören har ofta en historia av framgångsrika artister, preferenser i form av 

rykte tack vare historien och resurser i form av kunskap som kommit av erfarenhet. Dessa 

är inte nödvändigtvis kopplade till bolaget utan kan följa med den enskilde aktören, 

individen. I dessa fall är aktörsrelationer, det vill säga relationer som är av social karaktär 

två individer emellan, viktiga. Vidare kommer individen att vara den som bör involveras i 

processen kring artistvarumärkesutvecklingen, och inte bolaget i sig. Av aktörsrelationers 

betydelse kommer även vikten av det personliga nätverket. Om en aktör genom sitt 

personliga nätverk sätter ihop ett team kring artisten kan man säga att dessa relationer har 

bestämt vilka som kommer att påverka varumärket. 
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5.4. Artistvarumärkesutvecklingen som en process 
Syftet med vår uppsats var att skapa en förståelse kring processen i vilken artistvarumärket 

utvecklas för en framgångsrik karriär. Nedan kommer vi att redogöra för hur våra 

forskningsfrågor leder till detta genom en modell av Nilson (1999). 

 

Genomgående för intervjumaterialet var informanternas beskrivning av hur de i 

varumärkesprocessen utgår från varje enskild artist och försöker hitta “plus och minus” 

som de sedan arbetar med, hur de på olika sätt väljer att framhäva vissa attribut och 

egenskaper samt hur dessa på olika sätt framförs till konsumenterna. De talar inte om 

någon strategi för att utveckla ett artistvarumärke, inte heller om begreppet positionering i 

denna bemärkning. En av våra slutsatser är att det inte finns några generella och uttalade 

strategier för varumärkeshantering inom musikbranschen, men att säga att 

musikbranschen inte strategiskt arbetar med artistvarumärken vore helt fel. Genom det 

empiriska materialet och vidare analys har vi funnit vissa återkommande och 

genomgripande mönster för hur processen går till. Dessa tydliggörs med hjälp av en modell 

för varumärkesutvecklingsprocessen (Nilsson 1999) vilken vi kortfattat presenterar nedan 

i sin helhet integrerat med de dimensioner/parametrar vi funnit som visar på processens 

mer dynamiska karaktär. 

  

 

Figur 7. Varumärkesutvecklingsprocessen, Nilson (1999) 

 

 

 



88 

 

5.4.1. Definiera 
Som vi skrev i teorikapitlet menar Nilson (1999) att det är nödvändigt att definiera var 

varumärket befinner sig och analysera miljön som är kring det för att göra sig klar med den 

aktuella positionen. Här definieras vad varumärket består av, vad varumärkets kärna 

utgörs av och vilka värden det skall associeras.  

 

I detta stadie i processen är branschaktörerna involverade av olika grad beroende av hur 

de ser på artisten som varumärke, investeringsmöjligheter, artistens grad av inflytande, 

riskbenägenhet, vad vi har valt att kalla branschkultur.  

 

Vi kan också se att aktörernas arbetsområde bestämmer deras påverkan i definierandet. 

Eftersom skivbolaget och management är med och tar fram visuella attribut och musik som 

ger uttryck för artistens identitet är de med och definierar artistvarumärket om än i olika 

grad beroende på branschkulturen.  

 

I detta stadium kar vi kunnat se att de strategier som används hjälper till att utvärdera vad 

artistvarumärket står för såsom SWOT analysen som identifierar “plus och minus” av 

artistvarumärket och positioneringsstrategier som från kontraktering positionerar artisten 

utefter definiering.  

 

5.4.2. Förstärka 
I det andra stadiet av Nilsons (1999) modell handlar det om att förstärka det som i tidigare 

stadie har definierats. Till skillnad från det första stadiet är inte branschkulturen 

avgörande för vilka som medverkar i andra stadiet. Alla aktörer är överens om att de på 

olika sätt är med och förstärker artistvarumärkets identitet men olika delar av den. Vi har 

beskrivit hur aktörerna påverkar artistvarumärkets identitet och menar att de genom 

dessa dimensioner förstärker artistvarumärket. Relations och- personlighetsdimensionen 

förstärks av bokningsbolaget, förlaget och management. De visuella attributen förstärks av 

skivbolaget, management och bokningsbolaget 
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Vidare kan vilka dimensioner som väljs att framhäva ha att göra med parameter 3 som vi 

beskrev ovan, det vill säga att man inom olika genrer anser olika delar av identiteten vara 

olika viktiga. 

 

5.4.3. Kommunicera 
När de olika delarna av artistvarumärkets identitet är definierade i form av värden och 

förstärkta genom positionering, kommer dessa att ta sig uttryck i form av abstrakta och 

konkreta element genom vilka artistvarumärket och dess identitet kommuniceras mot 

konsumenten. Vi menar att detta konkret sker genom till exempel liveframträdanden, 

artwork, synkar etc. och abstrakt genom att konsumenten därav får olika uppfattning om 

artistvarumärket - det vill säga dess image. Dessa är verktyg genom vilka aktörerna 

kommunicerar artistvarumärket. Alla aktörer har i slutändan bidragit med något som 

kommunicerar artistvarumärkets identitet, hur mycket de deltagit i den föregående 

processen med att definiera och förstärka varierar dock genom de tre parametrarna 1. 

artistvarumärkets utgångsläge, 2. bolagstyp och 3. genre.  

 

Nilsons (1999) modell för varumärkesutvecklingsprocessen kan appliceras och användas 

för att förklara förloppet inom vilket ett artistvarumärke utvecklas som en process som vi 

anser att samarbetet i nätverket ligger till grund för. Vi har dock samtidigt kommit fram till 

att processen är mer komplex än vad Nilson (1999) menar. Det finns en variation i 

aktörernas olika delaktighet i de olika stadierna som kan härledas till de 

dimensioner/parametrar som vi beskrivit. Genom dessa ökar förståelsen för processen i 

vilken artistvarumärket utvecklas för en framgångsrik karriär och vi anser därmed syftet 

vara uppfyllt. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

- Berätta om din roll på företaget. Utbildning? 

 

Varumärket 

- Vad är ett varumärke enligt dig/företaget? 

 

- Vilka delar anser du ett varumärke består av? 

 

- Anser du att synen på varumärken har förändrats inom musikbranschen senaste 15 åren? 

I så fall hur? 

 

Hur ser man på “artistvarumärken” inom branschen? 

 

- Är varje varumärke designat unikt eller finns det generella strategier på hur ni går till 

väga?  

 

- Spelar det egna företagets varumärke in när artistvarumärket ska designas? (tex utformas 

de efter företagets egen image?) 

 

- Förändras varumärket över tiden? 

 

- Vilka parter är med och påverkar varumärket? Berätta om de olika parternas roll i 

formandet av varumärket. 

 

Image/Identitet 

- Hur bidrar ni med att skapa varumärkets (artistens) identitet och image? 
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- Utgår varumärket från artistens personlighet och identitet eller skapas en identitet för 

varumärket? 

 

- Finns det några speciella tillvägagångssätt för att arbeta med artistvarumärkets identitet? 

 

Positionering 

- Har man konkurrenter i åtanke när ett varumärke skapas? 

 

- Hur förhåller man sig till sina konkurrenter? 

 

- Vilka är konkurrenterna? 

 

- Hur skulle ni vilja säga att ni positionerar era varumärken, exempel? 

 

Symboler & visuella uttryck 

 

- Image, attityd, kläder, livsstil, hur arbetar man med detta? 

 

- Används samma bildspråk (imagery) kring artisten för olika marknader? 

 

- Vem har det kreativa ansvaret? (reklambyrå, skivbolag, artisten, fotograf, stylist?) 

 

- Hur viktigt är visuella uttryck kring artisten? I jämförelse med musiken 

 

- Hur mycket resurser läggs på detta? 
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