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Forskningsfråga: 

Vad är, med fokus på begreppen identitet och image, karakteristiskt när artister 

betraktas och ses som varumärken? 

 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för perspektivet då artister i 

musikbranschen ses som varumärken genom att tydliggöra och analysera; 

 image- och identitetsbegreppet när människor betraktas som varumärken 

 vad som speciellt präglar bilden av artister då de ses som varumärken och 

vad det kan betyda att artister betraktas som varumärken 

 hur artisters identitet och image kan framhävas, formas, påverkas och 

förändras 

 

Metod: 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod för att komma 

ämnet på djupet och för att få en ökad förståelse. Uppsatsen har präglats av en abduktiv 

ansats. Det insamlade empiriska materialet har bestått av sju intervjuer med personer 

som har god insyn i musikbranschen och/eller varumärken. Sex av dessa intervjuer 

genomfördes ansikte mot ansikte, en av dem genomfördes via mejl. 

 

Slutsatser:  

Då uppsatsen har haft en kvalitativ metod är det svårt att göra några generaliseringar. 

Dock har vi kunnat se vissa tendenser från det empiriska materialet, som presenteras sist 

i avsnitt 4. Tendenserna innefattar bland annat att det blivit vanligare att betrakta artister 

som varumärken. Det är också vanligare att tänka ”utanför boxen” då skivförsäljningen 

inte längre är den självklara inkomstkällan för artister. Det är viktigt att artister hitta sin 

unika grund och ha en röd tråd i allt de gör för att skapa ett enhetligt varumärke. Vi vill 

hänvisa till uppsatsens slutdiskussion, avsnitt 5, för mer ingående slutsatser. 

 

Nyckelord: 

Varumärke, identitet, image, artister, musikbranschen, personliga varumärken, 

autenticitet, co-branding 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Artists’ identity and image – a brand perspective 

 

The purpose of this study has been to create an understanding of how artists in the 

music business can be seen as brands and to see what stands out when having this 

approach. During the study we have focused on the two terms identity and image. We 

find this issue interesting and relevant since branding has been widely discussed in 

business economy, but not enough when it comes to artists in the music business. To 

answer our research question we have targeted three aims for this essay, which is to 

clarify and analyze: 

 Identity and image when people are viewed as brands 

 What specifically characterizes the image of the artists when they are seen as 

brands and what it might mean that artists are considered as brands 

 How artists identity and image can be highlighted, shaped, influenced and how 

it can change 

In this study we have used a qualitative approach to get the topic in depth and gain a 

greater understanding for the subject. The essay has been characterized by an abductive 

approach. The collected empirical material consisted of seven interviews with people 

who have good insight into the music business and/or brands. Six of these interviews 

were made face-to-face and one of them was implemented by email. The study has 

shown that it is more common today to consider artists as brands. It has also become 

more common to think “outside the box” when record sales are no longer the obvious 

source of income. It is important that artists find their unique basis that imbues 

everything they do to create a unified and strong brand. 

  

Keywords: brand, identity, image, artist, music business, personal brands, authenticity, 

co-branding 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt ger vi en introduktion till det valda ämnet för att få läsaren insatt i 

den problematik som präglar vårt forskningsområde. Här förs en allmän diskussion om 

varumärken, identitet, image samt förändringar inom musikindustrin. Detta mynnar sedan 

ut i uppsatsens problemformulering och delsyften. Avslutningsvis klargörs uppsatsens 

avgränsningar och förklaringar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Förändringar i musikbranschen, till följd av Internets framväxt, har inneburit att artister 

idag kan nå ut med sin musik till miljontals människor genom några få knapptryck på 

datorn. Kusek och Leonhard (2005) menar att detta har medfört förändrade 

affärsmodeller inom musikbranschen, exempelvis har skivbolagen tappat mark 

samtidigt som artisterna fått allt mer makt att styra över sina egna karriärer. 

Förutsättningarna för artister är alltså annorlunda idag jämfört med bara 15-20 år sedan. 

Den nya tekniken har inneburit att musik aldrig har varit mer lättillgänglig än nu och har 

gett musikfans över hela världen nya möjligheter att konsumera musik (Kusek och 

Leonard, 2005). Detta är påtagligt inte minst i Sverige, där konsumtionen per capita av 

musik är bland de högsta i världen (Hallencreutz, Lundequist och Malmberg, 2007). I 

och med denna konkurrenssituation blir det också svårare för publiken att ta in och 

orientera sig bland alla de artister som finns på marknaden. Det är inte bara i 

musikbranschen som vi kunnat se denna utveckling; vi utsätts allmänt för mer 

information samtidigt som vår förmåga och vårt intresse att uppmärksamma alla 

budskap har minskat (Lusensky, 2010; Allen, 2007). Det kan således vara viktigt att 

sticka ut ur mängden. Kapferer (2008) framhäver vikten av att differentiera sig genom 

att mobilisera alla sina interna egenskaper för att ge ett mervärde åt kunden och på så 

sätt särskilja sig från konkurrenterna. Han hävdar vidare att varumärken har en stor 

betydelse för att lyckas med detta och att ett starkt varumärke är nyckeln till 

konkurrenskraft.  
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Allen (2007) ser artister som varumärken och menar att varumärket och den associerade 

imagen särskiljer artister från varandra och gör dem igenkännbara genom deras olika 

förhållningssätt till musik och framträdanden. Eftersom det är viktigt för företag att ha 

konkurrenskraftiga varumärken och produkter (Kapferer, 2008) undrar vi vilken 

betydelse det har för artister att utveckla sina varumärken för att få konkurrensfördelar. 

Allen (2007) framhåller att det är viktigt för en artist att hitta en balans mellan sina 

grundvärderingar och samtidigt ha en kommersiell genomslagskraft för att stå sig i 

konkurrensen. Genom åren är det många artister som blivit beskyllda, framförallt av de 

ursprungliga fansen, för att ha gått ifrån sina grundvärderingar och ideal. Ett exempel på 

detta är det svenska bandet Kent, som slog igenom på 90-talet och kom att bli kända för 

sina melodiösa gitarriff. När bandet under 00-talets slut gick över till att göra mer 

elektronisk musik var det många fans som vände dem ryggen och hävdade att bandet 

”sålt sig”. Trots detta fortsatte bandet att nå stora framgångar och lyckades behålla stora 

delar av fanskaran. Holmberg (2002) tar upp Madonna som ett exempel och skriver att 

många musikkritiker hävdar att fenomenet Madonna är större än musikartisten 

Madonna, med andra ord att hennes musikaliska färdigheter är av mindre betydelse i 

förhållande till hennes starka varumärke. Utifrån dessa exempel frågar vi oss om 

artisters varumärken och identitet kan vara viktigare än den produkt som artisten 

framställer. Det har även fått oss att fundera över hur viktig identiteten och imagen är 

för artister och vad som gör att en del artister har ett starkt varumärke och andra inte, 

samt hur de kan jobba med sitt varumärke.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Kapferer (2008) menar att ett varumärke är så mycket mer än själva namnet på ett 

företag eller en produkt. Han menar att ett varumärke är en symbol för den vision som 

ett företag vill förmedla via sina produkter. Vidare skriver han att de visioner och 

värderingar ett varumärke har och står för är det som utgör varumärkets identitet. Även 

Aaker och Joachimstahler (2002) skriver om varumärkens identitet och menar att ett 

starkt varumärke bör ha en stark och klar bild över sin identitet eftersom varumärkets 

identitet representerar det som organisationen vill att varumärket skall stå för. 

Mårtensson (2009) ser varumärkesidentiteten som företagets vision om hur de vill att 

varumärket skall uppfattas av målgruppen. Att just varumärken blivit allt viktigare och 

mer omtalade de senaste åren är det fler författare som framhäver. Holger och Holmberg 

(2002) menar att de senaste årens utveckling har lett fram till en ny syn på varumärken 
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och att varumärket utgör en större konkurrenskraft än själva produkten som ett företag 

säljer. Wheeler (2006) påstår till och med att ett starkt varumärke bygger företaget, och 

att ett svagt varumärke står i vägen för framgång. Hon menar också att utan varumärket 

är många produkter i princip omöjliga att särskilja i den rådande konkurrensen, och att 

varumärket därmed fungerar som ett differentieringsverktyg. Om vi går tillbaka till 

begreppet identitet kan det alltså, i detta sammanhang, beskrivas som vad ett varumärke 

står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt (Melin, 1997). Enligt Melin 

(1997) kan det förekomma viss förvirring kring begreppet identitet eftersom det kan 

sägas att det är en begreppsmässig motsvarighet till image, ett begrepp som inte syftar 

till det som varumärkesinnehavaren står för. Varumärkens ökade betydelse och 

inflytande på företagsekonomisk litteratur gör att vi finner det intressant och relevant att 

lägga fokus på, och öka förståelsen för dessa begrepp. 

 

Enligt Mårtensson (2009) kan den bild som ett företag vill förmedla skilja sig från 

kundens bild, det vill säga varumärkets image. Hon menar att varumärkets image är hur 

människor uppfattar varumärket och vad de associerar det med och att denna 

uppfattning ofta skiljer sig från person till person. Detta stöds av Kapferer (2008) som 

menar att image är något som bestäms av mottagaren och att identiteten bestäms av 

avsändaren. Han påstår att det är viktigt för avsändaren att ha en stark och tydlig 

identitet eftersom den påverkar imagen, och att företaget måste veta vilka de är innan de 

vet hur målgruppen uppfattar dem. Mårtensson (2009) skriver att det är viktigt att 

företaget känner till de varumärkesassociationer som den tilltänkta målgruppen gör när 

de ser företagets varumärke och hur pass väl målgruppen kan identifiera det som 

särpräglar varumärket. Kapferer (2008) menar att det är viktigt för varumärket att hålla 

sig till sin identitet för att det skall förbli starkt. Identitet och image framstår, som 

framgått i diskussionen ovan, som två väsentliga och betydelsefulla begrepp när det 

kommer till varumärken. Det vi vill utforska är hur betydelsefulla dessa begrepp är för 

artister i musikbranschen och vad identitet och image kan ha för betydelse när artister 

ses varumärken. 

 

Lathrop (2003) påstår att artister kan ses som varumärken precis som vilket företag som 

helst. Han hävdar till och med att det kan vara viktigare för en artist att ha ett starkt 

varumärke eftersom det är mer troligt att en artists publik bygger upp en starkare 

lojalitet gentemot artisten än vad ett vanligt företags kunder gör gentemot företaget. 
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Holmberg (2002) skriver om individer som varumärken och tar upp termen Jag AB som 

representerar den enskilda individen som en kommersiell enhet. Hon menar att 

varumärken är ett verktyg personer kan använda sig av för att skapa en attraktiv bild av 

sig själva och utnyttja det för att bygga ut sitt personliga nätverk. Enligt Haig (2005) har 

varumärkta personligheter existerat relativt länge och att detta tydligt går att se hos 

artister, idrottsstjärnor, författare och även stora företagsledare. Han hävdar också att 

varumärkesidentitet, när det gäller en fysisk person som varumärke, handlar om att 

skapa en förenklad bild av sig själv i syftet att förmedla det bästa med sin personlighet 

och det personen tror uppskattas av en viss publik. De som lyckas med detta kan sedan 

utnyttja sin position och göra sitt personliga varumärke till en hel industri. Werner 

Runebjörk (2006) skriver också om personliga varumärken och beskriver dem som de 

associationer som omvärlden har till ett namn och de värden som förknippas med 

personen. Hon menar också att man måste skilja mellan personlig identitet och 

personligt varumärke. Den personliga identiteten är hur personen verkligen är som 

person, det personliga varumärket är hur du vill uppfattas av omvärlden. Hon hävdar att 

det personliga varumärket dock bör spegla den personliga identiteten för att få ett 

hållbart personligt varumärke. Werner Runebjörk (2006) framhåller att människor inte 

är ett personligt varumärke, utan de har ett personligt varumärke. 

 

Vi har alla relationer till olika varumärken, vare sig det är medvetet eller omedvetet 

(Bengtsson och Östberg, 2011). Gummesson (2002) skriver om parasociala relationer, 

det vill säga relationer till objekt, symboler och varumärken. Till exempel är det inte så 

vanligt att Adidas kunder har en relation till Adidas-fabriker eller de personer som 

jobbar där, utan till varumärket i sig. Mårtensson (2009) menar att kunder kan ha olika 

typer av relationer till varumärken, positiva som negativa, men också till varumärkets 

övriga kunder, till exempel genom olika communities relaterade till varumärket. Hon 

hävdar att kunder kan identifiera sig med varumärket och på så sätt skapa starka 

relationer. Dock har entusiastiska kunder högre krav på att dessa varumärken lever som 

de lär (Mårtensson, 2009). Gummesson (2002) tar upp allmänhetens relationer till 

offentliga personer och att de offentliga personerna blir symboler för en viss livsstil 

eller en viss egenskap. Han menar att fansen ”känner” personen genom dennes 

framträdanden och att scenpersonligheten förväxlas med privatpersonen. Vi finner det 

intressant att många människor bygger upp starka emotionella band till artister och att 

de kan identifiera sig med dessa, trots att de egentligen inte känner dem personligen. 
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Något som kan kopplas till varumärkets identitet är autenticitet. Enligt Graffman och 

Söderström (2009) är varumärken viktigare än någonsin för konsumenter eftersom de 

behöver kunna orientera sig i mediebruset, och framhäver vikten av att varumärkena 

skall uppfattas som just autentiska av konsumenterna. Lilliestam (2009) skriver om 

artisters autenticitet och vikten av att uppfattas som autentisk. Han menar att artister 

som konsekvent gör sin ”egen grej” och som inte kompromissar anses vara mer 

autentiska. Lilliestam (2009) hävdar vidare att artister som får ett kommersiellt 

genombrott kan ha svårt att bibehålla sin autenticitet eftersom de ursprungliga fansen 

måste ”dela med sig” av artisten, och att detta också påverkas av hur artisten framställs 

och är som person. Han tar upp Bruce Springsteen som exempel, som trots sin enorma 

popularitet uppfattas som autentisk på grund av hur han är och skildras som person. 

Lilliestam (2009) framhåller att det kan uppstå en konflikt mellan artisters konstnärliga 

strävanden och den kommersiella anpassningen som skivbolag, produktionsbolag eller 

managers vill att artisterna skall göra. Eftersom musik aldrig varit så lättillgängligt som 

nu ställer vi oss frågan om varumärken kan komma att spela en viktig roll för att lyckas 

positionera sig på marknaden och i konsumenternas medvetande. Vi finner det 

intressant att ta reda på hur artister framställs när de betraktas som varumärken. 

Eftersom identitet och image har en stor betydelse för varumärken kommer dessa 

begrepp att få stort fokus i uppsatsen.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Varumärket har fått en allt större betydelse i dagens samhälle och har också blivit det 

som utgör de flesta företags största konkurrenskraft. Utan varumärken skulle det i 

princip vara omöjligt att kunna särskilja olika tjänster och varor från varandra. Av 

diskussionen ovan kan vi se att det är viktigt för ett varumärke att ha en tydlig 

varumärkesidentitet eftersom den kan påverka hur målgruppen uppfattar varumärket. 

Ett varumärkes image uppfattas ofta olika från person till person, därför kan det vara 

viktigt att arbeta för att förmedla en enhetlig bild av sitt varumärke för att få så många 

som möjligt att uppfatta varumärket på det sätt som varumärkesinnehavaren önskar. 

 

Att artister ses som varumärken är ingenting nytt. I och med att musik har blivit så pass 

lättillgängligt idag råder det också en annan konkurrenssituation för dagens artister. Till 

exempel har det blivit mer vanligt att artister figurerar i olika offentliga sammanhang 
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för att göra sig synliga i det rådande mediebruset. Att betrakta människor som 

varumärken, istället för varor som vanligtvis associeras med varumärken, gör att 

varumärkesbegreppet används i ett annat sammanhang än det traditionella. Vi finner det 

därför intressant att utforska vad som särskiljer och utmärker personliga varumärken, 

med fokus på artister. Utifrån detta resonemang har vi formulerat följande 

forskningsfråga: 

Vad är, med fokus på begreppen identitet och image, karakteristiskt när 

artister betraktas och ses som varumärken?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för perspektivet då artister i 

musikbranschen ses som varumärken genom att tydliggöra och analysera; 

 

 image- och identitetsbegreppet när människor betraktas som varumärken 

 vad som speciellt präglar bilden av artister då de ses som varumärken och vad 

det kan betyda att artister betraktas som varumärken  

 hur artisters identitet och image kan framhävas, formas, påverkas och förändras 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

 Vårt syfte är inte att tydliggöra enskilda artisters image eller enskilda kunders 

bild av vissa artister. Det vi vill är att diskutera artisters image inom 

musikbranschen ur ett övergripande perspektiv. Detta gäller även 

identitetsbegreppet. Detta perspektiv har påverkat vårt urval av intervjupersoner, 

vilket diskuteras under rubrik 2.2.1. 

  

 När vi skriver om människor som varumärken syftar vi på människor inom deras 

profession, och inte människor i allmänhet. 

 

 Tonvikten kommer i denna uppsats att ligga på artister som är aktiva inom 

populärmusiken, men principiellt är det ingen avgränsning. 
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1.6 Ordlista  

A&R: Förkortning för Artist & Reportoar, som har en upptäckande funktion och 

fungerar som talangscout för att hitta nya artister.  

Bokningsbolag: Bokar artisters liveframträdanden och är mellanhanden mellan artister 

och arrangörer. 

Förlag: Arbetar med utgivning av musikaliska verk och licensiering för användning av 

dessa.  

Indieband/indieartist: Band och artister som är oberoende (indiependent) av 

majorbolagen och som inte nödvändigtvis eftersträvar att bli kommersiellt gångbara. 

Label: Det eller de namn (trademarks) under vilket ett skivbolag väljer att ge ut sina 

skivor. 

Majorbolag: Benämning på de tre stora skivbolagen i musikbranschen; Universal, 

Warner och Sony (tidigare också EMI, som nyligen köptes upp av Universal och Sony). 

Manager: Artistens närmaste kontakt som ofta har hand om den affärsmässiga biten 

och är artistens kontakt utåt. 

Merchandise: Varor som är producerade kring artisten och dess musik, såsom t-shirts, 

posters och pins. 

Streaming: Uppspelning av ljud- och videofiler samtidigt som det överförs via Internet. 
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2. METOD 

 

Under detta avsnitt redovisas de metoder som vi har använt oss av i uppsatsen. Detta 

för att läsaren skall få en uppfattning om hur vi har gått tillväga och bilda sig en 

uppfattning om uppsatsens rimlighet. Här behandlas forskningsmetod, 

informationsinsamling, uppsatsens validitet och reliabilitet, kunskapsprocessen där 

uppsatsens forskningsansats presenteras, samt metodkritik. Här presenteras också de 

intervjupersoner som ställt upp. 

  

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Patel och Davidsson (2003) skriver om två olika tillvägagångssätt när det kommer till 

forskningsmetoder; den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa 

forskningsmetoden karaktäriseras av mätningar av den datainsamling som gjorts samt 

att forskaren använder sig utav statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & 

Davidsson, 2003). En kvantitativ forskningsmetod innebär enligt Bryman och Bell 

(2007) att forskningen får en deduktiv ansats, det vill säga att redan etablerad teori 

testas och används. Vi har dock valt att använda oss av kvalitativ metod i denna uppsats. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden går ut på att datainsamlingen består av det som Patel 

och Davidsson (2003) kallar för ”mjuk” data. De skriver att datainsamlingen kan bestå 

av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser snarare än mätningar och att det ofta 

handlar om verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidsson, 2003). Bryman 

och Bell (2007) menar att en kvalitativ forskningsmetod ger forskningen en mer 

induktiv inriktning som innebär att forskningen tenderar att generera teori till skillnad 

från den kvantitativa forskningen som utgår ifrån redan befintlig teori. Merriam (2009) 

hävdar att den kvalitativa metoden är mer öppen för tolkning eftersom det handlar om 

interaktion mellan människor, främst i form av intervjuer och/eller observationsstudier. 

Just detta stämmer väl in på hur vi har gått tillväga i vår datainsamlingsprocess då 

empirin har samlats in via intervjuer där sex av sju har skett ansikte mot ansikte. Hon 

skriver att kvalitativ forskning går ut på att skapa mening och förståelse i det som 

människor har konstruerat. Det handlar om att öka förståelsen för sociala fenomen utan 

att ta fenomenet ur sitt sammanhang. Fenomenet skall analyseras i sin naturliga miljö 
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(Merriam, 2009), något som vi hela tiden har försökt ha i åtanke under skrivandet av 

uppsatsen.  

 

Anledningen till att vi valt kvalitativ metod är att uppsatsens syfte går ut på att skapa en 

förståelse för musikartister när dessa ses som varumärken genom att själva tolka och 

analysera detta fenomen. Då den kvalitativa metoden går ut på att just skapa förståelse 

för ett visst fenomen blev det naturligt för oss att välja denna metod för att uppfylla 

syftet med denna uppsats. En kvantitativ metod hade inte gett oss samma spelrum för att 

göra egna analyser och tolkningar av verkligheten och därför inte genererat en djupare 

förståelse för uppsatsens ämne. Widerberg (2002) menar att kvalitativ forskning syftar 

till att förklara ett fenomens karaktär eller egenskaper och att det handlar om att 

utforska ett fenomens innebörd eller mening. Widerberg (2002) hävdar vidare att 

kvalitativ forskning öppnar upp för variationer eftersom det handlar om att hantera och 

förstå människor och situationer på olika sätt. May (2001) och Repstad (2007) är inne 

på samma spår och hävdar att den kvalitativa metoden är en process och att denna 

forskningsmetod är mer flexibel än den kvantitativa. Repstad (2007) påstår att den 

kvalitativa forskningsmetoden bör användas när syftet är att få insikter i det 

grundläggande eller särpräglande i en viss miljö, något som överensstämmer med vår 

uppsats där syftet är att göra just detta. Istället för att fråga sig hur ofta eller hur vanligt 

det är att se artister som varumärken har vi istället använt oss av kvalitativa intervjuer 

för att på ett mångsidigt sätt ta oss an detta ämne, något som förespråkas av Repstad 

(2007) när det kommer till kvalitativ forskning. 

 

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Urval 

Enligt Teorell och Svensson (2007) kan man välja antingen ett slumpmässigt urval eller 

ett strategiskt urval av intervjupersoner. För oss föll det sig naturligt att strategiskt välja 

personer som vi antog kunde ge relevant och viktig information för att besvara vår 

forskningsfråga och våra delsyften. Detta skall alltid vara huvudkriteriet för att komma 

med i urvalet menar Repstad (2007), men att denna bedömning kan vara relativt 

godtycklig. Fel personer i urvalet kan enligt Holme och Solvang (1997) leda till att hela 

undersökningen blir värdelös i förhållande till syftet. När vi valde intervjupersoner till 

vår uppsats hade vi vissa kriterier som vi utgick ifrån. Vi ville intervjua människor med 

stor erfarenhet inom musikbranschen som arbetar med och runtomkring artister och 
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deras varumärken. Detta för att vi ansåg att det skulle ge oss den mest övergripande 

bilden av hur artister betraktas som varumärken. För att få bredd på urvalet har vi valt 

personer med olika positioner och yrkesroller som jobbar på bolag av varierande 

storlek. Att de jobbar med olika saker inom musikbranschen ser vi som en fördel då det 

ger flera infallsvinklar och därmed en mer mångsidig och heltäckande bild. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på människor runtomkring artisterna, såsom 

managers och promoters, är att vi tror att de ofta har ett mer strategiskt 

marknadsföringstänk. De representerar dessutom ofta ett flertal artister, medan enskilda 

artister förmodligen bara kan tala för sig själva. Risken är då att det blir en fallstudie av 

just den artisten, vilket inte överensstämmer med uppsatsens syfte. För att besvara vårt 

första delsyfte har vi också intervjuat två personer med stor kunskap om varumärken i 

allmänhet och personliga varumärken i synnerhet. En av dessa, Isabel Runebjörk, har 

även skrivit en bok som vi använt oss av i rubrik 1.2 och i avsnitt 3. Anledningen till att 

vi även fann det relevant att intervjua henne var att hennes bok väckte ett intresse hos 

oss och att vi, genom en kompletterande intervju, kunde fokusera mer på begreppen 

identitet och image. 

 

Nedan följer en presentation av de personer som vi har intervjuat för uppsatsen: 

 Håkan Durmér, marketing manager på Trendmaze, ett webb-bolag med fokus 

på musikindustrin. Håkan jobbar också halvtid på Campus Hultsfred med 

utbildningen Webbutvecklare. Han arbetade tidigare på föreningen Rockparty 

som anordnade Hultsfredsfestivalen. Håkan är före detta student på utbildningen 

Music Management på högskolan i Kalmar. 

 

 Carolina Eriksson, manager för ett tiotal artister på sitt egna managementbolag 

Saturday Enterprise. Carolina är också projektledare för Almost Famous som är 

musikförlagens egen liveklubb för uppkommande artister, samt A&R på förlaget 

Kobalt Music Publishing. 

 

 Claes Olson, redaktör på branschtidningen musikindustrin.se (före detta 

chefredaktör), skribent i organisationerna SAMI och SMFF:s medlemstidningar, 

författare, producent, manager, musikkonsult, marknadsförare åt svenska 

artister, föreläsare och jobbar aktivt inom flera skivbolag. 
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 Åke Persson, ägare och VD på reklambyrån LevelSeven i Kalmar, som främst 

jobbar med marknadsföring av företag och organisationer. Åke har länge jobbat 

med varumärkesfrågor och har stort intresse för ämnet. 

 

 Isabel Runebjörk, driver Stockholm Brand Partner som jobbar med att skapa 

attraktiva organisationer genom personliga varumärken. Isabel föreläser också 

om personliga varumärken och har skrivit en bok om samma ämne. 

 

 Magnus Söderqvist, manager, head of A&R och delägare på musikföretaget 

Catapult Music Group. Företaget är i grunden ett managementbolag men har 

även hand om kreativa delar såsom artistutveckling, kreativa konsultuppdrag 

och musikförlagsverksamhet. 

 

 Carl von Schewen, ägare av Sound Pollution, ett alternativt musikbolag med 

fokus på rockmusik där Carl främst arbetar med promotion. Förutom promotion 

arbetar företaget med bland annat distribution och förlagsverksamhet. De har 

också egna labels där Carl har hand om ett flertal band. 

 

Sex av de sju intervjuerna var personliga intervjuer, som enligt Patel och Davidsson 

(2003) betyder att man vanligtvis träffar intervjupersonen personligen och genomför 

intervjun. Dessa ägde rum främst på neutral mark i form av caféer men också på deras 

arbetsplatser. Fyra av intervjuerna utfördes under två intensiva dagar i Stockholm, en 

intervju utfördes i Hultsfred och en utfördes i Kalmar. Vid en kvalitativ intervju är både 

intervjuare och intervjuperson delaktiga i samtalet (Patel och Davidsson, 2003). 

Personliga intervjuer var vårt förstahandsval främst på grund av att vi ansåg att den 

personliga kontakten till respondenten var av stor vikt för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. 

 

Samtliga personliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon efter 

respondenternas tillåtelse. Att banda intervjuer har enligt Repstad (2007) många 

fördelar. Till exempel menar han att det är lättare att koncentrera sig på vad som sägs 

och slippa ägna tiden till att anteckna, dessutom blir det lättare att fånga upp lösa trådar 

och att ställa följdfrågor. Framförallt anser vi att det ger en större möjlighet att återge en 
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korrekt beskrivning av vad som har sagts under intervjuerna. Dock kan det enligt 

Repstad (2007) ibland kännas något konstlat för respondenterna, men bandspelaren 

glöms ofta bort och vi upplevde inte som att det påverkade intervjuerna. I efterhand 

transkriberade vi intervjuerna för att få en bättre överblick till empiri- och 

analysavsnittet. De respondenter som bett att på förhand få godkänna sina svar från 

intervjuerna har tillåtits detta, andra har nöjt sig med att få den färdiga uppsatsen 

skickad till sig. 

 

2.2.2 Primärdata - Kvalitativa intervjuer 

Enligt Merriam (2007) är data som förmedlats genom ord kvalitativ, medan data som är 

presenterad i siffror är kvantitativ. Hon menar också att det finns tre olika typer av 

kvalitativ data; intervjuer, observationer och dokument. Vi har endast erhållit data i 

form av intervjuer, som enligt Merriam (2007) består av direkta citat från människor om 

deras erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap. Patel och Davidsson (2003) hävdar att 

syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos ett fenomen och att, som vi tidigare nämnt, både intervjuare och 

intervjuperson är medskapare i ett samtal. May (2001) och Holme och Solvang (1997) 

är inne på samma spår och menar att kvalitativa intervjuer i mångt och mycket kan 

liknas vid ett vanligt samtal, inom forskarens tematiska ramar. Anledningen till varför 

vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer är att vi anser att den tekniken är den 

mest fördelaktiga för att besvara vår forskningsfråga och våra delsyften, eftersom vi 

ville få en djupare inblick i ämnet och ta del av intervjupersonernas synpunkter. En av 

intervjuerna skedde dock via mejl, då vi skickade ett antal frågor till intervjupersonen 

som sedan skickades tillbaka med svar. Vi anser att det positiva med en intervju via 

mejl är att intervjupersonen har tid att formulera sina svar på ett mer genomtänkt och 

koncist sätt. 

 

Enligt May (2001) finns det fyra olika typer av intervjuer; strukturerade, 

semistrukturerade/delvis strukturerade, ostrukturerade/fokuserade och gruppintervjuer. 

Typiskt för kvalitativ intervjumetod är ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer 

där respondenten får möjlighet att besvara frågor med egna ord och inte känna sig 

begränsad av formulerade frågor med färdiga svarsalternativ (May, 2001). Vi har främst 

använt oss av semistrukturerade intervjuer som är en mellanform av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Patel och Davidsson (2003) tar också upp grad av 



[13] 

 

standardisering, där hög grad av standardisering innebär att man ställer samma frågor i 

samma ordning och där låg grad av standardisering innebär att formulera frågor under 

intervjuns gång i en ordning som passar intervjupersonen. Inför mötena med 

intervjupersonerna formulerade vi en intervjuguide innehållande olika teman i en följd 

som kändes naturlig. Dock utgick vi inte strikt efter intervjuguiden; intervjuerna var 

flexibla med följdfrågor och respondenterna tilläts tala relativt fritt. Ofta kom de själva 

in på ämnen och teman som vi tänkt ta upp senare i intervjun, vilket ledde till att vi fick 

”kasta om” lite i intervjuguiden under samtalets gång. Det viktiga var att alla ämnen 

som vi ville belysa behandlades i intervjun. Förutom i mejlintervjun använde vi oss 

alltså av en relativt låg grad av standardiserade frågor, vilket enligt Patel och Davidsson 

(2003) är karakteristiskt för kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden användes främst som 

ett stöd då samtalet inte flöt på och när vi kom alltför långt från ämnet. 

 

2.3 Vetenskapliga kriterier 

Som vi har kommit fram till bygger kvalitativ metod i stor utsträckning på forskarens 

egna tolkningar och tankar om det bestämda ämnet, vilket gör att det kan finnas en viss 

problematik med godtycklighet och därmed uppsatsens trovärdighet och äkthet. För att 

säkerställa detta finns det enligt bland annat Gummesson (2000) och Thurén (2007) två 

vetenskapliga kriterier inom kvalitativ forskning som är viktiga att ha i åtanke, nämligen 

validitet och reliabilitet. 

 

Enligt Gummesson (2000) handlar validitet om i vilken utsträckning forskaren kan 

använda sin metod för att verkligen studera det som var ämnat att studeras och 

ingenting annat. Han menar vidare att validitet i huvudsak är att en teori, modell, 

koncept eller kategori beskriver verkligheten på ett bra sätt. Olsson och Sörensen (2007) 

menar också att validitet handlar om att det finns en överensstämmelse mellan 

verklighet och tolkning, och att tolkningen nästan alltid är grundad i ett empiriskt 

underlag. Patel och Davidsson (2003) understryker att inom kvalitativ forskning handlar 

validitet om att upptäcka och tolka företeelser. De menar att det är viktigt att reflektera 

över varje steg i forskningsprocessen, såsom forskningsproblemets uppkomst, 

forskarnas förförståelse, teoretisk kunskap, val av intervjupersoner, 

informationsinsamling och bearbetning. Alla dessa steg präglas av en tolkningsprocess 

där vi tolkar den teori och empiri som samlats in. Vi har hela tiden försökt att ha dessa 
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processer i åtanke för att skapa en så god validitet som möjligt. För att tydligöra hur vi 

har gått tillväga i forskningsprocessen redogörs dessa steg i nästa rubrik, 2.4.  

 

Reliabilitet kan beskrivas som pålitlighet (Holme och Solvang, 1997). Ett sätt att mäta 

reliabiliteten är enligt Olsson och Sörensen (2007) att upprepa undersökningen vid ett 

senare tillfälle, då en hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet. 

Författarna menar dock att vid attitydmätning, som vår forskning i viss mån har gått ut 

på, kan individerna ha ändrat uppfattning under tiden mellan de två mätningarna. Detta 

stöds av Patel och Davidsson (2003) som menar att vid kvalitativ studie behöver inte 

olika svar vid olika tillfällen tyda på låg reliabilitet, utan snarare bör reliabiliteten ses 

mot bakgrund av den unika situationen vid intervjutillfället. Som vi antydde i 

inledningsavsnittet sker det ständigt förändringar i musikbranschen, vilket skulle kunna 

medföra att respondenterna ändrar uppfattning om vissa aspekter i framtiden. Holme 

och Solvang (1997) understryker att det krävs en kritisk och noggrann bearbetning av 

det insamlade materialet för att få en tillfredställande grad av reliabilitet. Det insamlade 

materialet kan dock enligt Nylén (2005) bearbetas på olika sätt och att det inte finns ett 

givet sätt att återge det. Vi är medvetna om att informationen vi har samlat in inte helt 

talar för sig själv, utan att den i viss mån tolkas av oss. Detta styrks av Patton (2002) 

som framhåller att i kvalitativa studier är det forskaren som är ”mätinstrumentet”, som 

omöjligtvis kan vara helt objektiv utan att färgas av sina egna värderingar. Litteraturen 

vi använt oss av för uppsatsen anser vi vara pålitlig då den skrivits av erkända författare 

inom de olika områdena. Vi har undvikit internetkällor då dess tillförlitlighet ofta kan 

ifrågasättas. 

 

2.4 Kunskapsprocessen 

I valet av uppsatsämne kändes det naturligt för oss att välja ett område som kombinerar 

vår utbildnings två huvudämnen, marknadsföring och musikbranschkunskap. Att valet 

föll på att undersöka vad som karakteriserar artister när de betraktas som varumärken 

beror på att vi, under de marknadsföringskurser vi läst, fått ett växande intresse för 

varumärken. Inför skrivandet av denna uppsats såg vi möjligheten att kombinera vårt 

intresse för varumärken med intresset för musik och artister. När beslutet togs att 

uppsatsen skulle involvera både varumärken och artister startades en tankeprocess om 

vad vi skulle fokusera på. Det vi främst intresserade oss för var begreppen identitet och 



[15] 

 

image, två begrepp som spelar en central roll för både varumärken och artister. Genom 

att se på artister som varumärken, med fokus på dessa två begrepp, kände vi att de två 

olika beståndsdelarna kunde närma sig varandra på ett naturligt sätt. Efter det första 

mötet med vår handledare formulerades uppsatsens forskningsfråga samt uppsatsens tre 

delsyften. Vi har upplevt det som en fördel att uppsatsens syfte och forskningsfråga tog 

form så pass tidigt i uppsatsprocessen då vi hela tiden haft en utgångspunkt. Vi är 

medvetna om att det i vissa fall kan vara negativt att ha ett färdigformulerat syfte tidigt i 

uppsatsprocessen eftersom det kan leda till att författarna stirrar sig blinda på den 

inslagna vägen och inte ser andra valmöjligheter. Detta har dock inte varit ett problem 

för oss då vi hela tiden haft en dialog med vår handledare som resulterade i att vi 

kontinuerligt rörde oss framåt inom syftets ramar.  

 

Med syftet och forskningsfrågan i ryggen gick vi vidare med teoriinsamling för att 

komma närmare uppsatsens syfte samt för att öka vår egen förståelse inom ämnet. I 

detta skede av uppsatsen präglades arbetet av en deduktiv ansats. Holme och Solvang 

(1997) menar att en deduktiv ansats utgår ifrån redan befintliga teorier som sedan 

används för att bevisa nya hypoteser. Denna ansats kallas hypotetiskt-deduktiv. Dessa 

hypoteser skall därefter prövas genom empiriska undersökningar och efter att en sådan 

undersökning är utförd kan forskaren sedan stärka eller försvaga tilliten till den teori 

han eller hon utgått ifrån (Holme & Solvang, 1997). Enligt Thurén (2007) innebär 

deduktion att en logisk slutsats dras och att den skall ses som giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Dock skriver författaren att slutsatsen inte behöver vara sann i den 

meningen att den stämmer överens med verkligheten. Patel och Davidsson (2003) 

hävdar att en deduktiv ansats antas stärka objektiviteten i forskningen eftersom 

utgångspunkten tas i redan befintlig teori och att forskarens egna värderingar får mindre 

utrymme i forskningsprocessen. Teoriinsamlingen gick ut på att söka efter 

varumärkesteorier som vi kände hade en tydlig koppling till personer, och främst 

artister, som varumärken. Vi har hela tiden försökt att vara väldigt noggranna med att 

endast presentera sådan teori som vi sedan kunnat återkoppla till i uppsatsens empiri- 

och analysavsnitt. Detta gjorde att vi, efter att intervjuerna genomförts, fick justera och 

anpassa teoriavsnittet till den information vi fick från intervjupersonerna för att all 

presenterad teori skall upplevas som relevant för uppsatsen. Vi är dock medvetna om att 

vissa teorier har fått mer utrymme än andra i empiri- och analysavsnittet. Anledningen 

till detta är att vissa teorier i teoriavsnittet presenteras i syftet att ge läsaren en ökad 
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förståelse för uppsatsens ämne.  

 

Efter att ha utgått ifrån en deduktiv ansats började uppsatsprocessen i detta skede få en 

mer induktiv ansats. Den induktiva forskningsansatsen tenderar enligt Gummesson 

(2000) att generera ny teori, till skillnad från den deduktiva som testar existerande 

teorier. Olsson och Sörensen (2007) stärker detta och skriver att forskare som jobbar 

enligt den induktiva linjen utgår ifrån upptäckter i verkligheten. Dessa upptäckter skall 

sedan sammanföras till allmänna principer som i sin tur kan utvecklas till en teori, 

menar Olsson och Sörensen (2007). Författarna skriver att den induktiva ansatsen är 

vanligt förekommande inom kvalitativa forskningsmetoder. Patel och Davidsson (2003) 

menar att den induktiva ansatsen har en upptäckande prägel. De hävdar att forskaren 

fritt kan studera det valda ämnet utan att först ha förankrat forskningen i etablerad teori. 

 

Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie gick uppsatsprocessen vidare med 

empiriinsamling i form av kvalitativa intervjuer. Sex intervjuer utfördes ansikte mot 

ansikte och en utfördes via mejl. Anledningen till att vi arbetade enligt ett mer induktivt 

sätt var att vi inte ville att den teori vi samlat på oss skulle styra empiriinsamlingen. Vi 

ville i detta skede ha en fri inställning till uppsatsens ämne och låta empirin tala för sig 

själv för att därefter kunna se eventuella samband mellan vår teoretiska plattform och 

den empiri vi samlat på oss. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med 

utgångspunkt i uppsatsens tre delsyften. Varje delsyfte blev en egen rubrik och för varje 

rubrik skrevs olika diskussionsämnen. Varje intervju föranleddes av telefon - och/eller 

mejlkontakt där vi presenterade oss för respondenterna samt förklarade uppsatsens 

ämne och syfte. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att intervjupersonerna skulle bli 

medvetna om vår ambition med uppsatsen samt om de själva ansåg sig kunna bidra med 

kunskap och erfarenhet inom ämnet. Efter samförstånd mellan oss och respondenterna 

bokades intervjuerna. Varje personlig intervju spelades in med hjälp av mobiltelefon 

och intervjuguiden användes som utgångspunkt vid samtliga av dessa. Intervjuerna 

transkriberades sedan fortlöpande parallellt med skrivandet av teoriavsnittet. 

 

Eftersom uppsatsprocessen både varit deduktiv och induktiv, och att dessa två ansatser 

kombinerats, kan hela uppsatsens forskningsansats beskrivas som abduktiv. Olsson och 

Sörensen (2007) skriver att en abduktiv ansats är ett samspel mellan deduktion och 

induktion. De menar att genom induktion kan en studie utföras inom ett visst område 



[17] 

 

där olika informanter ger sin syn på det ämne som studeras och med hjälp av deduktion 

kan kunskapen ökas med hjälp av tidigare teorier inom samma ämne. Alvesson och 

Sköldberg (2008) hävdar att det empiriska tillämpningsområdet utvecklas successivt 

under processens gång och att den teoretiska grunden även den justeras och förfinas 

under processen när en forskare har en abduktiv ansats. Gummesson (2000) skriver att 

den abduktiva ansatsen är ett bra begrepp att använda sig av för att förklara en forskning 

som innehållit både deduktiv och induktiv inriktning men att begreppet inte skall 

betraktas som ett helt nytt sätt att forska på, utan att det endast förklarar sambandet 

mellan deduktiv och induktiv forskning. Nästa steg i processen blev därför att 

återkoppla de teorier som presenteras i teoriavsnittet med respondenternas egna åsikter, 

vilket går i linje med den abduktiva ansatsen som vi valt att utgå ifrån. Tanken var att 

den empiriska och teoretiska analysen skulle bygga en grund och skapa en dynamik som 

ledde oss till uppsatsens slutdiskussion. I slutdiskussionen besvarade vi uppsatsens 

forskningsfråga genom att i tur och ordning ge svar på uppsatsens tre delsyften.  

 

2.5 Metodkritik 

Som Patton (2002) framhåller påverkas en kvalitativ studie i relativt hög grad av 

forskarens egna värderingar och tolkningar vilket gör det i princip omöjligt att vara 

fullständigt objektiv. Detta ser vi egentligen inte som ett större problem eftersom alla 

kvalitativa studier präglas av detta, men vi vill härmed visa att vi är medvetna om 

dilemmat och har hela tiden försökt ha det i åtanke. Vi har bland annat under 

föregående rubrik förklarat kunskapsprocessen för att ge en bild av hur vi har gått 

tillväga och hur vi har tänkt. 

 

Vad gäller intervjupersonerna är det svårt att på förhand veta exakt hur stor kunskap och 

insyn de har om det valda ämnet och hur mycket de arbetar med det till vardags. Här 

gick vi till viss del på känsla efter deras arbetstitel. Dock gav vi, som tidigare nämnt, på 

förhand ut en beskrivning via mejl/telefon om uppsatsens ämne för att sätta in 

respondenterna i ett sammanhang. Att en av intervjuerna genomfördes via mejl kan 

kritiseras då intervjun inte får den flexibilitet, personliga touch eller möjlighet till 

uttömmande svar som hade varit önskvärt. Respondenten var emellertid öppen för 

följdfrågor och kompletterande svar i efterhand, liksom övriga respondenter. Vid 

personliga intervjuer finns alltid risken att frågorna blir ledande i en relativt öppen 
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intervjusituation, det vill säga att vi leder intervjupersonerna att svara så att det tjänar 

våra syften. Risken finns också att de svävar iväg alltför långt ifrån ämnet, men i och 

med att vi hade en intervjuguide att gå efter kunde vi till stor grad undvika detta. I 

efterhand har vi insett att det hade varit en fördel att intervjua någon från ett majorbolag 

eftersom vi tror att synen på varumärken kan skilja sig mellan större och mindre bolag. 

Möjligen skulle det också vara fördelaktigt att inkludera ytterligare sekundärkällor i 

form av exempelvis facktidningar och avhandlingar för att få en mer varierad och 

utvecklad bild av ämnet. 

 

Strukturen i teoriavsnittet är uppbyggd med fem övergripande rubriker som vi anser 

klarar av att stå på egna ben. Det kan uppfattas som ojämnt fördelat att endast en av 

dessa övergripande rubriker har utökats med underrubriker. Anledningen till detta är att 

den rubriken omfattar så pass stora delar som har med uppsatsen att göra att den krävde 

större utrymme än de övriga rubrikerna i teoriavsnittet. 
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3. TEORI 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska plattform att presenteras för att ge en 

djupare förståelse för uppsatsens ämne. Avsnittet inleds med grundläggande teori inom 

brand management där vi börjar med att beskriva vad ett varumärke är. Det kommer 

även läggas stort fokus på begreppen identitet och image. Till sist kommer det, under 

brand management, föras en diskussion kring positionering och differentiering. Övriga 

områden som behandlas är service branding med fokus på värdeskapande och 

relationer, personer som varumärken, autenticitet och avslutningsvis tar vi upp co-

branding.  

 

 

3.1 Brand Management 

 

För att få en bild av hur människor och artister kan ses som varumärken är det 

fundamentalt att få en grundläggande teoretisk grund av vad ett varumärke är, vilken 

roll identitet och image spelar samt hur man kan använda sig av varumärket för att nå 

konkurrensfördelar genom positionering och differentiering. 

 

3.1.1 Vad är ett varumärke? 

Det finns många definitioner av vad ett varumärke är. Många experter är oeniga och i 

princip alla har sin egen definition. Kapferer (2008) beskriver ett varumärke som en 

uppsättning mentala associationer som konsumenten erhåller, vilka bidrar till det 

upplevda värdet av en produkt eller tjänst. Mårtensson (2009) menar att varumärken 

representerar immateriella tillgångar, vilka ofta är värda mycket mer än företagens 

materiella tillgångar. Enligt Hammond (2008) är ett varumärke den totala sensoriska 

upplevelsen en kund har med företaget och dess produkt eller tjänst. Han hävdar vidare 

att varumärket representerar mycket mer än en saklig, rationell koppling till produkten 

eller tjänsten. Det går bortom förnuftets gränser och når in till våra känslor, menar han. 

Wheeler (2006) ser varumärken som de löften, idéer och förväntningar som varje 

konsument har om produkten, tjänsten eller företaget. Treffner (2011) ser ett varumärke 

helt enkelt som en bärare av ett budskap till en mottagare, den potentiella kunden. Han 

menar vidare att det ligger i betraktarens ögon hur budskapet tolkas, det är alltså olika 
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från person till person hur det uppfattas. 

 

Som vi märker finns det ett stort antal tolkningar av vad ett varumärke är. Gemensamt 

för de ovanstående definitionerna är att man bortser nästan helt och hållet från själva 

produkten och fokuserar på varumärket som en uppsättning av uppfattningar. Fill 

(2006) hävdar däremot att ett varumärke består både av inneboende egenskaper som 

syftar till produktens funktionella egenskaper och av yttre egenskaper som inte har med 

själva produkten att göra, utan snarare marknadsföringskommunikation, varumärkets 

namn och andra element som gör att kunden skapar associationer som ger varumärket 

mening. Han menar att konsumenter ofta använder sig av de yttre egenskaperna för att 

särskilja varumärkena då de funktionella egenskaperna ofta är snarlika. Detta får 

medhåll från Mårtensson (2009) som framhäver att det blir allt svårare att särskilja 

varumärket med hjälp av funktionella aspekter hos produkten och menar att kunden 

köper en helhet, det vill säga produkten, förpackningen och mervärdet. Hammond 

(2008) hävdar i likhet med övriga författare att produktfördelar i sig inte är tillräckligt 

för ett företag att sticka ut från mängden, utan vad som gör de framgångsrika är deras 

särskiljande varumärken. 

 

Ett starkt varumärke kan enligt Treffner (2011) skapa lojalitet bland kunder som gör att 

de till exempel är beredda att betala lite mer eller åka lite längre för att få tag på en 

produkt av ett visst varumärke. Montoya (2002) menar att varumärken också fungerar 

som en riskreducerare och en garanti för konsumenter, helt enkelt en känsla av säkerhet 

i en osäker värld. Detta stöds av Melin (2002) som påtalar att varumärken kan fungera 

som kvalitetsgaranti och genom att välja ett etablerat varumärke kan konsumenten 

reducera sin upplevda osäkerhet. Enligt Graffman och Söderström (2009) använder sig 

konsumenter av varumärken för att skapa mening, tillhörighet och identitet. Bengtsson 

och Östberg (2011) är inne på samma spår och menar att varumärken inte bara är 

symboler som hjälper konsumenter i köpbeslutsprocessen, utan att de kan betyda 

mycket för konsumenternas självuppfattning samt deras relation till andra konsumenter. 

Författarna hävdar vidare att den särskiljande funktionen inte är av lika stor betydelse 

för konsumenter som för företag, utan snarare vilken mening och bakomliggande 

associationer som etikettens symbol förknippas med av konsumenten. 
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3.1.2 Varumärkets identitet 

När man talar om varumärken är det inte ovanligt att begreppet identitet kommer på tal. 

Melin (2002) menar att varumärkesidentitet karakteriseras av det som varumärket står 

för, vad som gör det unikt och vad som ger det mening. Aaker (2010) beskriver 

varumärkets identitet som en unik uppsättning associationer till varumärket som 

marknadsföraren strävar efter att skapa och bibehålla. Även han menar att dessa 

associationer skall representera vad varumärket står för, men också att de innebär ett 

löfte till kunderna från organisationens sida. Aaker (2010) hävdar att det går att likna 

varumärkets identitet vid en persons identitet och att man bör ställa sig frågor som; 

vilka är mina grundvärderingar? Vad står jag för? Hur vill jag bli uppfattad? Vilka 

personlighetsdrag vill jag sända ut? Vilka relationer är viktiga för mig? Alsem och 

Kostelijk (2008) och Aaker (2010) framhåller att varumärkesidentiteten är viktig för att 

skapa och upprätthålla relationer mellan kunderna och varumärket. Mårtensson (2009) 

ser varumärkesidentiteten som basen för denna relation, och att det är den internt 

strävade bilden som man vill förmedla till målgruppen.  

 

Enligt Kapferer (2008) är det avsändaren, till exempel ett företag, som står för 

identiteten då de specificerar och förmedlar varumärkets mening, syfte och självbild. 

Det skall, enligt Alsem och Kostelijk (2008), vara upp till företaget att välja vad de vill 

stå för och vad de vill ha för vision. De hävdar vidare att företagets identitet bara kan 

vara trovärdig om den faktiskt realiseras, och därför skall identiteten baseras på 

företagets kärnkompetenser. För att ett varumärke skall få lojala anhängare menar 

Kapferer (2008) att varumärket inte får vara ”ihåligt”, utan måste ha karaktär, 

värderingar och en djup inre inspiration. Enligt Mårtensson (2009) skall 

varumärkesidentiteten vara utgångspunkt i all kommunikation som varumärket 

förmedlar. Kommunikationen kan antingen fokusera på vad varumärket är (funktionella 

fördelar), vad varumärket gör för sina kunder (emotionella fördelar) eller vad 

varumärket står för. Detta medför att budskapet blir enhetligt i allt som varumärket 

förmedlar, vilket enligt Mårtensson (2009) och Kapferer (2008) är av stor vikt. 

Författarna menar också att varumärkesidentiteten skall vara varaktig och hållas vid på 

längre sikt, medan exempelvis en slogan däremot har begränsad livslängd. Detta styrks 

av Melin (1997) som betonar att om varumärkesidentiteten skall vara konkurrenskraftig 

på sikt så krävs konsistens och uthållighet.  
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Aaker (2010) tar upp varumärkesidentitetsfällor (brand identity traps) och menar att 

varumärket kan påverkas negativt av att hela tiden anpassa och ändra identiteten. 

Mårtensson (2009) understryker också att varumärket inte på ett trovärdigt sätt kan 

erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till alla målgrupper. Detta får medhåll från 

Kapferer (2008) som hävdar att varumärket kan uppfattas som opportunistiskt om de 

alltid försöker tillfredställa alla kunder, och att det kan göra dem förvirrade. Han menar 

att man skall respektera och hålla sig till sin varumärkesidentitet och sina 

grundvärderingar, men att det samtidigt inte får bli för mycket upprepning då risken 

finns att varumärket upplevs som tråkigt och förutsägbart. Viss förnyelse och 

innovation är därför nödvändig enligt Kapferer (2008), men det måste ske inom ramen 

för varumärkesidentiteten. Även Melin (1997) belyser att varumärkesidentiteten i vissa 

fall bör förändras, exempelvis om det finns en risk att den upplevs som förlegad och 

irrelevant. 

 

 Melin (1997) skriver om visuell identitet och påpekar att produktens och 

förpackningens utformning är viktig, till exempel vad gäller form och 

färgkombinationer. Han framhåller logotypen som ett attribut som är av allra mest 

betydelse för den visuella identiteten. Enligt Melin (1997) kan en distinkt visuell 

identitet vara en viktig orsak till framgång då den särskiljer sig från konkurrenterna. 

Hammond (2008) belyser också betydelsen av den visuella identiteten och hävdar att 

kunderna påverkas som mest när det finns ett enhetligt och konsekvent mönster i 

varumärkets visuella identitet. Enligt Mårtensson (2009) kan den visuella identiteten 

spela en avgörande roll för varumärken. Hon menar att det är viktigt att varumärkets 

visuella uttryck stämmer överens med dess identitet, det vill säga att det ska spegla 

varumärkets värden och standarder. Vidare hävdar Mårtensson (2009) att den visuella 

framtoningen utgör kontaktpunkter med omgivningen, och att den måste vara 

anpassningsbar och flexibel över tiden. 

 

Kapferer (2008) har tagit fram en modell som han kallar för The brand system (Figur 1). 

Modellen är ämnad för varumärkesinnehavare och vad dessa bör tänka på när 

varumärkets identitet skall tas fram och byggas (Kapferer, 2008).  
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                                                  Figur 1: The brand system (Kapferer, 2008, s. 12ff)                                                           

 

The brand system består av tre grundpelare som Kapferer (2008) beskriver enligt 

följande; den första grundpelaren i modellen är varumärkets koncept (brand concept). I 

detta steg av modellen handlar det om att hitta varumärkets identitet, värderingar och 

värdeerbjudande, det gäller både materiella som immateriella värden. Den andra 

grundpelaren är varumärkets namn och symboler (brand name and symbols). Här 

handlar det om att tillskriva varumärket ett symboliskt värde. Den tredje och sista 

grundpelaren i modellen är produkt- eller serviceupplevelsen (product or service 

experience). I detta steg gäller det att analysera hur varumärkets tjänster eller varor kan 

bli identifierade, helt enkelt hur företaget skall differentiera sig gentemot 

konkurrenterna. Om ett varumärke lyckas ha en röd tråd genom dessa tre steg anser 

Kapferer (2008) att det finns goda förutsättningar att bli ett kraftfullt och 

konkurrenskraftigt varumärke. Han menar att varumärkets koncept bör genomsyra allt 

företaget gör och att det är därför den är presenterad som den första och övergripande 

grundpelaren i modellen. Varumärkets identitet, värderingar och värdeerbjudande bör 

således avspegla sig i varumärkets namn, symboliska värde och i de tjänster eller varor 

som varumärket står för (Kapferer, 2008). Om ett varumärke lyckas förmedla sin 

identitet och sina värderingar genom dessa verktyg är det, enligt Kapferer (2008), större 

chans att kundernas bild av varumärket överensstämmer med företagets självbild. 

 

3.1.3 Varumärkets image 

Till skillnad från varumärkesidentiteten är det mottagaren (målgruppen) som bestämmer 

varumärkets image (Kapferer, 2008). Melin (1997) skriver att diskussionen om identitet 

och image har lett till en del sammanblandningar inom brand management-litteraturen 

eftersom de två begreppen är närbesläktade. Han menar att det, på ett förenklat sätt, går 

att klargöra skillnaden mellan dessa begrepp genom att se identitet som det 

varumärkesinnehavaren vill att deras produkter skall stå för och att image är hur 

konsumenterna uppfattar varumärkets produkter. Detta understryker också Dahlén och 
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Lange (2009) som menar att varumärkesimage helt och hållet har med konsumenternas 

perception att göra, och att varumärken får värde genom att konsumenterna knyter 

starka, fördelaktiga och unika associationer till varumärket. Kapferer (2008) menar att 

varumärkesimagen syftar till sättet som målgruppen avkodar alla de signaler som 

kommer från de produkter, tjänster och kommunikation som omfattas av varumärket.  

 

Enligt Schmitz (2009) är image ett annat ord för anseende eller rykte, det vill säga den 

uppfattning som målgruppen har om varumärket. Mårtensson (2009) framhäver att de 

associationer som kunderna har till varumärket kan delas in i typ av associationer, hur 

fördelaktiga de är, hur starka de är samt hur pass unika associationerna är. Hon menar 

att det är vanligt att bilden av varumärket skiljer sig från person till person eftersom alla 

människor uppfattar saker på olika sätt. Bilden av varumärket skiljer sig också mellan 

användare och icke-användare. Mårtensson (2009) poängterar vidare att den önskvärda 

identiteten som företaget vill förmedla ibland kan avvika från de associationer kunden 

har till varumärket. Denna avvikelse måste då analyseras eftersom det är viktigt att 

känna till de spontana associationer som kunderna har till varumärket, menar 

författaren. Efter analysen kan företaget fatta beslut om vilka associationer som skall 

förstärkas, tonas ned, elimineras eller adderas (Mårtensson, 2009). Detta stärks av 

Schmitz (2009) som menar att i den bästa av världar skulle företaget ha ensamrätt att 

påverka imagen, dock är det många faktorer som spelar in. Om det uppstår ett 

missförhållande mellan varumärkets image och dess identitet måste den, enligt Kirby, 

Taylor, Freimuth och Fishman Parvanta (2001), verkställande ledningen ingripa för att 

rätta till situationen genom att analysera vart i organisationen problemet har uppstått. 

 

Enligt Kapferer (2008) skall identitet föregå image, det vill säga företaget måste veta 

exakt vad de vill förmedla till allmänheten innan de förmedlar det. Innan bilden av 

företaget är mottagen av allmänheten måste de veta vad de vill förmedla och hur de 

skall förmedla det, menar författaren. Grönroos (2008) hävdar dock att ett varumärke 

inte är något som först skapas och sedan upplevs av kunderna, utan snarare är varje 

varumärkesbudskap något som kunderna upplever separat och som tillsammans bildar 

varumärkets image. Han menar att kunderna har en stor och aktiv roll i 

varumärkesbyggandet och att marknadsföraren bara skapar ramarna för utvecklingen av 

varumärket. Om marknadsföraren gör detta på ett framgångsrikt sätt kan varumärket 

uppnå sin eftersträvade identitet, understryker Grönroos (2008). Även Schultz, Hatch 
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och Larsen (2000) framhåller att vilka vi är inte kan skiljas från uppfattningen som 

andra har av oss, precis som våra föreställningar om andra påverkas av vilka vi är.  

 

Normann (2000) definierar image som en modell som betecknar de uppfattningar som 

människor har om en viss företeelse eller situation och att denna uppfattning kan vara 

en bra eller dålig representation av verkligheten. Vidare menar författaren att om 

imagen inte överensstämmer med verkligheten så är det i alla fall en ”social realitet” 

eftersom människors handlingar påverkar och faktiskt skapar verkligheten. Normann 

(2000) konstaterar utifrån detta resonemang att gränsen mellan image och verklighet är 

suddig men att det som i slutändan bestämmer imagen hos någon/något är den, för 

tillfället, dominerande verklighetsuppfattningen. Normann (2000) påpekar också att om 

den tilltänkta imagen inte blir allmänt accepterad så krävs det en plan för att göra den 

nya imagen hållbar, eftersom en image som upplevs som felaktig ofta medför bakslag.  

 

3.1.4 Positionering och differentiering 

Aaker (2010) påstår att ett varumärkes position skall demonstrera en fördel gentemot 

konkurrenterna. Ett varumärkes positionering bör utstråla en överlägsenhet som 

överensstämmer med det mervärde som varumärket erbjuder. Kapferer (2008) skriver 

också om positionering där varumärket sätts i fokus och hur man kan använda 

varumärket för att positionera sig på marknaden. Enligt Kapferer (2008) handlar 

positionering om att fokusera på de utmärkande drag hos ett varumärke som utgör en 

skillnad gentemot konkurrenterna och som kan tänkas attrahera den tilltänkta 

målgruppen. Kapferer (2008) och Uggla (2006) menar att en lyckad positionering är 

resultatet av en analytisk process där följande fyra frågor beaktas och besvaras: 

 För vad ska erbjudandet positioneras? 

 För vem ska erbjudandet positioneras? 

 För vilket tillfälle ska erbjudandet positioneras? 

 I förhållande till vad ska produkten positioneras? 

Den första frågan skall besvara vad varumärkets löfte är och vilka kundbehov som 

leverantören skall tillfredsställa. Nästa fråga handlar om att identifiera vilken målgrupp 

leverantören vill nå; är det män, kvinnor, äldre eller yngre eller är det människor med 

vissa värderingar eller beteendemönster? Den tredje frågan handlar om när kunden har 

nytta av erbjudandet, är det något de har nytta av till vardags eller bara vid speciella 
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tillfällen? Den sista och fjärde frågan skall besvara vilka som är de största och viktigaste 

konkurrenterna på marknaden. Kapferer (2008) menar att positionering är en avgörande 

faktor när det kommer till att nå ut till kunderna. Vidare skriver han att konsumenters 

beslut alltid kommer att grunda sig på jämförelse. Kapferer (2008) hävdar också att ett 

företag som lyckas besvara dessa frågor har goda möjligheter att placera sin produkt 

eller sitt varumärke i konsumenternas medvetande. 

 

Melin (2002) skriver att det handlar om ”att muta in en unik position i konsumenternas 

medvetande” (Holger & Holmberg, 2002, s. 123). Nyckeln till framgångsrik 

positionering handlar om att vara först med att hitta en position i kundens medvetande, 

han menar att detta ger någonting som han kallar för first mover advantage. Dock 

skriver Melin (2002) att det är oerhört svårt att vara först på marknaden men att det 

fortfarande finns goda förutsättningar att lyckas utan att bli uppfattad som en me too-

produkt. Positionering är, enligt Mårtensson (2009), att låta kommunikationen 

systematiskt betona den dimension som är kärnan i varumärkets identitet och utefter den 

skapa en bild som på ett förenklat sätt visar hur märket förhåller sig till andra 

varumärken på marknaden. Även Fill (2006) har sin egen definition av vad 

positionering innebär. Han menar att positionering handlar om att kommunicera 

information om varumärket på ett sätt som differentierar sig från konkurrenterna och på 

så sätt ockupera en viss plats på marknaden och i kundernas medvetande. Fill (2006) 

skriver att positionering inte handlar om själva produkten utan om vad konsumenterna 

tycker om produkten eller organisationen. Vidare hävdar han att positionering handlar 

om att synas och att skapa ett igenkännande hos målgruppen. Produkten eller tjänsten 

skall förmedla det som varumärket står för (Fill, 2006). Keller (2003) anser att 

positionering handlar om att identifiera en optimal plats i kundernas medvetande för att 

på så sätt kunna maximera en potentiell vinst till företaget. Han menar att 

varumärkespositionering är hjärtat när det kommer till marknadsföringsstrategi. Det 

genomgående mönstret vi kan se är att positionering handlar om att hitta en plats i 

konsumenternas medvetande. 

 

Ett begrepp som är nära besläktat med positionering är differentiering. Banker, Hu, 

Pavlou och Luftman (2011) beskriver begreppet differentiering som ett sätt att tillskriva 

produkter eller tjänster unika funktioner som ger ett värde till konsumenterna. Dessa 

funktioner kan vara allt ifrån vilken design produkten eller varumärket har, hur pass 
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mycket forskning ett företag lagt ned på att framställa en viss produkt eller tjänst, vilken 

slags teknik ett företag använder sig av eller vilken slags relation ett företag har till sina 

kunder (Banker m.fl., 2011). Vidare skriver Banker m.fl. (2011) att en god 

differentieringsstrategi ger företag goda möjligheter att utveckla starka kundrelationer. I 

artikeln tar författarna upp biltillverkaren Cadillac som ett exempel och menar på att de 

lyckats differentiera sig genom sina höga priser och den goda kvaliteten som deras 

slutprodukter håller. Hatch och Schultz (2008) skriver att differentiering är det som 

utgör värdet hos ett företags varumärke. Även Fill (2006) är inne på detta och menar att 

kunder konsumerar varumärken som ger dem fördelar och det som de upplever ett värde 

utav istället för att endast konsumera produkter på grund av deras funktion. Nyckeln till 

att skapa ett sådant värde åt kunderna är, enligt Fill (2006), en lyckad differentiering. 

 

Keller (2003) anser att grunden för differentiering baseras på de nackdelar som 

uppkommer på en marknad där det råder ett överflöd av aktörer. Han menar därför att 

det är av största vikt att två aktörer som befinner sig på samma nivå lyckas särskilja sina 

varumärken så mycket som möjligt från varandra. Utifrån detta menar Keller (2003) att 

det blir en nödvändighet att differentiera sitt varumärke för att undvika förvirring bland 

konsumenterna då de ställs inför ett val mellan två snarlika varumärken. 

 

3.2 Service branding – värdeskapande och relationer 

Eftersom musikindustrin har gått från att vara varuorienterad till att bli mer 

serviceorienterad (Kusek & Leonhard, 2005) anser vi att det är viktigt att förstå vad 

som särpräglar varumärkesstrategier inom servicesektorn. Här tar vi upp hur 

varumärken inom servicesektorn kan skapa värde för sina kunder samt vad 

varumärkesrelationer har för betydelse inom denna sektor. 

 

De Chernatony och McDonald (2003) skriver att en vara kan beskrivas som ett objekt 

medan en tjänst är ett utförande och att det därför skiljer sig i hur man marknadsför en 

tjänst i jämförelse med en vara.  Det är vitalt för ett varumärke inom tjänstesektorn att 

alla som jobbar för eller med varumärket är medvetna om vad varumärket står för så att 

kunderna upplever att tjänsten levererar det som varumärket förespråkar (de Chernatony 

& McDonald, 2003). Kapferer (2008) skriver, precis som de Chernatony och McDonald 

(2003) var inne på, att det inte bör finnas någon skillnad på det interna och det externa 
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när det kommer till serviceföretag, det är det som finns bakom varumärket som är 

varumärket. Vidare menar han att varumärken inom servicesektorn, till skillnad från 

dem inom varusektorn, inte har någonting fysiskt att visa upp eftersom de är 

immateriella. Kapferer (2008) anser därför att det är av stor vikt att dessa företag är 

medvetna om att varumärket är det som spelar en framträdande roll då de inte har en 

fysisk vara att visa upp. Grönroos (2008) har ett annat perspektiv då han anser att 

kunder inte köper varor eller tjänster, utan att kunder köper de fördelar som en vara eller 

tjänst ger dem. Istället bör det, enligt Grönroos (2008), fokuseras på att skapa ett värde 

hos kunden under kundens värdeskapande process. Inom servicesektorn sker oftast 

kundens värdeskapande process i samband med den process där tjänsten skapas, till 

skillnad från fysiska produkter som först tillverkas och vid ett senare tillfälle används 

eller konsumeras av kunden (Grönroos, 2008). Grönroos (2008) skriver att detta värde 

kan skapas med hjälp av tjänster runtomkring kärnprodukten, oavsett om kärnprodukten 

är en vara eller tjänst, han beskriver denna situation som tjänstekonkurrens: 

 

Det innebär en konkurrenssituation i vilken kärnlösningen är förutsättningen för 

framgång, men där hanteringen av ett antal olika tjänster, tillsammans med 

kärnlösningen bildar ett totalt tjänsteerbjudande som avgör huruvida företaget blir 

framgångsrikt eller inte. (Grönroos, 2008, s. 20) 

Grönroos (2008) skriver att om kunderna får en aktiv roll i varumärkets 

utvecklingsprocess förändras också deras förståelse för varumärket. Han menar att när 

kunderna har en aktiv roll är det inget som överförs direkt från varumärket till kunderna, 

istället är det en process som är under ständig utveckling där kunderna reagerar på olika 

varumärkesbudskap som de konfronteras med. Ett företags varumärkesbudskap kan 

enligt Grönroos (2008) nå kunderna via till exempel personal, 

marknadskommunikation, rykten eller olika forum på Internet. På detta sätt menar han 

att det utvecklas en relation mellan kunden och varumärket, det uppstår en 

varumärkesrelation. Grönroos (2008) skriver att varumärkesrelationen är det som ger 

mening åt ett varumärkes varor och/eller tjänster. Han hävdar utifrån detta att 

varumärkets image är en konsekvens av hur kunden upplever sin relation till just det 

varumärket. Grönroos (2008) hänvisar till Schultz och Barnes (1999) som skriver att en 

varumärkesrelation växer fram genom en serie varumärkeskontakter som kunden 

upplever. De förklarar dessa varumärkeskontakter som en image- och 



[29] 

 

informationsförmedlande upplevelse hos kunden och att det inte spelar någon roll var 

den sker eller vilken slags upplevelse det rör sig om. Enligt Gummesson (2002) närmar 

sig företag ett stadium där varumärket står för identitet och relationer där känsla är 

viktigare än funktion. Han skriver även om relationsmärken och menar att det inte 

längre bara handlar om att marknadsföra det som säljs, utan även att marknadsföra 

relationen till varumärket. Gummesson (2002) använder sig av Harley-Davidson som ett 

exempel på relationsmärke, där kunderna inte bara har en relation till varumärket utan 

också en stark relation till andra kunder. Även Mårtensson (2009) belyser sådana här 

communities, som kan vara mer eller mindre styrda av varumärkesinnehavaren. 

Författaren påtalar även att människor har ett behov att finna mening i sin relation till 

omgivningen och att goda relationer till varumärken förenklar vardagen för 

konsumenterna. När kunderna kan identifiera sig med ett varumärke är förutsättningarna 

för att de skall bygga en stark relation till varumärket goda (Mårtensson, 2009).  

 

I anknytning till varumärkesrelationer tar Grönroos (2008) upp varumärkets värde och 

att detta värde utgörs av kundens upplevelse av hur värdefull en vara, tjänst eller lösning 

är i jämförelse med konkurrenterna på marknaden. Han förklarar att om ett varumärkes 

värde sjunker är risken stor att kunderna blir mer öppna till att vända sig till andra 

aktörer. Om varumärkets värde däremot skulle öka är det mest troligt att kunderna 

fortsätter att vara lojala mot det varumärke de tidigare vänt sig till. För att sammanfatta 

det hela skriver Grönroos (2008) att kunden samlar på sig en viss varumärkeskännedom 

genom den varumärkesrelation som har etablerats, kundens varumärkeskännedom och 

bild av ett varumärke är det som särskiljer en vara, tjänst eller lösning från andra. Den 

särskiljande effekten kan enligt Grönroos (2008) antingen upplevas som positiv eller 

negativ. 

 

3.3 Personer som varumärken 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur människor, och artister i synnerhet, 

kan ses som varumärken anser vi det vara centralt att få inblick i teorier som finns inom 

detta område. 

 

Haig (2005) skriver att fysiska personer som är sina egna varumärken börjar bli lika 

vanligt som att företag är varumärken. Författaren menar att vi alla, i viss utsträckning, 
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måste bygga upp en varumärkesidentitet i syftet att göra goda intryck på vår omgivning. 

Haig (2005) hävdar att vi lanserar oss själva varje gång vi fyller i ett 

ansökningsformulär, första gången vi går ut med någon och att vi marknadsför oss 

själva till våra bankkontakter för att ge en så bra bild av vår personlighet som möjligt. 

Han påstår att människor bygger upp en varumärkesidentitet som vi tror är attraktiv för 

en viss person eller en viss publik. Detta stöds av Keller (2003) som skriver att det är 

lika naturligt att se människor som varumärken som det är att se företag och produkter 

som varumärken. Han anser att varumärken, i detta avseende, är mer lättolkade eftersom 

människor oftast har en välutformad identitet som marknaden antingen gillar eller 

ogillar. Han stärker sitt eget påstående genom att se på politiker, skådespelare, artister 

samt professionella idrottare och hur de alla jobbar hårt för att få acceptans och 

godkännande från sin publik genom att försöka förmedla en stark och önskvärd image. 

Keller (2003) hävdar att det är speciellt viktigt att människor inom 

underhållningsbranschen, artister och skådespelare, är medvetna om sina varumärken. 

Eftersom artistens eller skådespelarens namn är starkt förknippat med olika känslor är 

det viktigt att ta till vara på detta för att personen i fråga skall kunna bygga och utveckla 

ett starkt varumärke (Keller, 2003). Även Hammond (2008) tar upp artister och andra 

offentliga personer i denna diskussion och menar att det inte är hur pass bra en person 

sjunger eller spelar som gör att den blir framgångsrik. Han skriver att det alltid finns 

någon som kan göra det du gör lite bättre. Enligt Hammond (2008) är det istället de 

personer som lyckas bygga starka varumärken som blir framgångsrika, även om det 

finns de med större talang. 

 

Montoya (2002) skriver att alla människor är varumärken och att vi, medvetet eller 

omedvetet, byggt våra personliga varumärken i många år. Montoya (2002) definierar ett 

personligt varumärke med dessa ord:  

 

A personal identity that stimulates precise, meaningful perceptions in its audience about 

the values and qualities that a person stands for. (Montoya, 2002, s. 15) 

 

Vidare hävdar Montoya (2002) att ett personligt varumärke är lika viktigt att vårda 

oavsett om det är på offentlig eller mindre offentlig nivå, principen om att påverka 

andras uppfattningar om din person gäller oavsett. Författaren menar att det finns tre 

olika nivåer för en person att befinna sig i när det kommer till det personliga 
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varumärket; förespråkare, trendsättare och ikon. Nedan följer hans presentation av de 

olika nivåerna samt vad som är signifikativt för varje nivå:  

 

1. Förespråkare, det personliga varumärket är associerat med en trend: På 

denna nivå skapar inte det personliga varumärket en trend, utan utnyttjar 

istället samtida trender för att bli etablerat i människors medvetande och på så 

sätt bli allmänt accepterat. Nackdelen med denna nivå är att det finns en 

överhängande risk att det personliga varumärket rinner ut i sanden i samma 

takt som trenden. Att binda ett personligt varumärke till en trend är ett bra sätt 

för att snabbt hamna i människors medvetande och för att snabbt nå 

popularitet, det finns dock en överhängande risk att varumärket blir kortlivat. 

 

2. Trendsättare, det personliga varumärket influerar trender och är 

närvarande i den allmänna kulturen: Detta är idealnivån för ett starkt 

personligt varumärke. Trendsättaren pendlar mellan kortlivade trender och 

den kultur som han eller hon är verksam inom. Personliga varumärken som är 

trendsättande omfamnar nya trender fortlöpande men deras grundvärderingar 

är hela tiden förankrade inom den kultur det personliga varumärket 

härstammar ifrån. När en trend dör ut har personen alltid de ursprungliga 

värderingarna att falla tillbaka på vilket gör att det personliga varumärket 

upplevs relevant. 

 

3. Ikon, det personliga varumärket är integrerat med en viss kultur: Denna 

nivå är det få personer som når upp till. Hit är det endast världskända 

människor som når och som verkligen lyckats bygga ett framgångsrikt 

varumärke. Ett personligt varumärke på denna nivå har lyckats blivit en 

symbol för någonting som allmänheten förknippar med den personen. Ett 

exempel på en person vars personliga varumärke nått denna status är Bob 

Dylan. Genom sin socialt medvetna ”protest-musik” blev han en symbol för 

människor som vågade stå upp mot makthavarna och engagera sig i politiska 

frågor. Att nå en ikonstatus är för många omöjligt, vem som lyckas bestäms 

helt av publiken. 
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Werner Runebjörk (2006) konstaterar, som vi nämnde i problemdiskussionen (1.2), att 

människor inte är varumärken utan har varumärken. Hon menar att ett starkt och 

hållbart personligt varumärke inte föds ur viljan att själviskt marknadsföra sig själv, 

utan att det kommer från viljan till att bidra och göra nytta för andra. Kärnan i det 

personliga varumärket är enligt Werner Runebjörk (2006) att en person brinner och står 

för något, att den har ett kall, någonting den vill ge till omvärlden. Vidare skriver hon 

att ett genuint personligt varumärke skall reflektera den personliga identiteten, men att 

det är viktigt att hålla isär dessa. Det personliga varumärket är hur du vill uppfattas av 

omvärlden, det är din kommunikativa personlighet (Werner Runebjörk, 2006). 

 

3.4 Autenticitet 

Autenticitet är ett begrepp som ofta dyker upp när det talas om musik och artister. 

Begreppet är ständigt återkommande i uppsatsens fjärde avsnitt och vi anser därför att 

det är viktigt att få en djupare förståelse för det. Nedan redogörs begreppet både ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv och ur ett artistperspektiv. 

 

Enligt Graffman och Söderström (2009) blir det allt viktigare att varumärken upplevs 

som autentiska eftersom de är en så stor del av människors identitet. Människor är inte 

intresserade av ”lösnäsor”, menar författarna. Inom psykologin hänvisar autenticitet till 

självkännedom och att fatta beslut och val som överensstämmer med denna 

självkännedom, enligt Wheeler (2006). Hon menar att en organisation inte kan vara 

autentisk om den inte vet sina värderingar eller konkurrensfördelar. Fog, Budzt, Munch 

och Blanchett (2010) framhäver vikten av storytelling, det vill säga att företag har en 

historia att berätta från verkligheten. De menar att alla företag har en historia att berätta 

och att det är viktigt att den historien är autentisk för att varumärket skall uppfattas som 

autentiskt. Beverland, Lindgreen och Vink (2008) framhåller att sökandet efter 

autenticitet är en av grundpelarna i den nutida marknadsföringen, men att det är svårt att 

med hjälp av reklam projicera en bild av autenticitet eftersom tydlig 

massmarknadsföring tros försvaga sådana påståenden. Författarna påstår att det finns 

varumärken som väljer bort massmarknadsföring för att undvika att varumärket tappar 

autenticitet, och att detta till och med kan fungera som en differentieringsfördel 

gentemot andra varumärken. Vidare hävdar Beverland m.fl. (2008) att verkligt 

autentiska varumärken hellre viskar än skriker sina fördelar. De är, liksom Fog m.fl. 
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(2010), inne på att historier om varumärket är ett bra sätt att marknadsföra autenticitet. 

 

Autenticitet är enligt Lilliestam (2009) ett centralt tema i bedömningen av musik och 

även han menar att det är genom berättelser, både muntligt och skriftligt, som idén om 

autenticitet formuleras och förs vidare. Även Jones och Featherly (2002) påtalar att 

autenticitet är ett av de vanligaste diskussionsämnena inom bland annat 

musikjournalistik, trots att termen är ganska otydlig. De beskriver autenticitet inom 

musik som i vilken utsträckning en musiker kan ge uttryck för sina tankar och begär till 

en publik och att inte ge efter för det kommersiella genom att kompromissa med sitt 

sound eller sitt budskap. Lilliestam (2009) framhåller att autenticitet inte kan kopplas 

till en viss sorts musik utan att det handlar om vissa kvaliteter som tillskrivs musiken, 

och att det varierar mellan genrer vad som anses vara autentiskt. Lilliestam (2009) 

menar dock att man kan destillera vissa gemensamma teman, exempelvis att artisten 

skriver sin egen musik, strävar efter att skapa en egen stil och eget sound och att det 

finns en koppling mellan artistens musik och artistens bakgrund. Ett annat viktigt tema 

som Lilliestam (2009) tar upp är artistens integritet, det vill säga kampen mellan 

artistens konstnärliga strävanden och kommersiell anpassning. Om de kommersiella 

krafterna blir för uppenbara finns risken att artisten inte uppfattas som trovärdig, menar 

han. Att som artist vara med i reklam eller bli sponsrad (se rubrik 3.4) kan vara 

förödande för en artists konstnärliga image och trovärdighet, men författaren hävdar 

samtidigt att det har varierande betydelse för olika artister och genrer. Schlager, 

dansband, ”auditionband” och deltagare från Idol är exempel på genrer som ofta inte 

bedöms utifrån autenticitetskriterier (Lilliestam, 2009). Lilliestam (2009) citerar 

bluesmusikern Rolf Wikström som ger sin syn på ämnet: 

Trovärdigheten hos en musiker kan ta tjugo år att bygga upp. Sen kan det räcka med 

tjugo sekunder för att rasera allt. (Lilliestam, 2009, s. 237) 

Som vi berörde i problemdiskussionen (1.2) menar Lilliestam (2009) att det kan vara 

svårt för artister att behålla sin autenticitet om de får ett kommersiellt genombrott 

eftersom de mest hängivna och ursprungliga fansen ofta kan se det som att artisten har 

sålt sig. De tvingas dela med sig av artisten med andra och artisten är inte bara ”deras” 

längre, framhåller författaren. Kommersiell framgång och autenticitet står alltså ofta i 

motsättning menar Lilliestam (2009), vilket kan framstå som paradoxalt då en artist med 

en autentisk aura kan göra musiken mer säljbar. 
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3.5 Co-branding 

Något som har blivit allt vanligare det senaste decenniet är att artister och företag 

ingår samarbeten för att dra nytta av varandras varumärken. Eftersom denna trend blir 

allt vanligare anser vi att det har en betydande roll för hur artister kan betraktas som 

varumärken. Även här redogörs begreppet både ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

och ur ett artistperspektiv.  

 

Co-branding definieras av Keller (2003) som ett sätt för existerande varumärken att 

sammanstråla med andra varumärken för att tillsammans marknadsföra sig och skapa 

associationer. Författaren menar att de största fördelarna med co-branding är att de två 

aktörer som ingår ett samarbete med varandra får ta del av varandras expertis inom 

olika områden. Han skriver också att varumärkena sparar in på marknadsföringsresurser 

samtidigt som varumärkena kan få en bredare mening i och med ett samarbete av detta 

slag. Keller (2003) påpekar också att det finns vissa risker med co-branding. Han menar 

att en av dessa risker är bristen på kontroll som uppstår eftersom den ena parten inte kan 

styra över den andres varumärke. Vidare menar Keller (2003) att co-branding kan ge 

negativa effekter eftersom det kan leda till att varumärkenas fokus upplevs som oklart. 

Smith (2001) skriver att co-branding innebär att två eller flera varumärken tillsammans 

skapar associationer för att få en större plats i kundernas medvetande. Vidare skriver 

han att co-branding skiljer sig från traditionell marknadsföring eftersom ett varumärke 

även marknadsför ett annat varumärke. Treffner och Gajland (2001) förklarar även dem 

co-branding och beskriver det som att innehavaren av ett varumärke går ihop med 

innehavaren av ett annat varumärke för att utveckla en ny produkt. De skriver att 

avsikten med co-branding är att två varumärken tillsammans kan skapa en mer 

framgångsrik produkt än vad de kunnat göra på egen hand, tanken är att ett plus ett skall 

bli mer än två. 

  

Uggla (2008) hävdar att co-branding har blivit ett väldigt populärt verktyg att använda 

för marknadsförare och varumärkeskonsulter. Han menar att detta fenomen är ett bra 

exempel på att marknadsföringen blir allt bredare och att denna trend kan avspeglas i 

strategiska allianser mellan varumärken. Uggla (2008) skriver att co-branding används 

mer idag eftersom trycket på varumärken ökar och att varumärken snabbt bör bli 

vinstdrivande. Lusensky (2010) påstår att denna trend även blivit mer vanlig inom 
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musikbranschen och att många artister använder sig av co-branding. Han menar att det 

idag upplevs som mindre ”fult” än vad det gjorde för bara tio år sedan. Så här skriver 

Lusensky (2010): 

 

Att en artist lånar ut sin musik eller lierar sig alltför djupt med ett företag sågs för bara 

tio år sedan som något fult, och uppfattades ofta som en sell-out – att artisten sålde ut 

sig. (…) Oftast drabbas artisten värst, men även varumärket kan förlora trovärdighet. 

(Lusensky, 2010, s. 171) 

 

Lusensky (2010) hävdar att förändringen inom musikbranschen har gjort att artister och 

skivbolag försöker hitta nya sätt att nå ut med sin musik på. Han menar att det är därför 

människor idag har en mer positiv inställning till att artister samarbetar med kända 

företag. Han skriver att vi accepterar att stora företag har blivit förmedlare av 

populärkultur och att artisterna måste hitta nya inkomstkällor. Det finns dock många 

risker för en artist när det gäller co-branding och enligt Lusensky (2010) är det viktigt 

att artistens varumärke och företagets varumärke befinner sig på samma våglängd, 

annars är risken stor att någon av parterna tar skada av samarbetet. Lusensky (2010) tar 

upp ett exempel med den svenska gruppen Oh Laura och deras samarbete med 

bilmärket Saab; Oh Laura, som för tillfället var en relativt okänd grupp, hade med låten 

”Release Me” i en av Saabs reklamfilmer. Reklamfilmen gav bandet ett rejält uppsving i 

deras karriär men de hade svårt att tvätta bort stämpeln som ”Saab-bandet”. Lusensky 

(2010) har gjort en lista med fem punkter som är viktiga för en artist att tänka på när 

denne skall ingå ett samarbete med ett annat välkänt varumärke som han kallar för 

”Fem saker att tänka på för att undvika sell-out”: 

 

1. Förståelse för varandras målsättningar (och definierandet av 

gemensamma mål). 

2. Analys av artistens värdegrund (och hur väl den matchar varumärkets). 

3. Väg respektive parts varumärke i vågskålen för att uppskatta risken. 

4. Fråga målgruppen genom fokusgrupp före aktivering. 

5. Säkerställ att varumärket och artisten kan uppfattas som ”vänner” i 

verkliga livet. 
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Lusensky (2010) fokuserar på artister och vad de bör tänka på innan de bestämmer sig 

för att samarbeta med ett företag. Han tar dock upp att ett företag också kan drabbas av 

ett samarbete med, i det fallet, en artist. Just detta fokuserar Uggla (2008) på och skriver 

om hur företag kan dra nytta av kända, levande varumärken samt vad det finns för 

risker. Han hävdar att de största fördelarna är att den fysiska personen och dennes 

varumärke gör att företagets varumärke blir mer synligt och att det får en starkare 

personlighet eftersom det blir förknippat med den kända personen. Uggla (2008) menar 

att det kan vara väldigt kostnadseffektivt för ett företag att använda sig av en känd 

person eftersom båda parterna sponsrar varandra, företaget får gratis marknadsföring 

när personen syns i offentliga sammanhang samtidigt som personen blir sponsrad med 

till exempel kläder eller annan utrustning. Den största risken med ett sådant här 

samarbete är att det är svårt för ett levande varumärke att hela tiden vara konsekvent i 

sitt beteende (Uggla, 2008). Uggla (2008) menar att förändringar i personens beteende 

kan skada företaget som han eller hon samarbetar med och att företaget kan uppfattas 

som inkonsekvent då de är förknippade med personen och hur han eller hon beter sig. 

Det är helt enkelt, precis som Keller (2003) skriver, bristen på kontroll som är den 

största risken när ett företag använder sig av co-branding, fast till skillnad från Keller 

(2003) fokuserar Uggla (2008) på co-branding med fysiska personer. 
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

 

I detta fjärde avsnitt sammanbinder vi den insamlade empirin från de sju intervjuerna 

med den teoretiska referensram som presenterades i uppsatsens tredje avsnitt. Vi 

kommer först att redogöra för hur personer kan ses som varumärken. Därefter kommer 

vi att fokusera på hur artister ses som varumärken. Sedan förs en diskussion om hur 

artisters varumärken kan byggas och framhävas, hur de kan uppfattas samt hur de kan 

utvecklas. Avslutningsvis kommer avsnittet att sammanfattas genom att vi framhäver de 

mönster och tendenser vi kunnat se i det redovisade empiriska materialet. För att 

underlätta läsningen kommer återigen en presentation, i kortfattad form, av de personer 

vi intervjuat: 

 Håkan Durmér, marketing manager på Trendmaze 

 Carolina Eriksson, manager på det egna managementbolaget Saturday 

Enterprise 

 Claes Olson, redaktör på musikindustrin.se 

 Åke Persson, ägare och VD på reklambyrån LevelSeven 

 Isabel Runebjörk, driver bolaget Stockholm Brand Partner 

 Magnus Söderqvist, delägare, manager och head of A&R på Catapult Music 

Group. 

 Carl von Schewen, ägare av Sound Pollution 

 

4.1 Personer som varumärken 

Runebjörk menar att ett varumärke är de värden som omgivningen förknippar med 

varumärkets namn, oavsett om det gäller en organisation, en vara eller tjänst, eller en 

person. Hennes förklaring av vad ett varumärke är kan kopplas till Kapferer (2008) som 

hävdar att ett varumärke är en uppsättning mentala associationer som konsumenter 

erhåller och som bidrar till det upplevda värdet av en vara eller tjänst. Runebjörk anser 

att det har blivit viktigare för individer att utveckla ett personligt varumärke. Eftersom 

vi lever i en tid med stor rörlighet, både geografiskt och strukturellt, anser hon att det är 

viktigt att människor hittar redskap för att tydliggöra vilka de är, vad de kan erbjuda 

samt vad de står för. Haig (2005) hävdar att alla människor bygger upp en 

varumärkesidentitet i syftet att göra goda intryck på vår omgivning vilket kan kopplas 
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till det Runebjörk tar upp. Haig (2005) påstår att vi ständigt lanserar oss själva för att ge 

vår omgivning en så bra bild av vår personlighet som möjligt. När människor ses som 

varumärken tycker Runebjörk att det är viktigt att skilja mellan själva uttrycket 

”varumärke”, som ofta associeras med varor eller produkter, och begreppets innebörd, 

som handlar om vad någon står för. Hon framhäver att en annan och kanske bättre term 

för samma sak är ethos, som används inom retoriken för att beteckna talarens karaktär.  

 

Precis som Keller (2003) anser Persson att det inte är konstigare att se människor som 

varumärken än vad det är att se företag som varumärken. Han understryker att det i båda 

fallen handlar om att kontinuerligt bygga sitt varumärke. Persson ser alla människor 

som levande varumärken som ”samlar poäng” för att stärka det, vare sig det är medvetet 

eller omedvetet. Så har det alltid varit, menar han, men han tror att människor generellt 

är mer medvetna om det idag, även om det finns dem som inte bryr sig. Perssons 

resonemang stämmer väl överens med det som Montoya (2002) anser; att alla 

människor är varumärken och att vi, medvetet eller omedvetet, har byggt våra 

personliga varumärken under lång tid. När det kommer till skillnader mellan personer 

som varumärken jämfört med företag ser både Durmér och Persson att det förmodligen 

är lättare för en person att göra snedsteg och därmed skada sitt varumärke. Durmér 

hävdar dock att det ofta går snabbare att reparera, eftersom att det är lättare att få 

känslor och bygga relationer till människor jämfört med företag, och därmed är det 

enklare att vara förlåtande mot en människa. Keller (2003) är inne på samma spår och 

menar att personliga varumärken, i synnerhet inom underhållningsbranschen, ofta är 

förknippade med starka känslor och att det är viktigt att ta till vara på detta när dessa 

personer försöker bygga ett starkt varumärke.  

 

När det gäller identitet och image anser Runebjörk att det bör råda en samstämmighet 

mellan begreppen för att varumärket skall bli hållbart på längre sikt. Om en person 

lyckas fullt ut i sin varumärkesutvecklande process så är identiteten och imagen, enligt 

Runebjörk, i samklang. Dock menar hon att det finns yttre faktorer som kan påverka hur 

väl en persons identitet och image överensstämmer. Runebjörk hävdar att ju mer känd 

en person är, desto fler är det som har påverkan på varumärket, och därför blir det fler 

som bidrar till personens image. Hon framhäver också att massmedia har stor påverkan 

på kända personers image, oavsett om det gäller artister, politiker, idrottsstjärnor eller 

andra nationellt och internationellt kända personer. Detta innebär enligt Runebjörk att 
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imagen inte alltid stämmer överens med personens identitet eller med de värden som 

personen själv vill förmedla. Precis som Treffner (2011) skriver ligger det i betraktarens 

ögon att tolka avsändarens budskap och att imagen därför kan uppfattas på olika sätt av 

olika personer. Runebjörks ord går också helt i linje med Kapferers (2008) förklaring av 

skillnaden mellan de två begreppen; identiteten står avsändaren för och imagen bestäms 

av mottagaren. Att imagen kan skilja sig från den önskvärda bilden som avsändaren vill 

förmedla är precis det som Mårtensson (2009) skriver om, dock riktar hon sig mot 

företag men enligt oss kan det även appliceras på personer. När det uppstår en sådan här 

situation som Runebjörk tar upp menar Mårtensson (2009) att den måste analyseras. 

Efter en analys kan varumärkesinnehavaren fatta beslut om vilka associationer som 

skall förstärkas, tonas ned, elimineras eller adderas för att få imagen att bättre 

överensstämma med identiteten (Mårtensson, 2009). Durmér är också inne på detta 

ämne och anser att människor ofta utgår ifrån att det de vill signalera är varumärket och 

att de ofta glömmer bort att ta reda på hur de uppfattas. Även Persson menar att det är 

någonting som är fel om målgruppen uppfattar varumärket på ett sätt som inte 

överensstämmer med avsändarens bild. Durmér hävdar att om ett varumärke uppfattas 

på ett helt annat sätt än vad avsändaren från början hade tänkt så får varumärket än helt 

annan innebörd. Så här uttrycker han det:  

I den bästa av världar så synkas det väldigt bra, det man försöker säga uppfattas precis 

som man vill att det ska uppfattas, men oftast så synkas det inte. Det kan bero på att den 

som signalerar varumärket överskattar dels sin publik men också sitt eget varumärke. 

(Durmér 28/11-2011) 

Durmér anser att människor ofta tror att de är starkare och tydligare än vad de 

egentligen är. Han tror också att personer ibland överskattar sin publiks intresse. 

Persson påtalar att ju högre nivå en person tar sitt varumärke till, desto mer förväntar sig 

folk att personen skall vara på ett visst sätt hela tiden. Han menar att det kan finnas en 

skillnad i hur personen är privat jämfört med offentligt, vilket inte behöver vara något 

negativt. Det är inte alltid nödvändigt att leva upp till sin image till punkt och pricka, 

hävdar han. Dock är det enligt Persson inte bra att leva alltför långt ifrån sin image 

eftersom personen ifråga då kan tappa trovärdighet. Detta kan i hög grad kopplas till 

Werner Runebjörk (2006) som framhåller att ett genuint personligt varumärke skall 

reflektera den personliga identiteten, men att det är viktigt att hålla isär dessa eftersom 

det personliga varumärket endast är hur du vill uppfattas av omvärlden, det är din 
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kommunikativa personlighet. 

 

Att ett personligt varumärke behöver förnyelse och ibland gå ifrån sina 

grundvärderingar ser Persson som någonting naturligt. Han menar att ingenting är 

hugget i sten och att det gäller att följa med i svängarna för att inte bli kvar i det gamla. 

Dock måste man enligt Persson ha en solid grund att stå på innan en ny vändning tas. 

Han säger att en person måste kunna förklara sig för sin publik eller målgrupp varför 

han eller hon behöver en förändring. Han menar att en person måste få utforska andra 

områden och upptäcka andra saker som den är duktig på. Däremot är det viktigt att inte 

hoppa fram och tillbaka mellan olika saker, det kan enligt Persson leda till att 

allmänheten till slut inte vet vad personen står för och är bra på. Perssons åsikter har en 

tydlig koppling till Kapferer (2008) som anser att det är viktigt att respektera och hålla 

sig till sin varumärkesidentitet men att det samtidigt inte får bli för mycket upprepning 

då det kan leda till att varumärket upplevs som tråkigt och förutsägbart. Kapferer (2008) 

skriver, precis som Persson är inne på, att viss förnyelse och innovation är nödvändig 

men att det måste ske inom ramen för varumärkesidentiteten. Perssons tankar har även 

ett samband till Melin (1997) som hävdar att varumärkesidentiteten i vissa fall bör 

förändras eftersom det kan finnas risk att den ibland upplevs som förlegad och 

irrelevant. Dock anser Persson att det kan finnas en fara när en person går ifrån sin 

varumärkesidentitet eftersom personens trovärdighet då kan ifrågasättas av varumärkets 

anhängare. Återigen belyser han vikten av att kunna förklara de förändringar som görs 

för sin publik och att en förändring måste ske på ett genomtänkt sätt, för trots allt är det 

publiken som bestämmer vad varumärket betyder: 

It’s not what you say it is, it’s what they say it is. (Persson 7/12-2011) 

 

4.2 Artister som varumärken 

4.2.1 Synen på artister som varumärken  

Att artister betraktas som varumärken är inte något som Durmér upplever som 

problematiskt, utan han ser varumärkefieringen av artister som ett tidens tecken, även 

om det traditionellt sett har funnits en rad artister som varit större som varumärken än 

som artister. Detta kan kopplas till Hammond (2008) som hävdar att det inte bara 

handlar om att spela eller sjunga bra för att bli framgångsrik, utan snarare om att bygga 

upp ett starkt varumärke. Durmér belyser att det är vanligare idag att tänka på 
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helhetskonceptet tidigare i artisters karriärer. Att det blivit vanligare att se artister som 

varumärken tror Durmér kan vara en effekt av domänsamhället, att artisterna själva kan 

marknadsföra sig på Internet för att göra sig sedda och hörda. En närhet kan här ses till 

bland annat Haig (2005) som påtalar att en av varumärkets huvuduppgifter är att göra 

verksamheten synlig. Eriksson ser det som en nödvändighet att betrakta artister som 

varumärken eftersom det i grund och botten går ut på att artisten skall sälja. Hon säger 

att det inte bara handlar om att fokusera på artistens musik utan att det runtomkring har 

lika stor betydelse. Att bygga upp olika värden och tjänster runtomkring själva 

kärnprodukten, som i det här fallet är musiken, är något som Grönroos (2008) belyser 

som viktigt för aktörer inom servicesektorn. Han skriver att det bör skapas ett värde för 

kunderna med hjälp av andra tjänster runtomkring kärnprodukten och att dessa tjänster, 

tillsammans med kärnprodukten, är det som avgör om ett företag blir framgångsrikt 

eller inte. Det kan därför vara viktigt att ha det som Eriksson diskuterade i åtanke då 

hon betonar att det runtomkring artisten är lika viktigt som musiken. Hon tror däremot 

inte att alla artister har koll på hur de egentligen framställs men att majoriteten är 

medvetna om det, även om de inte tänker på det som ett sätt att bygga sitt varumärke. 

Dock tror Eriksson att det är viktigt att ta upp detta med artister då det kan ge dem en 

tankeställare och försöka göra någonting av det.  

 

Att varumärken blir allt viktigare påtalar von Schewen, och att betrakta artister som 

varumärken ser han som en naturlig utveckling. I dagens hårda konkurrens ser von 

Schewen det nästan som ett måste för artister att gå med på att bli ett varumärke för att 

exempelvis få skivkontrakt. Han tror dock inte att det är självklart för alla artister att se 

sig själva som varumärken, även om det är vanligare och mer accepterat idag. Han anser 

att det är bra om artisterna är medvetna om att de har ett varumärke att vårda, men att 

det inte får bli det viktigaste. Även Söderqvist tror att det pratas mer om begreppet idag 

jämfört med tidigare, men att det alltid har varit viktigt. Han anser att unga artister är 

mer medvetna om att de är och ses som varumärken, att den yngre generationen tänker 

mer på att man skall ha ett koncept. Söderqvist menar att det idag finns ett starkare 

fokus och en större noggrannhet bland nya artister överlag än vad det fanns för bara tio 

år sedan. Han tycker det är viktigt att artister förstår vad de ger sig in på. Enligt 

Söderqvist och Durmér är det positivt att artister är mer medvetna om sina varumärken 

och inte ingår olika avtal med bolag som vill kontrollera dem och få dem att ställa upp 

på saker som de senare inte kan stå för:  
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Det är bättre att det är så än att artister går in i olika avtal och fem år senare sitter 

dom där ångerfulla och tänker: ”vad fan gjorde vi det här för?”. (Söderqvist 22/11-

2011) 

Jag kan nog tänka mig att det finns många exempel på band och artister som känner att 

dom mer eller mindre blivit kidnappade utav folk runtomkring dom, för dom har byggt 

ett varumärke som artisten inte riktigt kan stå för och inte känna att dom har kontroll. 

(Durmér 28/11-2011) 

 

Olson likställer artisters varumärken med ett vanligt företags varumärke, sen om artisten 

förstår att den är ett varumärke är en annan sak. Han ser det som en naturlig utveckling, 

på gott och ont, inom populärmusiken där det finns en bred publik. Enligt Olson är det 

upp till artisterna om de vill utnyttja och använda sig av det. Han säger att artister bör ha 

en förståelse för varumärket eftersom det är de som skapar det. Olson menar att man 

snarare använder begreppet varumärke om artister än att artisten själv ser sig som ett 

varumärke. Han säger att det är lätt att tro att det är hämmande när en artist tänker på att 

den är ett varumärke, men att det egentligen är tvärtom. Olson tycker det är positivt 

eftersom då kan artisten fokusera på att lyfta fram det som han eller hon står för, lyfta 

fram det som är bra och anspela på det. Enligt Olson börjar det aldrig med begreppet 

varumärke, utan det gäller att tydliggöra det som artisten står för som sedan blir 

artistens varumärke.  

 

Synen på att betrakta artister som varumärken, att det till exempel skulle vara ”fult” 

eller för kommersiellt, tror Durmér varierar lite mellan olika genrer och att vissa genrer 

är lite mer öppna än andra. Han påtalar dock att det i genrer där det anses ”fulare” ofta 

finns ett större varumärkestänk än vad vissa artister vill ge sken av. Om en artist ser det 

som ”fult” att betraktas som ett varumärke så har de enligt Eriksson inte förstått vad det 

hela går ut på. Hon menar att artisten skall driva sitt varumärke på sitt eget sätt och att 

det är artisten som bestämmer vad den vill göra med sitt varumärke. Detta kan liknas 

vid ett företags varumärke, som enligt Alsem och Kostelijk (2008) själva skall välja vad 

de vill stå för och vad de vill ha för vision. Eriksson tror att artister kanske inte alltid 

uppskattar att bli betraktade som varumärken, men att det är mer accepterat idag. Hon 

tror att begreppet varumärke kan uppfattas som lite för kommersiellt för vissa artister 

som kanske inte vill bli uppfattade som just kommersiella. Hon tror dock att artister är 
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medvetna om att det gäller att ha ett ”helhetspaket” och att artister är väldigt måna om 

hur de framställs, även om det rör sig om indieartister och indieband. Att det av vissa 

artister kan anses som ”fult” att se sig som varumärken tror Durmér beror på att det kan 

finnas en konflikt mellan ”den blödande konstnären” och den affärsmässiga sidan som 

uppstår längs vägen. Den affärsmässiga sidan kan vissa artister ha svårt att finna sig i, 

understryker Durmér. Kampen mellan artistens konstnärliga strävanden och 

kommersiella anpassning belyser även Lilliestam (2009). Författaren hävdar att om de 

kommersiella krafterna blir för uppenbara så finns risken att artisten inte uppfattas som 

trovärdig. Men liksom Durmér menar Lilliestam (2009) att detta synsätt skiljer sig 

mellan olika genrer, vilket gör att det kan vara viktigt att tänka på och analysera vad 

som är accepterat inom sin genre.  

 

4.2.2 Hur artisters varumärken byggs och framhävs 

Det är artistens grundvärderingar och identitet som skall speglas i artistens profil, menar 

Söderqvist, och att det artisten har i hjärtat måste komma fram. Eriksson ser 

grundvärderingar som viktigt för alla artister eftersom det gäller att vara trovärdig. Hon 

tror att artisten måste ha det uttalat högt för sig själv, och att det bör lysa igenom i allt 

artisten gör, exempelvis i intervjuer och andra offentliga sammanhang. Eriksson säger 

att artistens varumärke är allting som har med artisten att göra och att det därför är av 

stor vikt att artisten har en enhetlig helhetsbild. Hon tycker det är upp till artisten att 

välja vad den vill sända ut för signaler. Von Schewen tycker att det är a och o att en 

artist har en egen identitet och egna grundvärderingar för att man överhuvudtaget skall 

kunna vara en artist. Han anser att det kan vara bra att artisten och de som arbetar med 

artisten kommer överens om vilken väg man skall gå. Att grundvärderingar kan vara 

lika viktigt för ett varumärke som för en vanlig person är något som Aaker (2010) också 

klarlägger. Han menar att det går att likna ett varumärkes identitet vid en persons 

identitet, något som i detta fall blir tydligt då artister både är personer och varumärken. 

Det kan därför vara viktigt för en artist att ställa sig de frågor som Aaker (2010) tar upp 

för att verkligen hitta sin varumärkesidentitet; vilka är mina grundvärderingar? Vad står 

jag för? Hur vill jag bli uppfattad? Vilka personlighetsdrag vill jag sända ut?  

 

Söderqvist tycker, precis som von Schewen, att det är viktigt att sätta sig ned 

tillsammans med artisten och kolla igenom situationen och vad det är artisten vill bygga 

upp de närmsta åren. Han får medhåll från Olson som menar att långsiktighet är en 
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förutsättning när man jobbar med varumärken. Detta kan kopplas till bland annat det 

som Mårtensson (2009) skriver, att varumärkesidentiteten skall vara varaktig och hållas 

vid på längre sikt. Olsson säger att artisterna inte alltid har ett sådant tänk utan att det är 

de som arbetar runt omkring artistens varumärke som ofta tillför det tankesättet. Både 

Olson och Durmér belyser vikten av att artister hittar sina grunddrag, det som gör dem 

speciella, och sedan förstärka det så att de blir tydliga. Dock tror Durmér att många 

artister inte är så intresserade av sitt varumärke egentligen, de vet vilka de är och de vill 

spela musik. Han tror att det, i många fall, är managements och skivbolagets roll att se 

vem artisten är och sedan förstärka och paketera det på ett bra sätt. Även Eriksson 

påpekar att det ofta finns människor runtomkring som hjälper till i dessa frågor, inte 

minst bland de som hon kallar ”TV-upptäckta” artister, och syftar på artister från 

exempelvis programmen Idol och Talang. Olson konstaterar att det gäller att gå till 

botten med det här tidigt i artistens varumärkesbyggande och fokusera på det som är 

artistens unika värden. 

 

Det som respondenterna framför handlar om att i ett tidigt skede fokusera på, och 

analysera vad, som skall ingå i en artists varumärke. Eftersom det handlar om hur 

artisten vill positionera sig på marknaden är det en process som kan liknas vid den 

analytiska process som Kapferer (2008) och Uggla (2006) framhäver som nödvändig för 

en lyckad positionering. Det handlar om att kunna identifiera vad, för vem, för vilket 

tillfälle och i förhållande till vad som artisten väljer att positionera sig. Genom att 

arbeta enligt denna analysprocess kan artister få goda möjligheter att lyckas uppfylla det 

som Kapferer (2008) menar är syftet med positionering; att placera sin produkt eller sitt 

varumärke i konsumenternas medvetande. 

 

Olson menar att artister inte får vara rädda för att vara udda, eftersom udda är synonymt 

med unikt och att det är oerhört svårt att få fram någonting unikt. Detta ligger nära det 

Melin (2002) hävdar, att det är väldigt svårt att vara först på marknaden med något 

unikt. Olson hävdar att det finns många artister som uppfyller de krav som finns för att 

bli kopplad till en viss genre, men att det är många som bara ingår i den genresfären och 

som inte tillför något unikt. Även Eriksson påtalar vikten av att hitta ”nästa grej” före 

alla andra eftersom det finns många som tar efter och låter likadant. Hon menar att de 

som hittar ett eget uttryck har mer att vinna än dem som försöker kopiera andras 

koncept. Det som Olson och Eriksson belyser är vikten av att ha ett, som Melin (2002) 
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kallar det, first mover advantage, det vill säga att vara först på marknaden med att hitta 

en position i kundens medvetande. Genom att kopiera andras koncept kan man enligt 

Melin (2002) betraktas som en me too-produkt, precis som Eriksson var inne på. Att 

som artist vara udda och sticka ut ur mängden kan därmed vara ett sätt att få ett first 

mover advantage istället för att betraktas som en me too-produkt som kopierar andra 

artisters koncept.   

 

Söderqvist menar att artister ofta tänker kortsiktigt och tar genvägar för att slå igenom 

snabbare, och att de då tappar sina grundvärderingar på vägen. Han poängterar dock att 

det självklart finns de artister som lyckas via genvägar och som ändå behåller sin 

identitet och grundvärderingar, men att det är mindre vanligt. I sådana fall beror det 

enligt honom på att artistens musik var så pass bra att den klarade av att framföras i ett 

forum som normalt sett inte förknippas med den artisten. Enligt von Schewen kan 

artister som tar genvägar på kort sikt sälja mycket skivor, men att de sedan är 

bortglömda efter ett halvår. Han tror att det handlar om hårt arbete och att satsa allt på 

det man vill för att verkligen lyckas, men att artister idag tenderar att vara för 

bortskämda för att gå den vägen för att skapa ett varaktigt varumärke. Kapferer (2008) 

förklarar att varumärken inte får uppfattas som ”ihåliga” om de ska få lojala anhängare, 

vilket kan ses som ett samband till artister som tar genvägar för att snabbt bli 

framgångsrika. Som von Schewen påtalar får dessa artister inte särskilt lojala anhängare 

då de snabbt glöms bort, kanske för att de anses vara just ”ihåliga”. Eriksson menar att 

en artist utan idéer inte framstår som särskilt intressant att jobba med, vilket också kan 

kopplas till det Kapferer (2008) menar med ”ihåliga” varumärken som inte har karaktär 

och värderingar.  

 

Artister som vill ta den snabba vägen till framgång kan också liknas med den första 

nivån i Montoyas (2002) lista över nivåer när det kommer till personliga varumärken, 

nämligen förespråkare. Förespråkare utnyttjar trender istället för att skapa en egen för 

att på så sätt snabbt bli etablerade i människors medvetande, men varumärket blir ofta 

kortlivat eftersom det inte har någon stabil grund att stå på. Som von Schewen 

påpekade, de kanske säljer massor med skivor en kort tid för att sedan bli bortglömda. 

De artister som arbetar mer långsiktigt och som satsar allt på det de verkligen vill kan 

skapa sig bättre förutsättningar att nå andra nivån i Montoyas (2002) lista, trendsättare. 

De som når denna nivå har enligt Montoya (2002) mindre risk att tappa sina 
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grundvärderingar och är inte lika känsliga för trender. Därmed upplevs deras 

varumärken som relevanta under en längre tid. För att en artist skall få ett framgångsrikt 

och hållbart varumärke kan det därför vara viktigt att sträva efter att nå denna nivå. 

 

Söderqvist säger att det handlar om en balansgång mellan att uppfattas som en ”sell-

out” och att lyckas slå igenom utan att få den stämpeln. Han menar att även om en artist 

har sin identitet och sina grundvärderingar så vill den alltid få chansen att spela för så 

många som möjligt och att människor skall uppskatta det han eller hon gör. Om en artist 

slår igenom och hamnar i ”sell-outfacket” så är artistens varumärke, enligt Söderqvist, 

inte är värt någonting. Söderqvist säger så här om denna komplexa situation: 

 

Antingen kan du verka inom indiekretsar och sälja endast tvåhundra skivor och få bra 

kritik i media, men du kommer aldrig kunna försörja dig på det. Eller så kan du köra 

den här karusellen och ta varje chans du får till att synas och kunna tjäna pengar, köra 

på i 180. (Söderqvist 22/11-2011) 

För att undvika att hamna i ”sell-outfacket”, men ändå kunna livnära sig som artist, 

menar Söderqvist att det idag är viktigare än någonsin att artister bygger upp ett 

helhetskoncept som genomsyras av den identitet och de grundvärderingar artisten har 

och står för. Precis det som Söderqvist tar upp lyfter även Mårtensson (2009) fram. 

Varumärkesidentiteten skall enligt författaren vara utgångspunkt i all kommunikation 

som varumärket förmedlar. 

 

Olson hävdar att det är viktigt att artisten hittar grunden i sitt artisteri, vad som gör den 

speciell, och sedan addera och anpassa det visuella efter det. Han menar också att det 

inom olika genrer finns en klädkod, till exempel punkens och hårdrockens svarta kläder 

och skinnjacka, och att det blir en normbildning. Durmér tror att det visuella är något 

som artister börjar tänka på allt tidigare i sina karriärer idag. Han menar att det beror på 

Internets framväxt i samhället och att det går lättare än någonsin att publicera sig själv 

på nätet. Durmér menar att förr tog det ganska lång tid innan en logotyp behövdes, men 

eftersom många idag kan sköta sådant själva kommer det in tidigare i bilden. Eriksson 

menar att det är viktigt att vid en lansering av en ny skiva tänka på hur till exempel 

omslag, merchandise och pressbilder ser ut. Hon hävdar betydelsen av att det bör finnas 

en röd tråd och att artisten bör ser ut som den låter. En likhet kan ses till Hammond 
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(2008) som anser att det är viktigt att det finns ett enhetligt och konsekvent mönster i 

varumärkets visuella identitet. Att artister enligt Eriksson bör se ut som de låter kan 

också kopplas till Mårtensson (2009) som understryker att det visuella uttrycket bör 

stämma överens med varumärkets identitet, dess värden och dess standarder.  

 

Det som har diskuterats i detta avsnitt handlar om hur en artists varumärke bör och kan 

byggas för att varumärket skall vara hållbart på längre sikt samt upplevas som trovärdigt 

och äkta av mottagarna. Denna process påminner mycket om Kapferers (2008) modell 

The brand system (Figur 1). Genom att använda sig av de tre grundpelarna som utgör 

The brand system kan förståelsen för 

hur artisters varumärkesbyggande 

går till ökas. Den första grundpelaren 

är varumärkets koncept. I detta skede 

gäller det, precis som många av 

respondenterna varit inne på, att lyfta 

fram det som verkligen är artistens identitet, värderingar, vad den har att erbjuda samt 

att försöka framhäva de värden som artisten kan ge till sin publik. För att undvika att 

hamna i det som Söderqvist benämner som ”sell-outfacket” är det viktigt att lägga ner 

tid på att framhäva det som artisten verkligen kan stå för eftersom en artists varumärke, 

enligt Eriksson, är allting som har med artisten att göra. Nästa grundpelare i modellen är 

varumärkets namn och symboler. I detta steg kan man jobba med att tillskriva artisten 

ett symboliskt värde. Det kan till exempel vara att få publiken att associera artistens 

namn med olika värden som den vill förmedla. Den tredje och sista grundpelaren i 

Kapferes (2008) modell är produkt - och serviceupplevelsen. Här gäller det att kunna 

hitta det som gör att artisten differentierar sig och att kunderna kan identifiera artistens 

varumärke. Som Eriksson och Olson diskuterade kan det vara viktigt för en artist att 

hitta sitt egna unika koncept för att kunna differentiera sig gentemot andra artister. 

Precis som Kapferer (2008) anser att det bör finnas en röd tråd mellan de tre 

grundpelarna hävdar de flesta av intervjupersonerna att det bör finnas en röd tråd i allt 

som en artist gör och står för.  
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4.2.3 Hur artisters varumärken kan uppfattas 

Publiken har enligt Durmér stor inverkan på artisters varumärke. Han konstaterar att det 

ofta är svårt att skilja sig från den målgrupp som artisten först har attraherat, även om 

det är en målgrupp som artisten från början inte hade för avsikt att attrahera. Eriksson 

menar att det är artisterna själva som skall välja vad de vill sända ut och förmedla, men 

att de inte alltid är medvetna om hur den tilltänkta publiken uppfattar det. Hon anser att 

detta är viktigt att ta reda på, eftersom det händer att artister tror att de framställs på 

annat sätt än vad de egentligen gör. Även Olson poängterar att det finns väldigt många 

bra artister med stor potential som inte har en aning om hur de upplevs av publiken. 

Dessa resonemang går i linje med det som Mårtensson (2009) framhåller, det vill säga 

att den önskvärda identiteten som varumärkesinnehavaren vill förmedla ibland kan 

skilja sig från de associationer som kunden har till varumärket. Liksom Eriksson 

framhäver Mårtensson (2009) och Kirby m.fl. (2001) vikten av att analysera denna 

avvikelse för att sedan bestämma vilka associationer som skall förstärkas eller tonas 

ned. Mårtenssons (2009) resonemang togs även upp i rubriken om personer som 

varumärken, 4.1, men kan i detta sammanhang även appliceras på artister. 

 

Enligt Durmér är det lätt att artister börjar anpassa sig till den bild som publiken har av 

dem; att anspela på de associationerna och försöka leva upp till publikens förväntningar. 

Han menar att det är vanligt inom vissa genrer att artister skall ha vissa inneboende 

värderingar. Durmér påpekar att publiken ofta lägger åsikter på artisten som den kanske 

egentligen inte har, men som stämmer överens med publikens världsbild och hur de 

tolkar artistens musik. Han nämner stereotyper som anarkistpunkaren och den ständigt 

berusade sleazerockaren. Publiken kan alltså ha stor inverkan på artisters varumärke, 

vilket Grönroos (2008) också konstaterar när han skriver att kunderna har en stor och 

aktiv roll i varumärkesbyggandet. Men att anpassa sig för mycket till publikens bild tror 

Durmér kan vara riskabelt på längre sikt då risken finns att artistens karriär stagnerar: 

De flesta artister har ju på något sätt börjat som konstnärer (…) och då kan det födas 

en ganska konstig känsla hos en själv om man vaknar en dag och inser att allt man gjort 

de senaste 10 åren har egentligen bara varit att försöka sälja, sälja, sälja och anpassa 

sig efter den publik man har. (Durmér 28/11 -2011) 
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Även von Schewen anser att det är viktigt att artisten ”tar tillbaka makten” över sitt 

varumärke igen om fansens bild skiljer sig från artistens, istället för att anpassa sig för 

mycket. Olson säger även han att om en musiker eller konstnär börjar göra precis som 

publiken vill så kan ju vem som helst göra det, och att det då blir tvärtom till att vårda 

ett varumärke. Olson påpekar att de mest lyckade tillfällena är när artistens och 

publikens vilja ”spelar ihop”. Han menar att det kan vara en komplex situation då det är 

fansen som är köparna: 

Det är ju en fråga om köpkraft. Så egentligen är det ju artisten som väljer om de vill 

köra sin grej med 20 000 kronor i månaden eller köra på vad publiken vill och få 

20 000 kronor om dagen. (Olson 22/11 -2011) 

Söderqvist påpekar att bilden av en viss artist kan skilja sig mellan hängivna fans och 

mindre hängivna. Han tar det svenska rockbandet Takida som exempel, där 

”corefansen” kan relatera till deras musik och tycka att de har ett starkt budskap medan 

andra inte tar bandet på allvar. På motsvarande sätt belyser Mårtensson (2009) att ett 

varumärkes image ofta skiljer sig mellan användare och icke-användare, i detta fall fans 

gentemot icke-fans. Mårtensson (2009) klargör också att bilden av varumärket skiljer 

sig från person till person eftersom alla människor uppfattar saker på olika sätt. Detta 

understryker von Schewen då han tar Nicke Borg som exempel. Efter att Nicke Borg 

ställt upp i Melodifestivalen är det många, särskilt yngre, som endast associerar honom 

med Melodifestivalartister, medan andra ser honom som rockartist från sin tid i 

Backyard Babies. Detta visar också att det kan vara svårt för artister att styra vad de blir 

förknippade med av publiken. Detta tar Olson upp då han påtalar att artister inte alltid 

blir förknippade med det sammanhang de önskar och att de på så sätt kan tappa sitt 

varumärke om de tar sidospår. 

 

Enligt Eriksson varierar det i hur stor utsträckning artister går in i en roll som artist och 

hur mycket den skiljer sig från den privata personligheten. Hon tror på att antingen vara 

samma person på scen som utanför fullt ut, eller att göra det tydligt att artisten har två 

”olika” personligheter. Det viktiga är att vara tydlig, menar Eriksson. Durmér tror att de 

flesta artister försöker bygga upp en samsynkad bild för att artisten skall uppfattas som 

autentisk, alltså att den privata personen skall ligga så nära den offentliga 

personligheten som möjligt. Han påpekar att det är svårt att i dagens samhälle vara helt 
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privat och på så vis försöka hålla upp mystiken kring sin scenpersonlighet. Olson 

hävdar att i vissa lägen kan det vara accepterat att spela en roll, men att varumärket blir 

som starkast då den offentliga och privata personligheten ligger varandra nära. Von 

Schewen däremot ser inte alls vikten av en samsynkad offentlig och privat personlighet, 

utan hävdar att artister visst kan ha två roller, men att det viktiga är att ha en egen roll. 

Mystiken anser han går att hålla upp om artisten bara vill. Von Schewen tar det svenska 

metalbandet Ghost som exempel, där bandmedlemmarna hittills har lyckats hålla sina 

privata identiteter gömda. Söderqvist tycker att det är upp till artisten om de vill spela 

en roll, men att de flesta vill upprätthålla någon form av privat sfär. Dock menar han att 

vissa artister är öppnare än andra, till exempel vad gäller kommunikation med fansen 

via Facebook:  

Det beror på vilken illusion artisten väljer att bygga. Vissa vill ju att avståndet mellan 

artister och fans ska finnas kvar, just för att ha den här ”larger than life”-viben. 

(Söderqvist 22/11 – 2011) 

Diskussionen ovan kan, liksom i rubrik 4.1, kopplas till Werner Runebjörks (2006) 

argumentation om att ett genuint personligt varumärke skall reflektera den personliga 

identiteten. Detta råder det delade meningar om bland respondenterna, men de flesta är 

överens om att det inte är en nödvändighet, men att det kan vara en fördel för artister för 

trovärdighetens skull.   

4.2.4 Artistvarumärkens utveckling 

Durmér anser att det finns en större medvetenhet hos artister idag när det kommer till att 

utveckla sina varumärken. Förr fanns det en intäktsström i skivförsäljningen som enligt 

Durmér var så pass stor att artisterna inte behövde tänka på det runtomkring. Han säger 

att denna intäktsström inte är lika tydlig längre och att det är därför artister har ett större 

intresse nu, och är mer medvetna om sig själva som varumärken. Det är enligt Lusensky 

(2010) precis det här som har gjort att människor idag har en mer positiv inställning till 

att artister försöker hitta nya inkomstkällor. Durmér tror att det blivit både vanligare och 

mer rumsrent för artister att tänka på och utveckla sina varumärken: 

Det kändes som det väldigt länge var extremt fult att göra den typen av kopplingar. Men 

i takt med att vissa intäkter minskat så har det blivit som en tyst överenskommelse att 

det inte är så fult eller farligt att branda. (Durmér 28/11-2011) 
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Enligt Olson var det för tio år sedan väldigt nytt att se artister som varumärken men att 

det idag är hur vanligt som helst. Han menar att det syns väldigt tydligt med tanke på 

alla de sponsringssamarbeten som artister ingår med olika företag. Uggla (2008) skriver 

att co-branding har blivit ett väldigt populärt verktyg att använda för marknadsförare 

och varumärkeskonsulter, och enligt det som Durmér och Olson är inne på är även 

denna trend tydlig inom musikbranschen. Olson säger att sponsring och co-branding 

kommer att bli en nödvändig del för artisters finansiering, men att det är synd att artister 

inte längre kan livnära sig endast på sin musik och göra det de vill göra. Han menar att 

det kan vara riskabelt att göra sådant man inte helt kan stå för men att det också kan 

vara situationsanpassat.  Olson menar att artister måste finna sig i att göra saker utanför 

musiken och att artister kan göra hur mycket som helst om de gör det på rätt sätt, men 

att det räcker med ett fel för att allt skall raseras: 

Jag tycker att om idén är om du kommer in och så är du vegetarian och sen säljer 

falukorv med ditt namn på så har det ju gått åt helvete. (Olson 22/11-2011) 

Durmér säger att det inte får bli för stor skillnad på artistens image och företaget som de 

väljer att samarbeta med. Han tycker också att det kan vara farligt för artister att bli för 

starkt förknippade med andra varumärken. Durmér säger att det finns de artister som 

haft sin musik i en reklamfilm och att det har blivit svårt för dem att gå vidare eftersom 

låten blev mycket större än själva artisten och att artisten blev för starkt förknippad med 

det andra varumärket. Precis det här skriver Lusensky (2010) om då han beskriver den 

svenska gruppen Oh Laura och hur deras samarbete med Saab påverkade deras karriär. 

De klarade enligt Lusensky (2010) helt enkelt inte av att tvätta bort stämpeln som 

”Saab-bandet” och det uppstod en liknande situation som Durmér beskriver. Durmér 

jämför detta med TV-serieskådespelare som gör en roll så pass länge att de inte kan ta 

sig någonstans efter det, eftersom de blir så pass starkt förknippade med karaktären de 

spelar.  

 

Eriksson tycker, precis som Olson, att det har skett en utveckling de senaste tio åren och 

att det är mycket vanligare idag att artister använder sig av co-branding. Hon säger att 

det tidigare bara var de allra största artisterna som använde sig av det men att allt fler 

artister börjar leta ”utanför boxen” eftersom det inte går att sälja skivor på ett 

traditionellt sätt idag. Eriksson understryker att det är viktigt för artister som ingår 

samarbeten med företag att företaget kan associeras till det forum som artisten själv vill 
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bli förknippad med. Att det är viktigt att företaget och artisten kan uppfattas som 

”vänner” i verkliga livet skriver Lusensky (2010) i sin lista där han presenterar olika 

punkter som bör följas för en framgångsrik co-branding för artister. Om företagets 

varumärke inte kan associeras till det forum som artistens varumärke förknippas med är 

risken stor att det kan uppfattas som konstigt av publiken. Det kan därför vara viktigt 

för artister att tänka på det Eriksson och Lusensky (2010) tar upp för att undvika 

samarbeten som leder till missnöje hos publiken.  

 

Eriksson tror att det kan vara enklare för mindre etablerade artister att ta ut stegen i sin 

varumärkesutveckling eftersom det inte är så många som känner till dem och att de kan 

testa sig fram på ett helt annat sätt än en etablerad artist. Durmér är inne på samma spår 

och tycker att mindre etablerade artister har mindre att förlora på att försöka ta nya steg 

med sina varumärken. Han säger att om en artist tillhör den övre halvan av de 

oetablerade artisterna är det värsta som kan hända att den glider tillbaka på skalan, och 

att det då bara är att börja om igen. Samtidigt poängterar Durmér att även etablerade 

artister kan ha ganska stort spelrum när det kommer till att förändra sina varumärken. 

Enligt Söderqvist gäller det att ha en stark profil för att kunna ta nya vändningar med 

sitt varumärke och att det beror på vart artisten står i hierarkin. Han anser att etablerade 

artister har bättre förutsättningar att ta nya vändningar och utveckla sitt varumärke än 

vad oetablerade artister har. Söderqvist anser också att gapet mellan etablerade och 

oetablerade artister har blivit större. Om artister har byggt upp en stark plattform anser 

han att artister har goda möjligheter att försöka anpassa sig och ta nya vändningar 

eftersom människor hela tiden utvecklas. Söderqvist tror också att fansen vill se en 

utveckling i det artisten gör.  

 

Von Schewen anser att co-branding har blivit mycket vanligare för artister idag men är 

inte helt nöjd med den utvecklingen. Han tycker att det känns fel om vissa artister 

kommer längre än andra bara för att de fått bra sponsordealar, även om det finns andra 

artister som kanske är bättre. Fast å andra sidan säger von Schewen att folk måste kunna 

överleva på sitt artisteri men att det har blivit mycket lättare att komma ifrån det de 

egentligen vill göra. Han tycker att det är helt okej så länge artister gör saker som känns 

rätt för dem och inte för att de måste eller känner att de inte har något annat val. Von 

Schewen delar Söderqvists syn då han tror att det är lättare för en etablerad artist att ta 

ut svängarna i sitt varumärkesbyggande eftersom de redan byggt upp ett så pass starkt 
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varumärke att de tål att ta nya vändningar. Dock säger han att det är svårt att veta hur 

långt en artist kan ta sitt varumärke eftersom det lätt kan bli fel när artister tar ut 

svängarna för mycket. Söderqvist säger att artister har lärt sig att det är svårt att ta betalt 

för sin musik i dag eftersom människor i stort sett tar för givet att det skall vara gratis 

med musik. Detta är enligt honom den största anledningen till att artister använder sig 

av co-branding och ingår olika sponsoravtal. Eftersom det är svårt för artister att endast 

kunna livnära sig på sin musik idag har de lärt sig det som Treffner och Gajland (2001) 

tar upp; att två varumärken tillsammans kan skapa en mer framgångsrik produkt än vad 

de kunnat göra på egen hand. Förvisso skriver författarna om co-branding med syfte till 

produktförbättring, men det är fortfarande samma tänk och enligt respondenterna har 

artister idag insett att det i vissa fall är en nödvändighet med co-branding för att kunna 

livnära sig. 

 

Respondenterna har delade meningar om vilka av oetablerade eller etablerade artister 

som har bäst förutsättningar att utveckla och ta ut svängarna med sitt varumärke. 

Oavsett artistens kommersiella framgång kan det vara viktigt att tänka på det som 

Lusensky (2010) tar upp som en viktig beståndsdel i en framgångsrik co-branding för 

artister. Han skriver att det är av stor vikt att artistens och företagets varumärken är på 

samma våglängd. Om varumärkena ligger långt ifrån varandra storleksmässigt kan det 

enligt Lusensky (2010) vara skadligt för någon av parterna att ingå ett samarbete. 

Återigen kan vi använda Oh Laura som exempel. Eftersom bandet var okänt för den 

stora massan blev de direkt förknippade med Saab vars varumärke var betydligt större 

än deras eget. Det blev därför svårt för bandet att klara av att stå på egna ben och att få 

bort ”Saab-stämpeln”. Med detta exempel vill vi visa att det kan vara viktigt för artister 

att verkligen välja samarbetspartners som befinner sig på samma våglängd för att en 

sådan situation inte skall uppstå.  

 

Söderqvist anser att det i dessa tider är viktigare än någonsin att ha en röd tråd, som 

även diskuterades i rubrik 4.2.2, i allt artisten gör och att det kan bli farligt om en artist 

tar för många vändningar med sitt varumärke. Han tror att artister gör sig själva en 

björntjänst om de försöker ändra sig för mycket och att de hela tiden kommer att ligga 

ett steg efter om de försöker anpassa sig till samtiden. Söderqvists ord överensstämmer 

med Aakers (2010) som anser att det kan upplevas som negativt att anpassa och ändra 

sin varumärkesidentitet. Även Kapferer (2008) är inne på detta och menar att ett 
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varumärke kan uppfattas som opportunistiskt om det hela tiden försöker tillfredsställa 

alla kunder och att det istället kan skapa förvirring. Durmér tror att den avgörande 

faktorn när en artist förändrar eller anpassar sig till samtiden är vad den har för avsikter. 

Om drivkraften är att utforska det samtida tror han det uppfattas som mer accepterat än 

om artister försöker paketera sig själva på ett sätt bara för att locka publik.   

 

Olson tycker inte att artister skall anpassa sig och sina varumärken till samtiden. Istället 

anser han att de bör stå i strid med samtiden för att på så sätt skapa en ny samtid. Att 

haka på olika trender är enligt Olson den lättaste vägen att gå för att på kort sikt komma 

någonstans, men att det inte lönar sig i längden. Det som Olson säger påtalar även Jones 

och Featherly (2002) då de anser att en artist inte bör ge efter för det kommersiella 

genom att kompromissa med sitt sound eller med sitt budskap. Om artister lyckas nå 

framgång utan att låta det kommersiella trycket påverka dem menar författarna att de 

har större chans att uppfattas som autentiska. Dock anser Olson att det är naturligt att 

artister utvecklar och ändrar sina varumärken eftersom de är levande organismer. Han 

tror att en artist kan gå väldigt långt ifrån där den en gång började men att det alltid är 

beroende av hur utfallet av utvecklingen blir. Han säger att de som inte avviker från 

grundvärderingarna ofta lyckas bättre än de som gör det, precis som Graffman och 

Söderström (2009) skriver så är människor inte intresserade av ”lösnäsor”, det vill säga 

att det lyser igenom när ett varumärke gör sådant det egentligen inte står för. Det kan 

därför vara betydelsefullt för artister att inte gå ifrån sina grundvärderingar för mycket. 

Precis som Olson tycker von Schewen att artister inte skall anpassa sig till det samtida. 

Han tycker att artister skall göra det de vill att och att samtiden får anpassa sig efter 

artisterna. Von Schewen säger att det är självklart att det går att utveckla artisters 

varumärken och att de inte skall vara rädda för förändringar, men att det måste göras 

med eftertänksamhet. Så här säger von Schewen om artisters varumärkesutveckling: 

Jag tror det är livsfarligt att haka på det senaste. Det beror lite på vad man är för 

artist, men att försöka vända kappan efter vinden för att lyckas tror jag är jättesvårt, det 

syns igenom på nåt sätt. (von Schewen 23/11-2011) 

 

4.3 Tendenser från det empiriska materialet 
I kvalitativ forskning brukar man vanligtvis inte göra generaliseringar, dock har vi valt 

att lyfta fram några tendenser och mönster som vi kunnat se utifrån det empiriska 
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materialet. Det handlar om aspekter som de allra flesta av de intervjuade i stort sett varit 

överens om som vi anser vara intressanta att belysa; 

 Respondenterna framhåller att det är viktigt att hela tiden utgå från sin 

varumärkesidentitet i allt personen gör, och att alltid göra det som känns rätt för 

att få ett trovärdigt och varaktigt varumärke. Eftersom det handlar om människor 

är det naturligt att personliga varumärken utvecklas, men det är viktigt att ha 

kvar sina grundvärderingar även då varumärket tar nya inriktningar.  

 

 Enligt respondenterna finns det en större medvetenhet bland artister idag att det 

är viktigt att ha ett helhetskoncept i sitt varumärkesbyggande. Alla 

intervjupersoner är eniga om att det är en naturlig utveckling att artister tänker 

mer på att vårda sitt varumärke, även om artisterna själva sällan använder just 

det begreppet.  

 

 Intervjupersonerna är överens om att det är viktigt att tänka långsiktigt i artisters 

varumärkesbyggande. Flertalet belyser vikten av att framhäva det som gör 

artisten unik och att hela tiden ha en röd tråd i allt de gör för att identiteten på ett 

tydligt sätt skall nå publiken. 

 

 Artister är inte alltid medvetna om den image som de har och enligt 

respondenterna är det vanligt att artisters egen självbild inte överensstämmer 

med deras image. Det råder delade meningar om huruvida artistens privata 

personlighet bör spegla artistens offentliga personlighet. Dock är de flesta 

överens om att det är viktigt att artistens offentliga roll är klar och tydlig. 

 

 Enligt informanterna har det blivit allt vanligare och mer accepterat att artister 

använder sig av co-branding och sponsorer för att stärka sina varumärken. De 

flesta är överens om att det har blivit en nödvändighet med dessa typer av 

samarbeten, men att det är viktigt att noggrant välja vilka de samarbetar med för 

att det skall upplevas som trovärdigt av publiken. Respondenterna tror att artister 

kan utveckla och ta nya riktningar med sina varumärken så länge de inte går 

alltför långt ifrån deras grundvärderingar.     
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5. SLUTDISKUSSION 

 

I detta avslutande avsnitt presenteras och diskuteras de slutsatser vi har kommit fram 

till utifrån den empiriska och teoretiska analysen. Vi kommer att besvara uppsatsens 

forskningsfråga med hjälp av uppsatsens tre delsyften. Uppsatsen kommer att avrundas 

med en avslutande reflektion och förslag på vidare forskning. 

  

 

5.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfråga och syfte 

Att artister kan betraktas som varumärken var något som vi redan innan påbörjandet av 

denna uppsats var medvetna om. Dock är det sällan som artister talar i termer som 

”varumärkesbyggande” och ”varumärkesidentitet”. Artister ses idag i allt fler 

sammanhang och de försöker hela tiden hitta nya sätt att synas och höras på. Det vi ville 

utforska var på vilket sätt artister kunde ses som varumärken, vad som gör det speciellt 

och vad det kan ha för betydelse. Begreppen identitet och image ansåg vi intressanta att 

lägga fokus på eftersom de spelar en central roll både inom varumärkesteorin och för 

artister. Därmed kände vi att de två beståndsdelarna kunde mötas på ett naturligt sätt. 

Utifrån detta formulerade vi följande forskningsfråga: 

Vad är, med fokus på begreppen identitet och image, karakteristiskt när 

artister betraktas och ses som varumärken?  

 

Utifrån det insamlade teoretiska och empiriska materialet kommer vi att besvara 

forskningsfrågan genom att i tur och ordning ge svar på uppsatsens tre delsyften: 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för perspektivet då artister i 

musikbranschen ses som varumärken genom att tydliggöra och analysera; 

 image- och identitetsbegreppet när människor betraktas som varumärken 

 vad som speciellt präglar bilden av artister då de ses som varumärken och vad 

det kan betyda att artister betraktas som varumärken  

 hur artisters identitet och image kan framhävas, formas, påverkas och förändras 

 



[57] 

 

5.1.1 Delsyfte 1: Personer som varumärken – identitet och image 

Det vi kan konstatera är att det inte finns någon större skillnad på att se personer som 

varumärken jämfört med företag. Dock kan det i vissa fall vara mer komplext eftersom 

det handlar om fysiska personer som är mer föränderliga, impulsiva och styrda av 

känslor än vad företag är. Under uppsatsprocessens gång har vi kunnat se att människor 

generellt sett har en betydligt större medvetenhet om sina personliga varumärken idag. 

Det har enligt oss även blivit mer betydelsefullt att utveckla ett starkt personligt 

varumärke då vi lever i en föränderlig tid där Internets framfart har gjort att de 

geografiska och strukturella linjerna är av mindre betydelse. I och med denna situation 

har allt blivit öppnare, mer lättillgängligt och det är fler faktorer som kan påverka hur 

ett personligt varumärke uppfattas. Vi anser därför att det har blivit allt viktigare att 

framhäva och tydliggöra sin varumärkesidentitet för att tydligt kunna visa sin publik 

och sin målgrupp vem man är och vad man står för.   

 

Det vi kunnat se är att ett personligt varumärke är som starkast när identiteten och 

imagen är i harmoni med varandra. Dock är det svårt att styra och kontrollera imagen 

eftersom det är många yttre faktorer som spelar in. Det som framgått av uppsatsens 

empiriska material är att personer tenderar att utgå ifrån att det de vill signalera är 

varumärket men att varumärkesinnehavaren ofta glömmer bort att ta reda på hur 

varumärket faktiskt uppfattas. Vi anser att detta kan vara ett stort problem eftersom om 

det personliga varumärkets image skiljer från avsändarens bild kan publiken ge 

varumärket en helt annan innebörd än vad avsändaren från början hade tänkt. Något 

som framgår av uppsatsens teoretiska och empiriska del är att det gäller att minimera 

risken för att dessa typer av missförstånd skall uppstå. Det gäller således att vara tydlig i 

sitt förmedlande av varumärkets budskap så att avsändarens bild verkligen når ut till 

mottagarna. Varumärkets image är av lika stor betydelse som avsändarens bild eftersom 

det enligt oss är identiteten och imagen som tillsammans utgör den helhetsbild som blir 

det personliga varumärket, även om det från början är avsändaren som skapar 

varumärket.  

 

Vi anser att det är av stor vikt att varumärkesinnehavare är medvetna om publikens 

delaktighet i hur det personliga varumärket formas och uppfattas, och att det inte är en 

fråga om envägskommunikation. För att tydliggöra vårt resonemang har vi utformat en 

modell (Figur 2) som visar hur varumärkets identitet (avsändaren) tillsammans med 
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varumärkets image (mottagaren) påverkar det som blir avsändarens personliga 

varumärke. Modellen visar också yttre faktorers påverkan på det personliga varumärket.                   

      

 Identitetsbågen                                                  Yttre faktorer 

   (avsändaren) 

 

                                                                   

                                                                  VARUMÄRKET 

                                                                    

 

                                                           Yttre faktorer                                      Imagebågen 

                                                        (mottagaren) 

Figur 2: Modell över hur det personliga varumärket formas av identitet och image (Broman & 

Fransson, 2012)  

                                                                                                                                                                                  

Den första bågen (den röda) är det personliga varumärkets identitet. Här framhäver 

personen sina värderingar och hur den vill bli uppfattad. Den andra bågen (den blåa) är 

det personliga varumärkets image. Detta är publikens uppfattningar och bild av 

personens varumärke. Fältet där de två bågarna möts är det som utgör helhetsbilden av 

det personliga varumärket. De fyra pilarna påvisar de yttre faktorer som kan komma att 

påverka bilden av det personliga varumärket, det kan till exempel röra sig om 

massmedia och olika trender. Ju starkare och tydligare identitetsbågen är, desto större 

chans är det att imagebågen tar emot och uppfattar de signaler som avsändaren sänder 

ut. Detta bör i sin tur leda till att bilden och uppfattningen av det personliga varumärket 

bättre överensstämmer med det personliga varumärkets identitet. 

 

Vi kan konstatera att det kan vara problematiskt när ett personligt varumärke vill 

utvecklas och ta nya vändningar eftersom det är viktigt att inte komma för långt ifrån 

sina grundvärderingar. Om det personliga varumärket går ifrån sin ursprungliga identitet 

för mycket finns det en risk att varumärket tappar trovärdighet bland sina anhängare. 

Det är därför av stor vikt att personen ifråga kan förklara sig och visa publiken varför de 

nya vändningarna tas. Förändringar i det personliga varumärket måste därför ske på ett 
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genomtänkt sätt så att publiken accepterar att en person kommer längre ifrån sina 

grundvärderingar, annars finns det en överhängande risk att varumärket åker tillbaka till 

ruta ett. Trots att vi anser att varumärkesinnehavaren tillsammans med mottagarna 

formar bilden av en persons varumärke anser vi att Perssons ord summerar detta på ett 

bra sätt: 

It’s not what you say it is, it’s what they say it is. (Persson 7/12-2011) 

 

5.1.2 Delsyfte 2: Bilden och betydelsen av att se artister som varumärken 

Något som vi noterat är att det inte alltid är självklart för artister att de är varumärken 

eller att de vill vara varumärken, då det av vissa kan uppfattas som ”fult” och för 

kommersiellt. Detta tycker vi är tänkvärt då det markant skiljer sig från de flesta 

företags synsätt, som ofta framhäver vikten av att ha ett starkt varumärke och sätter det i 

första hand. Dock anser vi att det kan vara nyttigt och nödvändigt för artister att ha ett 

varumärkestänk, det vill säga att definiera vilka de är, se till att det tydligt framhävs och 

att noga överväga alla steg de tar i karriären. Sedan om artisterna använder sig av just de 

termerna, vilket inte verkar vara så vanligt, är av mindre betydelse. Sådana här frågor är 

det naturligtvis inte bara artisterna själva som arbetar med. Ju större och mer 

framgångsrik en artist blir desto fler människor kommer att arbeta med denne och då 

kan det bli svårare att kontrollera innehållet i sitt varumärke. Hur pass stor kunskap och 

insikt artister har om sina varumärken och hur pass utvecklat varumärkestänk de har 

varierar mycket mellan olika genrer, och framförallt varierar det från artist till artist. 

Vissa är alltid väldigt eftertänksamma i allt de gör och tänker på konsekvenserna, 

medan andra bara gör det som faller dem in utan att tänka på efterföljderna. Många 

artister är heller inte intresserade av sitt varumärke utan vill egentligen bara spela 

musik, och lämnar över varumärkesarbetet till människorna som arbetar runtomkring 

dem. Det vi vill framhäva här är hur pass individuellt förhållandet mellan artisten och 

artistens varumärke kan vara. Vi anser att de artister som har en tydlig tanke bakom det 

de gör har godast förutsättningar för att skapa ett framgångsrikt varumärke. Dock får det 

inte verka för genomtänkt och utstuderat då det av publiken kan upplevas som konstlat 

och därmed kan artistens trovärdighet bli ifrågasatt.  

 

Trots viss skepsis från några av respondenterna vad gäller att betrakta artister som 

varumärken kan vi fastslå att det blivit allt vanligare och mer accepterat med detta 
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tankesätt. En stor anledning till denna utveckling är att musiken och skivorna inte längre 

står lika mycket i centrum. För majoriteten av artisterna räcker det idag inte bara att 

sälja skivor för att kunna livnära sig. Det var vanligare för 10-15 år sedan då detta var 

den största intäktsströmmen. Artister måste därför hitta nya sätt att tjäna pengar på, och 

musiken har därför bara blivit en del i ett helhetskoncept. Vissa av respondenterna 

beskrev till och med musiken som en biprodukt. Vi har alltså kunnat se att det ofta inte 

räcker med att skapa bra musik, det gäller också att kunna kommunicera musiken och 

sig själv på ett sätt som tilltalar publiken. På motsvarande sätt räcker det ofta inte för 

företag att ha en bra produkt, utan de måste också kommunicera den och skapa ett värde 

runt produkten. Det ställs därmed högre krav på att artister skall tänka på aspekter som 

inte har med själva musiken att göra för att stärka sitt varumärke. Eftersom 

tillgängligheten för musik är större än någonsin ser vi det som en naturlig utveckling att 

artister försöker hitta på nya och annorlunda sätt att sticka ut ur mängden. Det kan 

handla om merchandise, hemsida, PR, co-branding, reklam och mycket annat som fått 

en allt större roll för att skapa en helhetsbild av artisten. Vi ser dock en risk med att 

artister tänker för mycket på vårdandet av sitt varumärke och att de på så vis känner sig 

begränsade i sin kreativitet. Detta kan leda till att de inte vågar ta ut svängarna och 

utveckla sitt varumärke på ett sätt som de egentligen hade velat.  

 

Att betrakta artister som varumärken och att ha detta synsätt menar vi kan hjälpa artister 

att verkligen nå ut till sin publik på ett, för artisten, önskvärt sätt. Det kan också 

innebära att artister får en bättre överblick över sina karriärer och en bättre beslutsgrund 

för vidare utveckling. Det vi tycker är intressant är att det sällan börjar som ett 

varumärkestänk, utan att det snarare uppstår längs vägen då artisten har formats och har 

någonting att vårda. Att verkligen lyfta fram och förstärka det som gör artisten unik 

anser vi vara en av de viktigaste aspekterna för att få ett framgångsrikt artistvarumärke i 

och med dagens hårda konkurrenssituation om publikens uppmärksamhet. Genom att 

lyckas skapa någonting unikt positionerar sig artisterna i publikens medvetande och på 

så sätt blir de konkurrenskraftiga. Artister som följer trender tenderar att få mer 

kortlivade varumärken då artistens karriär stagnerar i takt med trenden. Det är därför en 

stor fördel om artisten lyckas skapa en trend istället för att följa en trend eftersom 

chansen då är större att bygga ett varaktigt varumärke. 
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5.1.3 Delsyfte 3: Artisters identitet och image 

Vi kan konstatera att det är viktigt för en artist att verkligen lyfta fram sina 

grundvärderingar och att dessa bör genomsyra allt artisten gör, att det hela tiden går att 

se en röd tråd. Förutsättningen för att en artist skall lyckas bygga ett framgångsrikt 

varumärke är att tänka långsiktigt och ha en plan för hur grundvärderingarna och 

identiteten kan framhävas. Artister som tänker kortsiktigt och tar genvägar för att snabbt 

nå framgång löper en större risk att tappa sina grundvärderingar på vägen och därför 

kan deras varumärken enligt oss tappa trovärdighet. Även om artisten själv inte alltid 

tänker långsiktigt är det viktigt att människorna runtomkring artisten bidrar med ett 

sådant tänk för att varumärket skall bli hållbart under en längre tid. Dock är det alltid 

artistens ord som väger tyngst då det är han eller hon som skall leva med varumärket. 

 

Något som blivit allt vanligare för artister är att de använder sig av co-branding. Det vi 

kan fastslå är att det är en naturlig utveckling då det blivit allt svårare att livnära sig 

endast på sin musik och därför ses det som mer accepterat idag. Många av 

respondenterna är till och med inne på att co-branding kommer bli en nödvändighet för 

artister i framtiden. Det vi anser vara den största risken med att artister använder sig av 

co-branding är att deras trovärdighet kan ifrågasättas om ett samarbete inleds med ett 

företag som inte kan associeras till artisten på ett naturligt sätt. Även om det skulle 

gynna artisten att på kort sikt inleda ett samarbete med ett visst företag anser vi att det är 

bättre att avstå om samarbetet inte kan upplevas som trovärdigt av artistens publik. 

Genom att vara noggrann i sina val av samarbetspartners anser vi att en artists 

varumärke kan få en längre livslängd än de artister som ingår första bästa avtal.  

 

Det som har framgått av vår analys är att artisters varumärken i stor grad påverkas av 

hur de väljer att utveckla det. Om för många vändningar tas kan det enligt oss få en 

negativ påverkan på varumärket eftersom det kan bli svårt för publiken att uppfatta vad 

som egentligen är artistens identitet. Därför anser vi att artister alltid bör vara 

konsekventa i sitt beteende även om de utforskar andra områden som de normalt sett 

inte förknippas med. På så sätt kan publiken fortfarande känna igen artisten trots att 

artistens varumärke tagit en ny form. Ytterligare en faktor vi kunnat se ha en stor 

påverkan på artisters varumärken är hur kommersiellt framgångsrika de blir. När artister 

blir kommersiellt framgångsrika kan de lätt bli betraktade som ”sell-outs” bara för att 

artistens publik ogillar att ”deras” artist gillas av den stora massan. Vi anser att detta går 
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att undvika om artister, trots den kommersiella framgången, fortfarande har kvar sin 

grundidentitet och inte låter framgången stiga dem åt huvudet. Det som är intressant är 

att det råder delade meningar bland respondenterna om vilka av etablerade och 

oetablerade artister som har bäst förutsättningar när det kommer till att ta nya 

inriktningar med sina varumärken. Vissa hävdar att etablerade artister har bättre 

förutsättningar eftersom de har en stabil grund att falla tillbaka på medans andra menar 

att oetablerade artister inte har någonting att förlora på att testa sig fram. Det vi anser är 

att det egentligen inte spelar någon större roll huruvida artisten är etablerad eller inte. Så 

länge artisten har sin grundidentitet kvar anser vi att den har goda förutsättningar att ta 

nya inriktningar med sitt varumärke. 

 

Det har visat sig att det finns många artister som har en bristande uppfattning om hur 

deras kommunicerade bild uppfattas av publiken. Detta kan bli ett stort problem för 

dessa artister då, som vi tidigare har påvisat, publiken har stor påverkan på deras 

varumärken. Vi tycker därför att artister borde arbeta mer för att känna till hur de 

uppfattas av sin publik. Detta kan idag göras relativt lätt med hjälp av till exempel 

sociala medier och andra webb-baserade tjänster. Annars ser vi att det finns en risk att 

publiken ”tar över” artistens varumärke och tillskriver det egenskaper som inte alls 

passar in på artistens grundvärderingar och vad denne står för. Även om artister är 

medvetna om vilken bild publiken har av dem är det inte säkert att den stämmer överens 

med deras egen självbild. Det är lätt att artisterna då börjar anpassa sig till publikens 

bild och deras förväntningar för att upprätthålla sin popularitet och aktualitet. Vi anser 

att det är viktigt för artister att inte anpassa sig för mycket till publikens bild av dem 

eftersom det kan bli svårt att kontrollera varumärket om publiken får för stor makt. Vi 

hävdar att det kan vara riskabelt att som artist försöka nå ut till så stor och bred publik 

som möjligt. Vi tror inte att en artist blir särskilt framgångsrik eller upplevs som 

trovärdig om utgångspunkten är att försöka få så många fans som möjligt. Enligt oss är 

det mer fördelaktigt att gå sin egen väg för att på så sätt finna vilka som verkligen är de 

riktiga fansen. Å andra sidan är det svårt att helt strunta i vad fansen tycker då det trots 

allt är de som gör att artisterna blir framgångsrika. Ju mer synkroniserad publikens bild 

är med artistens, desto mindre behöver artisten oroa sig över ovanstående dilemma. 

 

En aspekt som det rådde delade meningar om bland intervjupersonerna var i hur stor 

utsträckning artister kan gå in i en roll och anspela på en image som ligger långt ifrån 
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artistens privata personlighet. Att den offentliga personligheten ligger nära den privata 

kan i autenticitetssynpunkt vara ett framgångsrecept då publiken uppfattar artistens 

musik som äkta och att den kommer från hjärtat. Att gå in i en roll kan däremot skapa 

en mystik och en nyfikenhet runt artisten. Bandet Ghost, som vi nämnde i 

analysavsnittet, är ett bra exempel på det sistnämnda. En slutsats vi kan dra av detta är 

att den ena vägen inte är bättre än den andra när det gäller att bygga ett framgångsrikt 

varumärke. Det handlar snarare om att göra ett tydligt val och vara konsekvent med det. 

Vi vill dock poängtera att det, oavsett val, handlar om att vårda den offentliga roll som 

artisten har byggt upp, vare sig den ligger nära den privata personligheten eller inte. 

 

5.2 Avslutande reflektioner  

Denna uppsats har ämnat ta reda på vad som karakteriserar artister när de ses och 

betraktas som varumärken. Vår studie har visat att det har blivit mer vanligt och 

accepterat att se artister som varumärken och att de själva är mer medvetna om 

vårdandet av sina varumärken. Detta kan ses som en följd av att artister idag inte har en 

självklar inkomstkälla i form av skivförsäljning, och måste därför se sig omkring för 

alternativa sätt att kunna försörja sitt artisteri. För att lyckas med detta har det blivit allt 

viktigare för artister att ha ett helhetskoncept där produkterna runtomkring musiken får 

en allt större betydelse. Vi ser ingen större skillnad mellan att se en person eller en artist 

som ett varumärke jämfört med ett företag. Det handlar i båda fallen om att hitta det 

positivt unika och sedan lyfta fram och förstärka det på ett tydligt sätt för att skapa 

fördelaktiga associationer hos målgruppen. Sedan gäller det förstås att ha bra låtar 

och/eller produkter, men det behöver inte alltid vara det viktigaste. Vi tror att artister i 

framtiden kommer att få allt större makt och kontroll över sina varumärken. Detta 

grundar vi på att artister, i och med den nya tekniken, idag inte är lika beroende av 

exempelvis skivbolag för att spela in och distribuera sin musik. Dessutom har de större 

möjlighet att nå ut till sin publik via digitala kommunikationskanaler där de själva väljer 

vad de vill sända ut. Samtidigt tror vi att publiken kommer få ett större inflytande på 

artisters varumärken genom att använda dessa kommunikationskanaler för att diskutera 

och sprida information om artister. 

 

Då det i denna uppsats har blivit tydligt att synen på vad artister kan göra med sina 



[64] 

 

varumärken varierar mellan olika genrer, anser vi att det är relevant med vidare 

forskning om detta för att få en förståelse för vad som är signifikativt för en viss genre.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjuguide för artister som varumärken 

Vad som speciellt präglar bilden av en artist då denne ses som ett varumärke och 

om det betyder någonting att artisten betraktas som ett varumärke. 

 Synen på artister som varumärken. ”Fult” och kommersiellt? 

 Betydelsen i att se artister som varumärken 

 Har synen på artistvarumärken förändrats genom åren? I så fall på vilket sätt? 

 Skillnad mellan genrer 

 Varumärkesbyggande 

 Varumärketsidentitet för artister. Betydelse? Hugget i sten? Konsekvent? 

Förändra? 

 Varumärkesimage för artister Betydelse? Påverkan? 

 Gap mellan identiteten och imagen – fansens bild, makt?  

Hur en artists identitet och image kan framhävas, formas, påverkas och 

förändras. 

 Artisters medvetenhet  

 Anpassning till samtiden 

 Ta nya vändningar, utveckla varumärket. Är det skillnad mellan 

etablerade/oetablerade artister? 

 Medvetenhet om fansens bild (image) av artisten 

 Skillnad mellan offentlig och privat personlighet 

 Co-branding 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för personer som varumärken 

Identitetsbegreppet när människor betraktas som varumärken. 

 Begreppet varumärke 

 Vikten av varumärken idag 

 Synen på att se människor som varumärken 

 Människor som varumärken jämfört med företag - Skillnad i att se dem som 

varumärken 

 Identitet och Image när det kommer till varumärken 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor för intervju via mejl 
 

 Hur skulle du själv definiera begreppet varumärke? 

 

 Hur viktigt anser du att varumärken är idag? 

 

 Vad är din syn på att se människor som varumärken? 

 

 Vad särpräglar människor som varumären (jämfört med exempelvis företag)? 

Gör det någon skillnad i att se dem som varumärken? 

 

 Hur viktigt är identitet/image när det kommer till varumärken? 

 

 Hur kan identiteten och imagen skilja sig och vad kan denna skillnad bero på? 

 

 Kan identiteten ändras eller är den huggen i sten? 

 

 Är det viktigt att anpassa identiteten och imagen till samtiden? Vad kan denna 

anpassning i så fall få för konsekvenser? 

 

 Vad särpräglar musikartister som varumärken (jämfört med människor i andra 

yrkesgrupper)? 
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