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Sammanfattning 

______________________________________________________ 

Titel: Merchandise – En studie kring dess betydelse för artisters varumärken 

 

Författare: Isabelle Gustafsson och Karin Påsse 

 

Handledare: Richard Owusu 

 

Kurs: Företagsekonomi III – marknadsföring, inklusive examensarbete, 30 hp 

Music & Event Management, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2013. 

__________________________________________________________________________ 

 

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att analysera och klargöra vilken betydelse 

merchandise, i form av kläder, får för att stärka artisters/bands varumärken. Vi kommer även 

studera om en framtida utveckling av merchandise kan stärka varumärket. För att undersöka 

detta har vi även formulerat en forskningsfråga som lyder: 

 

  På vilka sätt kan ansvariga för merchandise i form av kläder hantera denna för att 

stärka artisters varumärken? 

 

Metod: I denna studie har en kvalitativ metod använts för att kunna gå djupare in på ämnet. 

Denna kvalitativa studie bygger på åtta intervjuer gjorda med olika aktörer inom 

musikbranschen. Både personer som jobbar med merchandise åt andra, bandmedlemmar som 

själva sköter sin merchandise samt kunder är tillfrågade. 

 

Slutsatser: Vår studie resulterade i att vi kan se att merchandise har en betydande roll för 

artisters varumärken, även om dessa produkter inte är helt avgörande för huruvida ett 

varumärke blir starkare eller inte. Merchandise bör skapas med hänsyn till 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Fler kundanalyser bör göras för att tydliggöra de 

produktfördelar som kunden efterfrågar och som kan skapa ett starkare varumärke. 

 

Nyckelord: Artistmerchandise, Varumärken, Varumärkesidentitet, Varumärkesimage, kunder



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze and clarify what significance artist merchandise, in this 

case clothes, have in the building of a strong artist brand. The study also includes how a future 

development of merchandise might strengthen the brand or not. To examine this we 

formulated a research question. 

 How can merchandise liables manage merchandise in the form of clothing to enhance 

artists’ brands? 

 

In this study we used a qualitative method to get a deep and narrow picture of the problem.  

Empirical data has been collected from both the customers and the creators of merchandise so 

that we would be able to look at the brand identity as well as the brand image. We have 

analyzed the theory and empirical data together and in the last chapter we discuss the results 

of our study. What we have discovered is that merchandise can be a part of fortifying the 

artist brand but that it needs to be strategically handled to do so. The most important strategic 

steps are to truly understand the brand identity and make it permeate through merchandise and 

the other step is to understand the customers and what kind of merchandise they want. Other 

important factors are point of sale and price. We also found that a development in 

merchandising is needed in many cases for merchandise to really become a trademark 

strengthener. 

 

Keywords: Artist merchandise, Brands, Brand identity, Brand image, Customer.  
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1. Inledning 

 
 

I detta inledande kapitel kommer bakgrundsinformation till ämnet tas upp. Även en diskussion 

kring varför ämnet är relevant och intressant att behandla kommer att göras. Denna 

diskussion kommer vidare att leda till uppsatsens syfte och till den frågeställning som 

uppsatsen är ämnad att besvara.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I musikbranschen har försäljning av fonogram, såsom cd, vinylskivor och musikkassetter, 

under en lång tid dominerat (musiksverige.org 2012), men under de senaste 10 åren har denna 

försäljning dock dalat (ifpi.se 2012 a). Detta i och med Internets intåg där nedladdning och 

streaming nu blivit stora forum för kunders tillgång till musik (Barfe 2004). 

 

I och med denna utveckling har branschens aktörer varit tvungna att tänka om, vilket många 

varit sena med att förstå (dn.se 2012). Att kunna möta denna förändring har varit en mycket 

svår utmaning för branschen (Dubber 2007), och på grund av den dalande 

fonogramförsäljningen har det blivit allt viktigare för branschens aktörer att hitta andra källor 

som kan inbringa kapital (dn.se 2012). Bolagen på den svenska musikbranschmarknaden har 

varit snabba med att hitta nya lösningar för att kunna överleva (ifpi.se 2012b). Detta ter sig 

uttryck i bland annat användandet av nya 360-avtal, vilket är avtal där musikbolag tillskriver 

sig rättigheter till att kunna få intäkter från fler inkomstkällor än bara fonogramförsäljningen 

(spraktidningen.se 2012). En inkomstkälla som därmed blivit allt mer central i 

musikbranschen är inkomstkällan från en typ av kringprodukt, benämnt merchandise. 

Waddell (2008) förklarar just vikten av merchandise som inkomstkälla för artister och band i 

och med den reducerade fonogramförsäljningen. Något även Pakinkis (2012) påtalar och han 

menar också på att detta är något branschen allt mer börjar förstå. 

Enligt Lathrop (2003) så är det endast fantasin som sätter gränser gällande vad som kan anses 

vara merchandise. Vanliga former av merchandise är kläder i form av t-shirts och hoodies 

eller till exempel accessoarer så som mobilskal och väskor



 
 
 

 
 

(merchworld.se 2012). På dessa produkter trycker artister sina namn och loggor, för att sedan 

kunna sälja dem till sina fans via då till exempel sina egna hemsidor eller återförsäljare 

(musiksverige.org 2012).  

 

Enligt Lathrop (2003) har merchandise fått en betydande roll både ur ett 

marknadsföringsperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt Haig (2005) kan 

artisters namn eller logotyper ses som varumärken. Eftersom artister använder sina loggor och 

namn på sin merchandise sprids därför deras varumärke och merchandise kan därmed anses 

som en marknadsföringskanal och varumärkesspridare. Varumärken har enligt Kapferer 

(2008) blivit av allt större betydelse i stort i samhället idag och han menar också på att ett 

varumärke kan ses som en tillgång ekonomiskt.  

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Vi upplever att det idag inte finns många djupare studier kring merchandise trots att det blir 

allt mer centralt att fokusera på detta inom musikbranschen. I de fall då merchandise beskrivs 

i litteratur är det mer fokus på hur det direkt behandlas som inkomstkälla och hur kapitalet ska 

fördelas på de inblandade aktörerna. Både författare som Passman (2010) och Lathrop (2003) 

förklarar till exempel hur de olika ekominska modellerna för merchandise inom 

musikbranschen fungerar. De beskriver hur olika procentsatser för ersättning (så kallad 

royalty) ska fördelas mellan de inblandade parterna och hur detta generellt fungerar idag. De 

beskriver dock inget kring hur merchandiseansvariga bör hantera merchandise som en del av 

ett varumärke, och vi anser att teori som behandlar merchandise ur denna synvinkel över lag 

är obefintlig. Enligt vår mening finns det därmed en stor brist i forskning och litteratur om hur 

viktigt det är att se på merchandise som en del att ta hänsyn till i uppbyggandet av en artists 

varumärke. Utifrån våra erfarenheter talas det idag inte mycket om strategier vad gäller 

merchandise från de ansvarigas sida, och därför frågar vi oss hur och om det idag läggs upp 

strategier angående merchandise för att stärka artistens varumärke? 

Merchandise ses idag som en kringprodukt till en artists kärnprodukt, det vill säga musiken, 

och dessa produkter har därför inte fått samma fokus i varumärkesbyggandet. Dock är det 

intressant att studera hur pass central plats merchandise ändå kommit att ta, i och med att 
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dessa produkter nu har ett starkt värde både marknadsföringsmässigt och inkomstmässigt. 

Tankar kring om merchandise bör ses som en viktigare produkt i en artists eller ett bands 

varumärke är något som slagit oss och det är då fascinerande att studera hur merchandise bör 

behandlas och utvecklas. I och med att företag som väljer att satsa på att utveckla sina 

produkter lättare kan stärka sina kunders upplevelser och få tillväxt och ökad lönsamhet 

(Schmitt 2003), är det intressant att se på ifall en utveckling av merchandise kan komma att 

leda till att artisters varumärken blir starkare.  

Vikten av att ha just ett starkt varumärke är något många författare talar om och det gör det då 

intressant att studera vad merchandise kan få för roll för en artists eller ett bands varumärke. 

Kapferer (2008) påtalar att ett varumärke kan vara en ekonomisk tillgång för ett företag som 

kan komma att ge fördelar, även om både han och Falonius (2010) menar på att det kan vara 

svårt att definiera exakt vad ett varumärke är. Keller et al (2008) påtalar dock definitionen att 

ett varumärke kan bildas när en produkt ges ett namn eller till exempel en logotyp och Haig 

(2005) menar också på att artister och dess namn kan komma att ses som varumärken. Ett 

varumärke delas enligt Kapferer (2012) in i de två begreppen varumärkesidentitet och 

varumärkesimage. För att då kunna studera vilken betydelse merchandise kan ha för ett 

varumärke är det intressant att gå djupare in på vad ett varumärke består av och hur 

merchandise kan påverka ett varumärke genom dessa två delar.  

Varumärkets image består enligt Keller (2008) av kundens tankar, och just kundens del i 

skapandet av ett varumärke är något flera författare diskuterar. Hultén et al (2008) förklarar 

att kunders uppfattningar om varumärket och dennes värderingar kring varumärkena är 

viktiga. Schmitt (2010) diskuterar att kunderna är företagets viktigaste tillgång och utan dem 

kan inte företaget växa och bli lönsamt. Även Grönroos (2008) förklarar kundens betydelse 

när han menar på att värdet på en produkt skapas i ett sampel mellan företaget och kunden. 

Utifrån detta är det av intresse att gå djupare in på kunden. Detta i och med att dennes 

medverkan är så pass central för att ett företag ska lyckas bygga ett starkt varumärke och 

skapa ett värde i sina produkter. Vi anser det därför intressant att se hur väl 

merchandiseansvariga idag tar hjälp av sina kunders värderingar och åsikter vid hanterandet 

av merchandise.  

Lathrop (2003) menar på att merchandise i princip kan vara vad som helst, men 

merchandiseprodukter i form av kläder är något vi tycker är extra intressant att studera. 

Michaelidou och Dibb (2006) förklarar att klädsektorn är en viktig sektor som genererar stora 
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pengar, och eftersom kläder idag är de vanligaste produkterna i artister och bands 

merchandiseutbud (merchworld.se 2012), kan de därför vara intressant att studera just kläders 

betydelse.  

1.3 Problemformulering 

 

Om merchandise har en så pass central roll som tidigare fastställts, kan en viktig fråga att 

ställa sig vara hur viktigt det då är att använda det korrekt för att kunna bygga upp ett starkt 

varumärke. Det blir därmed intressant att djupare studera hur dessa typer av produkter 

används av merchandiseansvariga idag, och hur de kan påverka artistens varumärke. Det gör 

det även intressant att närmare studera om det finns strategier från de ansvarigas sida 

angående merchandise. Då kunden är med och skapar varumärket och artistens/bandets image 

blir även dennes syn en viktig del att titta närmare på. 

 

Utifrån denna diskussion om merchandise har denna frågeställning formulerats: 

 

 På vilka sätt kan ansvariga för merchandise i form av kläder 

hantera denna för att stärka artisters varumärken? 

  

1.4 Syfte 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera och klargöra vilken betydelse merchandise, i 

form av kläder, får för att stärka artisters varumärken. Vi kommer även studera om en 

framtida utveckling av merchandise kan stärka varumärket.  

 

1.5 Avgränsning och förklaringar 

 

Med ansvariga för merchandise menar vi olika parter inom musikbranschen som arbetar med 

artisters merchandise. Dessa personer kan ha mycket olika titlar och befattningar men är ofta 

managers eller artisten/ bandet själva.  

 

Vi har i denna uppsats valt att studera hur aktiva band och artister idag använder merchandise 

i sitt varumärkesuppbyggande och tar därmed inte upp artister och band som upphört existera. 
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Vi har även valt att inrikta oss på artister och band inom pop och rockgenren för att det ska bli 

en mer djupgående analys istället för en bredare och mer allmän syn inom alla genres.  

 

Fokus har lagts på hur merchandise fungerar på den svenska marknaden inom 

musikbranschen. Även detta för att kunna få en snävare syn på ämnet, vilket hade blivit svårt 

om vi valt att studera marknaden för merchandise i hela världen.  

 

Med merchandise menas i detta arbete kläder med tryck i form av texter, loggor eller bilder 

som symboliserar artisterna och som säljs till deras fans och kunder. Andra typer av produkter 

har här därför sållats bort för att vi ska kunna fokusera och få en djupare inblick i just en del 

av artistens merchandise. Vi kommer inte lägga någon större viktigt på inofficiell 

merchandise. Med detta menar vi merchandise som säljs utan artistens eller bandets tillåtelse. 

 

Hädanefter när ordet artister skrivs kommer detta ord syfta till att inkludera både enskilda 

artister och band med flera medlemmar i. 
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2. Metod 

 

 

I metodkapitel kommer den metod vi använt oss av genom arbetets gång att presenteras. Vi 

kommer även att motivera till varför vi valt att använda oss av den metod som vi gjort, samt 

även göra en självkritisk analys som presenteras för att ge en större trovärdighet. 

 

 

2.1 Kvalitativ metod 

  

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika forskningsmetoder som är vanligt att skilja 

på när en studie görs, kvantitativa och kvalitativa. De förklarar att den kvantitativa studien har 

sin utgångspunkt i mätningar och statistiska undersökningar och bygger på att teori prövas 

mot verkligheten. Repstad (2007) förklarar också att en kvantitativ metod bygger mer på 

siffror än på ord. Om forskaren istället vill gå djupare in och förstå ett fenomen påtalar 

Merriam (2009) att den kvalitativa metoden kan vara passande. Hon menar också på att denna 

metod är till för att förstå hur respondenten tolkar sina erfarenheter, och fokus läggs på vad 

denne lyfter fram som de centrala delarna i en upplevelse. 

 

Vi kommer i denna uppsats att utgå ifrån den kvalitativa forskningsmetoden, då denna metod 

enligt Bryman och Bell (2005) har ett synsätt av en mer tolkande karaktär. Detta synsätt är 

något vi anser passar bäst för vår forskning. För att kunna svara på våra forskningsfrågor har 

denna uppsats baserats på både teori i form av litteratur, artiklar och elektroniska källor men 

även på empiriska undersökningar i form av intervjuer. Vi ville få en djupare förståelse av 

ämnet istället för en generell och bred bild, vilket Bryman och Bell (2005) förklarar att en 

tillämpning av den kvalitativa metoden kan ge. I en kvalitativ studie har individernas 

uppfattningar om verkligheten en viktigare kraft och mängden respondenter blir här mindre 

centrala (Bryman & Bell 2005). Repstad (2007) menar på att en kvalitativ metod lägger större 

vikt vid texter och observationer av personer, händelser och miljöer. Vi har i enlighet med 

detta intervjuat personer och tagit del av deras upplevelser och tankar i olika miljöer. Vår 

uppsats är till stor del baserad på dessa kvalitativa intervjuer som har gett oss en möjlighet att 

kunna få djupare svar och ställa följdfrågor, något som inte hade varit möjligt i till exempel en 
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enkätundersökning, vilket är en annan del av den kvantitativa metoden (Bryman & Bell 

2005). 

  

Repstad (2007) menar dock på att forskare som använder en kvalitativ metod i princip inte 

kan undvika att blanda in mått och siffror angående till exempel respondenternas likheter eller 

olikheter. Han förklarar vidare att forskaren i en kvalitativ metod karaktäriserar genom att se 

på framträdande drag och olika egenskaper hos de fenomen han eller hon studerar. Detta har 

vi tagit hänsyn till och även om vår uppsats till största delen kommer baseras på en kvalitativ 

metod kan generaliseringar förekomma för att vi ska kunna dra slutsatser samt jämföra 

resultat av intervjuer och teori. 

  

Kvalitativ forskning kan enligt Bryman och Bell (2005) delas in i olika metoder där 

etonografi/deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och språkbaserade 

metoder för insamling och analys av kvalitativa data är de mest centrala. Författarna förklarar 

att flera av dessa metoder kan användas i en och samma undersökning, och vi kommer att 

använda oss av intervjuer och en språkbaserad metod för insamling och analys av kvalitativa 

data. Då vi ville komma djupare in i vårt ämne och har vi inte riktat in oss mot en direkt social 

grupp eller miljö, vilket gjorde att den kvalitativa intervjumetoden blev en passande metod. 

Anledningen till att vi valde intervjuer istället för fokusgrupper, som enligt Bryman och Bell 

(2005) är en typ av gruppintervju där respondenterna tillsammans diskuterar de olika 

frågorna, var för att se vad våra respondenter helt oberoende av andra har för likheter och 

skillnader i sina åsikter. Att använda metoden fokusgrupp var också något som skulle försvåra 

vårt arbete i och med att vi träffat våra respondenter på olika platser i Sverige.   

  

2.2 Induktiv och deduktiv 

 

En kvalitativ forskning ses ofta som induktiv till skillnad från en kvantitativ studie som är av 

ett mer deduktivt slag (Bryman & Bell 2005). Vår forskning har dock inslag av både induktiv 

och deduktiv ansats. Bryman och Bell (2005) förklarar att forskaren i en studie av induktiv 

karaktär först samlar in empiri för att sedan applicera teorin på det empiriska materialet, 

medan denne i en deduktiv ansats först samlar teori och sedan applicerar denna på 

verkligheten. Thomassen (2007) förklarar att en induktiv forskning bygger på att forskaren 

först observerar sitt ämne, och hon förklarar vidare att om saker upplevs flera gånger kan 
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forskaren tillslut få en generell bild av fenomenet. Detta är även något Sohlberg och Sohlberg 

(2009) menar på. Utgångspunkten i en induktiv studie kan enligt författarna anses som en 

generalisering eller en erfarenhet som är systematiserad.  

  

Vår studie kan ses som både induktiv och deduktiv. Bryman och Bell (2005) förklarar att både 

en induktiv ansats och en deduktiv ansats anses innehåller inslag av varandra, och då vi haft 

en begränsad tid för arbetet har insamlandet av teori och empiri skett något parallellt. Även 

om vi till största del valt att främst applicera teori efter vi samlat in empiri, är vår studie 

färgad av båda ansatserna i och med att vi redan innan arbetes gång har kunskap kring ämnet i 

fråga. Vi är därför medvetna om det finns inslag av både induktiv och deduktiv ansats i vårt 

arbete. 

 

Vi har dock lagt stor vikt på att utgå ifrån empirin och vi har haft den som grund istället för att 

låta teorin blir den styrande. Den teoretiska referensramen slutfördes även först efter vi gått 

igenom vår empiri för att se vad verkligheten visade på. Detta då vi ville utgå ifrån denna 

vinkel och inte låta teorin ta över, då vi anser att empirin som visar på verkligheten i detta fall 

är den intressanta styrande faktorn.   

 

2.3 Datainsamling 

  

2.3.1 Intervjuer 

Det empiriska materialet i form av de kvalitativa intervjuerna är det som utgör uppsatsens 

primära data. Bryman och Bell (2005) menar på att intervjuer kan delas upp i strukturerade, 

ostrukturerade och semi-strukturerade. Denscombe (2010) förklarar att en strukturerad 

intervju är strikt i sin form där frågorna är samma till alla respondenter. Han förklarar att 

forskaren här har stor kontroll på både intervjufrågor och svar. Den ostrukturerade intervjun 

förklarar han dock som mycket friare och där låter forskaren istället respondenterna diskurera 

helt fritt kring ett ämne. Våra intervjuer har kommit att anta den semistrukturerade formen, 

vilket är en intervjuform där intervjuaren har ett frågeschema med mer öppna frågor som 

tillåter respondenterna att tala friare och utveckla egna idéer (Bryman & Bell 2005). Vi har 

medvetet valt att utföra våra intervjuer på detta vis eftersom vi ville att våra respondenter 

skulle diskutera friare kring ämnet. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor ansåg vi också 

vara viktig. Vi ville kunna gå mer på djupet i våra intervjuer men ändå ha några tydliga 
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riktlinjer som gjorde att respondenterna höll sig till de punkter vi anser vara viktiga för att vi 

ska kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi valde därför den semistrukturerade formen 

framför den ostrukturerade då vi ville hålla intervjuerna något mer strukturerade men ändå 

inte hämma våra respondenter i sina svar och diskussioner.  

 

Vi hoppades från början på att kunna träffa alla våra respondenter personligen, men efter vissa 

omständigheter hade vi inte möjlighet att träffa alla. Intervjun med Gustafsson gjordes därför 

via telefon. Denscombe (2010) diskuterar denna typ av intervju och förklarar att denna form 

kan vara bra. Han menar på att det kan underlätta att kunna göra denna typ av intervju om 

forskaren inte har möjlighet att träffa en respondent. Dock trycker han på att det givetvis 

också finns nackdelar med intervjuer av detta slag. Han förklarar att det kan vara en nackdel 

att inte kunna se personen i fråga. Han menar på att till exempel attansiktsuttryck kan gå 

förlorade. Just det faktum att vi inte kunde se alla ansiktsuttryck var något vi ansåg som 

olyckligt, men eftersom vi fann Gustafssons medverkan som viktig för vår uppsats tog vi ändå 

beslutet att göra intervjun via telefon. Resterande intervjuer har dock genomförts ansikte mot 

ansikte med respondenten.  

  

Vi har valt att spela in alla våra intervjuer. Detta för att vi ska kunna lyssna på dem flera 

gånger, vilket enligt Bryman och Bell (2005) är bra. Vi anser det vara mycket meningsfullt att 

spela in intervjuer eftersom vi då inte går miste om någon information. Bryman och Bell 

(2005) förklarar vidare att en inspelning också kan vara bra eftersom andra forskare då kan ta 

del av intervjuerna, något även Denscombe (2010) påtalar. Dock menar Bryman och Bell 

(2005) på att en inspelning kan få respondenterna oroliga då de vet att deras ord kommer att 

sparas. Denscombe (2010) förklarar också att om en intervju spelas in kan respondenten först 

vara mer tillbakadragen men han menar dock på att detta i efterhand brukar släppa. Vi har haft 

detta i åtanke vid alla intervjuer och varit noga med be om tillåtelse av respondenterna för att 

få spela in. Alla respondenter har accepterat inspelning och ingen verkade direkt påverkad av 

att deras ord togs upp av vår diktafon. Denscombe (2010) förklarar också att något som kan 

vara negativt med en ljudinspelning är att det trots allt bara fångar ord och inte uttryck. De 

faktum att just bara ord spelas in och inte uttryck är något vi haft i beaktning. Då dessa inte 

sparas kan uttryck gås miste om, dock anser vi att vi kunnat fokusera väl på våra respondenter 

och deras uttryck och gester i och med att vi inte behövt skriva ner respondenternas svar då vi 

spelat in istället. Därför tycker vi ändå att vi har fått ett samlat intryck av våra respondenter 

både via ord och uttryck. 
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För att få trovärdig empiri att bygga en grund på har vi valt respondenter från musikbranschen 

som alla har kopplingar till merchandise. Vi har både respondenter som representerar 

branschen och respondenter som är kunder. Respondenterna från musikbranschen 

förekommer i form av managers, bandmedlemmar samt personal från merchandisebolag. 

Bandrespondenterna representerar artister som är olika etablerade och vi har valt att göra detta 

urval för att kunna få en bredare syn kring vilken roll merchandise kan ha för olika aktörer 

med olika förutsättningar. Vi har inte direkt valt att fokusera på enskilda fall av artister utan vi 

vill få en bredare och mer generell syn. Därför har vi valt att intervjua respondenter som 

representerar både väletablerade och mindre etablerade band inom olika typer av genres, 

vilket gör att vårt resultat inte blir specifikt riktat till en viss typ av artister utan går 

förhoppningsvis även att överföra till andra som ej medverkat i denna studie.  

  

De kundrespondenter vi valt att intervjua består av personer som köper merchandise i olika 

mängder. Vi har valt att både intervjua personer som idag köper merchandise men även 

personer som just nu inte köper merchandise men som tidigare gjort det. Även en person som 

tidigare inte köpt merchandise men både är intresserad av dessa typer av produkter, och som 

skulle vara intresserad av att köpa merchandise idag om utbudet varit annorlunda har 

intervjuats. Anledningen till att vi valt att inte enbart intervjua personer som idag köper 

merchandise, utan även intervjua personer som av olika anledningar inte köper merchandise 

just nu är för att vi anser att deras åsikter kring ämnet kan vara mycket intressanta att titta på. 

Detta då deras syn på merchandise och valet till varför de slutat köpa/inte har köpt tidigare 

kan vara intressant att studera för att se om merchandise kan ha en inverkan på skapandet av 

en artists varumärke. Varje respondent har intervjuats utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter som grund. Antalet respondenter ansåg vi vara rimlig för den tidsram vi arbetat 

inom samt för de val av metod vi valt att tillämpa. 

  

Här nedan följer en presentation av uppsatsens respondenter:  

Branschrespondenter 

 Carl Blom: Blom är VD för managementbolaget Flagstone AB och jobbar med 

merchandise för sina artister. Flagstone AB har under tio år jobbat med bland annat 

artister så som Mando Diao och The Hives.  
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 Tomas Jernberg: Jernberg jobbar på Warner Music Sverige som manager och har 

titeln ” Director of Artist Management”. Detta innebär att han är chef över 

inkomstskällor utöver fonogrammen, bland annat då merchandise och konserter, för 

artister på Warner Music Sverige. Jernberg är manager för bland annat band så som 

Dead by April och Hammerfall. 

 

 Larsa Gustafsson: Gustafsson jobbar på merchandisebolaget Deaf and Dumb vilket 

är ett bolag som snart funnits i 10 år. Deaf and Dumb är bland annat distributörer till 

de största återförsäljarna av officiell merchandise i norden. De producerar 

merchandise och har stor kunskap kring det mesta som rör dessa produkter. 

 

 Joakim Wiik: Gitarrist i bandet Moonlit Sailor. Wiik har inte huvudansvaret för 

merchandise i bandet men är ändå insatt i hur deras merchandise hanteras. Detta band 

sköter sin merchandise på egen hand. Wiik går universitetsprogrammet Music & 

Event Management på Linnéuniversitetet. 

 

 Robin Hermansson: Trummis i bandet Stormhold. Stormhold hanterar själva sina 

merchandise och det är bandet tillsammans som diskuterar fram hur det ska hanteras 

och vilka produkter som ska säljas.  
 

Kundrespondenter  

 

 Nina Dizdarevic: Dizdarevic är köpare av merchandise och handlar mestadels 

merchandise i vanliga klädbutiker så som H&M och Bikbok. Dizadarevic läser 

turismprogrammet på Linneuniversitetet. 

 

 Erik Hansson: Hansson är köpare av merchandise och inhandlar det oftast på 

konserter. Hansson jobbar som elektriker. 

 

 Johanna Nyholm: Nyholm köper merchandise på olika försäljningsställen, men mest 

på konserter och festivaler. Nyholm studerar fristående kurser inom musik och 

marknadsföring samt arbetar som receptionist. 
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 Ilona Hansson Da Silva: Hansson Da Silva är intresserad av att köpa merchandise 

och är insatt i fenomenet men har ännu inte hittat ett plagg som tilltalar henne. 

Hansson Da Silva studerar vid Music & Event Management vid Linnéuniversitetet. 
 

 Hanna Rosenqvist: Rosenqvist använder inte merchandise idag, men har varit köpare 

tidigare och har då köpt det på konserter som ett minne. Rosenqvist jobbar som 

cafébiträde. 
 

 Sebastian Lovas: Lovas köper gärna merchandise så ofta han kan både på konsert och 

över nätet. Lovas studerar vid Music & Event Management på Linneuniversitetet.  
 

 Daniel Karlsson: Karlsson köper idag inte merchandise, men skulle kunna köpa om 

det var något som tilltalade honom. Karlsson har dock tidigare köpt en del 

merchandise, och har då köpt via artisters hemsidor.  Karlsson jobbar som bartender 

och nattklubbsvärd. 

 

 Johan Bergstrand: Bergstrand köper merchandise ibland på konserter om han hittar 

något som tilltalar honom. Bergstrand jobbar som väktare. 
 

 2.3.2 Sekundärkällor 

Merriam (2009) påstår att sekundärdata är data som kommer från andra som inte upplevt 

fenomenet själva. Hon förklarar att dessa data ofta framställs en tid efter fenomenet inträffat. 

Bryman och Bell (2005) förklarar att sekundärdata är data som samlats in av andra forskare.  

De sekundärkällor vi valt att använda oss av består av både litteratur och webbsidor. Dessa 

källor har använts för att kunna göra vår analys och stärka våra argument. Vi har också använt 

sekundärkällor för att ge en bakgrundsbild för läsaren kring ämnet. Vi har använt oss av en 

hel del webbsidor. Vissa av dessa källor kan anses vara mindre betrodda än till exempel tryckt 

litteratur eftersom dessa till skillnad från litteratur inte är granskade på samma sätt. Dock 

anser vi att den information vi använt oss av från internet är högst relevant för vår uppsats, då 

det inte finns något större utbud av akademiska skrifter kring musikbranschen. Vi har även 

valt våra webbsidor med omsorg och bara använt oss av källor som vi anser vara trovärdiga. 
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 2.4 Kunskapsprocessen 

 

Merchandise är något som intresserat oss långt innan vi bestämde oss för att skriva denna 

uppsats. Detta eftersom vi anser att merchandise blivit mer och mer aktuellt för artister idag, 

även om detta är något artister inte verkar jobba speciellt aktivt med. Vi är även båda köpare 

av merchandise och har därmed ett personligt intresse för just detta ämne och utveckling. Då 

det pratas om att det blivit viktigt med merchandise för artister och eftersom många författare 

diskuterar vikten av ett starkt varumärke så anser vi det vara intressant att se på hur 

merchandise kan påverka ett varumärke. 

 

Uppsatsens problem med dess frågeställning och syfte har uppkommit efter hand och flera 

omformuleringar har gjorts då vi fått feedback i mindre seminariegrupper av andra 

uppsatsskrivande studenter. Frågeställningen och syftet har även diskuterats med vår 

handledare och vår examinator för att vi ska kunna hitta bästa möjliga vinkel på vårt problem, 

och hitta en exakt definition på vad det är vi vill studera och har studerat. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie, i och med vår något begränsade tidsram. Vi ansåg det 

inte vara rimligt att hinna göra en kvantitativ större undersökning. En kvalitativ mer 

djupgående undersökning av ämnet föredrogs av oss för att få en snävare bild istället för en 

generell. Vi valde därför ut ett mindre antal respondenter som alla är involverade i ämnet på 

något vis. Vi ville dock inte att studien skulle bli alldeles för snäv, utan vi försökte därför hitta 

respondenter från olika delar av merchandisemarknaden och ur olika subgenres inom 

musikgenrerna pop och rock.  

 

Eftersom det idag inte finns mycket teori kring just merchandise som varumärke, valde vi att 

ta till oss den begränsade teori som idag finns, och mer allmän teori kring varumärken för att 

sedan genom analys binda ihop den med empirin och applicera dessa på varandra för att se 

hur merchandise och varumärken bör hanteras tillsammans. Vi har genom litteratur och 

artiklar sammanställt en teoretisk referensram som en grund för att kunna studera vårt valda 

ämne och uppfylla vårt syfte med uppsatsen. 

 

Då tidsbrist och geografiska avstånd mellan oss och våra respondenter förekommit under 

arbetet var intervjuerna och insamlandet av teori tvunget att ske parallellt under flera veckors 

tid. Intervjuerna skedde på olika ställen och det förekom ett par veckors tidsintervall mellan 
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första och sista intervjun. Detta gjorde att tidigare intervjuer och ny teori som då hunnit 

samlas in skulle kunnat påverka oss omedvetet när de senare intervjuerna gjordes. Vi utgick 

dock ifrån ett liknande intervjumanus till alla intervjuer, även om frågorna ändrades något för 

att passa respondenterna i fråga. Vi försökte inte vara ledande men för att respondenterna inte 

skulle sväva iväg kring något ämne som inte skulle vara relevant för uppsatsens syfte, 

försökte vi ställa följdfrågor som hela tiden kopplade till de delar vi ansåg vara relevanta att 

diskutera för att kunna svara på det problem uppsatsen är ämnad till att besvara.  

 

Efter alla intervjuer var gjorda la vi ner mycket arbete på att lyssna igenom och transkribera 

dem i och med att vi ansåg detta vara nödvändigt för att få en bättre överblick över empirin. 

Då alla intervjuer var sammanställda och den teoretiska referensramen var utarbetad gjordes 

en teoretisk analys för att vi sedan skulle kunna dra slutsatser och diskutera och besvara 

uppsatsen syfte och frågeställning.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Allwood och Erikson (2010) påstår att validitet blir viktigt då resultatet av forskningen ska 

bedömas. De menar på att validitet i sig står för att något är giltigt eller så att säga bärande 

och handlar ofta om att två utsagor ska höras och inte vara motsägande. En teoretisk slutsats 

måste enligt författarna stämma ihop med en verklighetsbaserad sådan för att skapa validitet. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och kan ses som ett mått på hur pålitligt resultatet är i ett 

test eller experiment (ne.se 2012). Dessa två begrepp kan appliceras på olika studier. Sjöberg 

& Wästerfors (2008) förklarar dock att begreppen validitet och reliabilitet kan bli 

problematiska att titta på när en kvalitativ studie ska göras då begreppen passar bättre in på en 

kvantitativ studie. Författarna menar också på att vissa författare tycker att dessa begrepp inte 

alls går att applicera på en kvalitativ studie, vilket är något även Bryman och Bell (2005) 

påtalar. De förklarar vidare att vissa författare istället menar på att en forskare istället kan 

använda sig av andra begrepp när det kommer till kvalitativa undersökningar. Även Sjöberg 

och Wästerfors (2008) förklarar detta och de menar på att författare som Lincoln och Guba 

(1985) istället kommit upp med andra begrepp som passar bättre in på kvalitativ forskning.  

 

Lincoln och Guba (1985, 1994) påtalar att begreppen trovärdighet och äkthet kan användas 

istället för att bedöma kvaliteten på den kvalitativa forskningen (Se Bryman & Bell 
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2005). Begreppet trovärdighet kan enligt författarna delas in i de fyra kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och styrka/bekräfta. Med tillförlitlighet menar författarna 

att forskaren ska håller sig inom de regler som finns och att de gärna ska stämmas av med 

respondenterna så att inget har missuppfattats angående deras ord på något vis. Vi har tagit 

hänsyn till de regler som gäller inom vald metod för att det ska blir så korrekt som möjligt. 

Dock har vi inte låtit alla respondenter läsa igenom arbetet innan vi ansett det vara klart, men 

vi har dock erbjudit våra respondenter möjlighet att få ta del av den klara studien och skulle 

någon då känna sig feltolkad är detta något vi kommer att åtgärda.  

 

Med överförbarhet menar Lincoln och Guba (1985,1994 se Bryman & Bell 2005) att en 

författare måste se till att producera detaljerade redogörelser så att resultaten kan appliceras på 

andra områden. Vidare beskriver de pålitlighet istället för validitet och menar på att det är bra 

om en utomstående part granskar resultatet. Vi har tagit till oss detta begrepp och vi har valt 

att intervjua olika respondenter från merchandisemarknaden för att studien inte ska bli för 

snäv utan att den ska kunna överföras till andra fall än dem som studien diskuterat. Dock 

anser vi merchandisebranschen vara ganska utmärkande i sin karaktär, vilket gör att det 

kanske inte är möjligt att överföra denna studies resultat till andra sektorer. Vi anser dock att 

de tankar och analyser som tagits upp kring hur ett varumärke kan stärkas säkerligen går att 

applicera även på andra branscher.  

 

Styrka /bekräfta är de sista begreppet och det förklarar Lincoln och Guba (1985, 1994 se 

Bryman & Bell 2005) syftar till att en forskare inte kan vara helt objektiv i 

samhällsforskningen, men att denne ska i den mån det går agera i god tro och inte medvetet 

låta egna värderingar genomsyra forskningen. Detta är något vi tänkt på och vi har försökt att 

inte låta egna värderingar påverka vårt arbete, även om vi har mycket åsikter kring ämnet. 

  

Lincoln & Guba (1994, 1985 se Bryman & Bell 2005) menar också på att äkthet är en faktor 

att titta på. De förklarar att hit hör bland annat kategorin rättvis bild vilket innebär att 

forskaren bör ge forskningen en rättvis bild av de som studeras. Vi har under arbetes gång 

tagit hänsyn till detta och försökt ge en så rätt bild av ämnet som möjligt. 
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2.6 Metodkritik 

 

Enligt Repstad (2007) ska källor jämföras för att det ska bli så trovärdigt som möjligt, och 

detta är något vi gjort för att kunna stärka våra resonemang. Vissa fraser kan dock i vår 

sammanställning blivit tagna ur sitt sammanhang vilket kan resultera i att författaren inte 

exakt syftade på det vi tolkat det som. Bryman och Bell (2005) talar just om den kvalitativa 

metoden som något osäker då denna just färgas av personliga åsikter och tolkningar. En studie 

kan därmed bli något subjektiv och det faktum att vi haft åsikter och kunskaper om just 

merchandise och varumärken sedan tidigare kan ha påverkat arbetets utgång. Dock har vi trots 

våra egna åsikter försökt att inte påverka och vi har använt oss av den informationen som 

samlats ihop utifrån teori och empiri för att dra slutsatser utan att på något sätt försöka vinkla 

arbetet efter egna tankar eller åsikter. Även respondenternas egna åsikter är personliga vilket 

gör att de inte heller ser på ämnet speciellt objektivt och svaren från dem kan därmed ha 

påverkats av en mängd olika saker. Även det faktum att flera av våra kundrespondenter läser 

Music & Event Management på Linnéuniversitetet kan göra att de har en större branschinsyn 

än vad många kunder vanligtvis har, och detta kan ha påverkat deras svar och åsikter. Vi har 

därför varit noga med att även intervjua personer som inte alls är involverade i 

musikbranschen för att arbetet inte ska få en allt för snäv och vinklad bild. 

 

Thomassen (2007) förklarar att slutsatser i enlighet med den induktiva ansatsen kan bli 

generella. Författaren menar på att bara för att de flesta kanske upplever något på ett sätt just 

nu finns det inga bevis för att detta kommer att stämma i alla nutida och framtida fall, och 

detta är något vi haft i beaktning under studien. Sohlberg och Sohlberg (2009) tar även upp 

detta när de beskriver att det alltid finns en möjlighet att morgondagen ter sig annorlunda. Vår 

studie kan därmed inte ge ett precist svar av vår frågeställning och vårt syfte, men det är en 

version av hur vi tillsammans med den teori och empiri som framtagits tolkat ämnet. 

 

Kvalitativ forskning kan göras av olika forskningsparter inom samma område men dessa kan 

komma fram till olika resultat (Lincon & Guba, 1985, 1994 se Bryman & Bell). Detta är vi 

medvetna om och kan därför inte säga att vårt resultat stämmer in på alla artister. Dock 

eftersom vi valt att undersöka olika branschaktörer och även kunder tror vi att vi ändå fått en 

breddare bild, vilket gör att vårt resultat lättare går att överföra till ett fler tal andra fall. Något 

som hade varit svårare att göra om vi till exempel enbart hade valt att studera merchandise i 

en subgenre inom rock.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel kommer relevant teori i ämnet behandlas. Förklarande teorier samt teorier 

anpassade till att användas vid analys av empirin kommer presenteras. Kapitlet består av två 

delar varav den första tar upp relevant bakgrundsteori kring merchandise och varumärken. 

Sedan presenteras teori som är central för att svara på hur ett varumärke ska kunna stärkas.  

 

3.1 Merchandise  

 

Ordet merchandise är ett låneord från engelskan och betyder antingen handelsvaror eller 

handla/bedriva handel (ne.se 2012). Inom musikbranschen syftar ordet att betyda just 

handelsvaror i olika former. Många författare är relativt samstämmiga angående definitionen 

av merchandise inom musikbranschen. I teorin innefattar merchandise inom musikbranschen 

produkter, som bland annat t-shirts, leksaksfigurer och posters, med artisters namn/loggor på 

som säljs via konserter eller andra återförsäljare (musiksverige.org 2012). Passman (2009) 

stärker detta när han förklarar att merchandise är just produkter så som till exempel t-shirts, 

klistermärken och posters som artister säljer med sina signaturer eller namn på. Enligt Lathrop 

(2003) finns det ett överflöd av produkter som kan anses som merchandise och därmed menar 

han på att det endast är fantasin som sätter gränserna. Han menar dock att det finns ett par 

produkter som har blivit vanligare att sälja som merchandise. Dessa utgörs idag främst av 

kläder så som hoodies, t-shirts och i viss mån accessoarer i form av väskor och mobilskal 

(merchworld.se 2012).  

 

Lathrop (2003) påstår att merchandise är en intäktskälla för artister, samtidigt som det är en 

slags promotion som sänder ut namnet i världen genom de kunder som köper och bär 

merchandisen. Som vi tidigare nämnts blir merchandiseförsäljningen en allt viktigare 

inkomstkälla för artister då skivförsäljningen minskar vilket Pakinkis (2012) samt Waddell 

(2005) argumenterar för. Pakinkis (2012) påstår vidare att många artister har insett detta idag 

och Weissman (1997) går så långt som att påstå att merchandise kan komma att bli den största 

intäkten för artisten. Även Lathrop och Pettigrew (1999) påstår att merchandise är en viktig 

inkomstkälla för artisten. Det är gratis marknadsföring som artisten får betalt för, det vill säga 

om det inte gäller gratisgrejer som ges bort (Lathrop 2003). 
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Vem som säljer merchandise beror på vem som har rättigheterna (Lathrop 2003). Det finns 

olika sätt att sköta sin merchandise på idag. Artister kan till exempel sköta allt kring sin 

merchandise själva (crashdiet.org) eller licensera ut sitt varumärke till annan part (Wennman 

& Boysen 2008) (Passman 2009). Weissman (1997) förklarar att det ofta är så att skivbolaget 

då äger de grafiska rättigheterna vilket betyder att de också får del av dessa intäkter. 

 

Merchandise kan enligt Lathrop och Pettigrew (1999) samt Passman (2008) delas in i två 

kategorier beroende på hur de säljs. De kategorier som finns inom merchandise är 

turnémerchandise och butiksmerchandise (Passman 2008). Detta beror enligt författaren på att 

artistens royalty ser olika ut i de olika fallen. Han påstår att under en turné får artisten ofta en 

procentandel på nettoinkomsten av försäljningen vilket brukar röra sig om 70-80 % på stora 

arenor och 30-40 % på mindre konsertlokaler. Därför kan en erkänd artist tjäna mycket pengar 

på turnémerchandise (Lathrop 2003). Även Passman (2008) förklarar att turnémerchandise är 

den typ av merchandise som säljer mest. Han påstår att även lön i detta fall måste regleras för 

den som på plats säljer merchandise åt artisten, detta kallas hall fee, vilket kan inkluderas med 

artistens royalty. Författaren påstår att det kan förekomma att när artistens royalty överstiger 

en viss summa får denna stå för hall fee. Försäljningsandelarna för artisten på 

butiksmerchandise ser lite annorlunda ut. Lathrop (2003) påstår att om merchandise inte säljs 

av artisten själv utan till exempel av ett merchandiseföretag får denna oftast en royalty på 

försäljningspriset. Han förklarar även att procentsatserna brukar vara 10-20 % i en butik och 

25% för order per postförskott (mail-order). Vidare förklarar han att om säljaren är 

skivbolaget får artisten ofta en högre royalty på ca 50 %. I båda kategorierna kan det 

förekomma förskott till artisten på merchandiseförsäljningen, men detta måste betalas tillbaka 

vilket resulterar i att artistens intäkter på merchandise minskar eller stryps helt till att 

förskottet är betalat (Passman 2008).  

 

Fler och fler skivbolag reglerar och tillskriver sig merchandiserättigheterna i ett 360 avtal 

(Pakinkis 2012). Ett 360-avtal innefattar mer än bara skivutgivningen (Realtid.se 2008). I 

dessa avtal tillskriver bolaget sig alla områden kring artistens verksamhet (spraktidningen.se 

2012). Om en artist skriver på ett sådant avtal kan skivbolaget få del av vinstkapitalet samt få 

en kreativ rättighet till att reglera artistens merchandisedesign (Pakinkis 2012). Lathrop och 

Pettigrew (1999) samt Wennman och Boysen (2008) påpekar att det är viktigt för artisten att 

bejaka sitt kreativa intresse i merchandiseavtal så att design överensstämmer med artistens 
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image. Merchandise kan ge stora intäkter till artisten och bör beaktas lika noga som bland 

annat skivroyaltyn (Weissman 1997).  

 

På grund utav den ökade medvetenheten om merchandise som inkomstkälla har samarbeten 

med stora modebutiker så som H&M och Zara inletts av bland annat Universal’s 

merchandiseföretag Bravado (Pakinkis 2012). Detta enligt författaren för att det upptäckts att 

artisten genom merchandise kan interagera med sina fans på ett annorlunda sätt som dessutom 

är lönsamt för artisten. Legendariska artisters loggor samt designelement blir som ett sorts 

kulturellt arv som alla vill bära, däribland nämns the Beatles och Guns N’ Roses (Pakinkis 

2012).  Blackwell och Stephan (2004) är inne på samma spår när de förklarar att bandet KISS 

merchandise kan ses mer som samlarobjekt som väcker minnen. De menar på att deras 

merchandise blir som en kulturell milstolpe. Även Passman (2009) påpekar att merchandise 

ofta blir en minnesfaktor, ofta då av en konsert.  

 

3.2 Vad är ett varumärke? 

 

Keller et al (2008) påstår att varumärken från början kom till som ett sätt att urskilja sin 

produkt från andras. Ordet brand (varumärke) förklarar författarna kommer i från brandr som 

innebär att brännmärka sitt boskap. Ett varumärke beskriver de vidare som något som uppstår 

då en produkt ges ett namn, symbol eller logotyp. Kapferer (2008) menar på att ett varumärke 

kan ses som en ekonomisk tillgång som kan bidra med föredelar till ett företag. Han påstår 

dock att det kan vara svårt att försöka förklara exakt vad ett varumärke är eftersom många 

forskare har sin egen definition av begreppet. Falonius (2010) påstår även han att det är svårt 

att definiera vad ett varumärke är men enligt honom finns vissa grunder som begreppet ofta 

baseras på. Dessa grunder beskriver han som att varumärken anses finnas i människors 

föreställningar och att de i grunden är till för att skapa ett mervärde. Vidare framhåller han att 

varumärken därmed inte går att kopiera, då dessa är det som särskiljer likande produkter ifrån 

varandra. Lusensky (2010) talar om varumärkeskapital, vilket han förklarar är fördelar och 

förpliktelser som kunden förknippar mentalt med ett varumärke. Han påstår att det genom 

detta kapital skapas ett mervärde för kunden.  

 

Istället för att definiera vad ett varumärke är påstår Kapferer (2008) att det finns två olika sätt 

att se på hur ett varumärke värderas, vilka är antingen det kundbaserade perspektivet eller 
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conditional assets-perspektivet. Det kundbaserade perspektivet förklarar han ser till 

varumärket som något som kan skapa värden och associationer hos kunden som i sin tur 

skapar värde utöver produktens fysiska egenskaper. Författaren fortsätter med att förklara att 

varumärket således blir det kunden är villig att betala mer för. Även Falonius (2010) påstår att 

varumärket är den mervärdesfaktor som kan få kunden att betala mer för en produkt. Genom 

conditional assets menar Kapferer (2008) på att varumärket ses ur en mer finansiell synvinkel, 

genom att varumärket tolkas som en finansiell tillgång som måste läggas ihop med andra 

tillgångar för att kunna skapa lönsamhet. Med det menar han att varumärket måste ha en 

produkt eller en service för att kunna lyftas fram samt existera över huvud taget. Eriksson & 

Åkerman (1999) påstår att varumärken kan bidra till en trygghet för kunden då de innehåller 

vissa värden som gör att kunden kan känna sig tryggare i sitt val. Schmitt & Simonson (1997) 

påstår även de att varumärken ger en sorts kvalitetsgaranti. Ett starkt varumärke kan även 

bidra till att nya marknader intas (Lusensky 2010). 

 

Något som i denna studie är viktigt att ta i beaktning är att en artists varumärke kan anses vara 

en aning annorlunda i jämförelse med andra varumärken. Halloran (2008) påstår att en artists 

varumärke är mer ett service mark. Han påstår att ett service mark är ett typ av varumärke 

som förkommer främst på tjänster och inte på produkter. Han påstår detta eftersom en tjänst 

inte är detsamma som en produkt och varumärket inte kan exponeras på samma sätt som på en 

produkt. Kapferer (2012) diskuterar även skillnaden på produkter och tjänster han mer då på 

att det är viktigt att ta i beaktning att marknadsföring av tjänster, via bland annat internet, ska 

framställa varumärket på egen hand i och med avsaknaden av produkter. Ett service mark kan 

enligt Halloran (2008) dock även förekomma på produkter så som merchandise, men han 

förklarar att ett artistnamn som då är ett service mark inte behöver användas på alla artistens 

produkter.   

Haig (2005) påstår att även personer kan bli varumärken vilket märks då kändisars namn blir 

deras varumärke. Han påstår att de flesta bygger upp en identitet som kan ses som ett 

varumärke, en sorts förenklad historia av sig själv så att andra enkelt kan läsa av en. Vidare 

förklarar han att de som gör det bra kan skapa starka varumärken.  

 

3.2.1 Varumärkets två delar – identitet & image 

Kapferer (2012) beskriver att det finns två delar av ett varumärke, identitet och image. 

Han fortsätter med att förklara att identiteten sänder ut budskap, så som mål och mening, och 
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detta resulterar i imagen som är den tolkning av identiteten som finns hos mottagaren. Han 

förklarar vidare att identiteten föregår imagen och han menar på att det därför är viktigt att 

tänka på vad som önskas förmedlas samt hur och på vilket sätt detta bör göras. Keller (2008) 

menar på att identitet och image hänger samman, och han förklarar att du inte kan få respons 

av kunden om du inte förmedlar rätt budskap via din identitet.   

 

Identitet 

Viktiga föreställningar och kärnvärdet hos ett varumärke bildar enligt Kapferer (2012) 

varumärkets identitet. Foster (1999) förklarar att varumärkesidentiteten bör ses som ett mål att 

uppnå genom varumärkesbyggande. Kapferer (2012) påstår vidare att identiteten innehas av 

de varumärken som har stark självförankring, personliga mål, är unika och har en 

motståndskraft mot förändring. Han menar även på att det budskap som ska förmedlas med ett 

varumärke är det mest grundläggande och måste skapas innan bland annat den grafiska 

designen och färgskalan för att detta ska förmedla budskapet på rätt sätt.  

Schmitt (2010) förklarar även han att företaget måste skapa en typ av identitet, eller som han 

kallar det en upplevelseplattform. Författaren har kommit upp med ett tillvägagångssätt 

bestående av fem steg, kallat ”The CEM Framework” som han menar på att företag ska utgå 

ifrån för att skapa lönsamhet och tillväxt. Han menar på att utgångspunkten borde ta form av 

en analys av kunden samt även grundas i vad företag vill förmedla, för att skapa en 

upplevelseplattform och kunna positionera sig på marknaden. Vidare förklarar författaren 

också vikten av att skapa en upplevelseplattform för att just kunna frambringa tillväxt och 

lönsamhet i företaget. Han menar då på att det är viktigt att bestämma vad företaget vill 

förmedla utåt till kunden, vilka löften de ska ge och vilket värde de vill att kunden ska 

uppleva med produkterna. Författaren påtalar vidare att upplevelseplattformen kommer till 

uttryck bland annat genom varumärkets förpackningar, loggor och reklam. Keller et al (2008) 

förklarar att ett varumärke byggs upp med så kallade brand elements. De menar på att dessa 

ska se till att varumärket skiljer sig från andra och ge produkten just en identitet vilket bland 

annat också kan vara paketdesign, karaktärer, symboler, loggor och jingels. Keller (2008) 

förklarar också att det inte är möjligt att förmedla vad som önskas genom företaget om det 

inte skapat en klar och tydlig varumärkes identitet. 
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Kapferer (2012) har skapat figuren The Brand Identity Prism i vilken han beskriver de sex 

aspekterna av vad en varumärkesidentitet består av. Han förklarar att faktorerna på den 

vänstra sidan är synliga och fysiska medan de på den högra sidan är själsliga i varumärket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 1. Brand identity prism. Källa: Kapferer (2012). 

1. Physique förklarar författaren är de fysiska egenskaperna och därmed den bas 

varumärket vilar på. Han menar på att de fysiska aspekterna blir det första att ta 

hänsyn till då ett varumärke skapas.  

2. Vidare förklarar han personality, och förklarar att ett varumärke genom sina produkter 

och tjänster kan utveckla mänskliga personliga egenskaper som gör att människor kan 

identifiera sig med varumärket. Ett av de lättaste sätten att knyta en personlighet till ett 

varumärke är att skaffa sig en redan känd talesman. 

3. Culture är enligt författaren kulturen som visar på de värden, ideal samt idéer som 

varumärket står för. Denna aspekt menar han på gör att människor samlas kring 

varumärken. Han förklarar också att likande varumärken skiljer sig åt genom sina 

kulturella aspekter.  

4. Vidare tar han upp begreppet Relationship. Han förklarar att ett varumärke kan ses 

som ett förhållande och detta blir en viktig aspekt vad gäller tjänster eftersom en tjänst 

är ett sorts förhållande. Uppträdandet hos varumärket bestäms utifrån 

relationsaspekten vilket påverkar agerandet, leveransen av service samt relaterandet 

som varumärket gör till kunder.  
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5. Nästa del i prisman förklarar han är Reflection. Han menar då på att ett varumärke 

bygger upp en reflektion eller image som bestämts utav de som anses vara kunderna. 

Varumärket kan enligt författaren till exempel anses appellera till yngre, äldre, rika 

och kunderna använder därmed varumärken för att skapa en egen identitet.  

6. Varumärken kan hjälpa oss att bygga en relations till oss själva, detta kallar författaren 

Self image. Self-image förklarar han är kundens egen reflektion av sig själv och 

uttrycker här vad denna känner och vad den vill vara.  

Kapferer (2012) diskuterar även varumärkespositionering. Han förklarar att det är till hjälp för 

att urskilja ett varumärke från andra genom att det lyfter fram det unika i varumärket som är 

attraktivt för mottagaren. Författaren påstår att positionering sker genom att förstå 

varumärkets fördelar, vem det appellerar till samt vilka konkurrenter det har.  

 

Aaker (1996) har liknande tankar om identitet och talar om Four Brand Identity Perspectives. 

Med detta menar han att ett varumärke kan ses ur fyra perspektiv, nämligen: som en produkt, 

en organisation, en person och en symbol. Dessa förklarar han ska hjälpa till med att skapa 

olika idéer kring brand elements och mönster som kan klargöra, berika och definiera en 

identitet. De fyra delarna beskrivs nedan: 

1. Product: Inom denna kategori nämner författaren att identiteten påverkas av olika 

faktorer rörande produkten. Han ger exempel att så som varuklass, fördelar, kvalitet, 

användningstillfälle, tillverkningsland kan påverka identiteten hos ett varumärke.  

2. Organisation: Författaren förklarar vidare att varumärkets identitet även kan påverkas 

av organisationens attribut så som dess kultur och värden.  

3. Personality: Denna del är även något författaren diskuterar när han påvisar att 

varumärken även kan komma att anta mänskliga egenskaper så som gammalmodiga, 

nya, roliga eller associeras med en viss samhällsklass. Han menar även på att 

varumärken kan komma att bli en del av kundens sätt att uttrycka sig själv. Han 

diskuterar kring att kläder ofta är en kategori där vi pratar om varumärken som om de 

faktiskt vore riktiga personer eftersom de kan bli oerhört meningsfulla för en person. 

Han menar på att en relation därmed kan skapas mellan varumärke och kund. 

4. Symbol: Författaren påstår att allt som kan tänkas representera varumärket kan anses 

vara en symbol. Symboler blir enligt honom viktigt då de kan bidra med struktur till 

identiteten samt göra varumärket lättare att känna igen 
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Aaker (1996) menar dock på att det inte är nödvändigt att använda sig av alla dessa perspektiv 

för att skapa en identitet utan de som anses relevanta användes för att skapa det som företaget 

vill stå för i kundens ögon. 

Kapferer (2012) påstår att företagen borde fokusera mer utifrån sin egen syn, sin identitet, och 

inte utifrån kundernas eftersom konsumenter är dåliga på att bemästra identitet och strategi. 

Grönroos (2007) menar dock att en separation av identitet och image har lett till det felaktiga 

uttrycket brand building där det anses att företaget i början kan bygga varumärket utan 

kundens inverkan. Han påtalar att varumärkets image påverkas både medvetet och omedvetet 

hos kunden vilket resulterar i att företagets image påverkas konstant under hela 

byggprocessen och därmed kan inte kunden uteslutas ur varumärkesbyggandet.  

Keller (2008) förklarar vikten av att se till sina kunder. Han menar på att företag genom att ta 

sina kunder i beaktning och använda modellen kallad CBBE, Customer-based Brand Equity 

kan komma att skapa ett starkt varumärke. Han förklarar att denna modell är till för att kunna 

förstå och influera kundens beteenden och se behov, vilket enligt honom är högts centrala för 

att kunna skapa ett starkt varumärke. Vidare förklarar författaren att modellens 

huvudutgångspunkt är att kunden har makten över varumärket i och med vad denne upplevt 

av varumärket och därför måste företag jobba med att försöka få kunden att få den rätta 

upplevelsen.   

 

Image  

 

Imagen kommer till uttryck via varumärket (Schmitt & Simonson 1997). Keller (2008) menar 

på att varumärkets image är kundernas uppfattning av ett varumärke som bildats av de 

associationer kunden har av ett varumärke. Författaren menar på att denna kan vara olika för 

olika kunder. Vidare påtalar han att imagen kan skapas på flera olika sätt bland annat genom 

kontakt med företaget, recensioner av andra, varumärkets namn eller produkter. Kapferer 

(2012) är inne på ett liknande spår och påstår att image skapas genom hur en produkt, ett 

varumärke, en viss person eller ett företag tas emot av mottagaren. Han påstår att mottagaren 

sammanställer alla olika budskap från varumärket, som kan bestå av bland annat själva 

loggan, marknadsföringen, produkter, och sponsring, och bildar en image kring detta. 

Även Hultén et al (2008) påstår att det är kundernas mentala föreställningar och bilder om 

varumärket som blir varumärkets image. Foster (1999) är också inne på samma spår när han 
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förklarar att varumärket besitter ett slags icke fysiskt värde som skapas genom människors 

föreställningar av varumärket. Foster (1999) påpekar att imagen kan stärkas genom att företag 

helt enkelt gör bra saker för rätt kunder, med andra ord de bör göra saker som faktiskt 

värdesätts av de huvudkunder de har. Pakinkis (2012) är inne på en likande tanke då han 

diskuterar kring merchandise och förklarar att det kanske inte räcker med att bara sy på en 

logga på en billig bomullströja och tro att detta ska generera vinst.  

Schmitt (2010) menar på att samspelet mellan företaget och kunden måste hanteras så att 

upplevelseplattformen förmedlas genom detta. Han menar på att upplevelsens plattform måste 

följa med när företaget möter kunder, via försäljning face-to-face eller via internet. Även 

immateriella delar, så som bemötande och röster måste här stämma överens med det företaget 

vill förmedla ut.  

Som tidigare nämnts har Keller (2008) kommit upp med modellen Customer-based Brand 

Equity som han kan användas för att bygga upp ett starkt varumärke. Han beskriver modellen 

som en pyramid bestående av sex steg, där den ena sidan av pyramiden är mer rationell och 

den andra sidan är mer emotionell. Författaren förklarar att ett starkt varumärke tilltalar både 

hjärta och hjärna hos kunden och att antingen den mer rationella eller den mer emotionella 

vägen på pyramiden kan väljas. Han menar dock på att många starka varumärken jobbar med 

båda. Dessa tankar stärks av Hultén et al (2011) när de förklarar att för att en individ ska 

kunna bli berörd på ett djupare plan av ett varumärke så måste företaget utgå ifrån två delar i 

sitt varumärkesbyggande. De menar på att för att skapa ett varumärke med själ så måste 

varumärket besitta både produktfördelar, en mer rationell del men också bestå av känslor, 

värderingar och njutning, en mer emotionell del.  

  

Figur 2. Customer-based Brand Equity.  Källa: Keller (2008). 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fcturnier%2Fcustomer-based-brand-equity-pyramid&ei=MNveUNvuCoLV4gS9j4DQAQ&usg=AFQjCNH3veUnv3yyhDpu6PEc-Ny_NyNVCg&bvm=bv.1355534169,d.bGE
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Steg 1: Keller (2008) förklarar att det understa och första steget behandlar vad som är 

utmärkande för företaget och hur medvetenheten hos kunden ser ut kring varumärket. Han 

menar på detta steg kopplas till hur väl kunderna känner igen varumärket genom symboler 

och likande som finns inom varumärket. Vidare förklarar författaren att steget också syftar till 

att se om kunden vet vilka behov som varumärkes produkter är till för att tillfredställa. 

Författaren menar på att detta steg är viktigt men han påstår att det inte räcker att stanna där. 

Han uttrycker också att det som förmedlas om varumärket från företagets sida sedan kommer 

leda till att kunderna skapar en image kring företaget genom sina tankar om det. Han menar 

då på att det är vad kunderna uppfattar av varumärket som sedan symboliserar det.  

Steg 2: Detta steg kallar författaren brand meaning och det handlar om vad företaget vill 

förmedla ut med sitt varumärke till sina kunder. Författaren menar på att detta steg består av 

två delar. 

 Brand performance visar enligt Keller på hur väl kundens funktionella behov 

tillfredställs. Han förklarar att det här ingår mått som kvalitet, pris och design. 

Produkten med dess fysiska attribut blir enligt författaren centrala eftersom den är 

hjärtat i varumärkeskapitalet då det är den som kunder bygger upp sina upplevelser 

kring och det är även den företaget kan berätta om i sin kommunikation ut till kunden. 

Författaren talar vidare om att det är a och o att skapa en produkt som tillfredställer 

kunden för att lyckas att skapa lojalitet till kunden.  

 

 Brand imagery är enligt författaren den andra delen av brand meaning . Denna del 

förklarar han är kopplad till de yttre egenskaperna kring hur företaget vill möta 

kundernas sociala behov.  Han förklarar att denna sida mer syftar på det immateriella 

och att det kan skapas en mängs olika associationer kring ett varumärkes produkt utav 

dess utförande. Författaren menar då på att denna immateriella kundbild kan påverka 

varumärkets image och mening. Aspekter han tar upp är till exempel användarprofiler, 

inköp -och användningssituationer och personlighet. 

Steg 3: Brand response är vad kunden tycker och tänker om varumärket och dessa delar 

författaren också in i två olika delar. Han talar dels om vad kunden tycker från ett mer 

rationellt perspektiv men också vad kunden tycker ur ett mer emotionellt perspektiv. Dessa 

tankar utifrån känslor men också utifrån mer fysiska och funktionella aspekter menar 

författaren på att kunden skapar utifrån vad företaget förmedlat i sin brand meaning.  
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Steg 4: Brand resonance är det sista steget i Kellers modell och här förklarar han att det 

handlar om relationen mellan företaget och kunden. Han menar på att det här fokuseras på det 

psykologiska band som kunden bygger upp till företaget och hur aktiv och lojal kunden är. 

Författaren förklarar att det är här kunden ska känna att den är ett med företaget och att 

kunden känner att varumärket blir en viktig del av dennes liv. Författaren talar vidare om att 

det finns olika kategorier i detta steg som bör behandlas för att skapa bra relationer. Han 

menar på att det kan vara bra att försöka skapa en känsla av en gemenskap för att kunna skapa 

goda relationer, då han förklarar att en stark gemenskap för lojala kunder kan skapa 

fördelaktiga varumärkesattityder. Vidare menar han också på att beteendelojalitet som ofta 

mäts i hur ofta personer köper saker är intressant att studera för att få kunden att bli ett med 

företaget. Dock förklarar Keller att beteendelojaliteten inte enbart är tillräckligt för att 

företaget ska bygga relationer med kunden men han förklarar att det ändå är en nödvändig del. 

Han menar vidare även på att det krävs att kunden är personligt fäst vid varumärket och inte 

bara gillar det. Författaren talar då om begreppet attitudinal attachment, och han menar då på 

att det krävs att kunden är djupare fäst vid varumärket på ett mer personligt plan för att de ska 

börja älska själva varumärket.  

Keller (2008) förklarar också utöver sin modell att relationer mellan kund och företag är 

grunden för att dessa ska bli ett med varandra och bygga ett starkt varumärke. För att då nå ut 

till kunden anser han att företaget kan använda sig av CRM, Customer Relationship 

Management, där de använder sig av information om kunden som företaget samlat in via 

databaser. Denna information förklarar han används för att kunna veta mer om kunden och 

dess aktiviteter och för att kunna hantera interaktionen som sker med företaget. Författaren 

påtalar dock att teknologisk informationsinsamling genom till exempel datasystem bara kan 

ge en del. Han förklarar att om företag vill bygga relationer med sina kunder så måste de 

tänka längre än så. Han talar för att företaget själva måste se på företaget ur ett 

kundperspektiv och använda mänsklig kontakt för att få så mycket viktig information som 

möjligt. 

Schmitts (2010) är inne på samma spår kring kundens betydelse och hans modell The CEM 

framework beskriver också vikten av att få information om kunden för att bli ett lönsamt 

företag. Han hävdar att det inte räcker med att utgå från CRM utan att detta måste tas 

ytterligare ett steg längre. Författaren förklarar att företag med hjälp av The CEM framework 

kan bygga relationer med sina kunder och skapa ett värde kring företaget på ett annat sätt. 

Detta genom att företaget strategiskt hanterar hela kundens upplevelse med till exempel en 
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viss produkt eller företaget som helhet. Han påtalar att kunderna är en av företagets mest 

värdefulla tillgångar och att företaget måste skapa sig en inblick i kundens livsstil och vad 

denne söker och vill ha för att kunna tillfredställa denne. Han påstår vidare att ett företag bara 

kan överleva om det har kunder och bara kan växa om det kan behålla sina nuvarande och 

skaffa fler. Därför är det enligt Schmitts (2010) mycket viktigt att förstå sin kund och inte 

enbart se till den information som kan insamlas genom databaser och liknande. Författaren 

menar istället på att företag måste göra en djupare analys av kunden, dess levnadssätt och 

behov. 

 

Kunder 

En kund är någon som köper något (Gummesson 2008). Dahlblom och Allegren (2010) menar 

på att samhället idag har utvecklats och att kunden i allmänhet har en mycket större 

kunskapsbas än för bara 50 år sedan. Hultén et al (2008) diskuterar det binära samhället som 

det bästa sättet att beskriva dagens samhällsklimat. Författarna beskriver det som att vi 

numera ständig ifrågasätter dagens normer och värderingar. Enligt Grönroos (2008) finns det 

stora brister i den äldre produktorienterade marknadsföringen där värde ses som en faktor som 

skapas av företaget som ett erbjudande till kunden. Han menar istället på att kunden 

tillsammans med företaget skapar värdet av produkten. Enligt Schmitt & Simonson (1997) 

kan du i princip öppna vilken marknadsföringsbok som helst och finna att det som 

marknadsförare bör fokusera på är de fördelar en produkt kan ge kunden. Detta eftersom det 

enligt författarna är fördelarna kunden efterfrågar av en produkt . Wilson et al (2012) menar 

på att många företag tror sig veta vad deras kunder söker utan att egentligen göra 

undersökningar. De förklarar vidare att företag bör göra marknadsundersökning för att ta reda 

på och förstå vad kunderna har för förväntningar och önskemål.  

Grönroos (2008) påstår att kunden har gått mot att bli allt mer en individ med egna specifika 

krav, som denna vill att företagen ska anpassa sig efter. Kundens individuella behov gör att 

denna vill bli uppmärksammad (Eriksson & Åkerman 1999). Författarna påstår att goda 

kundrelationer resulterar i lönsamhet. Detta för att det är mer kostsamt att skaffa nya kunder 

än att behålla de redan befintliga (Gummesson, 2008) 

Hur mycket kunden vill vara involverad i och med en produkt beror på hur relevant produkten 

är personligen för kunden (Zaichkowsky 1985). Michaelidou och Dibb (2006) påstår att 
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kunder kan vara involverad med produkter på olika sätt, och hur de involverar sig med de 

olika produkterna kan skilja sig på grund av olika faktorer.  Författarna talar om klädindustrin 

och hur de är en viktig sektor som drar in mycket pengar. Författarna menar på att kunder ser 

på kläder utifrån två perspektiv: intresse och betydelse. Den första är starkt kopplad till att 

kunden känner glädje och tillfredställelse vid klädinköp medan det andra är starkt kopplat till 

image och att uttrycka sig själv (Michaelidou & Dibb 2006). Enligt författarna är därmed 

många intresserade av kläder eftersom det hjälper oss att uttrycka vår identitet och image, 

vilket innebär att kläder har en slags symbolisk mening för kunden och dennes personliga 

image. Solomon och Rabolt (2009) påstår också att kläder är ett sätt att visa sin identitet på. 

Michaelidou och Dibb (2006) påstår även att kläder i sociala sammanhang kan vara till hjälp 

för att uttrycka en individs identitet. Det menar därmed på att det ofta finns en koppling 

gällande värderingar mellan kläderna (märket) och individen ifråga. Vidare påtalar de även att 

kläder används som ett sätt att  för en individ visa att denna tillhöra en social grupp och bli 

accepterad eller helt enkelt som ett medel för att ta distans från något. Solomon och Rabolt 

(2009) påstår att individen klär sig för en specifik publik och deras respons är mycket viktig 

för individens skapande av sin självbild. Banim et al (2001) beskriver hur kvinnor ofta ställer 

sig frågan kring hur de kommer att bemötas och ses i en viss typ av kläder innan de tar på sig 

dem. Kvinnor lägger även tyngdpunkten på känslor de känner vid valet av utstyrsel enligt 

Banim et al (2001). Att bära en viss sorts kläder kan bli ett sätt att ta plats i och signalera 

tillhörighet till en social grupp eller likande (Michalidou & Dibb 2006)  

 

För att som företag skapa rätt image menar Levy & Weitz (2012)  på att det är viktigt att en 

butik signalerar rätt saker till sina kunder via sina varor. Detta påstår de har betydelse för hur 

kunden beter sig i shoppingmiljön, hur länge denna stannar och hur mycket denne köper. 

Även Floor (2006)  nämner att det är viktigt att det butiken säljer stärker butikens image för 

att skapa kundlojalitet och vinst. Författaren påstår att designen på en butik berättar mycket 

för kunden om butiken och dess varumärke.  Det är genom designen butiken kan urskilja sig 

från andra som säljer samma produkter (Floor 2006).  Levy & Weitz (2012)  påstår att 

designen ska vara en implementering av strategin hos företaget, den ska möta det 

huvudkunderna efterfrågar samt vara av enhetlig karaktär. Enligt Wilson et al (2008) anses 

personalen i frontlinjen vara ett företagets ansikte utåt och ska därmed även förstärka deras 

image.  
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Enligt Underhill (2009) finns det även en skillnad på manliga och kvinnliga kunder, då de har 

olika karakteristiska beteenden. Han menar på att kvinnor är samlare från början medan män 

är jägare. Författaren förklarar vidare att detta resonemang kan härledas till att kvinnor gärna 

strosar runt i butiker, jämför och frågar men kanske ändå inte alltid köper något, medan 

männen snabbt avklarar det de ska göra och lämnar butiken så snabbt som möjligt. Författaren 

förklarar vidare att det finns många faktorer som skiljer manliga och kvinnliga shoppare åt, 

men att kvinnans beteende när hon shoppar bli allt mer likt mannen då kvinnans roll i 

samhället förändras. Cohen (1997) påstår att den europeiska och amerikanska synen på 

rockmusik är att den är manlig och blir således ett uttryck för aktiviteter och livsstilar som 

förknippade med det manliga. Kvinnor inom genren är enligt författaren snarare statister i 

form av bakgrundssångerskor till de manliga banden och är kanske med i deras videos eller 

förekommer på merchandise. Hon påstår även att de är vanligt att kvinnor är bandets mest 

beundrande fans.  

 

 

Fans 

” Fans don´t drink coffee, they crave Starbucks” – Blackwell & Stephan (2004) s. 5 

 

Blackwell & Stephan (2004) påstår att kunder inom musikbranschen ofta kallas för fans och 

inte kunder. Detta kan enligt författarna bero på att branschen är orienterad till just ordet fan 

snarare än kund. Detta gör det intressant att titta närmare på fansen och deras relation till 

artister då Schmitt (2010) påstår att företaget bör veta vem kunden är och vad denne vill ha.  

 

Enligt svenska akademins ordlista (2012) betyder fan ”fanatisk beundrare” och Longhurts 

(1999) menar på att det finns en föreställning kring fans att de skulle vara nästintill rubbade, 

och som den ursprungliga betydelsen antyder, fanatiska. Lillestam (2009) definierar dock 

begreppet en aning mildare och påstår att ett fan är en person som skapar starka känslor och 

ett förhållande till en artist eller ett band. Blackwell och Stephan (2004) påstår att lojaliteten 

som finns hos musikfans inte går att jämföra med någon annan form av lojalitet. De påstår 

även att rock n roll väcker mer känslor hos människor än någon annan bransch eller produkt 

de skulle kunna tänka sig. Fanet slår hål på alla mätmetoder av kundlojalitet och uppnår 

istället den ultimata kundlojaliteten, fanatism (Blackwell & Stephan 2004). 
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Blackwell & Stephan (2004) förklarar att fans är att föredra snarare än kunder och att detta 

beror på att det är ett långtidsförhållande och därmed en vinstfaktor. Som förklaring på detta 

påstår författarna att kunder köper från olika leverantörer och olika varumärken ofta med 

hänsyn till priset. De förklarar att fans är lojal till varumärket på en helt annan nivå och väljer 

bara vissa leverantörer och inga andra. De lägger även ner mycket pengar, tid, energi och 

känslor för att förhållandet ska upprätthållas till varumärket (Blackwell & Stephan 2004). 

Författarna påstår att det är svårt för en utomstående att bryta denna relation. De påstår även 

att fans har en tendens att rekrytera andra att investera i varumärket.  

 

Lilliestam (2009) påstår att det finns fans i alla åldrar men att det förknippas starkt med 

tonåren då det är av större social acceptans att experimentera och söka sin identitet i den 

åldern.  Fans till artister och band som inte uppnått kommersiell nivå kan ha en stark koppling 

till varandra och ingå i förbund på grund utav det gemensamma intresset (Lilliestam 2009). 

Han påstår även att om en sådan artist eller band skulle växa i popularitet och bli mer 

kommersiell är det vanligt att känslan av exklusivitet bland fans tonas ner. I denna situation 

brukar en åtskillnad ske genom att kategorisera “riktiga fans” kontra nyblivna sådana, där de 

riktiga fansen är de som kunskapsmässigt och genom stort engagemang anser sig tillhöra de 

förstnämnda (Lilliestam 2009).   

 

Enligt Lilliestam (2009) definieras vår identitet starkt utefter vår musiksmak. Lusensky 

(2010)  menar på att vi genom vår musiksmak kan visa vilken identitet vi har, vilken livsstil 

och värderingar vi står för. Han menar vidare på att detta ofta tar sig i form av subkulturer 

som skapats genom åren. Hansen och Hansen (1991) diskuterar rock och punk och påstår att 

människor dras till vissa musikstilar beroende på hur deras bild av den sociala verkligheten 

ser ut och utifrån hur deras självkoncept fungerar. Detta betyder enligt författarna att 

människors musiksmakspreferenser kan reflektera deras personlighet. Lilliestam (2009) 

nämner att identiteten hos en person kan vara så starkt förknippad med den musik individen 

gillar att denne blir personligt förolämpad om någon kritiserar dennes musiksmak. Att 

identifiera sig med en stil kan provocera och uppröra och personen kan få försvara sitt val av 

musik inför andra (Lilliestam 2009).  Detta är även något Kapferer (2008) diskuterar när han 

påstår att varumärken har en social sida. Han påstår vidare att detta gör att vi dömer folk 

utefter vad de identifierar sig med för varumärken genom att till exempel bära dem. 

Merchandise måste anpassas efter kunderna, det vill säga fansen (Pakinkis 2012). Författaren 

påstår att de som säljer mycket merchandise ofta förstår vad kunden vill ha designmässigt. 
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3.3 Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen 

 

Figur 3. Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen. Källa: Egen modell. 

 

Enligt teorin är merchandise produkter som förses med artisters logotyper, namn eller 

bilder som symboliserar artisterna. Dessa produkter kan enligt tidigare teoretiska 

resonemang därmed anses vara delar av ett varumärke. Hur merchandiseansvariga då kan 

hantera merchandise för att skapa ett starkt varumärke beror då på vilken 

varumärkesidentitet företaget förmedlar ut genom sin merchandise och därmed vad 

kunden tycker om varumärket. Företaget kan försöka stärka sitt varumärke genom att 

arbeta med sin identitet utifrån Aakers och Kapferers modeller för att försöka jobba fram 

den image som Keller diskuterar att kunden bygger upp. Företaget kan inte påverka 

varumärkesimagen direkt eftersom denna är kundens egen föreställning om varumärket. 

Men genom att jobba med dessa steg som författarna diskuterar och analysera kunden kan 

företaget genom en tydlig identitet förhoppningsvis skapa den image de vill att kunderna 

ska ha och därmed utveckla ett starkt varumärke som symboliseras med rätt saker.  
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4. Teoretisk och empirisk analys 
 

 

Vi kommer i följande kapitel med stöd från den teoretiska referensramen analysera vår 

empiri. Vi kommer ta upp hur merchandise hanteras idag utifrån varumärkesidentitet och 

varumärkesimage, men också redogöra för några aspekter kring merchandise som kan 

påverka kundens tankar om varumärket. Utförlig information kring respondenterna finns 

under rubriken 2.3.1. Respondenterna har i detta kapitel numrerats för att tydliggöra deras 

olika roller inom merchandiseindustrin. Branschrespondenternas namn följs av siffran 1 

medan kundrespondenterna tilldelats siffran 2. 

 

 

4.1 Varumärkesidentitet 

 

Lathrop (2003) förklarar att merchandise är en slags promotion som sänder ut artistens namn i 

världen genom att kunderna köper och bär det. Blom1 menar även han på att merchandising 

syftar till att handla med artistens varumärke. Nyholm2 förklarar att merchandise är den del av 

bandet och att deras varumärke når ut via den. Hon menar därmed på att merchandising är ett 

sätt att förmedla bandets eller artistens image, där deras image i detta fall blir den samma som 

varumärkesidentiteten då den syftar till att förmedla varumärkesbudskapet ut till kunderna. 

Keller (2008) förklarar att en tydlig varumärkesidentitet leder till att företaget kan förmedla 

sitt budskap ut till sina kunder. En varumärkes identitet är enligt Kapferer (2012) något som 

föregår varumärkesimagen och han menar därför på att det är viktigt att förstå vad som ska 

förmedlas samt hur och på vilket sätt detta ska göras. Blom1 förklarar att han tänker på just 

detta då han som manager försöker exploatera artistens varumärke på bästa sätt och att han 

därför ständigt väger för och nackdelar emot varandra. Han påtalar vikten av att merchandise 

bör stämma ihop med artistens identitet och image genom att exemplifiera kring att en artist 

som anses ha en identitet där miljö och ekologi är viktigt, inte kan dra någon fördel av att 

använda sig av merchandise vars produktion och material inte kan garanteras är just 

ekologisk. Han menar då på att det bandet vill förmedla ut till sina kunder ska genomsyra 

merchandisen men att denna potential som finns, att kunna koppla ihop sin identitet med sin 

merchandise, idag inte utnyttjas till fullo.  
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Schmitt (2010) diskuterar mycket kring hur viktigt det är som företag att analysera sina 

kunder för att bli framgångsrik. Jernberg1 menar dock på att merchandiseansvariga idag i 

många fall istället testar sig fram på marknaden för att hitta rätt merchandiseprodukter. Han 

påstår därmed att det inte är vanligt med testpaneler eller att mer ingående 

kundundersökningar görs innan skapandet av produkter. Jernberg1 menar på att kunden kan 

tillfrågas på medier så som Facebook angående merchandisedesign, men att inga mer 

ingående kundundersökningar än så görs. Wilson et al (2012) diskuterar detta problem och 

menar på att företag bör göra undersökningar för att reda ut vad kunden faktiskt vill ha. 

Många företag tror enligt författarna att de vet vad kunden vill ha även om de inte gjort några 

undersökningar. Angående kläder ger Jernberg1 exemplet att de idag kan trycka upp fem olika 

designer på produkter för att sedan se vilka som säljer bäst. Han förklarar att säljer till 

exempel två produkter bättre än de andra är det dem som forsätter att produceras och säljas. 

Han påstår att denna metod ger erfarenheter kring artistens kunder och tar hänsyn till vem 

kunden är och vad den efterfrågar. Han påstår ändock att det skulle vara av värde om riktiga 

speciallister så som varumärkesspecialister samt produktutvecklare anlitades för att göra 

målgruppsanalyser.  

Det finns olika intressen från bandens sida vad gäller merchandise, vilket är något 

Gustafsson1 har uppmärksammat. Vissa är enligt honom intresserade av de estetiska 

elementen i det medan andra är mer intresserade av de kapital det kan inbringa. Den största 

skillnaden på hur artister ser på merchandise förklarar han beror på bandmedlemmarnas ålder. 

Band med yngre medlemmar menar han generellt är mer intresserade än de band med 

medlemmar från 45 år och uppåt. Wiik1 påstår att merchandise är något band måste ha men 

kanske mest något som ses som något som kan dryga ut kassan på turnén. Wiik1 påstår att 

kunden åsikt är viktig och att de skulle lyssna på kunders åsikter kring deras merchandise. 

Dock menar han på att han tror att många band är rädda för att förknippas med 

kommersialism, vilket han tror är orsaken till att många band inte gör större undersökningar 

bland sina kunder. 

Både Aaker (1996) och Kapferer (2012) beskriver i sina modeller olika aspekter och 

perspektiv på vad en identitet består av. Aaker (1996) påstår att hans modell kan vara ett stöd 

då en identitet ska klargöras och definieras. Han beskriver i sin modell Four brand identitiy 

perspectives att produkten är en av de fyra delarna som kan påverka varumärkets identitet. 

Kapferer (2012) diskuterar även han i sin modell Brand Identity Prism att de fysiska 

egenskaperna är den bas varumärket vilar på. Detta är i enlighet med Blom1 som påstår att han 
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tror att artisten kan förhöja sin image genom vilka produkter de har samt hur dessa ser ut.  

Han påstår att bandet kan anses trovärdiga vid val av rätt produkter. Detta är även något Wiik1 

diskuterar när han påstår att ett band kan få en seriösare stämpel av att ha merchandise till 

försäljning. Keller et al (2008) menar på att ett varumärke måste skilja sig från andra och ge 

produkten just en identitet, och detta är något Blom1 diskuterar. Han menar på att det idag är 

så att många artister och band har likande produkter där bara trycket i form av loggor och 

bilder skiljer produkterna åt. Han menar då på att om alla har likadana t-shirts av samma 

klädesmärke så blir skillnaden mellan olika artisters merchandise minimal. Gustafsson1 påstår 

att t-shirts är den vanligaste merchandiseprodukten, vilket är något Hansson Da Silva2 

reagerat på. Detta eftersom hon tror att vissa kunder kanske vill köpa mer diskreta produkter 

även om många kunder även vill ha mer klassiska produkterna så som t-shirts. Hon anser 

också att utbudet bör anpassas utefter målgrupp och inriktning. Rosenqvist2 menar också att 

det är bra med ett brett utbud av merchandise för att denna ska kunna tilltala varje enskild 

individ. Schmitt och Simonson (1997) menar på att det är just fördelar hos produkten som 

kunden efterfrågar, men Wiik1 påstår att band i klass med hans bands storlek, det vill säga 

mindre etablerade, troligtvis påverkas strakt av produktutbud samt pris på marknaden när de 

köper in merchandise. Han menar också på att det då inte har möjlighet att erbjuda den fördel 

med ett större utbud och en snyggare design på olika produkter som de kanske hade önskat. 

Gustafsson1 påstår att utbudet hos en mindre etablerad artist faktiskt bör vara mindre på grund 

av att det är svårt att få lönsamhet via merchandiseprodukter. Han framhåller även att enstaka 

produkter bör fokuseras så att dessa fastnar i människors medvetande istället för att försöka 

etablera ett stort utbud med olika produkter. Han påstår dock att det för stora akter är viktigt 

med ett brett utbud.  

Jernberg1 anser det vara viktigt att artisten går ut och signerar merchandise och liknande åt 

sina fans efter konserten. Detta är i enlighet med Kapferers (2012) del i prisman som heter 

Relationship där han menar på att framför allt tjänster är ett sorts förhållande. Han påstår även 

att uppträdandet hos varumärket bestäms utav relationsperspektivet.  

Kapferer (2012) nämner även Reflection som blir varumärkets image och byggs upp av 

kunderna. Detta skapar enligt honom en reflektion av vad och till vem varumärket anses 

appellera till och kunden bygger därmed sin egen identitet utifrån varumärket. Jernberg1 

menar på att just identiteten kan uttryckas via merchandiseklädesplagg för den som bär 

plagget. Han menar dock på att detta i synnerhet gäller för rockgruppers fans då bäraren av 

plagget blir en del av vad som anses vara en subkultur. Hansson2 förklarar just att han inte vill 
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använda merchandiseprodukter som han äger med band som ändrat sin identitet. Han menar 

då på att det påverkar hans personliga identitet och att han då skäms över att bära deras namn. 

Han förklarar att han köper merchandise för han vill ha något som symboliserar det han gillar 

och för att visa sin uppskattning för just ett visst band och dess varumärke.  

Kapferer (2008) diskuterar detta vidare när han påstår att varumärken har en social sida. Han 

påstår vidare att detta gör att vi dömer folk utefter vad de identifierar sig med för varumärken 

när de till exempel bär dem på sig. Dizdarevic2 menar på att hur en person använder 

merchandise kan påverka hur andra ser på det. Detta är även något Rosenqvist2 förklarar och 

de båda menar på att om en gatekeeper eller offentlig person bär ett merchandiseplagg kan 

denna influera andra att bära samma plagg utan att individerna direkt reflekterar över själva 

varumärket. Dizdarevic2 menar dock på att detta inte direkt påverkar varumärket i sig.  

Kapferer (2012) beskriver även aspekten self-image som är kundens uppbyggande av en 

relation till sig själv via ett varumärke. Här uttrycker kunden vad den vill vara enligt 

författaren. Enligt Michaelidou och Dibb (2006) samt Solomon och Ribb (2009) kan 

människor via kläder uttrycka sin identitet och image. Nyholm2 påstår att en person som 

lyssnar på ett band ofta vill visa det utåt via merchandise eftersom musiken är en del av den 

personen anser sig vara. Lilliestam (2009) styrker detta då han påstår att vi definierar vår 

identitet efter vår musiksmak många gånger. Genom detta visar vi enligt Lusensky (2010) 

vilka värderingar, livsstil samt identitet vi har. Hansen och Hansen (1991) har ett likande 

argument och påstår att våra musikpreferenser kan reflektera vår personlighet.  

 

4.2 Varumärkesimage 

 

Kapferer (2012) påstår att kunden sammanställer alla budskap från bland annat produkter och 

marknadsföring och bildar sig en image utifrån detta. Även Hultén et al (2008) förklarar att 

det är kunden som bygger imagen och att det är dennes mentala bilder av ett varumärke som 

formar imagen. Schmitt (2010) påstår att värde kring företaget skapas av kunderna och att 

kundens upplevelse kring en produkt därmed måste hanteras strategiskt. För att stärka sin 

image menar Foster (1999) att företaget ska se till vad huvudkunden vill ha och ge dem detta. 

Grönroos (2008) påstår att företagen måste anpassa sig efter kundens individuella krav 

eftersom kunden har blivit allt mer individualiserade och förväntar sig detta. Även Keller 

(2008)  framhåller vikten av att se till kunden i sin modell Customer based brand equity. Han 



 

 

37 

menar på att ett starkt varumärke kan skapas genom att följa modellens emotionella och 

rationella sida. 

 

4.2.1 Customer based brand equity 

 

Första steget i pyramiden förklarar Keller (2008) handlar om hur medveten kunden är om 

varumärket och ifall varumärket känns igen . Hermansson1 menar på att motivet på 

merchandiseprodukten måste vara enhetlig med bandets image för att kunna sända ut rätt 

signaler. Hansson Da Silva2 påstår också att trycket på produkterna ska symbolisera bandet 

och att det därför bör finnas en eftertanke bakom trycket på merchandise. Även Rosenqvist2 

påpekar att trycket symboliserar bandet och både hon och Nyholm2 resonerar kring att trycket 

är anledningen till att personer köper plagget.  

 

Keller (2012) påtalar i sitt andra steg likt Kapferer (2012) och Aaker (1999) vikten av att ha 

en bra produkt. Keller (2012) menar på att det är produkten som kommunicerar företagets 

budskap samt skapar upplevelsen för kunden. Han menar även på att produkter som 

tillfredsställer kunden skapar lojalitet. Författaren framhåller här att design har betydelse för 

hur produkten uppfattas. Detta är även något Pakinkis (2012) påtalar ifråga om merchandise 

och påstår att de artister som säljer större mängde merchandise ofta förstår sig på och anpassar 

sig efter sin kund. Han påtalar även att dessa vet vad deras kunder vill ha designmässigt. 

Dizdarevic2 stödjer detta genom att påstå att om bandet eller artisten har en ful design på sin 

merchandise kommer antagligen inte så många att vilja gå runt med deras merchandise. Hon 

påstår dock att om merchandise är snyggt finns det större chans att personer går runt i det. 

Detta då merchandise enligt henne trots allt förmedlar vilken stil personen som bär produkten 

har. Hansson Da Silva2 påstår att plagg med snyggare passform och design har en förmåga att 

uppmärksammas och sprida budskapet.  Hansson2 tror dock att utseendet på merchandise kan 

gör att individer som inte lyssnar på artisten eller bandets musik lockas av detta. Enligt honom 

kan de leda till att imagen skadas via dessa genom att de bär plaggen. Han menar på att band 

och artister som väljer att associera sig med andra varumärken kan påverkas av dessa. Som 

exempel på detta nämner han bandet In Flames som använt sig av bryggeriet Carlsbergs 

logotyp för öl tillsammans med sitt bandnamn. Detta menar Hansson2 på gör att In Flames 

kan förknippas med just det Carlsbergs öl signalerar. Karlsson2 anser att ting som redan har 

starka värden och som kopplas ihop med varumärken kan överföra dessa världen till 
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varumärket.  Som exempel nämner han att ett hakkors som förekommer tillsammans med ett 

bandnamn skulle påverka synen på varumärket. 

 

Keller (2008) tar även upp kvalitet som ett mått på kundtillfredställelse. Dizdarevic2 påstår sig 

inte leta efter kvalitet på merchandise. Lovas2 förklarar dock att han vill att plaggen inte ska 

gå sönder efter några månader. Även Hansson Da Silva2 och Karlsson2 påstår att de vill att 

plaggen ska ha så pass bra kvalitet att de inte går sönder direkt. Hansson Da Silva2 menar 

dock på att kvaliteten inte får bli för hög eftersom merchandise då skulle bli för dyrt. 

Hansson2 påstår att kvaliteten har betydelse i längden men inte vid själva köpet. Han påstår att 

när inköpet sker kan kunden bortse från kvaliteten för att köpa en snygg tröja. Kvaliteten 

förklarar han blir viktigt först när tröjan börjar bäras och det avgörs då hur många gånger 

kunden kommer att använda tröjan och då hur många gånger kunden kan marknadsföra 

bandet. Han förklarar också att kvaliteten på trycket idag ofta är dålig och att det slits bort 

efter ett tag. Hansson2 slutar då att använda plagget eftersom merchandise också fyller en 

funktion som minne av en konsert. Rosenqvist2 resonerar likt Hansson2 och nämner att 

kunden vid köptillfället bortser från kvaliteten. Anledningen till detta tror hon är för att det 

känns som att det enda stället att köpa plagget är där och då. Hon anser dock också att 

kvaliteten på merchandise ofta är dålig och hon tror att merchandise skulle kunna vara en 

större inkomstkälla om den höll en högre kvalitet.  

 

Dizdarevic2 påstår att det är passformen och inte kvaliteten hon tar i beaktning då hon köper 

merchandise. Hansson Da Silva2 resonerar även hon kring att passformen är oerhört viktig.  

Karlsson2 menar på att en bra passform på merchandise idag inte existerar utan att alla plagg 

ser ungefär likadana ut. Vidare menar han på att plaggen köps just för trycket och inget annat. 

Han skulle gärna kunna tänka sig en mer passformsinriktad merchandise för att öka 

försäljningen.  Rosenqvist2 påstår också att passformen på merchandise inte är speciellt bra. 

Hon skulle i framtiden vilja se att det fanns sådant som passade olika typer av kroppar 

eftersom hon idag upplever att det är anpassat till endast en form utav kroppstyp.  

Nyholm2 har dock en liten annan syn när hon diskuterar att hon personligen inte tycker 

passformen är så viktig då hon ofta syr om plaggen så att det passar henne. Nyholm2 påstår att 

hon syr om kläderna för att det ska bli mer individuellt och passa den egna stilen.  
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Priset är även en faktor som Keller (2008) tar upp som mått. Dizdarevic2 diskuterar priset på 

merchandise och menar på att vad hon är villig att betala för ett plagg beror på tillfället och 

vad det är för plagg. Hon nämner även att hon kan tänka sig att betala mer för ett plagg med 

ett band hon tycker om än ett plagg med ett band hon inte gillar speciellt mycket. Karlsson2 

resonerar kring att kunden antagligen kan tänka sig att betala lite mer för ett 

merchandiseklädesplagg än ett motsvarande klädesplagg som inte är merchandise. Falonius 

(2010) och Kapferer (2008) diskuterar just vikten av mervärde hos varumärken och hur det är 

just detta som får en kund att vilja betala mer för en produkt. Artistens varumärke kan då ses 

ur Kapferers (2008) kundbaserade perspektiv som något som kan ge utökat värde till den 

fysiska produkten.  

 

Nyholm2 påstår att vissa merchandiseprodukter kan vara lite dyra, men att det antagligen finns 

anledningar till det. Anledningarna hon uppger är att tillverkningen kostar samt att 

merchandise blir en viktigare inkomstkälla då skivförsäljningen sinar. Wiik1 bekräftar detta 

genom att påstå att priset är avgörande då hans band skapar sin merchandise. Många färger 

och komplicerade tryck blir lätt dyrt så därför satsar de på en enkel t-shirt med enfärgstryck. 

Han påstår även att trycket inte tas i speciellt stor beaktning i fråga om typ av tryck. Priset är 

enligt Jernberg1 en avgörande faktor vid inköp av merchandise och han menar på att det också 

är därför lågprisländer i Asien börjar bli konkurrenter till produktion i Sverige. Hermansson1 

förklarar att det finns en prisproblematik när de kommer till merchandise. Han menar på att 

hans band måste ta överpriser för sin merchandise för att kunna tjäna på den, något de idag 

valt att inte göra. 

 

Keller (2008) påtalar vidare att det inom steg tre i pyramiden finns en mer emotionell sida 

som påverkar varumärkets image. Hansson Da Silva2 påstår att bandets och merchandisets 

image måste höra ihop, vilket är något även Bergstrand2 är inne på när han påstår att 

merchandise måste reflektera ett bands image.  Lathrop och Pettigrew (1999) påpekar att det 

är viktigt att reglera de kreativa intressena i merchandiseavtal för att designen ska 

överensstämma med artistens image. Keller (2008) påtalar ytterligare att kundbilden skapas 

av immateriella faktorer så som personlighet och användningstillfälle.  

 

I det fjärde och sista steget på pyramiden diskuterar Keller (2008) kundlojalitet, och i vilken 

mån varumärket blir en del av kundens liv. Blackwell och Stephan (2004) påstår att termen 

fan istället för kund används i musikbranschen. De påstår vidare att lojaliteten som finns hos 
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just fans är den ultimata kundlojaliteten, fanatism. Enligt författarna är denna typ av lojalitet 

inte jämförbar med någon annan lojalitet. Keller (2008) talar om relationsbyggande med sina 

kunder, som i detta fall är artistens fans, och han menar på att banden som kunden bygger upp 

till företaget bör bejakas. Hansson2 förklarar att han ser sig själv som en marknadsförare av 

band när han bär merchandise och att han gärna vill vara det. Han menar på att eftersom han 

tycker om bandet så vill han visa uppskattning till dem och göra dem den tjänsten att gå runt 

och visa upp deras varumärke. 

Keller (2008) påtalar vikten om att skapa gemenskap via varumärket för att få lojala kunder. 

Michaelidou och Dibb, (2006) diskuterar kring att kläder kan användas av en individ för att 

visa att denna tillhör en grupp. Dizdarevic2 påstår att om en homogen grupp av människor 

börjar använda ett visst bands merchandise kan det ske en påverkan på varumärket. Wiik1 är 

inne på ett liknande spår och påstår att en stor grupp fans kan påverka artistens varumärke då 

deras stil förknippas med musikstilen då de använder artistens merhandise. Gustafsson1 och 

Hansson Da Silva2 påstår dock att det krävs en större mängd individer som agerar liknande för 

att det ska påverka varumärket påtagligt. Blackwell och Stephan (2004) påstår att fans själva 

upprätthåller förhållandet till varumärket och att denna relation inte så lätt bryts av 

utomstående.  

Michaelidou och Dibb (2006) påstår att individens image och självbild kan utformas utifrån 

kläders symboliska mening. De menar då på att det finns en koppling mellan klädernas eller 

märkets värdering och kunden som individ. Lovas2 beskriver att individer med likande image 

kan influera varandra genom att bära vissa merchandiseklädesplagg. Detta ter sig uttryck i då 

personerna möts och har samma stil och detta gör personerna intresserade av varandras 

musiksmak. Detta kan sedan leda till att personen faktiskt lyssnar på bandet den andra hade 

merchandise från. Rosenqvist2, Nyholm2 och Bergstrand2 menar även de på att merchandise 

kan väcka intresse hos andra personer och att dessa kan kolla upp band som de inte känner till 

men sett andra personer bära merchandiseplagg med. 

 

4.3 Försäljningsstället 

 

Passman (2008) delar upp merchandise i turné- och butiksmerchandise, men både Wiik1 och 

Jernberg1 påstår att det är på just turné som merchandiseförsäljningen är som störst. Karlsson2 

påstår att försäljning på konserter är till fördel för kunden då denne kan se den fysiska 
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produkten samt spontant köpa något. Hansson2 påtalar även vikten av att se det fysiska 

plagget och därmed konsertens betydelse för merchandiseförsäljning. Enligt Wilson (2004) är 

personalen företagets ansikte utåt och de ska förstärka företagets image. Även Schmitt (2010) 

förklarar att det är viktigt att i samspelet med kunden vara noga med att förmedla ut samma 

identitet som företaget står för. Jernberg1 förklarar hur de strategiskt försöker tänka på att sälja 

merchandise på rätt ställe i en konsertlokal. Han påstår dock att den personal som säljer 

merchandise idag i konsertlokaler på turné ofta är vänner med artisten som följer med som 

sällskap snarare än att vara en seriös försäljare.  Han menar också på att merchandise länge 

har varit en okontrollerad marknad där produkter antingen säljs under bordet eller rent av ges 

bort.  

Pakinkis (2012) påtalar att vissa artister idag valt att sälja merchandise i större klädkedjor så 

som H&M och Zara. Han påstår att detta sker eftersom artisten kan integrera med sina fans 

genom dessa butiker på ett effektivt sätt. Blom1 förklarar att det är viktigt att tänka på hur 

varumärket exploateras via licensering och därmed vilken butik som merchandiset säljs i. 

Lathrop & Pettigrew (1999) samt Wenneman och Boysen (2008) förklarar vikten av att 

designen på merchandise ska stämma ihop med artistens image och att de kreativa 

rättigheterna därför måste regleras i ett merchandisavtal.  Dizdarevic2 påstår att butikens 

image måste stämma överens med de merchandise de säljer. Hon menar på att det är mer rätt 

om butiken Carlings säljer merchandise från rockakter än att butiken Bik Bok gör det. Detta 

eftersom hon anser att rockakternas image stämmer bättre överens med Carlings image. Även 

Karlsson2 diskuterar vikten av att artistens merchandise och varumärke samt butiken den säljs 

i har likande image. Detta konfirmeras av Levy & Weitz (2012) som påstår att det butiken 

säljer måste signalera rätt saker för att butiken ska få rätt image. Detta har i sin tur enligt 

författarna påverkan på hur mycket kunden köper och hur länge de stannar i butiken. Även 

Floor (2006) nämner vikten av att butiken har rätt image och design som beskriver 

varumärket.  Detta påstår han kan resultera i kundlojalitet. Rosenqvist2 förklarar också hon 

denna vikt. Hon fortsätter med att förklara att artisten och bandet i annat fall ifrågasätts och 

hon använder uttrycket ”sålt sin själ” för att beskriva känslan av artisten eller bandets aktion 

att finnas i fel sorts butik.  

 

Lovas2 och Dizdarevic2 menar på att om ett bands merchandise säljs hos en större klädkedja 

kan det hända att vem som helst köper bandets merchandise. De påstår att denna person dock 

inte alltid vet vad bandets varumärke egentligen innebär och vad de står för. Pakinkis (2012) 
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påstår att de legendariska bandens loggor är något som alla vill bära då de ses som ett 

kulturellt arv. Även Blackwell och Stephan (2004) påstår att merchandise kan komma att bli 

en sorts kulturell milstolpe och en minnesfaktor. Hansson2 påstår att försäljningen i 

butikskedjor kan komma att påverka artistens varumärke genom att det kan börja anses som 

mer mainstream än förut. Detta enligt honom genom att loggor med mera bärs av alla, även 

sådana som vanligtvis inte ser sig som stora fans av en viss artist. I enlighet med Lovas2 och 

Nyholm2 påstår han vidare att varumärket förlorar sin status och blir endast en modeaccessoar 

för massorna. Gustafsson1 påstår att försäljningen i butikskedjor av kända rockbands 

merchandise har urvattnat varumärket en aning för dessa band.  Lilliestam (2009) förklarar 

just detta fenomen. Han menar på att om en artist växer och blir mer etablerad kan känslan av 

exklusivitet försvinna bland fansen. En åtskillnad skapas då mellan ”de nya” fansen och ”de 

gamla”. De gamla fansen anser sig ha mer kunskap och se sig mer som de som är de ”riktiga” 

fansen. Dizdarevic2 tror att det skulle vara en fördel att endast sälja merchandise i mer 

renodlade merchandisebutiker till ett högre pris för att behålla exklusiviteten.  

 

4.4 Genus 

 

Keller (2008) menar på den uppfattning kunden har av ett varumärke kan vara olika för olika 

personer. Underhill (2009) påstår att det finns en skillnad på manliga och kvinnliga kunder. 

Majoriteten av våra kundrespondenter diskuterar skillnader i hur killar och tjejer ser på 

merchandise. Dizdarevic2 påstår att tjejer bryr sig mer om mode än killar. Detta är även något 

Nyholm2 diskuterar när hon förklarar att hon tror att tjejer generellt är mer modeintresserade. 

Banim et al (2001) är inne på ett likande resonemang då de beskriver att kvinnor ofta 

involverar känslor och funderar kring andras åsikter om kläder innan de bär dem.  

 

Underhill (2009) menar på att kvinnors shoppingbeteende skiljer sig från männens genom att 

de vill jämföra, fråga och gärna strosa runt i butiker medan män snabbt avklarar sitt köp och 

går. Jernberg1 påstår att han ser att det är fler män än kvinnor som köper merchandise från de 

artister han jobbar med. Hansson2 menar att killar är mer intresserade av merchandise och 

köper mer merchandise än tjejer. Detta tror han dock beror på plaggens utformning. Han 

menar på att jeans och t-shirts är plagg som killar oftare använder, medan tjejer har möjlighet 

att variera sig mer och använda andra typer av klädesplagg. Rosenqvist2 påstår att 
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merchandise antagligen är mer inriktat på just killar. Hon påtalar också att klädesplaggen är i 

killstorlekar och med rakare passform.  

 

Hermansson1 förklarar att han ser skillnad mellan hur deras manliga respektive kvinnliga 

kunder tar till sig deras merchandise. Han menar på att detta syns genom att kvinnor oftast 

designar om merchandisen medan män låter klädesplaggen vara kvar i sin ursprungliga 

design. Karlsson2 menar också på att just kvinnor designar om merchandise vilket han menar 

på att män inte gör. Gustafsson1 är inne på att kvinnor och män söker olika produkter. Han 

förklarar att kvinnor ofta köper ”snyggare” merchandiseprodukter som har större fokus vid en 

mer stilren utformning, medan män istället vill ha produkter med enbart så stora färgtryck 

som möjligt.  

 

4.5 Framtida utveckling och betydelse 

 

Kapferer (2008) menar att för att varumärken ska kunna växa så krävs förändring. Lovas2 

påstår att han tror att klädesplaggen inom merchandisebranschen kommer att bli mer 

modeinriktade med tiden. Han tror att banden i framtiden kommer vilja nå fler än de som 

lyssnar på musiken. De skulle de enligt honom kunna göra genom att utveckla och skapa mer 

modeinriktade plagg. Karlsson2 har tankar om att för att utveckla merchandisen så kan artister 

i framtiden göra mer ”Limited editions” av kläder. Det han menar med detta är att 

kollektioner av merchandise görs som är av begränsad upplaga. Kapferer (2008) menar på att 

det kunder söker är att varumärken blir bättre istället för större. Rosenqvist2 diskuterar i 

enlighet med detta och påstår att merchandise skulle kunna bli populärare om kvaliteten blir 

bättre. 

 

Gustafsson1 menar på att merchandise idag lämnat sitt forna stadie som piratkopierade tröjor 

och har nu blivit en hel marknad. Han påstår att merchandise de senaste 4-5 åren exploderat i 

popularitet. Utvecklingen har enligt honom gått från att det sålts dyra merchandiseplagg i 

boutiquer till att liknande plagg börjat säljas i de vanligaste butikskedjorna så som Lindex och 

H&M. Han menar då på att merchandise blivit mer tillgängligt för allmänheten och inte enbart 

uteslutits till de som verkligen är inbitna fans av en artist. Han tror dock att denna trend, där 

gemene man bär merchandise, är i sin slutfas. Dizdarevic2 har liknande tankar och påstår att 

merchandise inte kommer att få någon ökad betydelse, snarare att det kommer att slätas ut för 
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att det blir för vardagligt och uttjatat genom att de stora modekedjorna ger sig in i branschen. 

Detta resulterar i att fenomenet inte blir lika exklusivt. Gustafsson1 påstår dock att han inte 

tvivlar på att kunder fortfarande kommer köpa merchandise med sina favoritband.  

 

Blom1 tror att merchandiseindustrin kan komma att bli större i framtiden. Han påstår att 

dagens definition av merchandise kan komma att suddas ut och ge plats åt nya 

merchandiseföremål. Han påstår att det i framtiden kanske kan vara möjligt att integrera 

musiken och merchandise på nya sätt och han förklarar också vikten av att merchandise kan 

blir en förlängning av artistens image. Wiik1 påstår att han tror att merchandiseförsäljningen 

kommer att leva kvar även om CD försäljningen försvinner. Han skulle gärna se ett större 

fokus på merchandise som varumärkesbyggande föremål och därmed snyggare och mer 

väldesignade plagg.  

 

4.6 Tendenser 

 

Vi har under arbetes gång kunnat se vissa tendenser i det empiriska materialet trots vårt 

kvalitativa angreppsätt. Repstad (2007) påtalar att det är svårt att undvika att titta på mått så 

som likheter mellan respondenter. Vi håller med om detta och kommer därför presentera 

aspekter som framkommit kring merchandise från flera av våra respondenter. Vår tanke är 

inte att generalisera utan vi vill istället påvisa att det finns vissa mönster som vi anser vara 

viktiga att tydliggöra. Följande punkter har framkommit; 

 Identitet: Under intervjuerna har flera respondenter påtalat vikten av att artister måste 

jobba upp en stark identitet. Det artisten förmedlar utåt måste stämma överens och 

följa med genom artistens merchandise.  

 

 Genus: Flera av respondenterna menar på att kvinnor och män vill ha olika typer av 

produkter när det kommer till merchandise och att de ser olika på passform och 

design. 

 

 Försäljningsställe: Respondenterna diskuterar att vart merchandise säljs kan vara a 

och o för hur denna och hela artistens varumärke uppfattas. 
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 Produkten: Respondenter talar i termen bandtröja eller bandt-shirt under intervjuerna 

när de diskuterar merchandise. Alla har därmed en definition av att den klassiska 

merchandiseprodukten är just t-shirts. 

 

 Smalt utbud: Flera respondenter menar på att merchandiseprodukter idag har liknande 

passform och design hos de flesta artister och att utbudet därmed blir smalt.  

 

 Utveckling: Majoriteten av våra respondenter hävdar att utveckling av olika slag är 

högst relevant inom merchandisebranschen för att artister till fullo ska kunna utnyttja 

merchandisen som en fördel för varumärket.  
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5. Slutdiskussion 

 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer en slutdiskussion kring ämnet presenteras. 

Besvarande av vårt syfte och forskningsfråga kommer att göras.  Förslag till hur 

merchandiseansvariga ska kunna utveckla merchandise ytterligare kommer också att 

formuleras. 

 

 

5.1 Besvarande av uppsatsen syfte samt forskningsfråga 

 

Vårt intresse för merchandise infann sig redan innan denna uppsats påbörjades. I och med att 

merchandise idag blivit en mer och mer central del för artister ansåg vi det som ett mycket 

intressant ämne att studera. Det faktum att varumärken blir allt viktigare i samhället i stort 

idag och att artister i allra högsta grad kan ses som varumärken gjorde kopplingen mellan just 

merchandise och varumärken till en naturlig utgångspunkt för vårt arbete. Vi ville undersöka 

hur merchandiseansvariga bör hanterar merchandise ur ett varumärkesperspektiv samt se 

vilken betydelse denna har i skapandet av ett starkt varumärke. Vi ville även ta reda på ifall en 

framtida utveckling av merchandise skulle kunna ha inverkan på artistens varumärke. 

Utifrån detta formulerades följande syfte:  

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera och klargöra vilken betydelse merchandise, i 

form av kläder, får för att stärka artisters/bands varumärken. Vi kommer även studera om en 

framtida utveckling av merchandise kan stärka varumärket. 

Vidare formulerades även denna forskningsfråga: 

 

 På vilka sätt kan ansvariga för merchandise i form av kläder hantera denna för att 

stärka artisters varumärken? 

 

Vi kommer nedan att börja med att besvara vår forskningsfråga. 
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5.1.2 På vilka sätt kan ansvariga för merchandise i form av kläder hantera denna för att 

stärka artisters varumärken? 

 

Nedan kommer frågeställningen besvaras genom ett antal olika rubriker. Dessa rubriker har 

formats ur studien genom vår teori och empiri. Dessa kategorier har framkommit som 

speciellt avgörande för hur merchandise bör hanteras för att kunna skapa starka varumärken. 

 

Arbeta strategiskt med identitet och image 

Vi kan efter denna studie konstatera att begreppen identitet och image är viktiga byggstenar 

att beakta när de kommer till att hantera merchandise i skapandet av ett starkt varumärke. 

Eftersom merchandise är en del av varumärket måste denna, precis som alla andra tjänster och 

produkter som finns inom en artistens varumärke, förmedla budskapet och det artisten står för. 

Detta för att kunden ska få rätt syn och uppfattning om varumärket och för att imagen som 

kunden bildar ska komma att bli i linje med den identitet som artisten vill förmedla. Detta är 

enhetligt med vår tidigare redovisade teoretiska sammanfattningsmodell. Vi anser därmed 

denna modell tillämpningsbar samt aktuell att använda vid hantering av merchandise.  

 

Under våra intervjuer ställde vi frågan till våra respondenter inom musikbranschen angående 

om de idag finns några strategier kring merchandise för att förmedla artistens identitet. Det 

visade sig att de flesta menar på att det givetvis finns tankar och reflektioner kring 

merchandise och artistens varumärke. De anser att det är viktigt att merchandise ska vara i 

enlighet med artistens identitet för att rätt image ska skapas. Dock förklarar flera av 

respondenterna att de många gånger testar sig fram kring vilka produkter som fungerar bäst på 

marknaden utan att direkt ta reda på vad deras fans efterfrågar. Vi tror de skulle kunna komma 

längre och utveckla sin merchandise ytterligare om de även tog sina fans åsikter i beaktning. 

 

Artister måste också enligt oss se merchandise som en produkt som ska sticka ut från 

konkurrenter och som ska passa ihop med alla de andra faktorerna som finns inom 

varumärket. Artisters merchandise har idag enligt vår studie ofta ingen personlig touch utöver 

själva trycket på kläderna och många gånger skiljer sig inte olika artister produkter speciellt 

mycket åt. Detta gör att det kan blir svårt att vidare stärka sitt varumärke via merchandise 

eftersom merchandisen inte kan kopplas ihop med varumärket och dess budskap på ett 

effektivt sätt. Går merchandisen inte ihop med den identitet som artisten vill förmedla, kan det 
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var svårt för kunden eller fanet att direkt förknippa dessa produkter med varumärket. Det är 

dock enligt oss viktigt att produkterna gör detta för att ett varumärke ska kunna bli starkt. 

Kunden eller fanet ska kunna se att produkterna tillhör artisten i fråga och detta då inte bara 

på själva loggan eller namnet utan även genom andra detaljer. Genom att produkterna får en 

stark koppling till varumärkesidentiteten kan varumärket stärkas ytterligare. 

Något som vi ständigt begrundat i denna studie är åtskillnaden av identitet och image som två 

skilda steg i processen. Även om dessa begrepp är skilda och visar på att varumärket uppfattas 

olika från företagets syn respektive kundens syn tror vi dessa två begrepp är svåra att skilja åt 

såväl i teorin som i praktiken. Den ena skapar den andra vilket leder till att båda ständigt 

måste behandlas, då med försiktighet och omtanke, även om det från företagets sida kan ha 

svårt att påverka imagen. Vi har i denna studie framhållit vikten av att förstå sin identitet för 

att skapa ett budskap som gör varumärket rättvisa. Då identiteten föregår imagen är det 

därmed viktigt att förstå hur och på vilket sätt identiteten förmedlas. Vi menar därmed att 

identiteten blir mycket central att jobba med, men att det också är viktigt att se på vilken syn 

kunden har av varumärket för att veta om budskapet tolkas rätt. Detta för att kunna skapa en 

stark helhetsbild av varumärket. I och med detta ser vi även att det är viktigt att förstå sig på 

sin kund. 

 

Förstå sig på kunden 

Kunden är enligt oss en av de viktigaste faktorerna att beakta i skapandet av ett starkt 

varumärke. Detta eftersom det bara är i samspel med denna som merchandiseasvariga kan 

veta vad som efterfrågas. Det är dessutom kundens tankar som bygger upp artistens 

varumärkesimage. Med kunden kan artisten bygga en nära relation som sedan kan resultera i 

ett starkt varumärke. I en riktigt bra kundrelation blir varumärket och kunden ett med 

varandra. Genom detta har artister en fördel tillskillnad från många andra varumärken, då 

deras kunder ofta tenderar att vara fans och inte bara kunder. En kund är mycket mindre lojal, 

medan ett fan kan uppnå en lojalitetsgrad så stark att det gränsar till fanatism. Detta visar på 

att artistens kund därmed är mycket trogen varumärket och då kan förbise småsaker och köpa 

produkter trots eventuella brister i och med att denne har såpass starka band till artisten. Dessa 

starka band har byggts upp kring kärnprodukten, det vill säga musiken, och kring artisten som 

person. Detta är något som artisten kan dra nytta av när det kommer till att utveckla och sälja 

andra produkter utöver musiken, så som merchandise. Detta eftersom fansen har skapat så 
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starka känslomässiga band till artisten som dessa i princip själva upprätthåller utan att artisten 

måste arbeta för det. Dessa band gör det också möjligt att fanet blir villig att betala pengar för 

produkter inom artistens varumärke oavsett deras fördelar och brister.  

 

Just detta fenomen att fans är så pass trogna tror vi har orsakat ett problem då många artister 

och band verkat förlita sig på att fansen köper oavsett vad det är för produkt. Vi anser att 

merchandiseansvariga måste vara noga med hur de vårdar relationen med artistens fans och 

vara medvetna om att de inte kan försumma dem och deras önskemål. Detta då produkter i 

enlighet med det kunden efterfrågar gör att varumärket stärks. Även om mindre strategiskt 

framtagna merchandiseprodukter kanske inte påverkar kunden eller fanets syn på hela 

varumärket är det fel inställning att tro att kunden kommer förbli helt lojal och köpa produkter 

bara för att denne gillar varumärket. Merchandiseansvariga och artister måste upprätthålla 

relationen med fansen och se vad dessa eftersträvar när det kommer till produktfördelar, så 

som till exempel utseende. Detta för att kunna vara säker på att kunden eller fanet kommer 

vara intresserad av produkten i framtiden. 

 

I enlighet med vad vår teoretiska referensram framhåller tycker vi att merchandiseansvariga 

måste gör djupare analyser av artistens kunder och fans för att förstå deras levnadssätt och 

behov. Dessa kan inte göras via databaser eller sociala medier, som är de 

kundundersökningsmedier som merchandisebranschen idag använder sig av. Istället måste de 

komma närmare kunden och analysera denne i hela processen av kundens användande av 

merchandise. Förslagsvis kan merchandiseansvariga göra grundliga observationer av artistens 

fans, på till exempel konserter till att börja med. Där skulle enkla frågor som följande kunna 

ställas och försöka besvaras. Hur ser kunden ut? Bär denna merchandise? Hur ser detta 

merchandise ut? Vad har kunden för kläder i övrigt? Vilken åldersgrupp ser vi på våra 

kunder? Vilka cirkulerar flitigast kring merchandisebordet? Hur många köper något och hur 

många tittar på produkter utan att slutföra köp? Dessa är relativt lätta observationer som inte 

behöver speciellt svåra undersökningstekniker, men som trots det idag inte görs utav speciellt 

många ansvariga för merchandise. Åtminstone inte i den utsträckning som vi tror skulle 

behövas för att merchandiseansvariga ska få tillräckligt mycket information om artistens 

kund. För att ta det ytterligare ett steg borde även de som har ansvaret för merchandise 

tillfråga kunder och fans vad de tycker om för merchandise och vad de saknar. Hur kunder 

och fans idag upplever den merchandise som finns och om vilka problem dessa stöter på kring 

dagens utbud. Detta skulle kunna ge den merchandiseansvariga stor kunskap om vad kunden 
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faktiskt söker. Bättre kundundersökningar hade därmed varit av stort värde för att kunna ta 

fram merchandise i enlighet med varumärket. 

 

En analys av kunder och fans kan också vara bra i och med att dessa kan vara ganska olika 

och kräva olika saker. Det faktum att män och kvinnor shoppar på olika sätt och har olika 

mening med och önskemål kring merchandise kan vara en viktig faktor att tänka på vid 

skapandet av merchandise. Vi kan idag se en trend i merchandisebranschen att det finns 

mycket kläder som till största del är anpassade för den, enligt samhällets syn, manliga 

kroppstypen. Detta gör det ganska naturligt att det många gånger är män som är de främsta 

merchandisekunderna. Vi tror dock inte det är enbart för att kvinnor inte är intresserade utan 

för att utbudet inte passar kvinnor i samma utsträckning som det passar män. Utifrån vår 

studie har vi fått intrycket att kvinnor som köper merchandise inte vill begränsas av plaggets 

originalutformning utan har en tendens att själva designa om merchandise för att de ska passa 

dem bättre. I de fall då kvinnor inte vill eller kan göra om designen för att den ska passa deras 

personliga identitet och stil kanske de väljer att avstå från ett köp. I och med detta menar vi på 

att det därför synnerligen är viktigt att merchandiseansvariga förstår sin kund. En första tanke 

från merchandiseansvarigas sida verkar då ha varit att tillverka ett plagg som även passar 

kvinnor och därmed ha ett kill- och ett tjejplagg. Detta tror vi dock inte behöver vara den 

ultimata lösningen eftersom kvinnorna kanske trivs med att designa om sin merchandise och 

skapa ett helt unikt och individuellt plagg. Även om vissa kvinnor säkerligen kan uppskatta ett 

färdig anpassat plagg. Kan en merchandiseansvarig förstå sådana här kundskillnader och vad 

det är kunden eftersträvar skulle bättre produkter kunna skapas, vilket återigen gynnar 

varumärket.   

 

Välj produkter utifrån vad som efterfrågas 

För att veta precis vad de ansvariga för merchandise bör hantera kring artistens 

merchandiseprodukter för att kunna stärka varumärket, måste de som tidigare fastställts förstå 

vad artisten vill förmedla till sina kunder. Men de måste också förstå vad kunderna 

efterfrågar.  

I den teoretiska referensramen belyses att produkten är en viktig påverkande faktor att beakta 

inom ett varumärke. Detta anser vi i enlighet med många av våra respondenter stämmer i allra 

högsta grad. Som vi nämnde tidigare är merchandise en produkt som bär artistens varumärke 
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och därför anser vi det vara viktigt att gå på djupet i vilka typer av produkter som ska 

användas och varför. 

I merchandisebranschen idag är onekligen t-shirts den vanligaste produkten och ses många 

gånger som standardföremålet ett band måste ha. I många fall diskuteras inte ens alternativ till 

detta eftersom branschen invaggats i en och samma standardprodukt. I dagens läge är det 

alltså en och samma produkt som i princip alla artister använder där den enda skillnaden är 

just trycket som ofta symboliserar artistens logga eller varumärket. Vi anser som tidigare dock 

att produktens främsta funktion är att tillfredsställa kunden för att skapa kundlojalitet. På 

grund av detta bör artister och dess merchandiseansvariga fundera kring vilka typer av 

produkter de använder sig av. Det är otroligt värdefullt att försöka ge kunden det den vill ha 

då det är dyrare att skapa nya kunder än att behålla gamla. Vi har i denna studie fått fram att 

våra kundrespondenter idag ser brister i merchandisens produktegenskaper. 

Om varumärket ska kunna stärkas genom att skapa merchandiseprodukter med bättre 

produktfördelar bör artister själva måste tänka på vikten av att ha en bra produkt. De måste 

också tänka på att de själva är varumärken och att deras merchandise bör ses som vilken 

varumärkesprodukt som helst. Vi har också fått fram att artisters intresse för merchandise kan 

skilja sig åt och vi kan se att det i första hand kan finnas ett finansiellt intresse för 

merchandise istället för ett estetiskt. Vi menar på att det är otroligt viktigt att strategiskt 

hantera produktfördelarna och designen, och inte enbart köpa in de enklaste och billigaste 

produkterna. Många gånger är det dock tyvärr prislappen på produkterna som avgör vilket 

sorts merchandise som tillverkas och hur det ser ut. Därmed finns det inte alltid utrymme för 

att skapa en produkt med de fördelar som efterfrågas.  Att lyssna på kundens tankar och 

önskemål kring hur produkterna bör se ut kan vara till sin fördel. Även om kundernas 

önskemål av produkter kan bli dyrare vid inköp kommer det att gynna artisten i längden. 

Detta eftersom fler kunders och fans behov då skulle kunna tillfredställas och fler då kanske  

därmed skulle vilja köpa produkterna. Artister kan även få en starkare marknadsföringskanal 

om de väljer produkter som kunderna eller fansen faktiskt vill bära.  

 

Använd de rätta försäljningsställena 

En annan viktig aspekt merchandiseansvariga bör tänka på när de ska hantera merchandise för 

att skapa ett starkt varumärke tycks vara var produkterna säljs. Det måste tas hänsyn till att 
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butiken är med och bygger produkternas och dess varumärkesimage. Det är därmed viktigt att 

butikens image liknar artistens varumärkes image för att kunden ska bli intresserad och till 

och med lojal mot varumärket. Vi har via vår studie sett att större butikskedjor på senare år 

tagit sig in i merchandisebranschen och börjat sälja merchandiseprodukter. Passar i detta fall 

inte varumärket in i den kommersiella miljön butikskedjorna avger kan en förvirring hos 

fansen ske. Det kan gå så långt att dessa anser att artisten inte längre är den samma som den 

en gång var. Relationen mellan artisten och fans påverkas då, och merchandiseföremål som 

säljs i stora butikskedjor kan även ge en mindre exklusivitet till artisten och hela varumärket 

kan därmed anses bli mer utbrett. Vår studie har även visat på att äldre bands loggor ofta 

tryckts upp som merchandise och säljs via butikskedjor, vilket har fått fans och kunder att 

reagera negativt mot artisterna och deras varumärken. När ett sådant fenomen uppstått och 

varumärket blivit kulturellt gångbart hos så många människor att det anses som ett varumärke 

alla kan bära, kan varumärket anses tappat den laddning som fick vissa att söka sig till det 

från första början. Varumärket har då en risk att urvattnas då det exponderas som en 

kommersiell modeaccessoar för vem som helst att bära, vilket kan göra gamla fans skeptiska. 

Var och hur merchandise säljs bör därmed beaktas väl. 

Det finns också ett val kring hur mycket artister vill sköta själv vid försäljning av sin 

merchandise. Vid utlicensering av sitt varumärke kan artisten tappa kontroll kring var dennes 

merchandise säljs och vad artisten kan komma att förknippas med. Detta i och med att artisten 

kanske inte kan reglera allt som görs. Sköter artisten själv försäljningen av merchandise eller 

är väldigt nära den som har hand om detta har artisten bättre inblick i hur och var varumärket 

exponeras och säljs. Det måste avvägas noga hur merchandise hanteras vid försäljning 

eftersom fel försäljningsställe kan påverka det varumärket ska stå för.  

  

5.1.3 Besvarande av delsyfte ett – Merchandisens betydelse för ett starkt 

varumärke 

 

I första delen av uppsatsens syfte förklarar vi att vi ville analysera och klargöra vilken 

betydelse merchandise, i form av kläder, får för att stärka artisters/bands varumärken. Vi har 

genom denna studie konstaterat att merchandise har en viss betydelse för skapandet av ett 

starkt varumärke även om dessa produkter inte är avgörande. Då merchandise är en 

kringprodukt till artistens kärnprodukt, det vill säga musiken, och därmed inte skulle kunna 

existera utan kärnprodukten så bör ansvariga därmed i första hand lägga stor vikt på att arbeta 
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med kärnprodukten. Detta för att skapa ett starkt varumärke och inte låta fokuset på 

merchandise blir allt för stort. En artists varumärke kan dock till viss del påverkas av 

merchandise, då denna är en produktkategori inom artistens verksamhet som artistens 

varumärke faktiskt exponeras på. Därför får inte merchandisens betydelse för varumärket helt 

glömmas bort, eftersom det konstaterats att dessa produkter har både en viktig roll ekonomisk 

samt marknadsföringsmässig. Det gör därmed att merchandise ändå blir en central del av en 

artists varumärke. 

En utvecklingsmöjlighet som vi kan se finns i musikbranschen idag kring just 

varumärkesbyggande och merchandise är att artister bör se merchandise som en del som kan 

påverka varumärket. Utifrån vår studie har det framkommit att merchandisebranschen många 

gånger inte sköts helt kontrollerat, eftersom många artister inte tänker på vikten av att se sig 

själva som varumärken. Deras produkter är därmed delar av varumärkesidentiteten. 

Merchandise är en marknadsföringskanal som artisten kan få betalt för vilket gör den både 

unik och fördelaktig och därför borde utnyttjas på ett effektivt sätt. Hanteras det rätt kan det 

absolut få en vikig betydelse.  

Anledningen till att det idag inte hanteras helt effektivt är just på grund av att artister inte 

alltid ser sig själva som företag. Detta kan ha sin grund i att det många gånger är känsligt för 

artister att bli allt för starkt ihopkopplad med kommersiell försäljning. Vi anser dock att det 

måste finnas en balansgång mellan företagsamhet och artistens konstnärliga verksamhet om 

de ska kunna jobba fram ett starkt varumärke. Därför måste artisten trots allt se på 

merchandise som en viktig faktor att hantera och inte vara rädd för att lägga större vikt vid 

utformningen av denna typ av produkter. Merchandiseansvariga måste vara noga med att inte 

försöka kommersialisera merchandise utan snarare bara möta fansens önskemål och samtidigt 

vara sann mot artistens identitet. Då känner kunderna och fansen sig trygga i varumärket. Vill 

fansen ha en vanlig t-shirt med stort tryck är det också det som borde tillverkas och utnyttjas 

tillsammans med artistens varumärke, för då blir det genuint. Något vi dock kan spekulera i är 

att många merchandiseansvariga kanske genom kundundersökningar skulle upptäcka att andra 

plagg än standard t-shirten kan var ett mer lockande alternativ som skulle kunna stärka 

varumärket ytterligare. 
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5.1.4 Besvarande av delsyfte 2 – Framtida utveckling 

 

I den andra delen av syftet ville vi studera om en framtida utveckling av merchandise kan 

stärka varumärket. Utifrån de tidigare nämnda faktorerna kring hur merchandiseansvariga bör 

hantera merchandise för att skapa ett starkt varumärke tycker vi oss se att en utveckling av 

merchandise i alla största grad skulle kunna stärka ett varumärke. Vi har kommit upp med en 

modell som förklarar just detta och vi menar på att merchandisebranschen idag är i behov av 

en utveckling. De ansvariga måste tillfredställa kunderna och förmedla artistens identitet ut 

genom artistens merchandise. Genom denna utveckling kommer artister att kunna skapa 

starkare varumärken. Idag är merchandise en del av varumärket men tar ingen större plats då 

denna inte prioriteras. Efterföljs dock våra råd kring hur merchandise bör hanteras kommer 

den kunna bli en större del av varumärket och därmed, med sina produktfördelar, stärka 

varumärket ytterligare.  

Figur 4. Hur merchandise kan komma att bli en större del av varumärket och även stärka det. 

Källa: Egen modell.  

 

Grunden i modellen är det vi redan tidigare diskuterat som de viktigaste aspekterna för att 

stärka ett varumärke nämligen kundanalysen och den genomtänkta identiteten. Genom att låta 

merchandise gå igenom dessa två steg anser vi att en enhetlighet mellan merchandise och 

identitet uppstår samt en tillfredställelse hos kunden. Detta resulterar i merchandise som en 

stärkande och större faktor i varumärket. Genom detta kan det strategiskt kontrolleras att 

imagen av varumärket utvecklas i linje med det artisten vill förmedla.  
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Vår åsikt är även att en utveckling av merchandise generellt kommer att ske på grund av den 

minskade CD försäljningen .Vi tror att fler artister kommer att börja ta merchandise mer på 

allvar när de förstår den viktiga ekonomiska faktorn bakom. Produkterna inom branschen 

kommer nog därmed att ytterligare utvecklas per automatik för att ge fördelar till artisternas 

varumärken.  

 

Vi har kommit upp med några mer konkreta förslag till hur en utveckling av 

merchandiseprodukter bör hanteras och vad merchandiseansvariga skulle kunna göra och 

tänka på för att stärka en artists varumärke. Dessa förslag kanske inte passar in på alla artister, 

och det är därför kundundersökningar är centrala. Dock är nedanstående punkter våra idéer 

och reflektioner som uppkommit under studiens gång.  

 Limited editions: Ta fram exklusivare kollektioner av merchandise i en begränsad 

upplaga. Detta för att skapa en hype kring en specifik produkt, som får fansen att vilja 

köpa produkten omgående för att inte gå miste om detta exklusiva 

merchandiseföremål. Eftersom fans är mer lojala än vanliga kunder är det troligt att 

dessa kommer vara intresserade av att äga exklusiva produkter för att visa just sin 

lojalitet och för att utåt sett kunna ses som ett äkta inbitet fan. 

 

 Utveckla merchandise efter artistens personliga stil: Detta eftersom fans många 

gånger ser upp till artisten och dennes personliga stil och därmed skulle kunna vara 

intresserad av klädesplagg som avspeglar det artisten själv bär. Fansen vill många 

gånger uttrycka sin egen identitet genom de varumärken som de gillar. Då artisten 

själv och det denne utstrålar blir grunden till själva varumärket skulle 

merchandisprodukter i linje med dennes personliga still vara till fördel för 

varumärkesbyggandet. 

 

 Utvärdera olika tryckmetoder: Eftersom trycket i form av loggor och likande blir en 

symbol för artisten och det denne står för måste merchandiseansvariga tänka på hur 

detta ser ut. Vi menar på att själva motivet inte är allt utan att även tryckmetoden bör 

utvärderas. Många tryck idag är av liknade trycktyp, och denna tryckmetod kanske 

inte alltid kan förmedla rätt varumärkesidentitet för alla artister. Detta bör tas i 

beaktning av merchandiseansvariga. Våra respondenter hävdar också att många tryck 

idag lätt slits bort, vilket gör att merchandisen då tappar sin marknadsföringsfunktion. 
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Det kan också vara negativt med ett tryck av sämre kvalitet eftersom om artistens 

kunder gång på gång blir missnöjda, kan det leda till att kunderna blir irriterade och 

väljer att inte köpa merchandiseprodukter i fortsättningen. Då trycket på 

merchandiseplagg består av artistens logga eller andra kännetecken som ska 

symbolisera artisten bör fokus ligga på att skapa ett starkt och hållbart tryck. Det finns 

idag andra typer av tryckmetoder som inte ger ett tryck som kan slitas på samma sätt. 

Därför borde merchandiseansvariga utvärdera dessa andra möjliga metoder för att se 

om det kan vara ett alternativ som skulle kunna lösa detta kvalitetsproblem. 

 

 Ta hjälp av varumärkeskonsulter: För att skapa merchandise som uttrycker rätt 

varumärkesidentitet bör merchandiseansvariga anlita varumärkeskonsulter då dessa är 

experter på hur företag ska hantera sitt varumärke.  Många merchandiseansvariga idag 

kan ansvara för flera delar inom en artists verksamhet, då inte bara merchandisen. 

Detta kan resultera i att de kanske inte har tid att fokusera på merchandisen och hur 

den ska utvecklas i enlighet med varumärket. 

5.1.5 Avslutningsvis 

 

Avslutningsvis vill vi tilllägga att det finns mycket att arbeta med kring merchandise som kan 

få ett varmärke att bli starkare. Det gäller bara att vara tydlig med sin identitet och förstå det 

värde merchandiseprodukter faktiskt har. Artister måste även vara mindre rädda för att se sig 

själva som företag och varumärkesägare och därmed våga ta till sig kundernas önskemål och 

åsikter. Vi hävdar att uttrycket kundskap, kunskap om dina kunder, är högst centralt för att 

lyckas. Det gäller att inte göra fel produkter som kan motarbeta varumärkesidentiteten, men 

görs inget utöver det vanliga sticker merchandisen inte ut. Nyckeln är att hitta en kombination 

där merchandisen speglar rätt identitet som avger rätt image och som uppfyller kundens 

önskemål.  
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Bilaga: Intevjuguide 

 

Bandrespondenter 

Allmänt/bakgrund 

-Vilken syn har du rent generellt på merch idag? 

-Vad är grundtanken bakom merch? Tror du det är olika för olika band/artister? 

- Tror du att merch används olika inom olika genres? I så fall, vilken genre är den mest 

utbredd inom? 

-Hur sköts merch i ditt band? Vem är ansvarig?/ Jobbar du med merch? Hur sköts merch hos 

dina band? Vem är ansvarig? Hur involverade är manager/artister? 

-Hur mycket merch köper ni in per år ungefär? 

-Vad tror du merch kommer få för betydelse i framtiden? 

Marknadsföring 

-Hur viktigt är merch för er? Ur ett marknadsföringsperspektiv samt ekonomiskt? Ses det som 

ett marknadsföringsverktyg? 

Varumärke 

-Kan utseendet på merchandisen påverka ert varumärke/image? 

-Kan försäljningställen bidra till hur varumärket uppfattas? 

-Var säljer ni merch? Varför? Var säljs det mest? 

-Kan fansens olika sätt att ta till sig och använda sig av merch påverka varumärket? 

Kund 

-Hur viktig är kundens åsikt i utformningen av merch? 

-Brukar ni göra undersökningar kring vad fansen vill ha för merchandise?  

-Vad är det som påverkar vilka typer av kläder ni köper in? Beror det mycket på det utbud 

som idag finns? Tycker du detta utbud är vad band/artister och kunder söker? 

-Tror du tjejer och killar ser olika på merch? 

-Är det viktigt med ett brett utbud? 

-Vad tycker du om att fansen gör om merch? Typ att de klipper sönder och designar om? 

-Hur viktigt är dessa faktorer vid inköp av merch? 

o Kvalitet 

o Passform/ design av plagget 

o Trycket 

o Pris 

Kundrespondenter 

 Vilken syn har du på merch idag? 



 

 

 

 Köper du merch? Varför/varför inte?  (Om inte, vad skulle kunna få dig att vilja köpa 

merch?) 

 Hur ofta? Varför? 

 Var köper du i så fall merch? Spelar försäljningsstället någon roll? Kan 

försäljningställen bidra till hur varumärket uppfattas? 

 Använder du den merch du har köpt? Om nej, varför? 

 Spelar priset någon roll? Är det fördyrt/för billigt? 

 Hur viktigt är: 

o   Kvalitet 

o   Passform/ design av plagget 

o   Trycket 

 

 Är det viktigt med ett brett utbud? 

 Tror du tjejer och killar ser olika på merch? 

 Hur tror du branschen ser på merch? 

 Ser du merch som ett marknadsföringsverktyg? 

 Tänker du på att du marknadsför bandet när du bär deras merch? 

 Är det viktigt för dig att göra just denna reklam? 

 Tycker du band/artister använder merchandise till sin egen fördel? 

 Har du själv designat om merchandise någon gång? om ja, varför? 

 Vad tror du merch kommer få för betydelse i framtiden? 

 

 Kan utseendet på merchandisen påverka bandet varumärke/image? 

 Kan fansens olika sätt att ta till sig och använda sig av merch påverka varumärket? 
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