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Titel: Artisten och innebörden av det personliga varumärket 

Bakgrund: Att se saker som varumärken är ett perspektiv som på senare tid blivit 

allt mer intressant i flera branscher. Musikbranschen är en av dessa branscher, där 

varumärkesperspektivet appliceras på artister och grupper. Även om perspektivet 

används i branschen är det mindre tydligt vad det innebär att se artister som 

varumärken. 

Syfte: Syftet är att beskriva vad det innebär att använda ett varumärkesperspektiv på 

artister och vad detta perspektiv kan ge för fördelar och nackdelar för de aktörer i 

musikbranschen som arbetar med artister. 

Forskningsfråga och syften är formulerade på följande vis: 

Vad innebär det att se artister inom musiksektorn som varumärken? 

Syftet är uppdelat i följande delsyften:  

Analysera och tydliggöra: 

-vad som är typiskt för varumärken relaterade till individer. 

-för- och nackdelar med att betrakta artister som varumärken. 

 

Metod: Metoden för uppsatsen är en kvalitativ studie. Den centrala 

informationsinsamlingen är sju intervjuer med personer som har en direkt koppling 

till arbete med artister eller arbete med marknadsföring av varumärken. 

Slutsatser: Eftersom vi har använt en kvalitativ metod innefattar uppsatsen inga 

generella slutsatser. De slutsatser som presenteras i sista kapitlet är ett resultat av 

denna specifika studie. Även om en kvalitativ metod inte är en grund för generella 

slutsatser är denna metod den främsta för att kunna komma denna typ av ämne nära. 

Vi presenterar därför även tendenser vi funnit i vår empiriska 

informationsinsamling. 



Abstract 

Title: The Artist and the meaning of the personal brand 

The purpose of this study is to understand and get increased knowledge about what 

it means to see artists as brands. What are the typical assets and what kind of 

advantages and disadvantages are distinctive when it comes to applying a brand 

perspective on artists. Brands are an important part of our lives today, and the 

benefit of seeing a company as a brand has made that not only big companies are 

interested in building brands. Beyond companies even persons now want to become 

brands. The new perspective in seeing persons as brands is interesting and 

something that made us curious to investigate. Individual persons are central for the 

music industry which is why we decided to focus on artists from the music industry. 

This study is based on a qualitative approach to achieve proximity and a deeper 

understanding for our subject. We interviewed seven people where four of them 

were selected because of their experience working with artist brands in the music 

industry. The other three people were selected because of their knowledge with 

personal brands and brands in general. The information that we collected through 

the interviews is the basis for our analysis and is presented in the fourth chapter of 

our essay. The qualitative approach on this study makes us unable to make any 

generalization regarding the topic which leads us to refer the reader to the last two 

chapters. 

Keywords: Personal brands, Artists as brands, Artist, Brands, Music Industry
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till bakgrunden av uppsatsens 

forskningsområde, med avsikt att ge en grundläggande förståelse för ämnet. Vidare 

diskuterar vi vårt valda problemområde och varför det finns ett intresse för att 

undersöka detta. Sedan presenterar vi vår forskningsfråga och vilket syfte vi har 

med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Varumärken finns överallt. I vårt vardagliga liv kommer vi hela tiden i kontakt med 

olika varumärken. På stan, i butiker, i idrottshallar och på konserter. Multinationella 

företag, lokala firmor, produkter och personer är alla kategorier med kända 

varumärken. Nyttan av att se ett företag som ett varumärke har gjort att det inte 

längre endast är de stora företagen som intresserar sig för varumärkesbyggande. 

Kapferer (2008:2) poängterar de många användningsområdena av 

varumärkesbyggande: 

“amazingly, all types of organisations or even persons now 

want to be managed as brands” 

Vidare nämner han fotbollspelaren David Beckham som såldes till en amerikansk 

fotbollsklubb för 250 miljoner dollar - ett pris fotbollsklubben hade råd med för att 

de blev ägare av varumärket David Beckham under avtalsperioden. Vidden av 

användandet av varumärkesstrategi framträder även när det appliceras på länder 

(Anholt, 2004). 

Innebörden av ordet varumärke har utvecklats till en bredare betydelse än att enbart 

märka varor. Detta kan spåras långt tillbaka i tiden. I exempelvis antika Grekland 

använde stenhuggare eller hantverkare egna märken på sina kreationer (Moor, 

2007). Egyptiska väggmålningar visar att egyptier brännmärkte sin boskap för 4000 

år sedan (Holger & Holmberg, 2002). Samma typ av brännmärkning (branding) har 

använts och används än idag av exempelvis amerikanska boskapsägare (Melin, 

1997). Jones (1986) förklarar användandet av varumärken som en utveckling från 

användandet av symboler. Han förklarar att symboler och märken från början 

användes som ett sätt att särskilja företaget och för att legalt skydda det. Vidare 
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menar han att konsumenter därigenom kunde skapa associationer till de olika 

företagens produkter genom deras symboler. Från att vara en typ av symbol har 

begreppet utvecklats. Märken och symboler används inte enbart för att urskilja ett 

företag från ett annat, utan även för att skapa en mental association till företaget 

som helhet. Kotler & Pfoertsch (2006:x) påpekar exempelvis att “branding is not 

only about creating fancy names and logos” 

Betydelsen av varumärkesstrategi hos exempelvis multinationella företag med 

erkända varumärken blir tydlig på grund av varumärkenas utbredning. Vad som är 

intressant är dock att intresset för varumärken tar nya perspektiv. Montoya & 

Vandehey (2002) skriver om det personliga varumärket, att skapa ett varumärke av 

en person. Detta exempel visar att varumärkesstrategi är ett aktuellt ämne och att det 

kan appliceras på flera branscher. Intressant är de branscher där den enskilda 

människan står i centrum. Skådespelare, artister eller idrottsstjärnor är varken 

produkter eller företag. Detta hindrar dock inte verksamma personer i dessa 

branscher att uppfattas som varumärken (Montoya & Vendehey, 2002). 

Musikindustrin är en typ av bransch där människan står i centrum, inte företag eller 

produkter (Wennman & Boysen, 2008). Det är därför intressant att studera hur ett 

varumärkesperspektiv påverkar bilden av individer i musikbranschen. Denna 

uppsats kommer att handla om individer som varumärken i musikindustrin. 

1.2 Problemdiskussion 

En av flera definitioner för varumärken är att det består av ett tecken eller en 

uppsättning tecken som intygar ursprunget av en produkt eller en tjänst, vilken 

skiljer sig från konkurrenternas (Kapferer, 2008). Varumärkets identitet tydliggör 

vad ett varumärke är genom de associationer som varumärket strävar efter att skapa 

eller uppnå, i syfte att etablera en relation mellan kund och varumärke (Aaker & 

Joachimsthaler, 2002). Varumärkesforskningen har länge enbart handlat om 

varumärken kopplade till produkter, tjänster och företag. 

Tom Peters introducerade 1997 ett outforskat område, samt presenterade ett nytt 

synsätt på varumärken inom marknadsföring, med sin artikel “The Brand Called 

You”. Peters menar att i dagens samhälle, där individen står i fokus, måste 

människan vara sitt eget varumärke (Peters, 1997). Genom att människor bygger 

upp ett varumärke av sig själva skapar de en förenklad bild av sig själva, vilket i sin 
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tur skall bidra till att de skapar ett gott intryck på omgivningen (Haig, 2005a). 

Litteraturen om personliga varumärken handlar till stor del om privatpersoner. Detta 

är ett sätt att utmärka sig i mängden och att därigenom kunna skaffa ett arbete 

(exempelvis Elmore, 2010; Montoya & Vendehey, 2002; Sandin & Frykman, 

2010). Vi vill flytta fokus från privatpersonerna. Något som saknas inom området är 

fokus på professionella människor som använder sitt varumärke för att livnära sig 

på det. Personer som exempelvis artister. Montoya & Vendehey (2002) skriver om 

hur personliga varumärken kan användas och beskriver detta med exempel som 

Madonna, Tiger Woods, Oprah Winfrey och Michael Jackson. De nämner däremot 

inte om det är någon skillnad på dessa och privatpersoner. 

I rubrik 1.1 nämnde vi Kapferers (2008) exempel på en fotbollspelare som ett 

varumärke. Ett annat aktuellt exempel på personer som varumärken är Madonna. 

Hon har ett varumärke som gör att människor betalar stora pengar för att se hennes 

konserter (Bolmesson, 2009). Att personer ses som varumärken är redan accepterat, 

men den teoretiska kopplingen är inte lika tydlig. Vi ställer oss frågande till om 

personer som varumärken fungerar på samma sätt som företag som varumärken. 

Ett begrepp som väcker frågor gällande personer som varumärken är identitet. 

Varumärkesidentitet är en viktig del i varumärkesstrategi (Kapferer, 2008). 

Varumärkesidentiteten är kopplad till företagets vision och mening, och hjälper till 

att skapa associationer till varumärket (Aaker, 2010). Det handlar om den internt 

eftersträvande bild som företaget vill att målgruppen skall uppfatta (Mårtensson, 

2009). Personer har också en identitet. I kulturstudier handlar identitet främst om 

klass, kön och etnicitet (Ehn & Löfgren, 2001). Frågan är om personer som 

varumärken då har två identiteter. Identitet är även nära kopplat till image, vilket 

inom varumärkesstrategi är en bild över hur kunder uppfattar varumärket. Image är 

även ett begrepp som används i artistsammanhang, i detta fall innebär image hur en 

artist uppfattas av publiken. 

Musikbranschen handlar till stor del om upplevelser och är därför mer 

tjänsteorienterad än produktorienterad (Kusek & Leonhard, 2005). Enligt Grönroos 

(2008) finns det olika strategiska perspektiv som företag inom olika branscher kan 

utgå ifrån för att öka sitt värdeskapande gentemot kunden. Serviceperspektivet är ett 

av perspektiven. Detta handlar om att företag utgår ifrån att det krävs ett förstärkt 

erbjudande eftersom själva kärnerbjudandet inte räcker till gentemot 
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konkurrenternas erbjudande. Ett förstärkt erbjudande med hjälp av service gäller 

både tjänste- och tillverkningsföretag. Tjänster är immateriella vilket gör det svårt 

att bedöma innehållet innan individen upplevt tjänsten (Edvardsson, 1996). Typiska 

särdrag för tjänster är samproduktion där kund är medproducent, variation på grund 

av kundens unika krav, samt att tjänster konsumeras samtidigt som de produceras 

(Wilson, Zeithaml, Bitner, Gremler, 2008). Att konkurrera med hjälp av tjänster är 

betydelsefullt i alla branscher och dessutom inte något nytt, då tjänsteföretag alltid 

handlat utifrån förmågan att konkurrera med tjänster (Grönroos, 2008). 

Desai & Waller (2010) förklarar varumärkets betydelse som konkurrensfördel. 

Konsumenter konfronteras oftast med ett brett spektra av produkter och tjänster som 

skulle kunna tillfredsställa deras behov (Dahlén, 2002). Detta innebär att det blivit 

svårare för företag, men även för artister, att locka till sig fler kunder. Genom att 

använda varumärken på ett sätt där de skiljer sig från mängden och uppfattas som 

något unikt säkrar varumärkesbyggaren framgången och överlevnaden av ett 

varumärke (Mårtensson, 2009). Något som förändrat marknaden av musik på senare 

tid är teknikutveckling och globalisering (Kusek & Leonhard, 2005). Detta har inom 

servicesektorn i nöjesbranschen bidragit till både för och nackdelar. En fördel med 

teknikutveckling är att effektivare transport- och kommunikationsmedel så som 

mobiltelefoni, billiga flyg, samt tillgänglighet till internet bidragit till öppnare 

gränser mellan länder, att avstånd krympt, samt att produkter från andra länder blivit 

mer lättillgängliga (Lathrop, 2007). Artister kan exempelvis enklare rikta sig till en 

internationell marknad. En nackdel kan vara att globaliseringen leder till att 

produktutbudet blir för stort. Alla produkter som individer köper på en dag, samt 

reklam som individen utsätts för, gör att det blir svårt att komma ihåg alla 

erbjudanden, vilket i sin tur leder till att det är svårt att nå ut med sin 

marknadsföring (Dahlén, 2002). Bland annat blir det allt svårare för artister att 

lyckas med en meningsfull exponering då det blivit fler artister som försöker få 

uppmärksamhet via olika digitala distributionskanaler (Kusek & Leonhard, 2005). 

Betydelsen av att bygga ett varumärke i dagens samhälle är den viktigaste aspekten 

för en affärsverksamhet då varumärkets framgång motsvarar affärsframgångarna 

(Haig, 2005a). Frågan är om det innebär någon skillnad att applicera ett 

varumärkesperspektiv på artister och om detta perspektiv påverkar 

marknadsföringen av artister. 
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Diskussionen under rubrik 1.2 har visat att ett varumärkesperspektiv används i flera 

branscher. Genom aktuell litteratur inom området varumärke kan vi konstatera att 

det är ett aktuellt ämne, att se företag eller produkter som varumärken för att kunna 

förmedla en enhetlig bild till marknaden. Vad som är särskilt för musikindustrin är 

att den viktigaste aktören, artisten, är en individ. Att även individer kan vara 

varumärken är konstaterat av vissa författare som presenterades ovan. Men det finns 

mer att tydliggöra när det kommer till artister och varumärken. I den här 

diskussionen har vi intresserat oss för innebörden av att se individer som 

varumärken. Med fokus på musikbranschen har vi på denna grund formulerat 

följande forskningsfråga: 

Vad innebär det att se artister inom musiksektorn som varumärken? 

1.4 Syften 

Våra syften med uppsatsen är att analysera och tydliggöra: 

-vad som är typiskt för varumärken relaterade till individer. 

-för- och nackdelar med att betrakta artister som varumärken. 

1.5 Förklaring & Avgränsning 

Genom presentationen av vår forskningsfråga och våra syften har vi tydliggjort att 

vi har avgränsat oss till att diskutera artister i musiksektorn som varumärken. Med 

hänvisning till vårt första delsyfte vill vi dock påpeka att detta fokuserar på vad som 

är typiskt för varumärken relaterade till individer. Vad som är intressant i detta 

delsyfte är innebörden av att se en individ som ett varumärke, därför diskuterar vi 

inte uteslutande artister i musikbranschen i förhållande till detta delsyfte. Vi har vi 

dock avgränsat oss till individer i likställda positioner som artister, som exempelvis 

författare, idrottsstjärnor, konstnärer, filmstjärnor och tv-personligheter. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi valt för vår uppsatsprocess. Vi 

presenterar forskningsmetod, vår informationsinsamling och validiteten i 

informationen. Vi ger även en övergripande beskrivning över hur processen sett ut, 

från början till slut. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Med utgångspunkt i vårt valda ämne och vårt syfte, passar den kvalitativa metoden 

bäst in på vår uppsats. Kvalitativ metod handlar om en observation där forskaren 

under längre tid ägnar sig åt informationsinsamling för att skapa sig en djupgående 

förståelse av ett problem (Andersen, 1998). Till skillnad från kvantitativ forskning 

inriktar sig kvalitativ forskning snarare på ord än siffror (Bryman, 2011). Metoden 

innebär att karaktärisera samt att klargöra framträdande drag eller egenskaper av ett 

fenomen (Repstad, 2007). Typiskt för kvalitativa studier är att forskaren deltar i 

observationen genom att medverka i de sociala processerna som studeras (Grønmo, 

2006). Vår kvalitativa studie utmärkte sig genom att vi genomförde intervjuer med 

utvalda personer i musikbranschen, samt personer med god kännedom om 

varumärken. Vi valde ut ett fåtal personer med stor kunskap om vårt ämnesområde 

för våra intervjuer, och kunde på så sätt djupgående studera vårt valda ämne. 

Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning utmärker sig genom en induktiv 

aspekt där teorin väljs ut på grundval av forskningsresultaten.  Han menar vidare att 

metoden utmärker sig genom att forskaren grundar observationen på hur 

intervjupersonerna tolkar sin verklighet. Genom att forskaren har långvarig kontakt 

med försökspersonen blir forskaren “subjektiv” då denna står innanför studien som 

genomförs (Olsson & Sörensen, 2011). Fokus ligger på den information som är 

unik, säregen och avvikande samt att samlingen av information har nära anknytning 

till den verklighet som forskaren är intresserad av att undersöka (Holme & Solvang, 

1997). 

Anledning till att vi valt den kvalitativa metoden är på grund av att den är mest 

relevant för vårt ämne. Genom att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt har vi fått 

den närhet och kunskap som behövs för att besvara vårt syfte på ett trovärdigt sätt. 
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2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är förstahandsinformation och föredras ofta framför sekundärdata då den 

sekundära datan kan vara utsatt för skevhet och feltolkning (Jakobsson, 2011). 

Olsson & Sörensen (2011) förklarar primärdata som den information forskaren själv 

samlar in. För insamlingen av primärdata till den här uppsatsen har vi använt oss av 

intervjuer. 

Patel & Davidsson (2011) menar att vanligast när det gäller kvalitativa intervjuer är 

en låg grad av strukturering. Med detta menar de att frågorna som ställs i intervjun 

ger intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Även Repstad (2007) 

framhåller att kvalitativa intervjuer oftast har en låg struktureringsgrad, för att 

intervjupersonen ska kunna besvara frågorna på sitt eget sätt, utifrån sitt eget 

kunskapsområde. Vad gäller kvalitativa intervjuer finns det även en fråga om 

graden av standardisering. Patel & Davidsson (2011) benämner graden av 

standardisering som den ordning på intervjufrågor intervjuaren använder. De menar 

att frågorna kan ställas i en bestämd ordning, det vill säga en hög grad av 

standardisering, eller ställas i den ordning som passar bäst i det enskilda fallet, 

vilket är en låg grad av standardisering. 

Vi har i våra genomförda intervjuer använt en låg grad av strukturering och en låg 

grad av standardisering. Vi har färdigställt en intervjuguide med olika teman vi sett 

oss behöva diskutera med intervjupersonerna, istället för att använda oss av direkta 

frågor. I början av intervjuerna har vi grundligt presenterat uppsatsens ämne för att 

försäkra oss om att intervjupersonerna förstår vad vi vill diskutera. Genom att 

klargöra ämnet och sedan använda intervjuguiden har vi kunnat styra 

intervjupersonerna minimalt, men ändå fått dem att hålla sig inom ramarna för vårt 

syfte. Detta har gjort att de diskuterat ämnet utifrån sitt eget kunskapsområde. På så 

sätt har vi fått svar på våra frågor samtidigt som vi inte färgat intervjupersonernas 

svar med våra egna tankar. Bryman & Bell (2011) nämner ostrukturerad och semi-

strukturerad som de vanligaste typer av kvalitativa intervjuer. Den semi-

strukturerade förklarar de som ett tillvägagångssätt där intervjuaren har en lista med 

ämnen att diskutera, men att intervjupersonen har stort utrymme i hur svaren kan 

ges och att följdfrågor anpassas efter intervjuperson. Ostrukturerad förklarar de som 



 8 

att forskaren oftast enbart ställer en fråga för att sedan låta intervjupersonen tala helt 

fritt. Vår intervjumetod har varit den Bryman & Bell (2011) kallar semi-strukturerad 

i och med att vi ledde intervjupersonerna genom intervjun med hjälp av en på 

förhand konstruerad intervjuguide. 

Repstad (2007) framhåller att det är viktigt att de personer som är aktuella för 

intervju har viktig och relevant information att ge när det gäller projektets syfte. 

Han menar att det är frågeställningen eller problemformuleringen som avgör vem 

som blir aktuell att intervjua. När det gäller primärkällor menar Holme & Solvang 

(1997) att det är viktigt att diskutera vilken närhet eller avstånd källan har till det 

den berättar. För att uppfylla vårt syfte har vi valt ut två olika typer av 

intervjupersoner. Den första gruppen är direkt kopplade till musikbranschen. Vi 

kallar dessa för de närmsta aktörerna runt en artist och de består av personliga 

managers och personer som arbetar på skivbolag. Den andra urvalsgruppen har 

bestått av personer som arbetar med marknadsföring och marknadsföring av 

varumärken. Genom dessa intervjupersoner har vi lyckats täcka in hela vårt ämne 

eftersom det handlar om artister som varumärken. 

Personerna vi valde att intervjua är följande: 

Hugo Scherman, VD för det oberoende Stockholmsbaserade musikbolaget Family 

Tree Music sedan våren 2010. Family Tree Music består av tre så kallade labels och 

ett management. De tre lablarna är Razzia Records, Catchy Tunes och Family Tree. 

Artister som Family Tree Music jobbar med är bla Peter Jöback, Timo Räisinen, 

Hello Saferide, Maia Hirasawa, In Flames och September. Hugo har tidigare även 

arbetat på skivbolagen Warner Music Sweden, LED Records, S56 och är utbildad 

gymnasielärare i ämnena historia och religion. 

Mårten Aglander, VD för Stockholmsbaserade skivbolaget Roxy Recordings. 

Artister som Roxy jobbar med just nu är bla Agnes, Orup, Sarah Dawn Finer, 

Malena Ernman och Eric Saade. Mårten har tidigare varit VD för Universal Music 

Sweden under 5 års tid samt arbetat på Warner Music Sweden bla som 

marknadschef. 

Marie Dimberg, VD för Stockholmsbaserade artistmanagementet D&D 

Management & Consulting. Marie har tidigare arbetat på EMI Music Sweden i 13 

års tid och var EMI‟s framtidslöfte som kommande VD för EMI Sverige när hon 
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valde att sluta för att starta managementbolaget. Klienter på D&D består av Roxette, 

Peter Jöback, Cookies N Beans, Familjen, Jonas Åkerlund, Sissela Kyle och Agnes. 

Magnus Skogsberg Tear, VD för produktionsbolaget Happytear, creative 

director/regissör, designer, artist och skådespelare. Magnus driver 

produktionsbolaget Happytear och designföretaget Skogsberg & Smart. Han har 

tidigare även varit stylist och är just nu aktuell med den egna showen “Sean-

Magnus älskar man”. 

Per Rosenqvist, marknadschef för fotbollsklubben Kalmar FF. Per har tidigare 

arbetat inom reklambranschen, bland annat på Roxx reklambyrå i Vimmerby. Han 

har även varit marknadsförings- och sponsoransvarig för Hultsfredsfestivalen. 

Mikael Gordon Solfors, vice VD för 2E Group och Wallmans Nöjen. Innehar även 

diverse styrelse- och hedersuppdrag för några av landets stora varumärken inom 

transport-, event- och restaurangindustrin. 

Ola Spännar, ämnesansvarig för Strategisk kommunikation och pr samt ansvarig 

för PR Management på kommunikationsskolan Berghs. Ola har tidigare arbetat 

inom pr och digital kommunikation i över 10 års tid både i Sverige och 

internationellt. 

Huvuddelen av intervjuerna har utförts genom ett personligt möte på en av 

intervjupersonen bestämd plats. För att intervjuerna inte skulle kännas som ett 

förhör utan som ett samtal valde vi att spela in istället för att anteckna dem. 

Samtliga intervjupersoner var medvetna om inspelningen och godkände detta på 

förhand. Två personer intervjuades även genom telefon, på grund av distans och 

tillgänglighet. 

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundär information handlar om den information som inte innefattar 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (Patel & Davidsson, 2011). I 

vår uppsats har vi använt oss av litteratur i form av böcker, artiklar och 

internetkällor som artiklar. Uppsatsen består främst av böcker och artiklar men vi 

har även använt oss av litteratur och information på internet. Vidare har vi använt 

oss av bilddokument för att göra uppsatsen lättförståelig och intressant. Genom 

detta val av sekundärdata har vi försökt att få en ökad trovärdighet samtidigt som vi 
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försökt redogöra för en ökad förståelse för vad det innebär att se artister som 

varumärken. Det finns för och nackdelar med sekundärinformation. Bryman & Bell 

(2011) menar att det finns risk för brist på förtrogenhet på informationen då 

forskaren själv inte är med i sammanhanget när informationen lämnas vilket kan ses 

som en nackdel. Vidare poängterar författarna att forskaren inte har någon kontroll 

över kvaliteten av informationen. För att få en ökad tyngd och trovärdighet på vår 

sekundära information har vi främst använt oss av litteratur ifrån Kalmar 

universitetsbibliotek. Förutom de specifika teorier vi valt ut utifrån vårt syfte har vi 

även sett oss behöva använda grundläggande, trovärdiga, klassiska 

varumärkesteorier, för att kunna tydliggöra vad ett varumärke är och för att kunna 

ge läsaren en enhetlig bild över varumärken generellt. Dessutom har vi använt oss 

av Business Source Premier för att få fram artiklar. Detta är en databas med 

akademiska och vetenskapliga artiklar inom företagsekonomin 

2.3 Kunskapsprocessen 

Det första vi gjorde var att diskutera ämnet. Tanken med uppsatsen var att kunna 

nyttja gruppens arbetslivserfarenhet. Dels för att få en bra empirisk grund till 

uppsatsen och dels för att undersöka om uppsatsen skulle kunna utmynna i något 

som kunde skapa värde i arbetslivet. Vi var överens om att varumärken relativt 

nyligen blivit populärt att arbeta med inom musikbranschen och bestämde därför att 

detta skulle vara det centrala i uppsatsen. Det första förslaget på infallsvinkel var att 

göra en fallstudie på två artister vi hade god tillgänglighet till. När vi genomförde 

våra intervjuer med de personer som stod dessa artister nära märkte vi att deras 

kunskap om musikbranschen var så pass stor att vi inte behövde fokusera på de två 

artisterna utan att vi istället kunde ha ett bredare artistperspektiv. 

Samma dag som kursen officiellt startade genomförde vi våra första intervjuer. 

Trots detta anser vi inte att vi var för tidigt ute. För det första hade vi möjlighet att 

komplettera intervjuerna ifall det skulle visa sig att de inte blev uttömmande. För 

det andra var vårt syfte tillräckligt tydligt för att kunna användas till att ställa frågor. 

Vi har även sedan tidigare studerat varumärken och repeterade varumärkesteori 

innan intervjuerna genomfördes. Det första steget i repetitionen av 

varumärkeslitteraturen var att undersöka grundläggande varumärkesteori och om det 

fanns varumärkesteori med inriktning på artister eller människor. Det visade sig att 
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litteraturen inom detta område var tunn, även om de ledande varumärkesforskarna 

ibland kunde nämna att även personer kunde ses som varumärken. Våra 

litteraturstudier fick därför utökas till andra områden som musiklitteratur och 

tidskrifter inom musikbranschen. Artister som varumärken är till viss del diskuterat 

i denna typ av litteratur, men det framgår inte varför varumärkesperspektivet blivit 

allt mer relevant även i musikbranschen. 

Jakobsson (2011) förklarar att det finns två motsatta sätt att resonera eller dra 

slutsatser på inom vetenskapsteori, deduktion och induktion. Deduktion förklarar 

han som att forskaren går från det generella, helheten, till delarna, alltså att 

forskaren utgår från teori och sedan prövar denna genom hypoteser. Induktion 

förklarar han precis motsatt; forskaren går från delarna till helheten, från det 

specifika till det allmänna. Induktion kan därför översättas till “teorigenererande” då 

forskaren utgår från empiri med syfte att generera en teori. Olsson & Sörensen 

(2011) styrker detta resonemang och förklarar induktion som att forskaren utgår 

från verkligheten och deduktion som ett sätt att utgå från allmänna principer för att 

dra slutsatser om enskilda företeelser. Vi skulle vilja påstå att vi i vår process utgått 

från en induktiv ansatts. Trots detta har vi sedan tidigare kunskap om 

varumärkesteori, vilket gör att det även skulle kunna ses som att vi arbetat 

deduktivt. Enligt Jakobsson (2011) kan en kombination av induktion och deduktion 

kallas för en abduktiv ansats. 

Efter litteraturgenomgången och de första intervjuerna valde vi ut de teorier vi 

ansåg vara relevanta och nödvändiga för att undersöka vårt problemområde. Sedan 

återgick vi till intervjuerna och transkriberade dessa, för att få en översikt på 

materialet och kunna hitta teman i vad de olika personerna berättat. Efter detta 

genomförde vi ytterligare två intervjuer för att få fler infallsvinklar på vissa ämnen 

tidigare intervjupersoner diskuterat. Även dessa intervjuer transkriberades. Nästa 

steg i uppsatsprocessen var att analysera det empiriska materialet med hjälp av den 

teoretiska grunden. Baserat på denna analys skrev vi det avslutande kapitlet, vilket 

är våra slutsatser av problemområdet, svar på syftet och egna reflektioner. 

2.4 Validitet 

Enligt Denscombe (2004) handlar validiteten om att forskaren bör ställa rätt frågor, 

endast ta med information som är relevant för undersökningens ändamål och även 
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reflektera över sanningsenligheten i informationen. Patel & Davidson (2011) menar 

att validitet i informationsinsamlingen handlar om att forskaren lyckas skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning av det som studeras. Denscombe (2004) 

menar att informationen är läsarens garanti för att forskningen inte är baserad på 

undermålig data eller felaktiga tolkningar, och därför måste forskaren kunna visa att 

informationen är relevant, autentisk och verklig. För att samla in valid information 

har vi intervjuat personer med stor kunskap om ämnet och i våra intervjuer utgått 

från vår forskningsfråga och syften. Däremot har vi en viss närhet till vissa 

intervjupersoner som gjort att de besvarat frågor ofullständigt i tanke av att de utgår 

ifrån att vi redan vet svaret. För att komma ifrån detta har vi i största möjliga mån 

informerat intervjupersonerna om att de inte ska värdera vår närhet till 

musikbranschen eller till varumärken i deras svar, utan besvara frågorna på ett sätt 

som om de svarade någon utan tidigare erfarenhet. På så sätt tror vi att vi fått 

fullständiga svar, istället för att intervjupersonerna bortser från sådant de anser att vi 

själva redan vetat. I närhet till begreppet validitet finns begreppet reliabilitet. 

Merriam (2009) förklarar att reliabilitet främst förekommer i kvantitativa metoder 

och att det där betyder att samma resultat kan fastställas med samma fråga vid olika 

tillfällen I den kvalitativa metoden är inte detta genomförbart och därför framhäver 

hon att reliabilitet i den kvalitativa metoden handlar om ifall den insamlade 

informationen är förenlig med undersökningens resultat. 

Holme & Solvang (1997) förklarar den kvalitativa forskningsmetoden som en 

modell som bygger på en analytisk åtskillnad mellan en värderingsmässig 

uppfattning och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse som studeras. De 

menar att alla människor har egna subjektiva referensramar som kommer av deras 

bakgrund. Dessa subjektiva referensramar resulterar i subjektiva värderingar som 

tillsammans med fakta kommer att vara en forskares förutsättningar för att 

undersöka en viss företeelse. Repstad (2007) menar att detta avgör hur forskare 

tolkar företeelser, och kallas för hermeneutisk process. Enligt Patel & Davidson 

(2011) närmar sig den hermeneutiska forskaren forskningsobjektet subjektivt utifrån 

sin egen förståelse och ser denna subjektiva kunskap och erfarenhet som en tillgång 

till att förstå forskningsobjektet istället för att se det som ett hinder. Holme & 

Solvang (1997) menar att den kvalitativa forskningsprocessen och framväxten av 

resultat sker i ständig växelverkan mellan teori och empiri. Anledningen till att vi 
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diskuterar hermeneutik är inte för att vi använt det exakta angreppssättet i vår 

uppsats. Vi vill dock visa att vi är medvetna om att vi har personliga och subjektiva 

uppfattningar om vårt valda ämne. Vi tror dock att så länge vi är medvetna om att vi 

undermedvetet är subjektiva kan vi förhålla oss till uppsatsen på ett sådant sätt att 

vår subjektivitet inte får en betydande eller negativ roll för uppsatsens syfte. Vidare 

tycker vi att vi lyckats med den växelverkan mellan teori och empiri som Holme & 

Solvang (1997) beskriver. Vår uppsatsprocess började med teoretisk genomgång av 

varumärkeslitteratur och tack vare att vi gjorde intervjuer så pass tidigt i processen 

har vi kunnat varva teori och empiri igenom i stort sätt hela processen. 

2.5 Metodkritik 

Kjær Jensen (1995) menar att det finns flera skäl för tveksamhet till den kvalitativa 

forskningen då information insamling sker på ett ostrukturerat sätt. Nackdelen med 

detta tillvägagångssätt är att det är omöjligt att frigöra forskaren från studien och att 

låta studien vara opåverkad (Holme & Solvang, 1997). Vi har i vår uppsats försökt 

minimera vår påverkan på de personer som vi intervjuat genom att vara medvetna 

om vår påverkan och genom att undvika att ställa ledande frågor till våra 

intervjupersoner. Bryman & Bell (2011) framhäver att forskare med kvalitativt 

tillvägagångssätt oftast har en brist i sin argumentation om varför forskaren valt att 

studera ett område. Vi har därför medvetet tydliggjort orsaker till våra forskningsval 

genom att förklara våra val i kunskapsprocessen. För att kunna ge en grundläggande 

beskrivning av vårt huvudämne har vi i det teoretiska avsnittet tagit upp teori som 

enbart ger en grundläggande förklaring till området och ibland inte direkt till vårt 

problemområde, dock anser vi denna teori nödvändig för att kunna förstå 

huvudområdet varumärken. 

En risk som med den kvalitativa metoden är att forskaren feltolkar den information 

som lämnas då forskaren själv deltar i studien (Bryman & Bell, 2011). För att 

minimera feltolkningar i den information som lämnats har vi valt att gör 

ljudupptagningar på våra intervjuer. Därefter transkriberades intervjuerna noggrant 

för att förhindra möjliga feltolkningar och för att presentera informationen på ett 

korrekt sätt i uppsatsen. För att minimera feltolkningar har vi dessutom diskuterat 

informationen mellan varandra samt att vi skickat informationen som vi använt till 

de personer som vi intervjuat för godkännande. En svårighet med den kvalitativa 



 14 

metoden är att det kan uppstå tillförlitlighetsproblem (Kjær Jensen, 1995). Till 

exempel finns det risk för att våra intervjupersoner lämnat annan information än vad 

vi efterfrågat då intervjupersonen trodde att det var det svar som vi frågade efter. 
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3. Teoretisk referensram 

Syftet med detta kapitel är att presentera en teoretisk grund för uppsatsens ämne. Vi 

har delat upp kapitlet i fem huvudområden vilka vi benämner Varumärken, 

Identitet, Image & Positionering, Personliga varumärken och Kunden. Syftet med 

denna teoretiska grund är att presentera vad som tidigare är skrivet inom ämnet 

samt att fungera som ett stöd i analysen av det empiriska materialet. 

3.1 Varumärken 

Varumärken är det centrala ämnet i den här uppsatsen. För att kunna diskutera 

artister som varumärken behöver vi även diskutera varumärken generellt. Vi 

kommer därför att presentera varumärkets definition och vilken innebörd 

varumärken har i marknadsföring. Vidare i kapitlet presenterar vi 

tjänstevarumärken och vad som är typsikt för varumärken i tjänstesammanhang. 

3.1.1 Varumärkets definition 

Enligt Kapferer (2008) finns det lika många definitioner av varumärken som det 

finns varumärkesforskare. Han påpekar dock att det finns en klassisk definition 

myntad av Keller (1998) som menar att ett varumärke är en uppsättning av mentala 

associationer, som innehas av konsumenten, som bidrar till det upplevda värdet av 

en produkt eller tjänst (Kapferer, 2008). Detta styrks av Mårtensson (2009) då hon 

menar att marknadsförare anser att mervärden av en produkt ingår i det som kallas 

för varumärken. Mervärden är de associationer som konsumenten har till 

varumärket. De Chernatony, McDonald, Wallace (2011) menar att ett varumärke är 

ett kluster av funktionella och emotionella värden som gör att organisationer kan ge 

ett löfte om en unik upplevelse. Med varumärken som referenspunkt kan 

konsumenter snabbt göra jämförelser mellan exempelvis olika produkter och 

därigenom avgöra vilket som är det bästa köpet (Sandberg, 2009). Människor 

förälskar sig i varumärken, litar på dem, utvecklar starka lojaliteter till dem, köper 

dem och tror på deras överlägsenhet (Wheeler, 2006). Människor köper ett 

varumärkes omsorgsfullt utformade ideologi, dess DNA, värderingar och image 

(Atkin, 2004). 

Inom marknadsföring definieras ett varumärke som ett namn, term, design, symbol 
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eller annat kännetecken som identifierar en säljares vara eller tjänst från de av andra 

säljare (Andersson, Paul & Bennett, 1988). En liknande definition styrks av Keller 

(2008) som hänvisar till the American Marketing Association (AMA). Hammond 

(2008) menar att ett varumärke är den totala sensoriska upplevelse en kund har med 

ett företag och dess produkt eller tjänst. Kotler & Pfoertsch (2006) förklarar att ett 

varumärke är emotionellt, har en personlighet och fångar både hjärtat och sinnet hos 

dess konsumenter. Rowden (2000) hävdar att varumärken inte kan skapas av företag 

utan att det är konsumenter som skapar varumärken. Han menar att företag bygger 

upp en varumärkesidentitet och att det är upp till konsumenterna att erkänna denna 

identitet som ett varumärke, för det är identiteten som är varumärket, inte skaparen 

av varumärket. 

Hague & Jackson menar att uppmärksamheten kring varumärken uppstod på grund 

av att det visat sig att kunder inte enbart fattar rationella beslut utan även är 

mottagliga för emotionella argument (Melin 1997). Idag avgör själva varumärket 

om en affärsverksamhet lyckas då varumärkets framgångar motsvarar 

affärsframgångarna (Haig 2005a). Dahlén & Lange (2009) menar att genom att 

använda ett varumärke får ett företag affärsmöjligheter och kan samtidigt vara 

flexibel i sina produktkategorier då man med ett varumärke inte behöver begränsa 

sig till en specifik produkt. Författarna fortsätter med att påpeka att det inte bara är 

företag som drar nytta av varumärken då varumärken tjänar som informationsbärare 

och ger kunder en möjlighet att uttrycka sig själva genom att bära varumärket och 

ger även kunderna möjlighet att se vilka andra som konsumerar varumärket. En 

annan anledning till att märken blivit betydelsefulla är att de är viktiga för personers 

identitetskapande då individer använder ett varumärke för att visa vilka de är, både 

för sig själva och för andra (Bengtsson & Östberg, 2011). 

3.1.2 Varumärkets kapital 

Ett varumärke innehar ett visst kapital (vi har likt Melin, 1997 valt att använda 

översättningen varumärkeskapital för det engelska begreppet brand equity). 

Marconi (2000) menar att ett varumärke är ett namn och att varumärkeskapital är 

värdet av det namnet. Varumärkeskapital handlar om det faktum att marknadsföring 

av exempelvis en vara ger olika utfall beroende på om varan identifieras genom ett 

varumärke eller om den inte gör det (Keller, 2003). Kapferer (2008) styrker detta 
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resonemang genom att förklara varumärkeskapital som något som påverkar 

försäljning beroende på om varumärkets namn finns på en produkt eller inte. 

Keller (2003) förklarar att branding i grunden handlar om att förse produkter och 

tjänster med styrkan av varumärkets kapital. Aaker (2010) påpekar att 

varumärkeskapitalet skapar värde både för företaget och för konsumenterna, något 

som Melin (1997) uttrycker som att om varumärket skapar värde för konsumenterna 

bidrar detta till att skapa värde för varumärkesinnehavaren. Urde (1997) tillägger till 

detta att varumärket även kan ses som en riskreducerande faktor för konsumenter. 

Melin (1997) påpekar även att tillgångarna i varumärkeskapitalet är immateriella, 

vilket han menar är genomgående för varumärkesstrategi, att företags intresse mer 

gått från materiella till immateriella tillgångar. Ett exempel på varumärkes 

immateriella värde är när McDonalds före detta VD sa att om alla McDonalds 

fysiska tillgångar skulle försvinna i en naturkatastrof skulle företaget direkt få låna 

pengar för att bygga upp alltsammans igen, på grund av att deras varumärke 

värderades högre än deras materiella tillgångar (Greenburg & Naím, 2001). 

Diskussionen om varumärkeskapital kan summeras med Keller (2003) som menar 

att i grunden betonar begreppet varumärkeskapital vikten av varumärkets roll i 

marknadsföringsstrategier. Dahlén & Lange (2009) styrker detta och menar att 

varumärket är det mest centrala verktyget för marknadsförare och att 

marknadsförare därför bör se till att arbeta med att bygga rätt associationer till sitt 

varumärke. 

3.1.3 Service brands 

Hultén et al. (2008) menar att postmodernismen bidragit till individualisering som 

livsstil och massproduktion ersatts av massindividualisering, på grund av digital 

teknologi och dess möjlighet till ett större utbud produkter och prisvarianter. Han 

poängterar även att den tidsanda och samhällskultur vi lever i nu kännetecknas av 

konsumtion av varumärken. Välfärden i västvärlden har bidragit till att marknaderna 

uppnått en mättnad och konsumtionen har övergått från nödvändighet till nöje 

(Kapferer 2008). Istället har märken blivit betydelsefulla för personers 

identitetsskapande då de visar vem människan är och vilka grupper människan vill 

tillhöra (Bengtsson & Östberg, 2011). Boedeker (1995) talar om en typ av 

konsument som söker nöje och upplevelser i sin shopping där service värderas i 



 18 

högre grad. Arnold & Reynolds (2003) menar att sökandet av nöjesupplevelsen, för 

vissa kunder, är själva nöjet, vilket kan vara överlägset själva köpet och erhållandet 

av föremålet. Även Mossberg, (2003) nämner att det finns upplevelseorienterade 

tjänster inom tjänstemarknadsföring. Hon menar att trenden i vårt samhälle gått från 

en tillverkningsindustri till en upplevelseindustri. Musikbranschen handlar till stor 

del om upplevelser och är därför mer tjänsteorienterad än produktorienterad (Kusek 

& Leonhard, 2005). 

Enligt Kapferer (2008) är det relativt nyligen tjänsteföretag börjat se sig själva som 

innehavare av ett varumärke. De Chernatony & McDonald (2003) menar att 

intresset kommer från att tjänsteföretagen börjar förstå att ett starkt varumärke kan 

vara en konkurrensfördel eftersom konkurrensen i tjänstemarknaderna ökat. De 

menar även att varumärken är betydligt viktigare för tjänsteföretag än för 

tillverkningsföretag eftersom de inte har några materiella attribut genom vilka 

kunder kan komma i kontakt med företaget. En tjänst består enligt Grönroos (2008) 

av aktiviteter eller en serie aktiviteter. Han forsätter med att påpeka att tjänster 

produceras och konsumeras samtidigt samt att kunden är medproducent i skapandet 

av tjänsten. Enligt Kapferer (2008) är detta just det som är intressant med 

tjänstevarumärken, eftersom det belyser att varumärken består av ett immateriellt 

värde. Keller, Apéria & Georgson (2008) framhäver att tjänster till skillnad från 

produkter är mer utmanande att marknadsföra eftersom tjänster är immateriella och 

tenderar till att variera i kvalitet då personer är involverade i tjänsteproduktionen. 

Kapferer (2008) uttrycker det som att tjänster är “osynliga”. Genom att konkretisera 

tjänsten i ett varumärke kan dessa problem elimineras (Keller et al. 2008). 

Edvardsson (2005) menar att tjänster snarare är perspektiv på värdeskapande än att 

det handlar om ett slags erbjudande. Detta perspektiv kallas för servicelogik och kan 

enligt Grönroos (2008:66) definieras på följande sätt: 

”En process där en uppsättning resurser integrerar med 

kunderna, i syfte att stödja deras processer på ett 

värdeskapande sätt” 

Till skillnad från varor där värdet ligger i resursen handlar servicelogik om att 

företaget tillsammans med kunden skapa värde i kundens konsumtionsprocess 

(Grönroos, 2008). Skillnaden och separationen mellan tjänster och varor har sedan 
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70-talet fått stor acceptans bland forskare (Gummesson, 2008). Vad som varit okänt 

men på senare tid fått ökad uppmärksamhet bland forskare är att varor och tjänster 

alltid framträder i samband med varandra, som i olika aktivteter, vilket gör att 

tjänster och varor är beroende av varandra (Vargo & Lusch, 2004). 

Ett ämne som har väckt starkt intresse bland företagsledningar är kvalitet i 

tjänsteföretag (Normann, 2000). Tjänstekvalitet handlar om kundens uppfattning av 

vad denne definierar som kvalitet i tjänsten (Echeverri & Edvardsson, 2002). 

Wilson et al. (2008) förklarar att ur kundens perspektiv är personalen till stor del de 

som utformar tjänsteföretaget då de anställda deltar i utförandet av tjänsten. De 

menar dessutom att anställda är en del av tjänsten, en del av varumärket samtidigt 

som de är marknadsförare till sina kunder. De Chernatony & McDonald (2003) 

hävdar att detta gör tjänstevarumärken svåra att marknadsföra. De menar att 

eftersom personalen är en så pass viktig del måste tjänstevarumärket ha en tydlig 

positionering som i första hand ska vara tydlig inom företaget och involvera alla 

anställda. Det är först när alla anställda är klara över vad varumärket står för 

marknadsföringen kan vändas till konsumenter. Bruhn & Georgi (2006) tar upp två 

olika dimensioner som definierar personalens beteende i form av interna och 

externa beteende. Han förklarar bland annat att det interna beteendet handlar om de 

beteende som påverkar tjänsteföretaget, vilka är faktorer som produktivitet medan 

externa beteende handlar om hur personalen bemöter kunder. Echeverri & 

Edvardsson (2002) menar att det finns tjänstebranscher som är mer 

personalintensiva än andra. Han forsätter med att påpeka att den personalintensiva 

branschens framgång beror på människan då denna står i centrum. Grönroos (2008) 

påpekar att personalens kunskap och tid för kunden är faktorer för om det upplevs 

som kvalitet vilket i sin tur leder till att det är viktiga ingredienser för att 

marknadsföra sig. 

3.2 Identitet 

På grund av att identitet är en så pass viktig del inom varumärkesteori har detta 

ämne fått ett eget område i denna uppsats. Vi ska presentera vad som ingår i 

varumärkets identitet och syftet identiteten har inom varumärkesstrategi. Eftersom 

varumärken ofta tvingas till förändring över tid anser vi även det relevant att 

diskutera hur identiteten påverka över tid. Slutligen presenterar vi varumärkets 
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personlighet, som är en stor del av varumärkets identitet och även en del av 

identiteten som varumärkesinnehavaren själva kan kontrollera. 

3.2.1 Varumärkets identitet 

Ett varumärke bör ha en tydlig varumärkesidentitet (Aaker & Joachimsthaler, 2002). 

Till en början var identitetsbegreppet enbart kopplat till varumärkets namn eller 

symbol och det har därför varit mycket fokus på design (Moor, 2007). Melin (1997) 

förklarar att utvecklingen av teorin kring varumärkesidentitet sedan kom att likna 

den tidigare diskussionen om företagsidentitet. Begreppet inte är nytt, men det är 

först på senare år varumärkesidentitet utforskats på djupet (Upshaw, 1995). Även 

om identitetsbegreppet innefattar mer än enbart design är vikten av visuell identitet 

betydande (Hammond, 2008). Wheeler (2006) förklarar varumärkesidentitet som 

varumärkets visuella och verbala uttryck, som börjar med ett namn eller märke och 

utvecklas till en mängd verktyg och kommunikationer. 

Trots vikten av visuell identitet är den endast ett första steg i varumärkets identitet 

(Post, 2004). Gelder (2003) förklarar att utöver den visuella identiteten består 

varumärken av en uppsättning aspekter som förmedlar vad varumärket står för, som 

till exempel bakgrund, principer, syfte och ambitioner. Dessa aspekter fungerar som 

associationer för konsumenter och fungerar därigenom som löften från företaget till 

konsumenter (Aaker & Joachimsthaler, 2002), särskilt då varumärkets identitet är 

utgångspunkt för all kommunikation (Mårtensson, 2009). 

Kapferer (2008) framhåller att ett varumärke inte är ett namn på en produkt, ett 

varumärke är visionen som driver skapandet av produkter under varumärkets namn. 

Vidare förklarar han att denna vision, som är varumärkets övertygelser och 

kärnvärderingar, är varumärkets identitet. Även de Chernatony (2010) menar att det 

är företagets vision som är det centrala för varumärkets identitet, eftersom visionen 

skapar en klar riktning för företaget. Detta styrks av Mårtensson (2009) som kallar 

varumärkets identitet för företagets vision om hur varumärket ska uppfattas av 

målgruppen. Även Aaker (2010) förklarar begreppet på ett liknande sätt och menar 

att identiteten representerar vad organisationen vill att varumärket ska stå för. 

Identiteten kan liknas vid ett fingeravtryck för att det är den som skiljer varumärket 

från alla andra (Upshaw, 1995). Det är genom att utveckla punkter med distinktion, 

som är värdefulla för konsumenterna, som varumärket utvecklar identitet (Gobé, 
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2001). För varumärkets konsumenter fungerar identiteten som en typ av 

informationskälla, vilket innebär att arbetet med varumärkets identitet för företaget 

fungerar som en typ av sofistikerad marknadsföring (Melin, 1997). För att 

konsumenterna ska kunna göra denna information begriplig kräver det att 

varumärkesidentiteten är konsekvent (Carter, 1999). Å andra sidan måste 

varumärkesidentiteten uppdateras och anpassas över tid och till olika marknader 

(Ibid). 

Kapferer (2008) beskriver varumärkesidentitet genom en hexagonal prisma (se figur 

1). De sex delarna i prisman förklarar han enligt följande: physique är de materiella 

delarna av varumärket, vanligtvis företagets produkter. Personality är 

personligheten varumärket skulle ha om det var mänskligt. Culture förklarar han i 

detta fall som de värderingar som är grunden för varumärkets inspiration och källa 

för varumärkets målsättning. Relationship innebär vilken typ av relation varumärket 

har till sina kunder, exempelvis exklusiv eller lättillgängligt. Reflection förklarar 

han som varumärkets kundreflektion, medan self-image är hur kunderna uppfattar 

sig själva som konsumenter av det specifika varumärket.

 

Med utgångspunkt i identitetsprisman menar Kapferer (2008) att det är naturligt att 

utgå ifrån produktattribut och personlighet för att bygga ett starkt varumärke, 

eftersom dessa delar kan kontrolleras av varumärkesinnehavaren. Aaker (2010) har 

utvecklat detta resonemang och skapat fyra huvudgrupper genom vilka ett företag 

bör betrakta sitt varumärke. De fyra grupperna är Brand as Product, Brand as 

organization, Brand as Person, Brand as symbol. Genom att använda dessa menar 

Figur 1.  Brand Identity Prism Källa: Kapferer, 2008 
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han att det skapas fler perspektiv på varumärket, vilket gör att det skapas en mer 

detaljerad beskrivning av det. 

3.2.2 Identitet och förändring 

Kapferer (2008) förklarar att marknaden befinner sig i kontinuerlig förändring och 

därför behöver varumärket också göra det, enda sättet ett varumärke kan växa är 

genom rörelse och förändring. Samtidigt menar han att varumärkets identitet kräver 

kontinuitet för att varumärken ska klara sig över tid, eftersom identiteten innehåller 

varumärkets värden och erbjudanden. Han har därmed presenterat en paradox 

mellan identitet och förändring: den parallella strävan efter identitet och förändring; 

ett varumärkes mening och identitet ska vara tidlös samtidigt som utveckling är 

nödvändigt. 

Rowden (2000) kallar identitet för en lögn, och menar inte att identiteten ska syfta 

till att vara en sanning, men att identitet är något företag själva kan styra över. Han 

menar på så sätt att identiteten är möjlig att förändra över tid och det bästa sättet att 

göra det på är att presentera en flexibel identitet så att identiteten på ett naturligt sätt 

kan ändras. Även Rayner (2006) hävdar att varumärken ska bygga sin identitet på 

ett ramverk med inslag av flexibilitet. Hon menar att varumärken borde ses som 

organiska, levande enheter så att de kan utvecklas i interaktion med konsumenter. 

Kapferer (2008) betonar att det inte handlar om att varumärket ska gå från en sak till 

en annan utan att varumärket ska göra något ytterligare och påpekar att de 

varumärken det kommer att gå bra för är de som kan hantera den typen av “och”, 

och att överge det dikotoma valet av “eller”. Aaker (2010) menar att förändring av 

varumärkesidentiteten inte är oundvikligt. Dock poängterar han att det i många fall 

är behövligt eller tvunget, men fasthåller att det bästa är om identiteten aldrig 

behöver förändras. 

3.2.3 Varumärkets personlighet 

Varumärkespersonlighet kan hjälpa varumärket att differentiera sig gentemot resten 

av marknaden samtidigt som varumärket blir intressantare och i högre grad 

minnesvärt (Aaker & Joachimsthaler, 2002). Varumärkets personlighet kan 

förklaras som märkets inre kännetecken i form av personliga egenskaper och via de 

relationer som kunden har till det (Mårtensson, 2009). Upshaw (1995:14) definierar 
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varumärkets personlighet enligt följande: 

“...the outward face of a brand, its total characteristics most 

closely associated with human traits.” 

Aaker (2010) menar att människor kan ha känslor som associeras med varumärken 

så som människor har känslor för varandra. Detta innebär att konsumenter väljer 

varumärken så som när de till exempel väljer vänner (Melin, 1997). Genom att 

tillföra emotionella värderingar i varumärket får skaparen av varumärket en 

originalitet som skiljer sig från mängden (De Chernatony, 2010). 

För att en konsument skall kunna tillsätta en personlighet i varumärket och bygga en 

relation till varumärket måste varumärkesskaparen medverka i någon form av 

aktivitet (Mårtensson, 2009). Aktiviteten kan bland annat yttra sig genom 

varumärkets kommunikation, eftersom personligheten formas av vilket sätt 

kommunikationen av varumärket sker på (Kapferer, 2008). Genom att personifiera 

varumärket gör varumärkesskaparen varumärket mänskligare och mer levande, 

vilket gör det enklare för människor att relatera till varumärket (Melin, 1997). 

Personlighet i varumärket är även från kundens perspektiv betydande då varumärket 

blir en del av kundens identitet (Aaker & Joachimsthaler, 2002). Detta innebär att 

kunder väljer märken för att bekräfta sin självbild samt att förverkliga den 

personlighet som de eftersträvar (Mårtensson 2009). Varumärken kan ha en 

relationsbaserad roll då människor genom märken visar för varandra vilka de är och 

vad de kan förvänta sig av relationen (Aaker & Joachimsthaler, 2002). Mårtensson 

(2009) menar att personligheten i ett varumärke kan tjäna som indirekt underlag för 

kommunikation i olika situationer. Enligt henne kan det exempelvis uppstå 

diskussioner om Thailand vid kontakt med flygbolaget Thai Air då dessa valt färger 

som associeras med Thailand. 

3.3 Image & Positionering 

Nedan diskuterar vi begreppet positionering då det är en betydelsefull del av 

varumärkesteorin. Eftersom image står i närhet till positionering har vi valt att 

presentera begreppet och dess betydelse till positionering därefter. Därefter ha vi 

valt att redogöra för varumärkets utvidgning då det är en del av varumärkesteorin 

samt en del av artisters yrkesutövande. 
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3.3.1 Varumärkets image 

Då konsumenter inte enbart väljer produkter på grund av kvalitet utan även på 

grund av den bild som kunden får av ett varumärke eller produkt har image fått en 

ökad betydelse för företag (De Chernatony et al, 2011). Image kan definieras som 

den uppfattning av ett varumärke som associeras ifrån konsumentens minne (Keller, 

2007). Till skillnad från varumärkets identitet, vilket handlar om hur företag vill att 

varumärket skall uppfattas av målgruppen, är image ett begrepp som fokuserar på 

hur konsumenter uppfattar varumärket (Mårtensson, 2009). Detta styrks av Kapferer 

(2008). Det är viktigt att poängtera denna skillnad då image och identitet ibland 

använts synonymt, vilket orsakat missvisande information av ordets definition 

(Upshaw, 1995). 

Image uppstår och bestäms av människor som gör mentala modeller av verkligheten 

vilka frambringar handlingar, som i sin tur förstärks av en positiv återkoppling 

(Normann, 2000). Melin (1997) påpekar att imagen av ett varumärke är viktig för 

konsumentens egen självbild samt vad denne vill förmedla till sin omgivning. 

Mårtensson, (2009) menar att varumärkets image är konsumenters bild och 

association av vad varumärket har för fördelar, nackdelar och originalitet, men även 

hur starka associationerna är för konsumenterna. 

3.3.2 Varumärkets Positionering 

Positionering handlar om varumärkets relation till konkurrenter på marknaden och 

hur varumärket kommuniceras till sina kunder (Mårtensson, 2009). Kapferer (2008) 

definierar positionering genom att ett varumärke framhäver de distinkta egenskaper 

som gör de annorlunda gentemot sina konkurrenter samt att varumärket är 

tilltalande för allmänheten. Många tror att positionering handlar om produkten men 

i själva verket handlar det om konsumentens uppfattning om produkten eller 

organisationen (Fill, 2006). Positionering syftar till att varumärket skall få en 

position i konsumenters medvetande vilket ger kundlojalitet gentemot varumärket 

(Melin, 1997). Detta leder i sin tur till att varumärket säkrar sin existens och plats på 

marknaden. Genom att förändra positionen av ett varumärke genom olika 

positioneringsstrategier försöker varumärkesskaparen få en konkurrensfördel 

gentemot konkurrenter (Fill, 2006). Dahlén & Lange (2009) menar att positionering 

innebär att ge varumärket en position på marknaden genom att verkställa visioner 
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och målsättningar av varumärket med hjälp av varumärkets 

marknadskommunikation. Författarna menar att positionering går ut på att fundera 

över vilka eller vilka marknader varumärket ska agera på. Dessutom menar de att 

det är viktigt att fundera över vilka som är varumärkets konkurrenter, vad det är 

varumärket vill stå för och hur varumärkesskaparen får en bättre position än sina 

konkurrenter. 

Enligt Dahlén & Lange (2009) är det svårt att avgöra om begreppet positionering är 

ett strategiskt eller taktiskt begrepp då svaret är långt ifrån givet. Uggla (2006) 

poängterar att inom den klassiska marknadsföringen kan positionering lätt uppfattas 

som att det handlar om taktik och marknadsföringsmix. En klassisk definition av 

positionering är att manipulera människans minne och att fastare knyta associationer 

till minnen som redan existerar (Ries & Trout, 1985). Enligt Uggla, (2006) framstår 

begreppet här ännu mera taktiskt, nästan som en reklamtaktik då positionering 

begränsas till manipulation av människans minne kommer strategierna kretsa kring 

att erövra lediga positioner. Han menar vidare att begreppet positionering utvecklats 

av andra tankegångar, vilket bidragit till att positionering uppfattas som ett mer 

strategiskt fenomen. Exempelvis menar Aaker (2010) att positionering är den delen 

av varumärket och värdeerbjudande som aktivt kommuniceras till målgruppen och 

som demonstrerar konkurrensfördelar gentemot andra varumärken. Porter (1990) 

anser att hjärtat av positionering handlar om konkurrensfördelar och att ett 

framgångsrikt företag bygger på att kontinuerligt upprätthålla dessa gentemot sina 

konkurrenter. 

Dahlén & Lange (2009) poängterar att positionering innefattar både strategiska 

aspekter och taktiska överväganden, vilka hänger ihop och är beroende av varandra. 

De menar att strategisk positionering handlar om att skapa en långsiktig hållbar 

position för varumärket i kategorin. Efter att ha fastställt varumärkets strategiska 

position måste strategin omvandlas till praktik genom kommunikativa åtgärder, 

vilket handlar om taktisk positionering. Enligt Mårtensson (2009) betonas 

varumärkets kommunikation genom identiteten i varumärket, vilket skapar en bild 

av hur märket relaterar till övriga varumärken på marknaden. Hon menar vidare att 

vanliga åtgärder för att positionera sig på marknaden genom kommunikation sker i 

form av pris och kvalitet. Detta styrks av Porter (1990) då han redogör för två typer 

av konkurrensfördelar på marknaden. Dessa är lågt pris och differentiering. Lågt 
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pris förklarar han som förmågan att kunna producera produkter mer effektivt än 

konkurrenter. Differentiering handlar om ett unikt värde för kunden i form av 

produktkvalitet, specialfunktioner och efterförsäljningstjänster. Porter (1990) tar 

upp generiska konkurrensstrategier i en modell som representerar olika vägar på hur 

företag konkurrerar. Modellen innehåller fyra strategier. Differentiation strategy 

handlar om produkter eller tjänster som utmärker sig genom ett högre pris och högre 

kvalitet, vilket riktar sig till en bredare målgrupp. Cost leadership handlar om att 

produkter eller tjänster kan produceras till ett billigare pris till en bredare målgrupp 

men med sämre kvalitet. Focused differentation är strategier för nischade produkter 

som är riktade till en smal målgrupp till ett högt pris och med hög kvalitet. Cost 

focus innebär att en produkt eller tjänst produceras till låga kostnader med sämre 

kvalitet till en smal målgrupp. Nedan visas modellen i en figur: 

 

3.3.3 Utvidgning av varumärket 

När en organisation använder ett redan etablerat varumärke för en ny produkt kallas 

det för varumärkesutvidgning (Walsh & Ross, 2010). Kapferer (2008) menar att 

varumärkesutvidgning är ett nödvändigt strategiskt steg någon gång i ett varumärkes 

liv, det är ett viktigt sätt att upprätthålla varumärkets tillväxt när andra metoder 

redan är testade. Frågan för företag är inte om de ska utvidga sitt varumärke, utan 

när de ska göra det (Keller, 2008). Anledningen till att företag använder sitt 

befintliga varumärke är de introducerar nya produkter förklarar Batra, Lenk & 

Wedel (2010) som ett sätt att nyttja det befintliga varumärkets kännedom och 

associationer. Enligt Kapferer (2008) är det relativt nyligen företag i västvärlden har 

börjat gå över från ett synsätt där varje produkt skulle vara ett eget varumärke till ett 

Figur 2.  Generiska Strategier. Källa: Porter, 1990 
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synsätt där ett varumärke kan stå för flera produkter. Detta perspektiv menar han 

visar två radikala förändringar: för det första att ett varumärke är ett löfte och att det 

löftet är långvarigt. För det andra menar han att varumärkesutvidgningsperspektivet 

visar en övergång från materiella till immateriella värden; från ett löfte om en 

produkt till ett löfte om en varumärkesfördel, vilket gör att varumärket kan täcka ett 

bredare spektrum av produkter. 

Förutom att ett känt varumärke kan ge positiva reaktioner till en ny produkt samt att 

det kan vara en stor besparing för ett företag att inte behöva börja arbeta med ett 

nytt varumärke kan utvidgningen även betyda stora risker (Walsh & Ross, 2010). 

Aaker & Keller (1990) beskriver exempelvis att för att en ny produkt ska kunna tas 

emot positivt kräver det att konsumenterna ser en logisk koppling mellan det redan 

kända varumärket och den nya produkten. Vidare menar det att själva varumärket 

kan skadas om produkten inte tas emot positivt, genom att konsumenter tappar 

förtroende för varumärke eller att produktutbudet inte verkar logiskt och därför 

tunnar ut varumärkets identitet, därtill ska även räknas den direkta finansiella 

risken. Kapferer (2008) förklarar att varumärkesutvidgningar är ett känsligt ämne på 

grund av att det är den första gången som varumärkesidentiteten omdefinieras, alltså 

när alla gamla, oskrivna antaganden om varumärket blir ifrågasatta. Han menar att 

eftersom det rör sig om nya produkter och inte enbart produktutvecklingar innebär 

det förändringar som påverkar hela företaget. 

Trout (2000) är kritisk mot att varumärken ska arbeta med flera produkter. Han 

menar att det visserligen finns varumärken som lyckas med att arbeta med ett större 

antal produkter, men om varje enskild produktkategori granskas visar det sig att de 

varumärken som endast har en produkt oftast uppfattas som bäst eller mest 

uppskattad. Detta kallar han att specialisera sig, vilket i längden ger en större 

framgång än att spridd utveckling. En liknande diskussion har Ries & Trout (1985), 

där de benämner faran med ett brett produktsortiment. Framförallt menar de att det 

breda produktsortimentet kan skada varumärkens positionering. 

Även om det endast genomförts ett fåtal studier om ämnet varumärkesutvidgning är 

det till viss del konstaterat att nya produkter som introduceras på en marknad under 

ett känt varumärke mottags bättre än produkter som introduceras under ett nytt 

varumärke (Iyer, Banerjee & Garber, 2011). Yeung & Wyer Jr (2005) belyser dock 

svårigheterna med att få fram ett korrekt resultat med dessa undersökningar 
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eftersom faktorerna som påverkar resultatet är så pass många. Exempelvis förklarar 

de att hur en konsument uppfattar en ny produkt från ett redan känt varumärke 

kommer att påverkas av vilken uppfattning konsumenten hade om varumärke sedan 

tidigare, en uppfattning som kan vara antingen positiv eller negativ. Därmed menar 

de att konsumenten inte reagerar utifrån om varumärket är känt eller inte, utan 

utifrån om konsumenten gillar varumärket eller inte. 

3.4 Personliga varumärken 

Det personliga varumärket är ett relativt outforskat område, men som på senare tid 

fått mer uppmärksamhet. Vi börjar med att presentera varumärken relaterade till 

individer. Sedan artister som varumärken och vad varumärkesperspektivet bidrar 

till när det gäller artister. 

3.4.1 Individer som varumärken 

Trenden att tillsätta en personlighet till varumärken för att attrahera kunder har 

bidragit till att även personer försöker bli varumärken (Haig, 2005a). Det finns inga 

typer av varumärken som konsumenter relaterar till så mycket som till mänskliga 

varumärken, vilket gör denna typ av varumärken till en viktig del av både samtida 

kultur och den moderna marknadsekonomin (Parmentier, 2010). Schroeder (2005) 

använder konstnärer som exempel på ekonomisk påverkan och menar att konst 

skapar enorm förmögenhet för konstnärer, handlare, samlare och investerare samt 

via turism och kulturell utveckling. Kapferer (2008) förklarar att en person har blivit 

ett varumärke när dennes nationella eller globala inflytande utgår lika mycket från 

individens personlighet som från professionella framgångar. Vidare använder han 

sportstjärnor som exempel och förklarar att de blir varumärken när deras vardagliga 

liv är lika intressant och attraktivt som vad de presterar på arenorna och 

fotbollsplanerna. Turner (2004) menar att i dessa fall är intresset för individers 

privatliv till och med är större än de professionella framgångar som individerna 

åstadkommit. Anledningen till att personer som dessa kan ses som varumärken är 

att de kan bli förvaltade på samma sätt som produkter och tjänster genom att de 

innehåller mer än själva grunderbjudandet (Thomson, 2006). När dessa personer 

börjar se sig själva som varumärken leder det till att de börjar hantera sig själva som 

varumärke, eller att de anställer någon för att göra det (Kapferer, 2008). Haig 

(2005a) menar att individen har ett varumärke i syfte att vara attraktiv för en viss 
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publik och för att sälja en förenklad version av sig själv för att skapa ett gott intryck. 

Synsättet på individer som varumärken och omhändertagandet av dessa som 

produkter är inget nytt. I Hollywood har medvetenheten om att bygga ett personligt 

varumärke av skådespelare funnits i närmare ett sekel, för att det gjorde det enklare 

att kunna sälja filmer (Werner Runebjörk, 2006). Under 20- och 30- talen 

etablerades länken mellan konsumtion och kändisar i USA, och Hollywoods 

tidskrifter blandade artiklar om filmer, livsstilar och intressen (Ewen, 1988). Detta 

har lett till att varumärkesbyggande av personer handlar mer om ren 

produktutveckling än om utveckling av individen och kallas för 

Hollywoodmodellen (Werner Runebjörk, 2006). Modellen förklarar hon som en 

process där marknadsanalys och marknadssegmentering lägger grunden för 

produktutvecklingen. 

Individer som varumärken blir älskade inte bara för vad de gör, utan också för vad 

de är, hur de lever och vad de representerar, vilket innebär att varumärket blir ett 

märke för en viss livsstil, en förmedlare av beteende som förmedlas till publiken 

(Kapferer, 2008). Aaker (2009) berättar om en tavla köpt på en loppmarknad som 

en rad experter inte kunde avgöra om det var ett Jackson Pollock-orginal eller en 

kopia. Beroende på vad de beslutade skulle skillnaden i pris vara tusentalet dollar 

eller tiotals miljoner dollar, vilket han menar visar att det egentligen inte är 

kvaliteten på en produkt i sig som är det avgörande, utan namnet på produkten. 

Kapferer (2008) menar att det som är grundläggande för individer som varumärken 

är att bevara värdet av varumärket. Han ger exempel på idrottsmän som har en 

begränsad professionell karriär, för dem gäller att varumärket lever vidare efter 

själva idrottskarriären. Det är därför det inte är ovanligt att idrottare, politiker, 

popstjärnor, företagsledare och underhållare coachas av varumärkesrådgivare; de 

vill försäkra sina varumärken (de Chernatony, 2010) 

3.4.2 Artister som varumärken 

Hammond (2008) ställer sig frågande till om exempelvis Madonna verkligen är 

världens bästa sångerska och menar att det egentligen inte spelar någon roll. Han 

menar att det inte är de konkreta kvaliteterna som gör artisten, även om de måste 

finnas där i grunden, utan det är artistens starka varumärke som skapar framgång. 

Blackwell & Stephan (2004) förklarar att det inte finns någon produkt eller bransch 
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som väcker mer känslomässig intensitet från sina anhängare än musik. De menar att 

musik krossar traditionella mått på kundlojalitet i termer av räckvidd, kvantitet och 

fanatism, vilket är den ultimata nivån av hängivenhet ett företag kan hoppas få från 

sina kunder. Schroeder (2005) beskriver framgångsrika artister som brand 

managers, aktivt engagerade i att utveckla, vårda och främja sig själva som 

välkända “produkter” i det konkurrensmässiga kulturområdet. Cobbin (1998) 

påpekar vikten av att alla artister bör ha en unik positionering, så att det är möjligt 

för dem att skilja sig från alla andra artister på marknaden. Det han menar är viktigt 

är att positioneringen bör visa hur artisten kan uppfylla ett behov hos 

konsumenterna som ingen annan artist kan uppfylla. Poängen han gör är att 

konsumenterna har ett djupare behov som inte kan tillfredställas enbart genom 

artisternas musik. Allen (2007) styrker att det är viktigt att artisters varumärke är 

distinkta. Han menar särskilt att artistens image är viktig och att denna reflekterar 

artistens värderingar, men även att artistimagen bör reflektera kundernas 

värderingar. 

De Chernatony (2010) menar att varumärken byggs runt personer och att det är 

därför det är vanligt att många företag ser möjligheter att samarbeta med mänskliga 

varumärken vars värderingar överensstämmer med företagets. Denna typ av co-

branding blir allt vanligare mellan musikartister och traditionella företag (Johnson 

2009). Att artister ser ett intresse av denna typ av samarbeten brukar förklaras med 

att inkomster från ren musikverksamhet de senaste åren har minskat och att artister 

därför ser sig behöva skapa inkomst från flera olika marknader (Cowan, 2010). 

Även om en del typer samarbeten kan uppfattas som ovanliga är artisters 

inkomstkällor från flera marknader inget nytt. Artister som KISS har från starten 

arbetat med att se sitt band som ett varumärke och därigenom kunnat sälja mängder 

av olika typer av merchandise. KISS var länge ett band som inte låg på hitlistor eller 

vann priser, däremot hade de med sitt distinkta utseende och musik skapat en grupp 

lojala fans som gjorde det till sin livsstil att följa bandet (Blackwell & Stephan, 

2004). Passman (2009:375) menar att det inte är svårt att sälja merchandise om 

artisten har fans: 

“So now you’re famous, and kids can’t wait to plaster your face 

on their backs, fronts, bedroom walls etc.” 

Även Tylee (2010) hävdar att intresset av merkonsumtion finns bland artisternas 
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fans. Han menar att fans inte nöjer sig med att lyssna på en artists musik, de vill 

veta vilka kläder artisterna gillar och vilken parfym de använder, vilket gör det 

naturligt att artister kan skapa egna parfym- och klädmärken. Det svåra är att 

matcha artistens varumärke med andra varumärken på ett sätt som håller alla parter 

nöjda: artisten vill behålla sin trovärdighet, det andra varumärket vill kunna dra 

nytta av samarbetet, och samtidigt måste det finnas något för konsumenterna 

(Cobbin, 1998). Även Upshaw (1995) belyser vikten av att välja rätt samarbete och 

menar att det inte enbart handlar om att varumärkena ska vara kompatibla utan att 

det även är viktigt att det andra varumärket inte överskuggar eller tunnar ut 

identiteten i det egna varumärket. 

3.5 Kunden 

I denna uppsats diskuterar vi inte kundens perspektiv på varumärken. Däremot 

anser vi det vara viktigt att diskutera varumärkesinnehavarens syn på kunden. 

Därför kommer vi att presentera varumärkets betydelse för kundens identitet och 

självbild och även hur marknader segmenteras för att företag ska kunna nå sina 

målgrupper. 

3.5.1  Identitet och självbild 

I kapitel 3.2.1 presenterades Kapferers (2008) identitetsprisma. En del i denna 

prisma är self-image, vilket Kapferer (2008) förklarar som kundens bild av sig själv 

som konsument till ett varumärke. Det han menar är att kunder genom deras 

attityder till ett visst varumärke utvecklar en typ av inre relation med sig själva. Han 

menar att denna bild kunder skapar av sig själva gör att de inte ser sig som kunder 

utan mer som medlemmar av en viss ideologi, vilket exempelvis kan resultera i att 

två människor som möts för första gången och uppmärksammar att de är 

konsumenter av samma varumärke direkt vet var de har varandra. Lilliestam (2006) 

menar att i det moderna samhället med dess myller av motsägande budskap och 

information har det egna arbetet med identitet blivit allt viktigare. Detta menar han 

är ett sätt för människor att synas och att bli sedda, men även för att ta ställning till 

exempelvis livsfrågor och ideologier när valmöjligheterna är oändliga. Wellros 

(1998) förklarar identitet som ett igenkännande av sin egen självbild, en röd tråd 

som går igenom hela livet oberoende av ålder, vilken plats man befinner sig på eller 

vilka roller man har i olika sammanhang. Även Lilliestam (2006) belyser att en 
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människa kan befinna sig i en mängd olika roller i olika situationer, men att 

identiteten går djupare än ytliga roller eftersom identiteten inte förändras lika lätt 

och består över lång tid medan roller kan bytas. Stevens (1998) delar upp en persons 

identitet i två delar och menar att det finns både en personlig identitet och en social 

identitet. Den sociala identiteten förklarar han som de egenskaper som andra 

tillskriver en person. Den personliga identiteten är en persons egen självbild, 

upplevelser och privata tankar. 

Lilliestam (2006) hävdar att det idag är vanligt att människor kategoriserar andra 

människor efter deras musiksmak, eftersom musik hänger ihop med hurdan man är, 

eller vill vara, som person. Han menar att det finns samband mellan den musik 

människor tycker om och deras erfarenheter, livshistoria och vilka de är eller vill 

vara. Longhurst (1995) diskuterar tre synsätt på identitet som över tid har 

utvecklats. Det första synsättet var att identiteten föddes med människan. Det andra 

synsättet var att en enhetlig identitet formades i relationer med andra och därmed 

utvecklades den över tid. Det tredje synsättet, som kallas för det postmoderna, 

handlar om att identiteten inte är fixerad eller absolut. Han menar att identiteter i 

postmoderna samhällen har blivit dislokerad. Lilliestam (2006) menar att en 

människas identitet varken given eller oföränderlig utan en process, som förändras 

under intryck av händelser och intryck över tid. De grupper eller kulturer en person 

tillhör eller deras utseende eller intresse är saker som kan tillskrivas en persons 

sociala identitet (Wellros, 1998). 

3.5.2 Segmentering 

Innan en marknadsplan kan skapas måste företag veta hur marknaden ser ut och 

vilka som är kunder (Hutchison, Macy & Allen, 2010). För att hitta rätt målgrupp 

brukar marknaden delas upp i mindre grupper som var och en har särskilda behov, 

karaktäristik eller beteende som kan kräva olika marknadsstrategier (Kotler & 

Armstrong, 2010). Hutchison et al. (2010)  förklarar att på den mest grundläggande 

nivån kan marknader delas in i tre delar, genom att särskilja nuvarande kunder, 

potentiella kunder och de som inte anses vara en del av målgruppen. Vidare anger 

de följande anledningar till varför marknader bör segmenteras: För det första gör 

segmenteringen det möjligt för marknadsförare att identifiera grupper med liknande 

behov och intressen och att lära känna gruppernas köpbeteende. Vidare ger 
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segmenteringen marknadsföraren information för att utforma anpassad 

marknadsföring för de specifika grupperna. Slutligen menar de att segmentering i 

grunden handlar om vad marknadsföring i grunden innebär, nämligen att förstå och 

tillfredställa kunders behov och önskemål. 

Det finns inte ett sätt att segmentera en marknad, varje fall är unikt och 

segmenteringen måste utföras på ett sätt så att den maximerar nyttan av 

marknadsföringen. I ett extremt scenario kan varje enskild människa klassas som ett 

eget segment, eller å andra sidan en hel marknad, men vanligtvis brukar 

segmenteringen göras någonstans i mitt emellan dessa (Lamb, Hair, & McDaniel, 

1993). För att nyttja marknadsföringen på bästa sätt måste det finnas en unikt 

skräddarsydd marknadsföringsplan för varje segment, så att marknadsföringen riktar 

sig till segmentets specifika behov (Fill, 2006). Traditionell marknadsföring har 

förlitat sig på geografi, demografi och psykografi, men allt eftersom olika 

teknologiska hjälpmedel har utvecklats har beteende blivit mer inkluderat (Kotler & 

Armstrong, 2010). Enligt Hutchison et al. (2010) är segmentering efter beteende 

mer effektivt eftersom det ligger närmre den specifika produkten som ska 

marknadsföras. Allen (2007) diskuterar segmentering ur ett artistperspektiv och 

poängterar att artister, genom att sälja konserter, skivor och merchandise, befinner 

sig på flera marknader. Därför menar han att artister och deras management aktivt 

bör arbeta med segmentering och ha en bra översikt på trender inom artistens genre, 

populärkultur, nya produktteknologier och musikbranschen i allmänhet. 

Normann (2000) hävdar att segmentering av tjänster till viss del skiljer sig från 

segmentering av varor genom att samspelet mellan kund och tjänsteproducent är 

djupare än i andra sammanhang. Han menar att den allmänna regeln är att 

marknadssegmenteringen i tjänsteverksamhet inte enbart ska utgå ifrån kundens 

behov utan även kundens kompetens och villighet att deltaga och kundens 

deltagarstil. Slutligen påpekar han vikten av kundens känsla av att “höra till” och 

menar att en kund kommer att observera andra kunder och vara ovillig att medverka 

om inte de andra kunderna på något sätt lever upp till vad kunden förväntar sig av 

dem. Wilson et al. (2008) styrker detta resonemang och vikten av att 

kundsegmenten är kompatibla med varandra eftersom människor möts i 

tjänsteprocessen. 
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4. Analys 

I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Vi har strukturerat kapitlet 

efter de områden som i informationsinsamlingen visat sig varit mest betydande för 

vårt valda ämne. Dessa områden är Artister som varumärken, 

Varumärkesbyggande och Varumärkets hållbarhet. Endast det empiriska material 

som är relevant för uppsatsens syfte kommer att presenteras och detta kommer även 

relateras till uppsatsens teoretiska grund. 

Intervjupersonerna kommer i kapitlet att refereras till med deras efternamn. För att 

inte behöva gå tillbaka till Kapitel 2 presenterar vi nedan intervjupersonerna i 

korthet. 

Mårten Aglander, VD Roxy Recordings 

Marie Dimberg, VD D&D Management 

Per Rosenqvist, Marknadschef Kalmar FF 

Hugo Scherman, VD Family Tree Music 

Magnus Skogsberg Tear, Happytear och Skogsberg & Smart 

Mikael Gordon Solfors, vice VD 2E Group och Wallmans Nöjen 

Ola Spännar, Ämnesansvarig för Strategisk kommunikation och pr på Berghs 

 

4.1 Artister som varumärken 

4.1.1 Människan och varumärket 

Spännar tror att varumärkesperspektivet på artister gör att arbetet med dessa blir 

mer systematiskt. Han menar att man inte är så van att arbeta på detta sätt när det 

handlar om individer, men att det går att använda mycket av samma terminologi och 

metoder som när man arbetar med vanliga varumärken. Detta styrks av Thomsons 

(2006) resonemang om att människor kan förvaltas på samma sätt som produkter 

eller företag. Scherman menar att varumärken i musikbranschen handlar om 

personer och att personen är en levande produkt. Han menar att varumärket i sig 



 35 

självt inte förändras, utan att det är musiken artisten gör som kan skapa en 

förändring i hur konsumenter, eller fans, uppfattar varumärket. Exempelvis menar 

han att varje gång en artist släpper en ny skiva kan konsumenternas bild av artistens 

varumärke förändras. Skogsberg Tear tror att man måste vara ett varumärke om 

man ska vara artist, att man måste tänka varumärke ”hela vägen ut”. Han menar att 

det inte längre går att konkurrera enbart genom musik, utan artisten måste kunna 

visa upp en hel identitet. De Chernatony (2010) jämför ett varumärkes identitet med 

företagets vision och anser detta viktigt eftersom visionen skapar en klar riktning för 

företaget. Även Aaker (2010) förklarar identitet på ett liknande sätt och menar att 

identiteten representerar vad organisationen vill att varumärket ska stå för. Eftersom 

utbudet av artister är så stort anser Dimberg att det krävs en plattform för artister att 

kunna ta sig till en högre nivå. Det hon menar är att det måste finnas en enhetlig 

grund att stå på, något som fungerar som en plan för hela artistens varumärke. 

Aglander betonar vikten av artisters varumärken. Han menar att varumärket är allt. 

Musik uppfattas subjektivt och till skillnad från produkter kan kvaliteten på en låt 

inte bevisas och därför behövs varumärket som en garanti för kvalitet eller för att 

visa var musiken kommer ifrån. Atkin (2004) uttrycker det som att människor köper 

varumärkets ideologi. Även De Chernatony et al. (2011) menar att ett varumärke 

består av och emotionella värden som gör att organisationer kan ge ett löfte om en 

unik upplevelse. 

Rosenqvist anser att det finns en skillnad i att marknadsföra människor och att 

marknadsföra varor eller företag. Människor har egna åsikter och människor vill 

kunna bli identifierade utifrån hur de uppfattar sig själva. Spännar ser personer som 

varumärken som mer komplexa och svårhanterliga än exempelvis produkter. Det 

går inte att produktutveckla människor på samma sätt som med rena produkter, det 

gäller att kunna arbeta med det man har. Det är där han ser skillnaderna, alla 

människor har någon styrka, men även svagheter, så det ligger mycket psykologi i 

arbetet och man kan inte bara säga ”nu löser vi det här, nu gör vi en snabbare bil”. I 

kontrast till detta står Werner Runebjörk (2004) och Hollywoodmodellen, eftersom 

denna går ut på att först undersöka marknaden och sedan produktutveckla. 

Solfors anser att det svåra med artister som varumärken är att personen bakom 

varumärket måste relatera till varumärket på ett annat sätt än denne relaterar till sin 

egen personliga identitet. Han belyser vikten av att kunna skilja på person och 
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varumärke, men att det är lätt hänt att dessa blir sammanblandade. Rosenqvist 

belyser svårigheten med att vara både en person och ett varumärke eftersom 

omgivningen runt omkring personen enbart har en bild av personen, därför kommer 

människan hela tiden ses som varumärket, även om människan själv inte skulle 

uppfatta sig så. Även Spännar påpekar detta problem och påstår att det förr var 

enklare att skilja på sin professionella roll och sitt privatliv men att det idag har 

blivit svårare, särskilt i och med sociala medier som Facebook. Han känner till 

personer som har försökt att använda exempelvis två olika Facebook-konto, ett för 

privatpersonen och ett för den publika personen, men att detta oftast inte fungerar 

eftersom de två glider ihop och endast förvirrar. Detta motsäger Aaker & 

Joachimsthaler (2002) som belyser vikten av att ett varumärkes identitet bör vara 

tydlig. Däremot anser Solfors att det går att skapa ett personligt varumärke som 

skiljer sig från privatpersonen. Han förklarar att exempelvis Alice Cooper är en 

artist som har eller har haft ett varumärke som är tvärt emot privatpersonen. Men för 

att detta ska fungera krävs det att det inte finns någon insyn i privatpersonen, så att 

de två inte blandas samman och varumärket slutar vara relevant. Därför anser han 

att i alla publika sammanhang är det varumärket som ska framställas. Att inte skilja 

på det privata och det publika tror han inte det finns någon mänsklig överlevnad i. 

Janis Joplin, Jimi Hendrix och Kurt Cobain är exempel på varumärken som han 

menar varit varumärken dygnet runt och som därför förfallit och gått under. 

4.1.2 Varför varumärke 

Anledningen till att se artister som varumärken har blivit mer populärt förklarar 

Spännar som ett resultat av den allmänna utvecklingen till ett mer individfokuserat 

samhälle. Exempelvis brukar media använda sig av en berättarteknik som syftar till 

att fokusera mer på personer, för att göra nyheter mer intressanta och lättsmälta. 

Han menar att när media berättar om Moderaterna pratar de om Reinfeldt istället, 

men man förstår att de menar hela partiet, och att utvecklingen av detta berättande i 

media påverkar all kommunikationslogik. Därför är det så marknadsföring måste 

ske, det måste finnas en individ bakom budskapet. Dahlén & Lange (2009) menar 

att genom att använda ett varumärke får ett företag affärsmöjligheter och kan 

samtidigt vara flexibel i sina produktkategorier då man med ett varumärke inte 

behöver begränsa sig till en specifik produkt. Solfors styrker detta genom påstå att 
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genom att se en artist som ett varumärke skapas marknadsföringsmässiga fördelar 

med att kapitalisera på artister. Skogsberg Tear ser en trend av att folk födda på 80-

och 90-talen automatiskt resonerar kring sig själva som varumärken, utan att 

nödvändigtvis tänka i begreppet varumärke: 

”man är så himla van att det brusar så himla mycket, och 

slagsmålet är så stort där ute. Så, som artist, tänker man nog 

automatiskt ’hur ska jag sticka ut bland den här mängden?’” 

Däremot tror han inte att äldre artister tänker på det sättet. Cobbin (1998) påpekar 

vikten av att alla artister bör ha en unik positionering, så att det är möjligt för dem 

att skilja sig från alla andra artister på marknaden. Detta eftersom konsumenternas 

behov går djupare än enbart artistens musik. 

Enligt Solfors kommer artister och musik mer och mer handla om relevans och 

äkthet istället för materialistiska ting. Därför tror han att det måste finnas en 

djupgående ideologi bakom artisten, något som berör ur alla perspektiv. Skogsberg 

Tear uttrycker sig liknande och ser det som att konsumenter inte köper musik, utan 

att de köper en känsla. Han tror inte att konsumenterna är lojala till själva 

varumärket, utan att de gillar själva känslan i varumärket. Skulle artisten vika av 

mot sin känsla skulle konsumenterna inte köpa längre. Han förklarar det som att 

konsumenter är extremt benägna att vara otrogna. Blackwell & Stephan (2004) 

förklarar dock att det inte finns någon produkt eller bransch som väcker mer 

känslomässig intensitet från sina anhängare än musik. De menar att musik krossar 

traditionella mått på kundlojalitet i termer av räckvidd, kvantitet och fanatism, 

vilket är den ultimata nivån av hängivenhet ett företag kan hoppas få från sina 

kunder. 

Med tanke på det stora antalet artister som finns och att därmed konkurrensen är 

hård belyser Aglander vad ett starkt varumärke innebär: 

”…om du har två grejer: det här är Taio Cruz och det här är 

en lika bra låt med Nisse Svensson, och frågar vem som helst. 

Nittionio av hundra lyssnar hellre på Taio Cruz. Därför är 

artistvarumärket superviktigt.” 

Rosenqvist anser att varumärkesskapande är ett sätt att bygga lojalitet. Alla 

värderingar varumärkesskaparen bygger in i varumärket kan i slutändan bli något att 
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kapitalisera på. Han tror att utan varumärke kommer kunder konsumera rationellt, 

exempelvis utifrån lägsta pris, men finns det ett för kunden känt varumärke att välja 

på kommer denne att välja varumärket framför andra produkter oavsett pris. Han 

tillägger att det naturligtvis finns andra värderingar i ett varumärke, men när det 

gäller artister är lojalitet och att kunna kapitalisera på denna en viktig del. Ett fan 

som är lojal till en artist kommer att köpa artistens skivor även om de är ”urkassa”. 

Wheeler (2006) förklarar detta som att människor förälskar sig i varumärken och 

utvecklar lojalitet till dem. Dimberg påpekar att allmänheten, eller fans, inte tänker 

på att artister är varumärken, utan att perspektivet kommer från branschen. Hon 

förklarar att anledningen till att artister kan ses som varumärken är för att artister är 

varumärken, en artist kan ses som exempelvis en produkt. 

Spännar tror att även om det är stort fokus på individer och kändisskap tror han inte 

att musiken i sig blir mindre viktig. Tvärt om tycker han att intresset för musik 

snarare ökar i och med lättillgängligheten till musik genom exempelvis nya 

streamingtjänster. Han ser också att individfokuseringen är olika beroende på vilken 

del av musikbranschen man fokuserar på. I vissa genrer, som i modern dansmusik, 

finns det inte samma fokusering på artister, där är det låtar, eller skivbolagslabel 

som är det centrala. Solfors ser en annan utveckling i musikbranschen än enbart 

varumärkets betydelse och påstår att dåtiden handlar om artisten medan framtiden 

handlar om musiken, men väljer att kalla det ”konsten/uttrycket” istället för 

musiken. Det han menar är att konsumenter, eller publiken, söker relevans i ett 

konstnärligt uttryck. Detta betyder att publiken väljer att konsumera det som är 

relevant för dem i stunden, och därmed flyttas uppmärksamheten från själva artisten 

till det som framförs. 

4.1.3 Vad ingår i artistens varumärke 

Skogsberg Tear menar att ett varumärke måste vara lättfattligt och för att inte 

förvirra konsumenter är det viktigt att det endast är en person som står för själva 

varumärket, vilket överensstämmer med Haig (2005a) som anser att individer 

skapar varumärken i syfte att kunna sälja en förenklad bild av sig själva. Däremot 

anser Skogsberg Tear att det inte enbart är denna person som står bakom 

varumärket, utan att det krävs flera människor till detta arbete. Solfors ger exempel 

på detta och berättar om att han var med och skapade en styrelse runt en artists 
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varumärke och att han placerade artisten själv i denna styrelse. På detta sätt kunde 

artistens varumärke förvaltas av en grupp människor samtidigt som artisten fick ett 

annat perspektiv på sig själv som ett varumärke. 

Dimberg ser sig själv som en del av de artistvarumärken hon arbetar med. Däremot 

poängterar hon att det finns olika typer av artister som varumärken. Hon själv 

arbetar med artister där varumärkesskapandet kommer ur artistens egen ambition, 

där hon sedan är med och förstärker och utvecklar varumärket och får det att växa. 

Men hon ger ändå exempel på fall där artistvarumärken har skapats av någon annan 

än artisterna själva, som till exempel grupper som blir hopplockade. Rosenqvist tror 

också att varumärken ibland skapats av marknadsförare, men tror att för att skapa ett 

varumärke av en person måste personen själv vilja bli ett varumärke. Kapferer 

(2008) anser att när människor börjar se sig själva som ett varumärke börjar de även 

att hantera sig själva som varumärken, eller anställer någon för att hantera dem som 

varumärken. Även Aglander ser sin egen och skivbolagets roll i artistens 

varumärke. För det första associeras artisten med skivbolaget, och därför påverkas 

artisten av hur skivbolaget arbetar även om det inte är direkt kopplat till just den 

artisten. I vissa fall kommunicerar skivbolaget också åt artisten, som i exempelvis 

marknadsföring av musiken. I dessa fall kommunicerar skivbolaget åt den specifika 

artisten direkt till artistens fans, vilket gör skivbolaget till en betydande del av 

artistens varumärke eftersom kommunikationen både kan hjälpa och förstöra för 

artisten, beroende på hur kommunikationen framförs och vad som framförs. 

Att flera människor är inblandade i artistvarumärket och att detta kan påverka 

varumärket negativt är något Skogsberg Tear belyser. För att varumärket inte ska 

skadas menar han att i slutändan måste det vara artisten själv som har stenkoll på 

allt som sker i artistens namn. Allt som sker eller kommuniceras måste kännas sant 

för artisten, för att inte riskera trovärdigheten. De Chernatony & McDonald (2003) 

menar att i marknadsföring av tjänstevarumärken måste varumärkets positionering, 

innan den kommuniceras till konsumenter, vara tydlig inom företaget. De anser att 

alla anställda är någon form av marknadsförare av varumärket och därför krävs det 

att alla vet vad som ska kommuniceras för att inte ge spridda budskap till 

konsumenterna. Även Wilson et al. (2008) påpekar att ur kundens perspektiv är de 

som utför något i varumärkets namn en del av varumärket. 
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4.2 Varumärkesbyggande 

4.2.1 Positionering 

Scherman antyder att uppfattningen av en artist är beroende av hur artisten 

kommunicerar med sina fans. Exempelvis menar han att varje offentligt 

sammanhang som artisten syns i skapar en viss föreställning om hur artisten är. Han 

förklarar att varumärkets uppfattning handlar om själva innehållet och detta 

innefattar allt som artisten gör, det vill säga vilka skivor som släpps, vad för 

liveframträdande som görs, vilka andra musiker som spelar med, vilka kläder 

artisten bär och artistens utseende. På samma sätt framhäver Mårtensson (2009) att 

positionering handlar om hur varumärket kommuniceras till sina kunder och hur 

varumärket står i relation till sina konkurrenter. 

Rosenqvist anser att marknadsföring av varumärken är beroende av vad varumärket 

sedan tidigare är laddat med. Han menar att marknadsföring handlar om att kunna 

dra nytta av vad varumärket är laddat med, vilket påminner om Keller (2003) som 

uttrycker att varumärkesstrategi handlar om att kunna dra nytta av de immateriella 

värden och associationer som är kopplat till varumärket, det vill säga varumärkets 

kapital. Beroende på vad varumärket är laddat med menar Rosenqvist att arbetet 

med varumärket skiljer sig. Det kan handla om att behöva lyfta kännedom om 

varumärket, att lyfta exklusivitet, eller att ändra varumärkets positionering. Fill 

(2006) framhäver att genom att förändra positionen av ett varumärke kan 

varumärkesskaparen skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. På samma 

sätt som att befintliga varumärken kräver olika arbetsmetoder förklarar Rosenqvist 

att det även ger helt andra förutsättningar när det handlar om att arbeta med ett nytt 

varumärke från grunden. 

Enligt Dimberg är det svårt att vara generell när det gäller positionering av artister 

men klargör att det gäller att plocka fram de egenskaper, värderingar och den typ av 

musik artisten gör och utifrån detta positionera artisten på de målgrupper som avses. 

Kapferer (2008) menar att positionering går ut på att framhäva varumärkets 

distinkta egenskaper som gör det annorlunda gentemot sina konkurrenter. Dimberg 

uttrycker att det viktiga är att lyfta fram det som särpräglar artisten, det som gör 

artisten speciell. Vidare framhäver hon att bild, färg och uttryck i artistvarumärkets 

produkter ska höra ihop med det artisten gör just nu, och vad artisten står för. Allen 
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(2007) framhäver vikten av att aktivt arbeta med artisters framställning eftersom 

artisterna har målgrupper på olika marknader, eftersom de ofta inte enbart säljer 

musik. I arbetet med hennes egna artister försöker Dimberg alltid se till att det 

artisten gör ska vara kopplat till artistens grundverksamhet, musiken. Det är även 

viktigt att det finns relevans i varje exponering artisten gör. Hon anser att varje 

exponering en artist gör ska kunna motiveras av artisten själv, att det finns en vilja i 

att göra det. Kommer besluten inte från artisten själv tror hon att publiken skulle 

märka att det inte finns en tydlig linje i hur artisten framställer sig. Även Aaker 

(2010) framhäver att positionering är den delen av varumärket som aktivt 

kommuniceras till målgruppen och som demonstrerar konkurrensfördelar gentemot 

andra varumärken. 

Aglander framhäver att allt en artist gör blir en bild av dennes varumärke. Varje 

sammanhang som artisten väljer att medverka i menar han skapar en viss 

uppfattning om hur artisten är, både musikaliskt och som person. Mårtensson (2009) 

menar att varumärkets bild och image är konsumenternas association av vad 

varumärket har för fördelar, nackdelar och originalitet. Även Keller (2007) anser att 

den uppfattning om varumärket som associeras ifrån konsumenten handlar om 

varumärkets image. Aglander menar att publiken är varumärkesskapare utifrån vad 

de ser och varken aktörerna inom branschen eller artisterna själva kan veta hur det 

varumärke de framställer kommer att uppfattas av konsumenterna. Han förklarar 

exempelvis att det är publiken som avgör hur framgångsrik en låt blir: 

”Och sen gör många misstaget och säger `vilken hit vi har gjort`. Då brukar jag 

säga ´en hit är det inte förrän ett stort antal människor tillsammans, samtidigt säger 

att vi gillar det här`. Man kan göra en bra låt, men man kan inte göra en hit”.   

Spännar menar att det inte går att dra någon knivskarp gräns mellan varumärke och 

inte varumärke när det handlar om personer. En person som ser sig som ett 

varumärke går inte ut och säger detta, men däremot kan det märkas på att personen 

kommunicerar på ett professionellt sätt. Enligt honom är Camilla Läckberg ett bra 

exempel på en person som tycks ha en plan för sig själv. Läckberg väljer tillfällen 

att medverka i, gör mycket samarbeten med tidningar och bjuder på intervjuer med 

ena handen samtidigt som hon lanserar en ny bok med den andra. Detta visar att 

Läckberg tänker strategiskt om sig själv och ser sig själv som en tillång, som hon 

kan portionera ut och synka med sina affärsmässiga ambitioner som lansering av 
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hennes böcker. Enligt Mårtensson (2009) är identiteten avgörande för hur ett 

varumärke kommunicerar och detta bidrar i sin tur till hur varumärket uppfattas på 

marknaden och hur det står sig jämfört till konkurrenterna. Scherman har ett 

liknande resonemang som Spännar då han menar att det finns varumärken som är 

extremt uttänkta. Band som till exempel Spice Girls arbetar medvetet med hur de 

ska framställas och det finns en medvetenhet i hur de nyttjar sitt varumärke. 

Däremot tillägger han att det även finns band som inte alls är lika uttänkta, som till 

exempel fyra killar som dricker öl i replokalen. De repar och spelar musik för att det 

är kul och kan släppa den ena skivan efter den andra och plötsligt bli framgångsrika, 

utan att nödvändigtvis tänka medvetet på sin framställning. Vidare förklarar 

Scherman att det inte finns ett generellt tillvägagångssätt när det handlar om hur 

artister ska positionera sig, men att det är viktigt att artister håller en tydlig linje i 

vad de gör och i vilka sammanhang de syns. Dahlén & Lange (2009) kallar det för 

strategisk positionering när varumärken vill skapa en långsiktig hållbar position för 

varumärket i sin kategori. Även Aglander menar att arbetet med att positionera en 

artist är olika beroende av vilken typ av artist man arbetar med. Exempelvis menar 

han att varumärken har olika positioner i olika länder. Han nämner Agnes som 

exempel och menar att hon i Sverige positionerats som en internationell stjärna, 

medan hon i England är en nykomling och framställs som en friskt fläkt och är den 

bästa artist som kommit från Sverige. 

Spännar framhäver att det finns en balansgången i hur ofta personer ska synas i 

offentliga sammanhang. Denna balansgång är beroende av varumärket och vilken 

affärsstrategi varumärkesskaparen arbetar med. Han tar Robyn som exempel och 

framhäver att hon är klok som begränsar sina framträdanden och intervjuer för att 

vara fortsatt intressant. Han menar att det blir lite exklusivt när hon väl medverkar 

och att hon genom detta håller en hög integritet samtidigt som hon är lite 

hemlighetsfull. Vidare jämför Spännar artister med produkter och menar att det 

finns lyxvarumärken som är svåruppnåeliga och därför inte har samma behov av 

exponering som lättillgängliga, folkliga varumärken, som i större utsträckning är i 

behov av exponering. Han anser att en artist kan positionera sig på samma sätt som 

en produkt där varumärkesskaparen funderar kring om det handlar om lågpris och 

volym eller lyx och högt pris. Denna diskussion om lågt pris och högt pris finns 

förklarad av Porter (1990) i hans modell Generiska strategier. Även Skogsberg Tear 
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menar att artister måste vara försiktiga med att inte bli överexponerade för att de då 

riskerar att inte kunna upprätthålla publikens intresse. Han framhäver att antalet 

människor och artister i Sverige är få samt att det är få nöjeshändelser som äger 

rum, vilket gör att det lätt blir för mycket av en viss artist. Detta leder i sin tur till att 

intresset för artisten svalnar. Enligt honom måste artister ta det lugnt för att få en 

lång karriär. 

4.2.2 Identitet 

Aglander poängterar att ett varumärke är de associationer individen får när den hör 

eller ser ett visst varumärke eller namn. Enligt honom försöker de på hans skivbolag 

paketera och associera artistens produkter med saker som hjälper till att lyfta det 

individuella varumärket. Han menar att allt som har med artisten att göra skall på 

något sätt kunna förknippas till artisten. Skogsberg Tear menar att ett varumärke är 

en identitet och att identitet består av innehåll och visualitet. Detta styrks av Moor 

(2007) som förklarar att varumärken innehåller visuell identitet och även av Gelder 

(2003) som förklarar att utöver den visuella identiteten består varumärken av en 

uppsättning aspekter som förmedlar vad varumärket står för, som till exempel 

bakgrund, principer, syfte och ambitioner. Varumärkets innehåll förklarar 

Skogsberg Tear som att det måste finnas något budskap, någonting att berätta. 

Hammond (2008) menar dock att den visuella identiteten är betydande trots att 

identitetsbegreppet innefattar mer än enbart design. 

Dimberg framhäver att hon arbetar med att forma och utveckla varumärken av 

artister som redan har en viss plattform och har en drivkraft att vilja gå från en plats 

till en annan. Med detta menar Dimberg att hon jobbar med artister som är 

etablerade och som har en tydlig vision i vad de vill göra och hur de vill framställa 

sig. Varumärkets vision är enligt Kapferer (2008) detsamma som varumärkets 

identitet och det är detta som driver skapandet i skapandet i varumärket. Spännar 

menar att varumärkesinnehavaren ska ha klart för sig vad sitt eget varumärke står 

för, detta kan göras genom en analys av det egna varumärket. 

Varumärkesinnehavaren måste ha klart för sig vad varumärket står för innan det 

kommuniceras till kunden. Identiteten i varumärket är fundamentet som möjliggör 

att kommunikationen i varumärket betonas, vilket i sin tur skapar en uppfattning om 

hur varumärket förhåller sig till sin omgivning (Mårtensson, 2009). Enligt Spännar 
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går det inte att utnyttja varje tillfälle som ges utan artisten bör utgå från analysen 

och välja sina tillfällen utifrån denna. Det varumärkesinnehavaren gör vid en analys 

är att ta reda på vad varumärket är, hur andra uppfattar det, vad varumärkesskaparen 

vill med det och hur varumärket ska profileras. En liknande identitetsanalys finns av 

Kapferer (2008) som beskriver identiteten av ett varumärke genom en hexagonal 

prisma. Prismen handlar om att göra en analys av varumärkets materiella delar, 

personlighet, värderingar, relationer, kundreflektion och kundens uppfattning av sig 

själva som konsumenter. Dessa delar är vad en varumärkesidentitet består av och 

genom att undersöka dessa delar får varumärkesinnehavaren en tydlig utgångspunkt 

för varumärkets utveckling. 

Solfors framhäver att det är viktigt att skilja personer och varumärken ifrån 

varandra. Han nämner ett tidigare samarbete med Martin Stenmark som gick ut på 

att utveckla dennes artistkarriär. Enligt Solfors var det viktigt att skilja varumärket 

Martin Stenmark ifrån personen Martin Stenmark för att kunna göra en affärsplan. 

Han menar att skilja personen och varumärket gör att varumärkesinnehavaren 

tydligare kan se vilka delar varumärket består av då denne får distans och ett annat 

perspektiv på varumärket istället för att blanda ihop varumärke och person. Enligt 

Solfors gör separationen att affärsplanen blir mer träffsäker för att utveckla en 

karriär. Genom att separera personen från varumärket går det enligt Solfors att 

skapa en identitet enbart för varumärket och det är den identiteten som är grunden 

till affärsplanen. Även Mårtensson (2009) poängterar vikten varumärkets identitet 

och att denna är företagets vision om hur företaget vill att varumärket ska uppfattas 

av målgruppen. Också Aaker (2010) förklarar identitetsbegreppet på ett liknande 

sätt och menar att identiteten representerar vad organisationen vill att varumärket 

ska stå för. Även Scherman framhäver förekomsten av att artister har en bild av hur 

de vill bli uppfattade genom att poängterar att Peter Jöback har en väldigt tydlig bild 

av hur han vill uppfattas. 

Aglander menar att varje låt som görs samt allt annat artisten gör sätter avtryck på 

både artisten och låten. Med detta menar han att allt som sker i artistens omgivning 

påverkar artisten, samtidigt som artisten påverkar sin omgivning. Det är genom att 

utveckla punkter med distinktion vilka är värdefulla för konsumenterna som 

varumärket utvecklar en identitet (Gobé, 2001). Aglander framhäver att kulturen 

runt artisten blir en del av varumärket genom att påverka hur saker och ting ska låta 
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kring artistens musik. Han tilläger att alla personer runt omkring artisten, som 

medverkar i skapandeprocessen har åsikter om artisten som bäddas in i musik och 

bild, vilket i sin tur blir en del av artistens varumärke. 

Rosenqvist anser att det är personligheten i en person som gör att de blir ett 

varumärke. Han nämner Lill-Babs som exempel och förklarar att hon fortfarande är 

Lill-Babs trots att hennes artistkarriär ligger långt tillbaka i tiden. Enligt Rosenqvist 

kan ingen Lill-Babs låtar men det måste finnas något i personligheten som skapat 

hennes varumärke. Kapferer (2008) menar att en del av varumärkets identitet består 

av personlighet. Aaker & Joachimsthaler (2002) menar att personlighet i varumärket 

hjälper varumärket att differentiera sig och att varumärket blir intressantare och i 

högre grad minnesvärt. 

Enligt Dimberg är den allmänna uppfattningen om att se en artist som ett varumärke 

inte lika tydlig som när det kommer till idrottare. Hon menar att en artist inte bygger 

på en prestation utan på kreativt konstnärskap medan idrottare har ett tydligare och 

starkare varumärke eftersom idrottsprestationer hela tiden är mätbara. Rosenqvist 

instämmer om att det är prestationen som bedöms i idrotten. Han menar vidare att 

det i musikbranschen kan vara helt andra saker som bygger varumärket. Han 

nämner den ständigt knarkåtalade Babyshambles-sångaren Pete Doherty som 

exempel och anser att ju mer han knarkar ju större karriär kommer han att få. 

Troligtvis kommer Doherty även bli större än någonsin den dagen han knarkar ihjäl 

sig. Enligt Rosenqvist är det inte enbart musiken som är avgörande för 

varumärkesidentiteten, utan även sättet på hur människorna lever ut sitt idolskap på. 

Han menar att prestationen i musik inte är avgörande för hur varumärket formas 

utan det kan vara saker runtomkring som gör att ett varumärke etableras och byggs 

upp. Allt som varumärket förmedlar till konsumenter fungerar som en 

informationskälla för konsumenterna, därför kallar Melin (1997) varumärkets 

identitet för en typ av sofistikerad marknadsföring. Varumärkets bakgrund, 

principer, syfte och ambitioner fungerar som associationer för konsumenter och 

fungerar därigenom som löften från företaget till konsumenter (Aaker & 

Joachimsthaler, 2002). 

Scherman framhäver att artister måste vara principfasta för att kunna förändra sitt 

varumärke: 
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“Ska man ändra uppfattningen av artisten så måste man vara superkonsekvent. Den 

processen är ganska lång, att vända den skutan, att vara nånting halvtöntigt som 

kanske musikal är i popvärlden så måste man ju nånstans övertyga alla gång på 

gång på gång. Den processen är ju svår” 

Även Carter (1999) menar att varumärkesidentiteten måste vara konsekvent då den 

fungerar som en typ av informationskälla för konsumenten. Spännar tar Robyn som 

exempel och framhäver att hon är konsekvent i det hon gör vilket leder till att hon 

inte åker hit och dit och slirar mellan olika sammanhang. Han tillägger att om 

artisten inte vet vad den gör rätt ena gången kan den inte upprepa det och inte ha 

kontroll över det heller. Upshaw (1995) menar att identiteten kan liknas vid ett 

fingeravtryck för att det är den som skiljer varumärket från alla andra. 

4.2.3 Kunder och värdeskapande 

Rosenqvist menar att ett varumärke består av känslor och kärlek. Han anser att han 

bygger varumärket på känslan, hängivenheten, kärleken och engagemanget: 

“Känsla, kärlek. Känslor, i mitt fall så jobbar jag väldigt mycket med känslor, man 

älskar eller hatar det. Jag bryr mig inte om vilket du gör, bara du har en känsla för 

det. Det är lika mycket värt för mig att du hatar varumärket. Hellre det än att du är 

likgiltig.” 

Skogsberg Tear anser att kunder köper en känsla och att konsumenten är extremt 

benägen att vara otrogen om känslan avviker ifrån förra köpet. Scherman menar att 

det är bekvämt för konsumenten att veta vilken typ av musik som släpps om kunden 

är förtrogen med varumärket. Han anser att kunden vet vilken musik som 

förknippas med varumärket. Arnold & Reynolds (2003) menar att sökandet av 

nöjesupplevelsen, för vissa kunder, är själva nöjet, vilket kan vara överlägset själva 

köpet och erhållandet av föremålet. 

Aglander framhäver att värdet för kunden handlar om att veta vad denne får vid köp 

och att varumärket skapar en viss förutsägbarhet. Han poängterar att det i musik 

handlar om att kunden tycker att det är bra och att när kunden bjuder hem sina 

kompisar att de också kommer tycka det är bra. Bengtsson & Östberg (2011) anser 

att märken är betydelsefulla för personers identitetsskapande då det visar vem vi är 

och vilka grupper vi vill tillhöra. Skogsberg Tear framhäver att vad än individen gör 
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i livet, vilka val människor än tar är grunden att människan vill vara tillsammans 

med någon annan. Vidare menar han att allt vi konsumerar och gör handlar om 

längtan efter socialt umgänge. Skogsberg Tear tar Agnes musik som exempel och 

framhäver att kunden inte låser in sig i en bunker och står och dansar helt för sig 

själv till hennes musik utan att det bygger på att vara med någon eller höra den 

först. Lilliestam (2006) anser att människor kategoriserar andra människor efter 

deras musiksmak, eftersom musik hänger ihop med hurdan man är, eller vill vara, 

som person. Rosenqvist menar att självförtroende och självkänsla visas mycket i de 

produkter som människan associeras med. Han nämner en ung tonårstjej som 

exempel och menar att om hon berättar att hon gillar Britneys Spears blir hon 

identifierad som en viss typ av människa. De egenskaper som andra tillskriver en 

person kallar Stevens (1998) för social identitet och en persons egen självbild, 

upplevelser och privata tankar kallar han för personlig identitet. 

Dimberg poängterar att värde för kunden i ett varumärke handlar om att bli berörd 

och påverkad av någonting som artisten gör, till exempel att bli glad och vilja dansa 

till musiken. Grönroos (2008) menar att företag tillsammans med kunden skapar 

värde i kundens konsumtionsprocess vilket han definierar som servicelogik. Enligt 

Dimberg ska konsumenten känna kvalitet som är gjort med själ och hjärta, oavsett 

genre. Echeverri & Edvardsson (2002) menar att tjänstekvalitet handlar om kundens 

uppfattning om vad denne definierar som kvalitet. 

Solfors framhäver att det måste finnas en relevans för konsumenten för att denne 

ska konsumera varumärket. Enlig Solfors handlar relevansen om ett uttryck som 

berör och som känns relevant. Solfors nämner förmågan att förmedla en text som 

exempel. Han menar att oavsett konstform så handlar det om förmågan att ge 

uttryck och skapa relevans. Dessutom tillägger han att ett varumärke även kan skapa 

fascination. Dimberg menar att Peter Jöbacks trogna fans blivit kompisar med 

varandra då de träffat varandra vid konserter och för att de gillar Peter. Hon menar 

att det även gäller Roxette där hela världens fans integrerar med varandra då de har 

bandet som gemenskap. Det gemensamma intresset för musik gör att fansen börjar 

integrera med varandra vilket leder till gemenskap och relationer mellan varandra 

uppstår menar Dimberg. Gemenskapen och relationen mellan fans skiljer sig 

beroende på artist och på hur länge artisten varit etablerad. Dimberg framhäver att 

till exempel Jöback och Roxette har en tydlig community medan det inte märks lika 
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tydligt hos Agnes då hennes karriär inte är lika lång. 

Wellros (1998) menar att de grupper eller kulturer en person tillhör är saker som 

kan tillskrivas en persons sociala identitet. Spännar menar att medvetenheten om att 

veta vad en publik tycker om artisten leder till att artisten kan servera det publiken 

vill ha samt välja sammanhang och samarbetspartners på ett skickligare sätt. Han 

menar att genom att skapa sig en medvetenhet om vad som berör och vad det är folk 

gillar med artisten kan artisten välja vilka framträdanden, turnéer, spelningar, och 

samarbeten denne vill göra. Enligt Rosenqvist har varumärkesskaparen möjlighet att 

lägga in värderingar i varumärket vilket gör att denne på något sätt i slutändan 

lyckas kapitalisera varumärket. Han menar att folk blir villiga att betala eftersom 

människor känner sig trygga med något som de känner igen. Rosenqvist tar 

diskmedel som exempel och menar att om konsumenten står inför köpvalet mellan 

tjugotvå kronors diskmedlet Yes som kunden matats med genom ständig reklam och 

ett okänt diskmedel som är billigare så är kunden beredd att ge mer för Yes då 

konsumenten känner sig mer trygg i sitt val. Rosenqvist menar att genom att bygga 

varumärken skapar varumärkesinnehavaren kundlojalitet. Wheeler (2006) menar 

även att människor utvecklar starka lojaliteter till varumärken samtidigt som de 

förälskar sig i varumärken, litar på dem, köper dem och tror på deras överlägsenhet. 

Spännar menar att det finns olika berättar tekniker som media använder sig av för 

att göra nyheter mer intressanta och lättsmälta så som att personifiera 

organisationer. Genom detta kan varumärkesskapare på ett effektivare sätt lättare nå 

ut till konsumenter. Skogsberg Tear menar att det kan vara förvirrande för 

konsumenten att presentera hela organisationen utan att man måste ge konsumenten 

en lättfattlig bild av hur ett varumärke kom till. 

4.3 Varumärkets hållbarhet 

4.3.1 Artistvarumärket över tid 

Kapferer (2008) hävdar att varumärken bör förändra sig för att marknaderna är i 

ständig förändring, samtidigt som han menar att varumärkets identitet måste kunna 

fungera på lång sikt. Aaker (2010) menar att varumärkesidentiteten helst inte ska 

förändras, men att det ibland kan vara behövligt. Rowden (2000) och Rayner (2006) 

hävdar att varumärkesinnehavaren kan ändra identiteten, men att den därför ska vara 
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uppbyggd på ett flexibelt sätt så att det finns utrymme för förändring. Enligt 

Spännar behöver artister ofta förnya sig för att hålla sig relevanta, men förnyelse ska 

bara ske om det är nödvändigt och inte bara ”för sakens skull”. Om artisten behöver 

förnya sig måste det vara tydligt exakt vad den står för. Han förklarar det som en 

balansgång, att sätta sig själv i nya sammanhang men att alla val måste utgå ifrån 

artisten själv, exempelvis en identitetsanalys. Först måste artisten veta vem den är 

och vart den vill, vad varumärket är laddat med, sen kan artisten välja vilken väg 

den ska gå. Om artisten skulle behöva förändra sig är det enligt Scherman viktigt att 

vara konsekvent. Exempelvis de sammanhang artisten visar upp sig i måste vara 

enhetliga med vart artisten vill gå. Skulle artisten däremot visa sig i sammanhang 

som kan kopplas till den gamla identiteten kommer artisten direkt vara tillbaka i det 

gamla i publikens ögon. 

Skogsberg Tear pratar om varumärkets DNA. Enligt honom kan det ligga i ett 

varumärkes DNA att förändring är naturligt. Ett exempel är Eva Dahlgren, hennes 

DNA är hennes poesi, men i vilket format det kommer i uttryck kan variera, det kan 

bli en låt eller en barnbok, eller någonting annat. Samtidigt menar han att det kan 

ligga i artisters DNA att inte förändras, att band som Alcazar förväntas inte göra 

något annat än samma ”discodängor”. Även Atkin (2004) nämner varumärkens 

DNA och att det är denna DNA konsumenterna köper. Dimberg ser svårigheter för 

en artist att vara ständigt aktuell eftersom den svenska marknaden är så begränsad. 

Svårigheten är att inte bli överexponerad samtidigt som artisten behöver göra saker 

för att kunna tjäna pengar och överleva. Hon ger dock exempel där artister har 

alternerat mellan olika projekt, exempelvis olika soloprojekt och samtidigt figurerat 

i olika band. Scherman nämner en indieartist som exempel och menar att dennes 

medverkan i ett populärt tv-program i mainstreamformat gjort att den ursprungliga 

fanbasen halverats samtidigt som han fått en större grupp av nya fans. Aglander 

påpekar att det finns exempel både på artister som hela tiden förändrar sig och 

artister som aldrig förändrar eller förnyar sig. 

Madonna är ett exempel på någon som gör nya saker hela tiden, och varje gång hon 

hittar ett vinnande koncept gör hon ändå något nytt nästa gång, och det fungerar. 

Han har även exempel på artister som gör tvärt om, som AC/DC som bara gör det 

de alltid gjort och inte förnyar sig, vilket fungerar för dem. Även Skogsberg Tear 

tror att det kan gå bra för artister som aldrig förnyar sig, även om det kanske inte går 
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bra för dem hela tiden. Men gör de det de alltid gjort i ”evigheters evigheter” hittar 

också de sin publik till slut. Han tillägger även att sannheten mot sig själv kan vara 

en artists identitet, att det är bättre att bara vara sig själv istället för att försöka hitta 

nya vägar. Dimberg ger Eldkvarn som exempel på detta. Hon menar att de alltid har 

turnerat och spelat in skivor och alltid funnits i undervegetationen även om de inte 

alltid varit allmänt kända. Men plötsligt är de större än någonsin, fastän de inte har 

förändrat sig. 

Spännar jämför artister med produktvarumärken och menar att beroende på vilken 

typ av varumärke det handlar om är det avgörande för vilka framträdanden, och hur 

många, en artist bör göra. Precis som lyxprodukter inte ska vara billiga eller säljas 

överallt ska en del artister ransonera sina framträdanden och intervjuer. Det bidrar 

till att de håller en hög integritet samtidigt som de är lite lagom hemlighetsfulla. Å 

andra sidan menar han att det finns mer folkliga varumärken som kan synas överallt 

och hela tiden. I jämförelse med produkter kan man alltså tänka lågpris och volym 

eller högt pris och lyx. Aglander förklarar att det inte finns någon formel för vad 

artister ska och inte ska göra, utan det är beroende på vad det är för en artist. Det 

viktiga är att artisten inte ska göra något som inte överensstämmer med det egna 

varumärket, för alla artistens handlingar påverkar varumärket och om det är fel 

saker kan varumärket tvättas bort. 

4.3.2 Utvidgning 

Kapferer (2008) menar att varumärkesutvidgning är ett nödvändigt strategiskt steg 

någon gång i ett varumärkes liv. Genom att introducera nya produkter under ett 

befintligt varumärke nyttjas varumärkets befintliga kännedom och associationer 

(Batra, Lenk & Wedel, 2010). Att artister utökar sitt varumärke förklaras ofta som 

ett resultat av den minskande försäljningen av musik (Cowan, 2010). Spännar tror 

att varumärkesperspektivet kan göra det enklare för artister att röra sig mellan olika 

marknader. Varumärkesperspektivet bidrar till att skapa en enhetlig bild av artisten 

och han menar att när man vet vem man är som artist, och därmed vilka styrkor och 

svagheter man har, kan man precis som med en produkt välja vilka sammanhang 

man ska synas i. Walsh & Ross (2010) anser att ett känt varumärke kan ge positiva 

reaktioner till en ny produkt, men att utvidgningen även kan betyda stora risker. 

Enligt Aglander måste artisten utgå från sitt varumärke och därifrån planera vad 
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som kan göras. Därför tror han inte att artister kan utvidga varumärket till vad som 

helst. Han beskriver artister som relativt rädda för att utvidga sitt varumärke, de är 

rädda för att gå för långt ifrån musiken. Han själv ser däremot att artister har ett 

ganska vitt spelfält att röra sig i, så länge de inte går ifrån vad varumärket står för. 

Enligt Aaker & Keller (1990) krävs det att konsumenterna ser en logisk koppling 

mellan det redan kända varumärket och den nya produkten, för att en ny produkt ska 

kunna tas emot positivt. De menar att själva varumärket kan skadas om produkten 

inte tas emot positivt genom att konsumenter tappar förtroende för varumärket eller 

att produktutbudet inte verkar logiskt och därför tunnar ut varumärkets identitet. 

Kapferer (2008) förklarar att varumärkesutvidgningar är ett känsligt ämne på grund 

av att det är den första gången som varumärkesidentiteten omdefinieras, alltså när 

alla gamla, oskrivna antaganden om varumärket blir ifrågasatta. Skogsberg Tear 

hävdar att det i Sverige är viktigt att som artist inte bli överexponerad. Han 

beskriver Sverige som ”enfrågelandet”, där folket väljer ut något och sedan älskar 

ihjäl det, överkonsumerar det och sedan spyr på det. Eftersom Sverige är så pass 

litet och antalet artister är relativt få gäller det för artisterna att hålla tillbaka lite, så 

att karriären inte tar slut för snabbt. Detta menar han kan vara en orsak till att 

artister skaffar någon ”sido-business”, exempelvis en parfym som rider på 

varumärket. 

Dimberg har arbetat med artister som utökat sitt varumärke genom att röra sig 

mellan olika musikgenrer. Hon anser att det är en risk att vara gränsöverskridande 

som artist, särskilt eftersom Sverige är ett land där folket vill att ”man ska stanna i 

sin låda”. Däremot tror hon att det är möjligt att göra detta, inte minst för att artister 

ofta har en grundpublik som följer artisten och gillar artistens uttryck. Artistens 

uttryck menar hon är samma fastän artisten skulle göra något annat, och tillägger: 

“Men du tar ju en risk oavsett. Om du inte förnyar dig så är ju det en risk också. 

Och förnyar du dig är det en risk, om publiken följer med på din resa eller inte. Det 

finns en risk att man stagnerar om man inte utvecklar sig och det finns en risk att 

man tappar några på vägen om man utvecklar sig.” 

Kapferer (2008) betonar att de varumärken som kommer att lyckas hålla sig 

framgångsrika är de som kan utvecklas genom att lägga till saker under varumärkets 

namn, istället för att gå från att göra en sak till att göra en annan. Skogsberg Tear 

anser att artistvarumärken i dessa sammanhang är speciella eftersom artisten är 
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varumärket i sin egen kropp. Han tror att det är väldigt jobbigt att vara ett 

artistvarumärke. Om det då går att kapitalisera på sitt artisteri på flera sätt är det 

självklart att man som artist ska göra det. Det viktiga är, påpekar han, att det måste 

kännas sant för en själv. Ries & Trout (1985) är kritiska mot att varumärken ska 

arbeta med flera produkter och menar att ett brett produktsortiment framförallt kan 

skada varumärkets positionering. 

Enligt Passman (2009) kan anledningen till att artister börjar sälja exempelvis varor 

grunda sig i en efterfrågan från artistens fans. Enligt Rosenqvist kan artister genom 

denna kundlojalitet automatiskt sälja andra saker än skivor, som exempelvis 

merchandise. Även Aglander märker av kundlojaliteten och förklarar att de lojala 

fansen vill ha grejer, gärna så mycket som möjligt. Från skivbolagets sida uttrycker 

han att de ibland har känt som att de utnyttjar artisternas fans, men att det inte går 

att tänka så eftersom efterfrågan hela tiden finns där. 

Solfors diskuterar två typer av varumärken i termerna relevans och fascination. Han 

menar att ett artistiskt, genuint och äkta uttryck skapar relevans, men kanske en 

mindre publik än ett varumärke som fascinerar. Varumärket som fascinerar har ett 

annat uttryck och har en helt annan acceptans på den kommersiella marknaden. 

KISS använder han som exempel på ett varumärke som fascinerar, de har till 

exempel varit med i en reklamfilm för Svenska Spel, något som vissa, relevanta, 

artister aldrig skulle ställa upp på eftersom de har ett annat uttryck. Den typen av 

artist skulle i så fall automatiskt tappa sin trovärdighet, vilket innebär att det är 

svårare för den typen av artist att kunna kapitalisera på sitt varumärke. Det 

varumärke som fascinerar anser han vara mycket mer marknadsmässigt 

anpassningsbart. Även Blackwell & Stephan (2004) använder KISS som exempel 

på ett band som inte utmärker sig som ett band som varit kända för sitt genuina 

artistiska uttryck, men att de som varumärke skapat lojalitet genom att de fascinerat. 

Solfors kallar dessa två begrepp, relevans och fascination, för branschens akilleshäl: 

”Det är precis det de handlar om. Hur långt man kan nischa in sig utan att tappa 

en kommersiell bäring. Det är en del av frågan när man arbetar med artister som 

har ett starkt uttryck. Artisten måste ju också kunna överleva.” 

4.3.3 Co-brand 
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Tylee (2010) hävdar att en artists fans inte nöjer sig med att lyssna på artistens 

musik, de vill veta vilka kläder artisterna gillar och vilken parfym de använder, 

vilket gjort att artister på ett naturligt sätt kan utöka sitt varumärke till sådana 

marknader. I de fall där artister samarbetar med andra varumärken menar Cobbin 

(1998) att svårigheten ligger i att få alla parter i samarbetet nöjda. Skogsberg Tear 

uttrycker det som att varumärkena ska rida på varandra i denna typ av samarbeten, 

men samtidigt att något varumärke måste ”föra i dansen”. Upshaw (1995) anser att 

det finns en risk att det egna varumärkets identitet suddas ut ifall det andra 

varumärket inte är kompatibelt med det egna. Skogsberg Tear har själv upplevt 

vissa samarbeten som otydliga när båda varumärkena är ungefär lika starka, som 

exempelvis Madonna och Smirnoff. I detta fall blev det rörigt och det var svårt att 

förstå budskapet och vad som var vad. Han betonar att meningen med denna typ av 

samarbeten är att det ska gynna båda parter. 

Aglander framhåller att artister inte ska underskatta effekten av att blanda sitt eget 

varumärke med andra. Allting artisterna gör, och framförallt det de inte gör, 

kommer att uppmärksammas och påverka varumärket. En mänsklig hjärna vill 

kategorisera saker, och om människor ser en artist göra en sak kommer det att 

påverka hur de kategoriserar den artistens varumärke. Han ger exempel på artister 

som ställt upp i Melodifestivalen, vilket han anser vara ett starkt varumärke och som 

anses som folkligt. Några band som var ”coola” har ställt upp i Melodifestivalen 

och kommit sist, och plötsligt är de varken coola eller folkliga längre. De 

kategoriseras då som mitt emellan och deras varumärke är inte tydligt längre och 

därmed är varumärket förstört. Även Upshaw (1995) diskuterar att ett varumärke 

kopplas samman med ett annat som inte överrensstämmer kan varumärkets identitet 

tunnas ut och förändras. Dimberg klargör också vikten av att artister ska vara 

försiktiga med vilka andra varumärken de kopplar sitt eget till. Hon förklarar att det 

måste finnas relevans i varje exponering en artist gör och därför måste det vägas 

noga.  

En typ av samarbete som är relativt vanlig är artister som stödjer 

välgörenhetsorganisationer. Hon berättar om vissa artister som gjort all välgörenhet 

som finns under en viss period, vilket endast resulterar i att det inte känns äkta. 

Däremot de artister som verkligen brinner för något och gör sig insatta i det, då blir 

det äkta. Hon tror att det kommer att slå tillbaka på artisterna om de inte utgår ifrån 
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sig själva och gör det som de verkligen vill göra. Skogsberg Tear förklarar att det 

för artister i dessa sammanhang är viktigast att gå efter sin magkänsla. De måste 

vara ärliga och fråga sig själva om de begår ett brott mot sig själva, om de tjänar 

tillräckligt mycket på att någon annan utnyttjar deras varumärke och helt enkelt om 

samarbetet känns bra. 
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5. Slutsats och reflektioner 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till 

efter analysen av det teoretiska och det empiriska materialet. Vi börjar med att 

direkt besvara uppsatsens syften och därefter forskningsfrågan. Vi avslutar sedan 

kapitlet med tendenser från empirin och egna reflektioner som uppkommit om 

ämnet i den här studien. 

5.1 Besvarande av forskningsfråga och syften 

5.1.1 Syften och forskningsfråga 

Varumärken är ett aktuellt ämne i många branscher. Det som skiljer musikindustrin 

från många andra är att den huvudsakliga produkten är en individ. Att individer är 

varumärken är konstaterat av vissa, men ämnet är begränsat och det finns mer att 

undersöka. Vi intresserade oss för innebörden av att se artister som varumärken. 

Med fokus på musikindustrin formulerade vi därigenom följande forskningsfråga 

och syften: 

Forskningsfråga 

Vad innebär det att se artister inom musiksektorn som varumärken? 

Syften 

Våra syften med uppsatsen är att analysera och tydliggöra: 

-vad som är typiskt för varumärken relaterade till individer. 

-för- och nackdelar med att betrakta artister som varumärken. 

5.1.2 Delsyfte 1 - Vad är typiskt för varumärken relaterade till individer 

Vår uppsats har visat att varumärkesperspektivet på individer är ett perspektiv som 

används i praktiken. Genom att se en individ som ett varumärke skapas en identitet 

och en image på samma sätt som i skapandet av produktvarumärken. På detta sätt 

blir arbetet med individens varumärke mer systematisk, som att individen har blivit 

en produkt, istället för att se personen som en människa. Medvetenheten om att 

välja vilka sammanhang individen syns i samt ha en tydlig linje i dessa, skapar en 
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tydlig bild för vad varumärket står för. Trots att det går att se en individ som en 

produkt går det inte att frångå att det handlar om en människa. I arbetet med en 

individ får varumärkesinnehavaren arbeta med det som finns tillgängligt, det går 

inte att lägga till eller ta bort, det går inte att produktutveckla på samma sätt som 

med till exempel varor. Det finns därför skillnader i att arbeta med människor, i 

jämförelse med produkter eller företag. Människor har egna åsikter, tankar och 

känslor och en egen personlig identitet. Människan existerar i dessa fall även i två 

världar medan exempelvis produkterna enbart existerar i en. Detta är den privata 

och den publika världen. Individen är menad att kunna fungera i båda, men andra 

typer av varumärken existerar inte privat. En produkt har inget privatliv. På så sätt 

har individen sin privata identitet och sin publika. Dessa kan vara en och samma, 

men de kan även vara åtskilda. 

På vilket sätt man än ser det, om en individ har en eller två identiteter, kommer 

publiken, eller konsumenterna, alltid bara uppfatta det som att individen har en 

identitet. Skulle konsumenterna få insyn i en privat identitet som inte 

överensstämmer med den publika som varumärket förmedlar kommer bilden av 

varumärket skadas. Det går inte för en individ att välja vilken identitet andra 

människor ska uppfatta individen som. I de fall där individen lever som sitt 

varumärke hela tiden kan bilden av varumärket inte skadas eftersom individen kan 

ha insyn i sitt liv ständigt, utan att fel identitet visas. Däremot kan det diskuteras vad 

som händer med människan bakom varumärket om denna alltid ska leva ut sin 

publika identitet. 

Vad som är typiskt för individer som varumärken är även att det enbart är en person 

som är varumärket. Ett varumärke ska vara enkelt att förstå och det ska ha en 

enhetlig identitet, därför är det endast en person som står för varumärket. Trots detta 

förvaltas individen ofta av ett flertal personer, precis som ett produktvarumärke ofta 

gör. Det är även vanligt att individen som står för varumärket är en av de som även 

förvaltar det. Detta är även en anledning till att se det som att artisten har två 

identiteter, annars kunde det inte vara möjligt att distansera sig till sitt eget 

varumärke och behandla det som om det vore exempelvis en produkt. Även om det 

är ett flertal personer som arbetar med att förvalta varumärket är det alltid individen 

som kommer att stå till svars för det varumärket utför, vilket är naturligt eftersom 

det är den individen som utför det. Dessvärre kan individen utföra sådant som den 
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själv inte tagit beslut om. Därför är det viktigt att individen själv alltid kan ha det 

slutgiltiga beslutet om vad som ska utföras. Beslut tas med utgångspunkt i 

varumärkets identitet, och även om varumärkets identitet skiljer sig från individens 

kommer inte konsumenter och publik uppfatta att det finns någon skillnad. Gör 

individen något som inte överensstämmer med varumärkets identitet kommer 

uppfattningen om varumärket återigen kunna skadas. På så vis är individen låst vid 

varumärkets identitet och bör vara tvungen att leva upp till denna. 

5.1.3 Delsyfte 2 - För- och nackdelar med att betrakta artister som 
varumärken 

Som nämnt under ovan rubrik används varumärkesperspektivet på människor i 

praktiken. Detta gäller även i arbetet med artister. Det kan finnas en fördel med att 

arbeta på detta sätt eftersom varumärken är ett diskuterat ämne inom 

marknadsföring. Det finns alltså en grund inom ämnet som går att använda 

praktiskt, även om ämnet direkt inte fokuserar på artister eller människor. Genom 

att skapa ett varumärke skapas även en enhetlig image till konsumenter, i skapandet 

av varumärkets identitet. Ur varumärkets identitet skapas en vision som i sin tur 

skapar en tydlig riktning för varumärket. Att bygga upp en identitet kring en artist 

kan alltså bidra till att skapa en riktning för hur artisten ska agera och leva ut sin 

karriär på. Detta bidrar då till att underlätta beslut om vilka karriärval artisten ska 

göra. En artist som har en tydlig identitet och image kan även vara starkare än en 

artist som inte har en genomtänkt framställning. På så vis skapar 

varumärkesperspektivet konkurrensfördelar gentemot andra artister, genom att 

varumärket syns tydligare på en marknad som är överfull med artister och grupper. 

Det måste tydliggöras att artisten är en människa, och därför mer komplex än en 

vara. Varumärkesperspektivet kanske kan bidra till att förbise mänskliga aspekter 

som varumärkesinnehavaren vill ta bort för att kunna skapa ett mer framgångsrikt 

varumärke. Men detta betyder inte att de mänskliga aspekterna kommer att 

försvinna. Det går inte att frångå att artisten är en människa. Vissa artister har 

skapat ett varumärke av sig själva som inte överensstämmer med deras privata 

identitet. På detta sätt kan personen bakom varumärket både vara en människa och 

samtidigt vara ett varumärke. Problemet i denna framställning handlar om att 

artisten inte kan välja vilken del som ska framställas i olika situationer. Så länge 
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artisten visar sig i någon form av publika sammanhang kommer den att framstå som 

sitt varumärke. För att varumärket inte ska sända dubbla budskap kräver det därför 

att människan hela tiden är varumärket, eller att varumärket och människan åtskiljs 

på ett sådant sätt att den privata människan aldrig visas upp. Båda dessa scenarion 

ger naturligtvis svårigheter för personen bakom varumärket. Väljer artisten att vara 

både en privat person och en publik person kommer den publika, alltså bilden av 

varumärket skadas ifall den privata personen i något sammanhang syns och inte 

överensstämmer med bilden av varumärket. Ifall artisten väljer att vara sitt 

varumärke fullt ut finns det en risk att den privata människan tar skada av detta. Vi 

kan illustrera detta med ett aktuellt exempel. Lady Gaga är en artist som har en 

extrem framtoning, som antagligen inte överensstämmer med hennes privata person. 

Skulle hennes fans få en insyn i hur hon är privat skulle bilden av henne som artist, 

varumärket, skadas. Om hon istället lever som sitt varumärke hela tiden kan 

antagligen hennes privatliv ta skada över det extrema liv hon framställer sig leva. 

Det har visat sig att artistens fans har behov som går djupare än enbart artistens 

musik. Varumärkesperspektivet ger i dessa fall en naturlighet för artisten att röra sig 

till andra marknader än enbart musikmarknaden. Utbudet artisten erbjuder måste 

dock stämma överens med artistens identitet, men det är inte nödvändigtvis låst till 

musik. En popmusiker kan sälja tomatsoppa utan att någon skulle höja på 

ögonbrynen, om det finns en logisk koppling mellan varumärket och tomatsoppa. 

Denna typ av utvidgning kanske inte känns logisk utifrån perspektivet att en artist är 

en musiker eller sångare. Musiker tjänar sitt levebröd på ett artistiskt plan, att skapa 

och framföra musik. Ett artistvarumärke är inte bundet till enbart musikmarknaden. 

Ett varumärkesperspektiv kan då gynna en artist till att kunna utvidga sina intäkter 

till flera olika marknader, något som kan vara aktuellt i och med att inkomster från 

ren musikverksamhet anses ha minskat. Att röra sig till även andra marknader kan 

ses som något positivt både för artisten och för artistens fans, särskilt om efterfrågan 

uppstod hos fansen. Hur långt en artist kan utvidga sitt varumärke utan att det blir 

konstigt är något framtiden får utvisa. Troligtvis går det att utvidga långt, så länge 

varumärkets identitet ligger som grund för beslutet. Att artisten måste hålla sig inom 

identitetens ramar kan även vara en begränsning. Att motarbeta identiteten kan 

skada varumärket och en förändring av identiteten kan vara en lång process. Utifrån 

detta kan det vara en fördel att varumärkets identitet inte byggs upp för nischad så 
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att artisten blir låst till en sak, utan möjlighet till förnyelse eller utveckling. 

Varumärkesperspektivet tydliggör medvetenheten om var värdet ligger för kunden. 

Genom att varumärkesinnehavaren blir medveten om kundvärdet kan denne ta 

kontroll över sitt varumärke och systematiskt proportionera ut kundvärdet till 

kunden vilket gör att artisten medvetet kan styra varumärkets utveckling. Denna 

studie har visat att kundvärdet handlar om kundens identitetskapande där kunden 

genom musik vill visa vem den är, vem den vill vara och vilka grupper den vill 

tillhöra. Vidare har det framkommit att kundvärdet handlar om att kunden har en 

känsla av igenkänning och trygghet vid konsumtion. 

5.1.4 Forskningsfråga - Vad innebär det att se artister inom 
musiksektorn som varumärken? 

Ett varumärke är något som byggs upp och skapas, därför borde 

varumärkesperspektivet innebära att det även går att skapa varumärken av artister. 

Utan att sätta en negativ mening på det, kanske vi kan kalla varumärkesperspektivet 

för ett sätt att skapa produkter av artister. Det innebär att det går att utgå ifrån en 

person och lägga till eller ta bort attribut som inte är önskvärda, men samtidigt är 

det en människa det handlar om. Därför finns det gränser. Begränsningen ligger i att 

människan har en egen vilja, åsikt och självbild av hur den vill bli uppfattad av 

andra. Därmed blir artister inte lika enkla att hantera som produkter. Vi har fått 

intrycket av att i grunden innebär varumärkesperspektivet att möjligheterna av att 

kapitalisera på en artist blir större. Ett varumärke behöver inte nödvändigtvis finnas 

på enbart en marknad. En artist kanske uppfattas som någon som enbart existerar 

inom musikbranschen, men ett varumärke kan sträcka sig längre än så. Varumärkets 

identitet fungerar som en riktlinje och det är identiteten som avgör hur långt ett 

varumärke kan utvecklas. En artist som ett varumärke kan utvecklas till så många 

olika marknader som identiteten tillåter. 

Genom varumärkets identitet skapas ett löfte om vad varumärket kommer att 

leverera. På så sätt har artisten som står för varumärket förväntningar att uppfylla. 

Har en artist en tydlig identitet finns det heller inga möjligheter att göra något som 

ligger utanför denna identitet. Detta kan leda till att artisten kan bli begränsad som 

person i vad den får göra och inte göra. Men identiteten kan även skapa en trygghet 

i och med att den skapar en viss vision och därmed en riktning för artisten. När 
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artisten omsatt sin vision och fått en viss uppfattning av publiken vet konsumenten 

vad den kan förvänta sig av artisten vilket skapar en säkerhet/garanti. Detta leder till 

att kunden minimerar risken för att bli besviken samtidigt som kunden vet vad den 

får för sina pengar. 

Eftersom att ett varumärke har en egen identitet, kan ett artistvarumärke vara skapat 

så att det skiljer sig från hur artisten är privat. På så vis kan artisten studera sitt eget 

varumärke på håll, från ett annat perspektiv. Detta betyder att det för personer i 

rollen som en artist går att distansera sig från varumärket och betrakta det som, 

möjligtvis, en produkt. Genom att separera varumärke från artist kan 

varumärkesinnehavaren få en tydligare bild över varumärkets identitet utan att 

förväxla det med individens personliga identitet. Detta leder till en mer träffsäker 

beskrivning för hur artisten ska gå tillväga för att utveckla sitt varumärke och sin 

framtida artistkarriär. Det gör även att ett artistvarumärke kan förvaltas av flera 

personer, vilket innebär att en artist kan ta hjälp av utomstående personer för att 

förvalta varumärket. Ifall varumärket skulle sträcka sig över exempelvis flera olika 

marknader skulle olika personer kunna förvalta varumärket på olika marknader. 

Trots detta kommer det alltid vara artisten som i publikens ögon är den som är 

ansvarig. 

Det finns även artister vars identitet är sitt eget artistiska uttryck. Att försöka göra 

något mer av detta skulle kunna skada artisten. Varumärkesperspektivet som 

möjlighet att lägga till något annat under artistens namn skulle i dessa fall 

antagligen inte uppskattas av publiken eftersom identiteten är det egna uttrycket, 

och en utvidgning skulle tunna ut detta. 

5.2 Tendenser 

Analysen av vårt empiriska material har gjort att det framkommit tendenser från 

intervjupersonernas svar. Vi anser att det är intressant att lyfta fram de mest 

framträdande mönstren som flertalet intervjupersoner nämnt. Anledningen till detta 

är inte att generalisera utan att försöka tydliggöra de uttalande som 

intervjupersonerna varit ense om. 

- Samtliga intervjupersoner betonade betydelsen av att se individer som varumärken 

- Flertalet intervjupersoner framhäver svårigheten i att separera person och 
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varumärke ifrån varandra. 

- Betydelsen av att artisten inte skall överexponeras i media för att upprätthålla 

intresset. De sammanhang som individen syns i bör passa i linje med deras identitet. 

- Artister som varumärken behöver inte nödvändigtvis förnya sig för att överleva. 

- Kundlojalitet gör att varumärket kan sälja mer än bara en viss produkt till kunden. 

De är villiga att köpa olika produkter av varumärket. 

5.3 Avslutningsvis 

Syftet med denna studie har varit att diskutera innebörden av att se artister som 

varumärken samt att klargöra fördelar och nackdelar med detta perspektiv. Efter att 

tidigare i detta kapitel besvarat vår forskningsfråga och våra syften vill vi avsluta 

med några egna reflektioner. 

Vi har kommit fram till att varumärken i musikindustrin är av stor betydelse. Vi vill 

dock poängtera att även om vi anser att varumärken har en stor betydelse så 

kommer musik och artisteri alltid vara det centrala i musikbranschen. 

Varumärkesperspektivet handlar inte om att göra artister till produkter i den 

bemärkelsen att musiken inte betyder någonting. Perspektivet handlar om att utöka 

artisternas möjligheter att kunna leva och försörja sig på sitt artisteri. 

Den här uppsatsen har varit en början på vad artistvarumärken innebär. Vi tror att 

det här ämnet kommer vara fortsatt relevant i framtiden och därför ser vi 

möjligheter till fortsatta studier inom ämnet. 
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Bilaga: Intevjuguide 

 

Varumärken 

- Vad ett varumärke är/innebär 

- Vad det används till 

- Vad det består av 

 

Personer som varumärken 

- Varumärkesperspektivet på en individ 

- Identitet: varumärke, individ 

- Vad personens varumärke består av 

- Varumärke eller människa 

- Sälja produkter, upplevelser eller person 

- Mänskliga aspekter som tas bort från varumärket 

- Privatliv. Gå ur rollen eller alltid varumärke 

- Varumärkesbyggande. Vem skapar varumärket? 

 

Artister som varumärke 

- Varumärkesimage, artistimage 

- Varför artister som varumärken 

- Inte ständigt relevant. 

- Artist som artist, artist som varumärke 

- Sälja musik, sälja artist 

- Kundvärde i ett artistvarumärke 

- Artisten; en produkt? 

- Marknader och utvidgning 

- Hur mycket olika saker kan en artist göra? 
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