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Syfte/ Syftet med denna studie är att undersöka hur artister använder sig av 

storytelling som ett verktyg i sitt varumärkesbyggande. Vi har studerat i vilka 

former historieberättande yttrar sig och vilka berättartekniska byggstenar som 

ligger till grund för historier inom musikindustrin. Följande frågeställning har 

utgjort grunden för studien; Hur använder sig artister av storytelling som ett 

verktyg i sitt varumärkesbyggande? 

 
 

Metod  Studien bygger på textanalys i form av en fallstudie. Med en begränsning av 

två olika fall - Lady Gaga och Rolling Stones – har vi valt att samla in relevant 

data i form av textmaterial såsom musikvideor, fotografier, intervjuer, 

dokumentärer och presentationstext. Narrativ medod ligger till grund för 

analysmetoden, då studien har till syfte att urskilja storytelling och 

berättande. 
 

Resultat  Vi har kunnat urskilja narrativ i de analyserade texterna och samtidigt 

identifierat andra varumärkesbyggande verktyg som förstärker berättelser 

kring artisterna. Denna studie visar att det i musikindustrin kan vara 

framgångsrikt att ha en enhetlig berättelse – en core story – där dess budskap 

och kärnvärden speglas i all kommunikation. Rolling Stones respektive Lady 

Gaga använder sig av berättande element i allt från dåtidens LP-omslag till 

dagens sätt att använda sociala medier. De kommunikativa handlingarna – 

skivomslag, musikvideos, fotografier, webbplatser, biografier – samspelar med 

varandra. Berättelser kan yttra sig i olika former och på olika sätt. 

 

Nyckelord Storytelling, musikindustri, narrativ, varumärkesbyggande 
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1. Inledning 
 

Under våren 2011 arbetade vi med ett projekt som rörde den svenska musikindustrin. Projektet 

resulterade i rapporten Som ljuv musik i dina ögon1, en rapport om artisten som varumärke, storytelling 

som verktyg och vikten av innovation i den svenska musikindustrin. Att etablera sig i musikbranschen 

idag kräver inte bara bra musik utan också ett starkt varumärke, något som vi sedan speglade i 

dokumentärfilmen Wind of change.2 Under arbetet träffade vi på en framgångshistoria som senare 

avslöjades vara skapad i rent PR-syfte. Artisten hade redan ett kontrakt med ett stort internationellt 

skivbolag, och framgångsberättelsen som massmedia lyfte fram hade konstruerats efter skivkontraktet. 

Han fick framträda i radioprogram och morgonsoffor med en berättelse som fascinerande publiken. 

Historien om hur denna man hade slagit igenom som artist var ett sätt att skapa uppmärksamhet. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur artister använder sig av storytelling som ett verktyg i sitt 

varumärkesbyggande. Vi vill studera i vilka former historieberättande yttrar sig och vilka 

berättartekniska byggstenar som ligger till grund för historier inom musikindustrin. 

Storytelling har studerats tidigare, främst inom turist- och upplevelseindustrin, och begreppet har 

vetenskapligt behandlats i relation till olika företag och organisationer. Vi har däremot inte lyckats hitta 

något som tyder på att forskning kring storytelling som varumärkesbyggande verktyg har applicerats på 

musikindustrin. Då musik många gånger ses som en konstform är vår uppfattning att det är känsligt att 

uttalat se artister som varumärken, vilket gör området desto mer spännande att studera.  

 

Tidigare studier har främst sin utgångspunkt i marknadsföring och verkar generellt studera hur 

storytelling fungerar som ett varumärkesbyggande verktyg. Dock anser vi att det saknas ett djupare 

medieanalytiskt perspektiv där kommunikationen även studeras utifrån narrativ och semiologi. Denna 

studie kan bidra till existerande vetenskaplig kunskap genom att djupgående studera hur berättelser 

byggs upp och tar form. Hur berättar artister? Vi finner det av vetenskaplig betydelse för medie- och 

kommunikationsområdet då vår utgångspunkt kan ses som ett nytt sätt att angripa storytelling; vi lyfter 

fram såväl det strategiska varumärkesperspektivet som det medieanalytiska berättartekniska 

perspektivet.  

 

Mer specifikt vill vi genom vår studie försöka besvara följande fråga; 

Hur använder sig artister av storytelling som ett verktyg i sitt varumärkesbyggande? 

 

För att kunna svara på forskningsfrågan har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie kring två artister – 

Rolling Stones respektive Lady Gaga – där vi ser dem som vinstdrivande företag och resonerar kring dem 

ur ett varumärkesperspektiv.  

 

 

 

 

                                                                    
1 Projektarbete strategisk kommunikation 22.5 hp, författare Emelie Andersson 
2 Projektarbete medieproduktion 22,5 hp, av Anna Johannesson, Emelie Andersson & Silja-Marie Kentsdottir 
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1.2 Avgränsning 
 

Storytelling har en viktig funktion även vad gäller intern kommunikation (Fog, Budtz  & Yakaboylu 

2005), dock väljer vi – av utrymmesskäl och materialtillgänglighet – att begränsa oss till extern 

kommunikation. Att studera hur storytelling används internt ser vi som en svårighet och skulle kräva en 

helt annan metod, i form av intervjuer och/eller observation av människor som arbetar med artisterna. 

 

1.3 Rocklegender och popfenomen 
 

Studien bygger på en djupdykning i material kring rockbandet Rolling Stones respektive popfenomenet 

Lady Gaga. Dessa är framgångsrika artister, inte bara utifrån antalet sålda skivor utan också utifrån det 

mediala och publikmässiga intresset kring dem. Rolling Stones slog igenom 1962 och är fortfarande 

aktuella, inte minst har bandets logotype kommit att bli ett välkänt klädmärke. De ses ofta som legender 

inom rockgenren, medan Lady Gaga slog igenom som artist för bara fem år sedan. Hon har använt ett 

nytt sätt att nå publiken och det talas många gånger om henne som ett resultat av sociala medier.3 Hon 

involverar publiken i sitt artistskap och skapar en kultur kring sig själv. Att det skiljer 50 år mellan de 

behandlade artisternas respektive genombrott ger studien en bredd rent tidsmässigt, vilket också gör att 

det på ett resursmässigt plan finns olikheter. Inte minst den teknologiska utvecklingen, och 

möjligheterna till användandet av dessa, skapar olika förutsättningar och skilda möjligheter att 

kommunicera med publiken. De använder sig av olika tilltal och ”skapar” olika publiker, på samma sätt 

som publiken är medskapare av artisternas framgång. Det är de olika förutsättningar och resurserna som 

påverkar vägar och möjligheter till detta. Storytelling är den röda tråden artisterna emellan, och studien 

syftar till att undersöka historieberättande i deras respektive kommunikation.  

 

Huruvida – eller i vilket grad – det är artisterna själva eller teamet/anställda bakom dem som arbetar 

med varumärket och de kommunikativa insatserna lägger vi ingen vikt vid. När vi vidare talar om Rolling 

Stones respektive Lady Gaga syftar vi inte på dem som individer, utan som företag. Vi är också medvetna 

om att det finns cirkulerande historier som artisterna inte själva kan ”kontrollera”, men det är inte vad 

som ligger i fokus för vår studie.  Vi för dock en diskussion kring nya digitala kanaler och hur publiken 

också kan ses som medproducenter av de dominerande berättelserna under 5.3.3 Berättelser i sociala 

medier – att låta publiken komma nära. 

 

1.4 Disposition 
 

För att läsaren ska få en tydligare bild av vad vår studie handlar om vill vi tidigt belysa centrala områden i 

ett bakgrundskapitel. Här problematiseras också varumärkesbegreppet och synen på 

kommunikationsprocessen. I tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter kring 

varumärken och varumärkesbyggande, narrativ, samt storytelling ur ett varumärkesperspektiv. Därefter 

kommer ett kapitel med en presentation av det empiriska materialet tillsammans med analys och 

resonemang. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras våra resultat. 

                                                                    
3 Hämtad 2011-12-22, http://hd.se/kultur/boken/2011/08/13/receptet-pa-framgang 
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2. Bakgrund 
 

Vad menas med musikindustrin och dess artister? Vad har berättelser för betydelse för människor? Och 

vad är storytelling? I detta bakgrundskapitel presenteras studiens centrala områden, vilka sedan 

vidareutvecklas och konkretiseras i uppsatsens teoriavsnitt. 

2.1 Musikindustrin och artister som varumärken 
 

Att uttalat se på artister som varumärken, i en bransch som i grund och botten ofta ses som en 

konstform, är inte helt självklart. I dagens samhälle, där nya tekniker utgör ett nytt sätt att skapa och 

konsumera musik, går det att se på gränserna mellan konst och kommersialism som utsuddade. 

Wikström (2009:27) ställer sig frågan om det verkligen går att skapa ”äkta konst” i sammanhang där det 

handlar om att maximera vinsten. Att se artister som varumärken kan vidare ses som ett sätt att arbeta. 

Inte minst Madonna har byggt upp ett av världens mest kända varumärken. Det menar Ingalill Holmberg 

och Miriam Salzer-Mörling (2002), som i en text om identitet jämför henne med varumärken som Nike 

och Apple. 

 

Musiktävlingen och tv-programmet Idol är ett fenomen som tydligt ser på artister som ett helhetskoncept 

där det inte bara handlar om musiken. Idol bjuder in amatörsångare till auditions, för att sedan utse ett 

femtontal artister som blir en del av en liveshow med tävling och utröstning (Wikström 2009:134). 

Genomgående i programmet är styling, image, framträdande och kläder minst lika diskuterat som 

deltagarnas röster. Precis som ett varumärke handlar det om hur produkten tillsammans med en 

förpackning och kärnvärden skapar helhetskonceptet; artisten. Inte minst är berättelser ett element i 

programmet. I början av säsongen när deltagarna presenteras och ska ha auditions lyfter programmet 

fram livshistorier som har präglat deltagarna, sjukdomar, dödsfall etc. 
 

När vi vidare talar om musikindustrin och -branschen tar vi hjälp av Patrik Wikström, som i sina studier 

kring industrin definierar den på följande sätt; ”The music industry consists of those companies 

concerned with developing musical content and personalities which can be communicated across 

multiple media” (Wikström 2009:31). Musikindustrin innefattar alltså de företag som arbetar med att 

skapa och utveckla musik. Vi vill även poängtera hur Wikström inte begränsar sig till musikaliskt 

innehåll, utan menar att företag i musikindustrin också skapar och utvecklar personligheter – en 

utgångspunkt som genomsyrar denna studie. 

 

2.2 Berättelsens betydelse för människor 
 

Berättandet i sig är grundläggande för den kommunicerande människan. Det är en tidig känd 

kommunikationsform som vidare utvecklats till skrift, bild och audiovisuella strukturer. Vi kan spåra 

historieberättande från människans dagliga kommunikationssituationer samtidigt som det sköljer över 

oss från skönlitteratur, film, tv, och andra typer av mediefenomen. Berättelser skapar mening och 

sammanhang, och genom berättande kommuniceras uppfattningar och konstruktion av verklighet och 

självförståelse. Det skapas ett budskap (Johansson 2005:16).  

 



 6 

Definitionerna av en berättelse är många. Det finns forskare som menar att en berättelse kan urskiljas 

bara genom att det sker en förändring av tillstånd, medan andra erbjuder en mer avancerad syn:  

 

…as Charniawska (2004:5) points out, in order to understand and imput meanings and  

legitimacy to one´s own – or others’ – action, people put them into words often using  

the narrative form – that is, the construction of a referential chain of actions and events  

carefully organized into a story… 

             Ewertsson 2010:389 

 

En berättelse är alltså ett sätt för människor att skapa förståelse och mening. Metanarrativ är ett begrepp 

som kan användas för att förklara hur människors liv förr dominerades av övergripande berättelser. 

Dessa hjälpte oss att organisera vår värld, ge oss riktlinjer kring beteende och för orientering i vår kultur 

(Vincent 2002:9). Vincent menar dock att dessa metanarrativ inte längre existerar i samma former. Vi är 

i behov av metanarrativ och berättande från andra håll, och inte minst varumärken tar sig an denna 

uppgift. Berättelser handlar med andra ord inte bara om underhållning. Vincent tar det så långt som att 

säga att vi skulle tappa vår livserfarenhet utan dem. Berättelser är inte bara ett sätt för människor att 

sortera och minnas tidigare erfarenheter, det är också ett sätt att ta till oss och tolka information (Vincent 

2002:79). 

 

2.3 Varumärken, populärkultur och synen på kommunikation 
 

Begreppet varumärke (brand/branding) kommer ursprungligen från hur människor förr brännmärkte 

boskap. Att märka djur var ett en metod för igenkänning och tillhörighet (Heide, Johansson, Simonsson 

2005:176). Enligt Nationalencyklopedin är varumärke ett ”varukännetecken som en näringsidkare 

använder för att särskilja de varor eller tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster”.4 

 

Holmberg resonerar kring dagens konsumtionssamhälle och menar att konsumtion handlar om 

självförverkligande och upplevelser snarare än om funktionalitet och rationella val. Idag skapas det 

berättelser kring varumärken som leder till att konsumenten köper en livsstil och upplevelse snarare än 

produkten i sig (Holmberg 2002:9). Varumärken laddas med ett innehåll och positioneras i syfte att 

påverka människor. De är allt mer delaktiga i vår tolkning av omvärlden, och också vad gäller vår 

självuppfattning. Genom att välja och välja bort märken signalerar vi en tillhörighet, och vi uttrycker en 

viss livsstil genom de märkesdrivna val och produkter vi omger oss med (Holmberg & Salzer-Mörling 

2002). Konsumtion blir en del i vårt identitetsskapande. 

 

Konsumtion av så kallad populärkultur – dit rock- och popmusik kan räknas – ses inom traditionen 

Cultural Studies som en kreativ verksamhet. Populärkultur kan förklaras som en form av kultur som är 

riktad till – och används och konsumeras av – den breda allmänheten i vardagslivet (Lindgren 2009:18). 

Medieforskning inom traditionen Cultural Studies intresserar sig för just populärkultur och 

kännetecknas av en strävan efter att fånga upp nya kulturfenomen (Miegel & Johansson 2002:242f). 

Stuart Hall, framstående sociolog och medieforskare, är en av grundarna till traditionen.  

Enligt honom är det i stort sett omöjligt att avgränsa Cultural Studies idag, och han menar att 

forskningsfältet alltid kommer att vara öppet för olika teoretiska synsätt och infallsvinklar (ibid).  

                                                                    
4 Hämtad 2011-12-04, http://www.ne.se/varumärke 
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Douglas Kellner (2009) har studerat media och kommunikation utifrån ett kulturperspektiv och menar 

att mediekulturen mer och mer domineras av spektakulära framställningar. Radio, tv, film, musik och 

andra produkter av dagens mediekultur förser människor med material som formar vår identitet och 

världsbild.  

 

Media stories provide the symbols, myths, and resources through which we c 

onstitute a common culture and through the appropriation of which we insert  

ourselves into this culture. 

                 Kellner 2009:5 

 

Detta är ett exempel på bredden inom Cultural Studies-området, och visar också att inte bara den 

ekonomi- och marknadsinriktade forskningen berör hur material medvetet laddas med innehåll och 

positioneras i syfte att påverka människor (varumärkesbyggande). Medieforskningen inom Cultural 

Studies studerar samma fenomen men under andra begrepp och former.  

 

2.3.1 Kommunikationsprocessen 

Kellner har en relativt kritisk utgångspunkt i sina resonemang, men vi har generellt under arbetets gång 

funnit en ensidig och ”enkel” syn på relationen – och kommunikationen – mellan varumärken och 

människor. I stor del av den marknadsinriktade litteratur vi har tagit del av ser vi en passiv syn på 

människan i rollen som konsument. Förhållningssättet lutar mer åt en form av envägskommunikation 

snarare än att det ses som en kollektiv process. Med detta vill vi belysa att relationen mellan varumärken 

(artister), människor (fans och publik) och berättelser (storytelling) kan ses som mer komplex än så. Hall 

menar att kommunikation är en problematisk process och budskap skapas och tolkas av såväl sändare 

som mottagare (Miegel & Johansson 2002:250). Med hjälp av begreppen encoding och decoding 

förklarar han hur produktion och reception av budskap påverkas av en rad olika faktorer, så som 

sammanhang, val av medium och förförståelse. Det kan alltså diskuteras i vilken grad varumärkes-

byggande åtgärder leder till det önskvärda målet. Vi lägger dock ingen vidare fokus vid detta då studien 

syftar till att identifiera hur storytelling används av artister, snarare än att kritiskt resonera kring 

kommunikationsprocessen och publikens mottagande.  

 

Det ska dock påpekas att vi valt att analysera ett av våra fall utifrån ett perspektiv där interaktionen och 

dialogen med publiken (mottagarna) ses som en konkret framgångsfaktor och byggsten i 

varumärkesbyggandet (se 5.3.3 Berättelser i sociala medier – att låta publiken komma nära). 

 

Vidare när vi använder begreppet kommunikation syftar vi främst till den varumärkesbyggande 

kommunikationen; den som har till syfte att förmedla varumärkesidentiteten (begrepp vi vidare 

definierar och resonerar kring i teoriavsnittet). 

 

2.4 Storytelling 
 

Det engelska begreppet storytelling används numera flitigt inom många olika områden som journalistik, 

dramaturgi och inte minst i företagsvärlden. Det talas om hur företag ”måste berätta en historia som 

skapar en väg till konsumentens hjärta” (Fog et al. 2005:48). Ordet storytelling betyder direkt översatt 
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”historieberättande” och vi vill lyfta fram innebörden av ordet och företeelsen ”att berätta en historia” 

vidare ur ett narrativt respektive varumärkesinriktat perspektiv. 

 

De berättelser som byggs upp kring globala varumärken kan ses som tilltalande och lockande, medan 

kritiker menar att de snarare är ytliga och vilseledande (Holmberg & Salzer-Mörling 2002:31). Detta är 

inte något vi lägger någon vikt vid, då det inte är relevant i våra resonemang. Det är det faktum att det 

byggs upp berättelser runt varumärken – samt hur – som är intressant, inte huruvida de är fiktiva eller 

ej.  
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3. Metod 
 

Här redogör vi för de metoder vi har använt oss av, såväl insamlingsmetoder som analytiska 

tillvägagångssätt. 
 

 

Denna studie har en kvalitativ ansats och har inte till syfte att kunna dra statistiskt signifikanta 

slutsatser, snarare handlar det om att få en djupare förståelse för området och forskningsämnet. Patrik 

Aspers (2011:93) menar att det är teorin som ligger till grund för konkretiseringen av forskningsfrågan i 

relation till fältet, också att det är teorin som hjälper till att välja vad och vem som ska studeras. För att 

kunna resonera kring hur storytelling används som ett verktyg har vi identifierat relevanta teorier, detta 

för att vidare kunna föra teoriknutna resonemang i samband med våra två fall.  

 

3.2 Textanalys; Rolling Stones och Lady Gaga 
 

Då studien syftar till att svara på hur artister använder sig av storytelling behöver vi ta del av material där 

artisternas varumärken kommuniceras. Denna kommunikation med publiken sker i stor utsträckning 

genom texter, ett begrepp som innefattar inte enbart skrift utan syftar till alla sammanhang där olika 

yttringar är betydelsebärande och i viss mening kan läsas (Lindgren 2009:14). En text kan med andra ord 

vara allt från foto och rörlig bild till webbplats och tidningsartikel. Vi kan alltså generera data genom 

analys av texter som står i relation till Rolling Stones respektive Lady Gagas varumärkesbyggande; 

musikvideor, fotografier, intervjuer, dokumentärer, presentationstext och så vidare.  

 

3.2.1 Urval 

I vår textanalys har vi valt två specifika fall att undersöka. Valet av antalet fall anser vi passa vår 

kvalitativa utgångspunkt, då vi inte är ute efter att se hur utbrett storytelling är inom musikindustrin – 

vår frågeställning bygger på en närmare inblick i hur de används. För att inte få en för snäv bild har vi 

valt två fall med flera skillnader och olika förutsättningar, något Rolling Stones och Lady Gaga har och 

har haft; 

 

Rolling Stones Lady Gaga 

Genombrott  1960-talet  2000-talet 

Land  Storbritannien, London USA, New York 

Kön  Män  Kvinna 

Formation  Grupp/kollektiv Solo/individ 

Bakgrund  Industri-/Arbetarklass Överklass 

Distribution  LP- och EP-era DVD-, och internet-era (digital) 

 

Ett problem med att studera så pass framgångsrika och stora artister som Rolling Stones och Lady Gaga 

faktiskt är, är just den enorma mängd material som finns att tillgå. För att få ett användbart material och 

möjligheter att svara på forskningsfrågan har valet av specifika texter fått stå i relation till 

forskningsfrågan och valda teorier (Aspers 2011:93). Då narrativ metod är utgångspunkt för analysen 
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har vi utgått från texter där vi anser oss kunna urskilja någon form av historieberättande. Vi är här 

medvetna om att valet av specifika texter faller under en form av subjektivt urval, vilket passar studien då 

vi har en idé om vilka texter som kan säga oss något i relation till forskningsfrågan.  

 

Forskning kring textanalys trycker på vikten av att använda sig av mer än en text (Boréus 2011:143f). Vi 

har lyft resonemanget ytterligare och har haft som utgångspunkt att inte heller begränsa oss till en typ av 

text. Istället har vi försökt att få en bredd genom att låta det analyserade materialet vara såväl skriven 

text och webbsidor som illustrationer och rörlig bild. Med en bredd i det analyserade materialet kan våra 

resultat spegla en större del av artisternas externa kommunikation. 

 

Valet av texter har inte varit identiska i de två respektive fallen, vilket faller sig naturligt då Rolling 

Stones och Lady Gaga har haft helt olika resurser och kanaler att använda sig av (se föregående modell). 

Detta gör det sannolikt att deras respektive berättande tar olika form. De olika sorters texterna har 

snarare en möjlighet att visa bredden av berättandet i extern kommunikation. Vi anser också att 

massmediers framställning och rapportering kring artisterna bör vara en del av materialet, då vi kan se 

huruvida artisternas berättande också reproduceras genom medierna. 

 

3.2.2 Användandet av andrahandskällor 

En del källor vi har använt oss av är andrahandskällor. Vi är medvetna om att redan befintlig data är 

behandlat för ett specifikt sammanhang och genererat med andra teorier och ”glasögon”. Detta material 

bör därför användas med försiktighet. Dock har vi endast använt dessa källor (biografier, journalistiska 

artiklar, statistiskt material och så vidare) för att skapa oss ett helhetsperspektiv, snarare än att låta dem 

ligga bakom specifika resonemang.  

 

3.3 Narrativ analysmetod 
 

På en textanalytisk nivå har vi utgått från narrativ metodologi. Genom att narrativt studera skriven text, 

bild och film producerat av eller om Rolling Stones respektive Lady Gaga har vi till syfte att urskilja 

berättande. Den narrativa analysen grundar sig i ett strukturalistiskt synsätt (Johansson 2005:147) och 

utgår från språket som ett system som skapar mening genom relation mellan tecken. Alltså är det även av 

relevans att analysera delar av materialet på en semiotisk nivå; urskilja hur enskilda tecken tillsammans 

skapar mening – och i förlängningen kan ses som byggstenar i berättandet.  

 

3.3.1 Innehåll- och uttrycksanalys 

Med utgångspunkt i Johannsons narrativa metod bygger vår analys av Rolling Stones respektive Lady 

Gaga på en analysmodell av innehåll- och uttryckskaraktär (Johansson 2005:286). Vilken är berättelsens 

handling? Vilka händelser skildras? Vilka är karaktärerna? Finns det en protagonist respektive 

antagonist? Kan vi urskilja genomgående underliggande teman? Kan vi spåra några ideologiska 

föreställningar? Kan vi finna en poäng eller sensmoral?  Vilka kulturella uttryck går att tolka? I vilken 

ordning berättas händelserna? Finns det betydande val av ord? Vilken typ av intrig utspelar sig? Vilka 

genrer kan urskiljas? Är det ett kronologiskt händelseförlopp? Kan vi urskilja intertextualitet?  
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3.3.2 Semiologisk analys 

Studien bygger även på semiotiska analysverktyg (Lindgren 2005:61), vilka också faller under ett 

strukturalistiskt och narrativt synsätt. På en denotativ nivå har vi ställt följande frågor; Hur förhåller sig 

detaljerna i texten till varandra? Vilka element i bilden binds samman? Relationen mellan text och bild? 

Vilka färger, typsnitt, linjer används? Hur delas texten upp? Vidare har vi på en konnotativ nivå utgått 

från följande frågor; Går det att urskilja en hierarkisk ordning? Vad är typiskt för denna genre? Hur kan 

vi spåra intertextualitet? Hur är fotot taget och vilken relation till betraktaren skapas? Kroppshållningen, 

graden av engagemang det skapar hos betraktaren? Framstår personen som tillgänglig, distanserad eller 

intresserad? Vilka ansiktsuttryck förmedlas? Vilka kulturella föreställningar ger bilden uttryck för eller 

utmanar och vilka sociala normer framkommer? Kan vi se underliggande betydelser? 

 

Vi har även valt att analysera en rörlig intervju utifrån interpersonella relationer. Där väljer vi att se 

vilken funktion det sociala samspelet, tillsammans med framförandet och uttrycksmedel, har för 

berättelsen (Johansson 2005:286). Då handlar det om följande frågor; ser vi några likheter eller 

skillnader i social status såsom genus, klass eller ålder? Hur ser samspelet ut intervjusituationen? Vilka 

verbala uttrycksmedel används? Vilka samtalsstilar används? Vem dominerar? Krispunkter i samspelet? 

Vilka identiteter skapas i berättandet? 

 

3.3.3 Kritik mot analysmetod 

Vi anser att semiologi är ett passande sätt för oss att angripa forskningsområdet, just för att det syftar till 

att kunna urskilja mening och teckensystem. Kritiken som faller mot semiologin menar dock att 

teckensystem inte bör studeras utan en bredare kontext och diskursiv analys (Lindgren 2005:86). Vi 

menar dock att vår fråga kring hur storytelling används inte relaterar till den djupare kontexten, utan 

snarare till den struktur och mening – berättandet – som går att urskilja i texten.  Vi rekommenderar 

gärna att vidare forskning sätter vårt strukturalistiska perspektiv i ett större sammanhang (se 6.5 Förslag 

på vidare forskning).  



 12 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Till grund för den här studien ligger dels teorier om storytelling ur ett varumärkesbyggande perspektiv, 

dels narrativ teori och berättarteknik. Strukturalism är en central utgångspunkt, men även semiotik och 

dess analytiska verktyg inom populärkulturella texter präglar analysen.  

4.1 Varumärke 
 

David A. Aaker, professor i marknadsföring, definierar ett varumärke som ”en uppsättning tillgångar som 

är kopplade till ett varumärkes namn eller symbol, som bidrar till värdet av en produkt eller tjänst” 

(Lusensky 2010:49). Varumärket kan mer konkret ses som resultatet av produkten, förpackningen och 

mervärdena. Detta innebär att produkten tillsammans med presentationen och de associationer som 

målgruppen har skapar varumärket (Mårtenson 2009:33,34). 

 

Varumärken laddas medvetet med ett innehåll och positioneras i syfte att påverka människor. De är allt 

mer delaktiga i vår tolkning av omvärlden, och också vad gäller vår självuppfattning. Genom att välja och 

välja bort märken signalerar vi en tillhörighet, och vi uttrycker en viss livsstil genom de märkesdrivna val 

och produkter vi omger oss med (Holmberg & Salzer-Mörling 2002:31). Varumärken handlar om den 

större berättelsen, och hur kommunikativa insatser bör ses som delaktiga karaktärer i denna. 

Konsumenter behöver ses som en publik, och företag bör tänka i termer av storytelling, varumärkesmyt 

och narrativ snarare än i renodlade strategiska planer (Vincent 2002:15). 

 

4.1.1 Varumärkesidentitet och kärnvärden 

Varumärkesidentitet är ett företags vision om hur varumärket ska uppfattas av målgruppen; de 

associationer som företaget söker skapa (Mårtenson 2009:79). Detta identitetssystem syftar sedan till att 

förstärka varumärket genom att koppla samman allt som målgruppen identifierar med varumärket till ett 

system av ledtrådar; visuellt designspråk, symboler, stereotyper, slogans samt ”berömda tillfällen i 

märkets historia” (Mårtenson 2009:82). I definitionen av varumärkesidentitet inkluderas alltså 

berättande kring märkets historia som en av byggstenarna. 

 

Kärnvärden kan förknippas med uttryckssätt. Hur värdena förklaras, utrycks och illustreras utmärker 

och definierar ett varumärke (Palm 2006:86ff). Att få dessa värden förankrade är svårt. Lars Palm menar 

att den enda metod som egentligen har visat sig fungera är storytelling; att omvandla kärnvärdena till ett 

budskap och sedan illustrera och gestalta det i en historia (Palm 2006:159). Detta kan förtydligas; 

kärnvärden i sig bara är ord, men en berättelse sätter dem i ett perspektiv och mänsklig kontext. Det blir 

begripligt och talar till både förnuft och känslor (Fog et al. 2005:67). 

4.2 Varumärkesbyggande 
 

Identitet, kärnvärden, profil och image är alla begrepp som i den teoretiska förståelsen har en relation till 

varumärken. Varumärkesbyggande handlar om att skapa en likhet mellan hur företaget ser på sig självt, 

omvärldens syn och hur företaget faktiskt ser ut (Larsson 2009:117). Inte minst handlar det om att 

kontrollera och vårda ett immateriellt kapital (Holmberg 2002:7). Enligt David A. Aaker innebär 

varumärkesbyggande ”att som företag skapa sig en unik position i människors medvetande och därmed 
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på marknaden, genom att (internt och externt) kommunicera och uppfylla det varumärkeslöfte som 

företaget gett sina kunder” (Lusensky 2010:49). Han menar att varumärkesidentiteten står i centrum. 

4.2.1 Differentiering, positionering och känslor 

Mårtenson trycker på vikten av att differentiera och positionera sitt varumärke. Det måste uppfattas som 

unikt och på något sätt skilja sig från sina konkurrenter – att det är just detta som avgör varumärkets 

framgång (Mårtenson 2009:71). I musikbranschen skulle det handla om att förmedla en ”unik” berättelse 

om sig själv som artist i sin kommunikation för att särskilja sig från konkurrenter. Vidare går 

positionering att relatera till en känslomässig aspekt. Varumärken i vissa produktkategorier, främst när 

det handlar om imageprodukter, bygger på emotioner. ”Budskapen försöker skapa en respons i hjärtat 

istället för hjärnan” (Mårtenson 2009:96). Vi menar att artister faller under en kategori där image har en 

framträdande roll, vilket innebär att man då kan utesluta logiken och istället göra emotioner mer 

levande. Många företag positionerar sig baserat på känslor då dessa spelar så stor roll för människor 

(ibid). 

 

I boken Sounds like branding resonerar Jakob Lusensky kring varumärkens vidareutveckling, och har 

tagit hjälp av Kevin Roberts, VD för reklambyrånätverket Saatchi & Saatchi. Roberts pekar på tre 

områden som utvecklar varumärkens känslomässiga band till konsumenten; mysterier, sensualitet och 

intimitet (Lusensky 2010:57). Med mysterier handlar det om ”att presentera intresseväckande historier 

eller myter kring varumärket som fångar människors uppmärksamhet och engagerar dem” (ibid). 

Sensualiteten bygger på att arbeta med fler sinnen än bara synen, vilken är den som generellt sett är mest 

använd i marknadsföring tidigare. Med intimitet menad Roberts att det handlar om dialog. För att kunna 

kommunicera krävs en passion och ett intresse för publiken, och inte minst empati är viktigt på detta 

område. 

 

4.2.2 The four E:s 

Vidare talar Jacob Lusensky om vad han kallar the four E:s ur ett varumärkesperspektiv; emotions, 

experiences, engagement och exclusivity (Lusensky 2010:20). Dessa är framtagna som ett komplement 

till marknadsföringens fyra P (produkt, pris, placering och promotion) som hjälper företag att 

positionera sig på marknaden. Lusensky menar att the four E:s istället handlar om att känslomässigt 

knyta an till kunder – att ta del av varumärket ska vara en upplevelse (Lusensky 2010:78). Författaren 

talar främst om musikens roll i varumärkesbyggande, och hur the four E:s är ingredienser som behöver 

komplettera varandra. Dock ser vi modellen som applicerbar på varumärken generellt; 

 

Emotions bygger på den känslomässiga aspekten där det handlar om att skapa ett band med kunden. 
 

Engagement syftar till att skapa en konversation med målgruppen, och få dem engagerade i varumärket. 
 

Experiences handlar om att förstärka upplevelsen kring varumärket. 
 

Exclusivity är begreppet för varumärkesidentiteten, där det handlar om att definiera och särskilja sig. 

4.3 Storytelling ur ett varumärkesperspektiv 
 

Som vi talade om i bakgrundskapitlet har storytelling blivit ett allt mer omtalat och använt begrepp, inte 

minst i företagsvärlden och inom kommunikation. Storytelling är ett sätt att visa hur och varför ett 

företag gör skillnad; genom att dela med sig av historier definierar man vem man är och vad man står för 
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(Fog et al. 2005). Ett sätt att se på storytelling och varumärkesbyggande är att dessa bygger på samma 

grund; känslor och värden. Fog et al. (2005:21) lyfter fram att ett starkt varumärke bygger på tydliga 

kärnvärden, som sedan kommuniceras genom en bra berättelse.  

 

4.3.1 The core story 

The core story – huvudtemat – är den berättelse som knyter samman ett företags 

varumärkeskommunikation. I termer av storytelling innebär det att arbeta med varumärket som om det 

vore en oavbruten berättelse; core storyn är vad verksamheten grundläggande handlar om. Med 

storytelling kan en bild målas upp (Fog et al 2005:60ff). Under 60-talet blev amerikanska rymdstationen 

NASAs varumärke synonymt med ”drömmen om att fara till månen”. Denna core story verkade även i 

opinionsbildande syfte och hjälpte president Kennedy att legitimera en ökning av statliga bidrag till 

rymdprojektet. Nedan följer ytterligare exempel på företags core stories; 

 

Greenpeace is about fighting for the global environment. Kodak is about capturing  

and preserving life´s special moments. Lego is about stimulating children´s learning  

through creative play. Bennetton is about conflict and harmony in the global society 

                Fog et al 2005:83 

 

Då berättelser talar till emotioner är det lättare att förmedla de grundläggande värderingarna – 

kärnvärdena – genom core storyn (Fog et al. 2005:67). 

4.3.2 Inte bara bakgrundsberättelsen 

När storytelling diskuteras i litteraturen är IKEA ett vanligt exempel på hur företagsberättelsen 

genomsyrar möbelföretagets profil och kärnvärden (Palm 2006:159). Miriam Salzer-Mörling, som har 

studerat just IKEA, talar om storytelling som ett kreativt sätt att bygga ett varumärke. När konkurrensen 

om en produkt är hög kan det gynna det egna varumärket att sälja berättelser och drömmar.5 Hon säger 

också att berättelser blir desto viktigare i branscher där företag befinner sig långt från konkreta 

produkter som går att ta på. Inte minst ser vi musikindustrin som ett exempel på en sådan bransch. 

Mörling talar främst om storytelling som ett framgångskoncept där företag förmedlar sin historia och 

bakgrund, men hon menar också att det handlar om att ladda varumärket med någon form av mening. 

Detta tolkar vi som att berättelser inte bara behöver vara historiska framgångsberättelser, snarare liknar 

vi meningsskapandet med den core story vi tidigare diskuterat. 

 

Såväl Fog et al. (2005) som Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att storytelling kan praktiseras i 

olika former; skapelseberättelser, myter, framgångssagor, produktberättelser, traditionell annonsering, 

bilder och så vidare. Berättelser kan användas för att skapa ett emotionellt band med kunden, samtidigt 

som känslor kan användas för att bygga upp berättelser. Det handlar om att bygga en enhetlig plattform 

för extern kommunikation av varumärket där alla strategiska insatser samspelar med varandra. 

 

4.3.3 Den digitala tekniken 

I likhet med andra branscher, är musikbranschen en industri i ständig förändring. Inte minst har den 

tekniska utvecklingen stor inverkan på musikindustrin (och tvärt om). Människor använder idag olika 

                                                                    
5 Hämtad 2011-11-01, http://www.svd.se/naringsliv/foretag-beratta-din-historia_65507.svd, 
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former av internetbaserad teknik för att hitta, uppleva och distribuera musik. Vi har konvergens och 

divergens i en rasande fart som inte går att jämföra med något tidigare, både vad gäller produktion, 

distribution och konsumtion. De nya digitala teknologierna – med kanaler som Youtube, Spotify, 

Facebook, Myspace och Twitter – har inte bara gjort det möjligt för vem som helst med en dator att ladda 

upp ljud och bild, utan utvecklingen har också gjort onlinematerialet mer tillgängligt för publiken 

(Wikström, 2009:156f). 

 

Den digitala tekniken och dess interaktiva möjligheter gör internet till en effektiv plattform för att bygga 

varumärken med hjälp av storytelling. Konsumenter kan involveras i berättelsen på en mer deltagande 

nivå (Fog et al. 2005:185). Wikström menar att fans är med och bygger varumärket. Han resonerar kring 

hur förändringar på individnivå påverkar hela branschen på ett större plan, och tvärt om (Wikström 

2009:156f). Med begreppet remix culture förklarar han hur publiken är med i en skapandeprocess, och 

YouTube är här ett exempel på en ledande kanal där fans gör egna videoklipp av artisters musik. Fansen 

är inte bara deltagande utan mixar och gör sina egna versioner – något som i förlängningen ger 

artisterna publicitet. 

 

Begreppet digital storytelling handlar om berättande i digitala former. Berättandet kommer i uttryck 

genom digitala hjälpmedel och narrativa uttrycksformer som teater, film, och fiktion. Att förmedla en 

historia genom stillbilder, musik, videosekvenser och text, med vad som kan ses som en förhållandevis 

enkel teknik, är ett sätt att bygga upp ett varumärke (Dennisdotter, Axenbrant 2008:88f). 

 

4.4 Narrativ teori och berättandetekniska byggstenar 
 

Begreppet narrativ syftar till en texts olika berättelsetekniska byggstenar. Det finns en rad olika 

teoretiska perspektiv kring narrativ, och i relation till studiens omfattning har vi har valt att enbart 

använda några få utvalda aspekter. Först har vi den klassiskt kronologiskt ordnade berättelsen och dess 

byggstenar. Det mest refererade kronologiskt ordnade narrativ följer dessa stadier; en början, mitt och 

ett slut. Denna förståelse för berättelsen kan spåras tillbaka till 300-talet före f.Kr till den grekiske 

filosofen Aristoteles (Johansson 2005:124).  Den franske teoretiken Tzvetan Todorov1 går så långt och 

påstår att det finns ett enklare sätt att urskilja en berättelse, där det endast handlar om förändring av 

tillstånd. 

 

The minimal complete plot consists in the passage from one equilibrium to another. 

An ”ideal” narrative begins with a stable situation which is disturbed by some power or 

force. There results a state of disequilibrium; by the action or a force directed in the 

opposite direction, the equilibrium is re-established; the second equilibrium is similar 

to the first, but the two are never identical. 

Todorov, 1977: 11 i Czarniawska 2010:8 

 

 

För ett bredare synsätt väljer vi att inte enbart fästa vårt teoretiska förhållningssätt vid klassiska 

berättarteknik. Postmodern experimentalism utmanar den klassiska kronologin inom narrativ och 

kännetecknas av oförenliga estetiska diskurser och genrer; berättandet stämmer inte överens med det vi 

är vana vid. Historier berättas på ett helt nytt sätt, något vi kan ta del av dagens TV-program och filmer. 

Exempelvis kan historier berättas parallellt med en teknik som bygger på oförutsägbarhet (Johansson 

2005:144).   
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4.4.1 Strukturalism 

Mer djupgående väljer vi att hämta inspiration från den välkände filosofen Claude Lévi-Strauss, som ser 

på textens struktur och inre sammanhang (Lévi-Strauss 1995). Med begreppet text syftar han på allt som 

går att avläsa och tolka. Genom att studera en texts olika kulturella uttryck och dess angreppssätt kan en 

text berätta en historia, medvetet eller omedvetet. Strukturalism refererar till ett brett synsätt på 

kulturella strukturer där man söker efter universella former och vill synliggöra system av symboler och 

konventioner i en text. Den semiotiska utgångspunkten lägger fokus på de enskilda symbolerna och 

studerar en texts tecken separat som kan vara koder och uttryck. Flera tecken kan sammanfattningsvis 

skapa ett sammanhang och ett betydelsebärande element i en text (Lindgren 2009:74). 

 

Det finns dock kritik mot strukturalismen som är av poststrukturalistisk karaktär och menar att det är 

svårt att kunna definiera en struktur utifrån interna teckensystem. Den avfärdar inte semiologin utan 

menar att texter måste sättas i förbindelse med språk, andra texter och världen. Strauss kritiseras för en 

västerländsk utgångspunkt och att den universella strukturen inte går att finna eftersom språket ses som 

en oföränderlig struktur (Johansson 2005:160). Dock behandlar vi vår analys utifrån ett strukturalistiskt 

perspektiv, då ett mer djupgående angreppssätt (av kritisk diskursanalytisk karaktär) skulle falla utanför 

vår frågeställning.  

 

Myter 

Myt är ett begrepp som är särskilt intresserat för Lévi-Strauss. Han belyser hur samhällets centrala 

berättelser styrs av underliggande regler och fungerar som ett språk av en uppsättning betydande 

byggstenar – tecken – som genom en viss kombination ger meningsfullhet. Han menar att det är först 

när vi kan urskilja dessa regler och mönster, som vi kan förstå vad som är en myt. En analytikers 

utmaning är att identifiera och kartlägga texter – exempelvis hur en romantisk komedi, ett skivomslag 

eller reklambild komponeras för att förmedla en viss kulturell myt (Lévi-Strauss 1995).  Här är även 

begreppen denotation och konnotation av vikt. Det förstnämnda är ett teckens mest objektiva betydelse; 

en beskrivning av vad vi ser och vad som händer. Konnotation är den nivå där det denotativa tecknet blir 

till uttryck; här tillskrivs och skapas mening (Lindgren 2005:84). 

 

Genre  

En genre är en uppsättning texter som har likartad struktur och komponenter. Genren fungerar som ett 

ramverk och handlar om texters relationer till andra texter, vilket kan bredare beskrivas som 

intertextualitet (Lindgren 2005:92,93samtalsanalys). Genrer och dess gränser tenderar ofta att förändras 

även om det inom populärkultur ofta står för upprepning och stereotyper. Lindgren (2005:36) menar att 

vi i ett alltmer kommersialiserat och medieintensivt samhällsklimat kan låta all kultur falla under 

begreppet populärkultur. Inte minst faller pop- och rockmusiken under detta fält.  

 

Musik kan vidare delas in i genrer och artister kan beskrivas stereotypiskt, vilka båda Barthes menar är 

mytiska i det avseendet att de står för en bestämd uttrycksform. Vissa stereotyper hör hemma i vissa 

genrer, vilka vi kan kännas igen genom ledtrådar som kläder, sätt att tala och föra sig, kroppshållning och 

så vidare (Lindgren 2005:91). Inte minst rockgenren är starkt präglad av ett tydligt ramverk där 

artisterna tillskrivs specifika egenskaper – något som också mytbegreppet handlar om.  

 



 17 

4.4.2 Barbara Czarniawska; plot and emplotment 

Vi är överallt präglade av berättelsens komponenter; intriger, onda och goda, bovar eller hjältar. De 

mytiska bilderna som framhävs i var och varannan berättelse. Var kommer komponenter ifrån? Och 

varför är de så självklara i sitt sätt att närvara i berättelser?  

 

Czarniawska (2010) erbjuder en mer avancerad syn på narrativ. I sin rapport sätter hon begreppen plot 

och emplotment i ett sammanhang som rör mediernas rapportering kring finanskrisen. Vi väljer att ta del 

av hennes syn på berättelsens betydelse för populärkulturen. Med begreppet ”emplotment” syftar 

Czarniawska (2010:9) på innebörden i berättelsen som måste struktureras så att handlingen blir 

övertygande och naturlig. Hon menar att populärkultur är en återspelning av det samhället och att vissa 

plots – handlingar – är starkare pågrund av att de upprepats en lång tid. De traditionella berättelserna 

som vi finner ”naturliga” är emplotments som blivit institutionaliserade och socialiserade.  

 

Czarniawska menar att det existerar starka berättelser som är dominerande under en viss tid och plats. 

Dessa kan vara myter, folksagor och klassisk litteratur. De myter som lyfts fram från historien kan 

avspegla samhällets dominerande plots. Detta kallar Johansson (2005:87) för narrativ identitet och 

menar att den narrativa intelligensen - vars förmåga att förstå vårt eget och andras berättande - 

förekommer genom ett narrativt schema. Det sker en socialiseringsprocess av den narrativa strukturen 

där vi redan som barn utvecklar förmågan att förstå och motta berättelser.  

 

4.4.3 Livsberättelser 

En del forskare menar att självbiografier inte är något naturligt utan en västerländsk konstruktion där 

jaget ses som enhetligt och kontinuerligt. I en historisk tillbakablick ses den kristne tänkaren Augustnus 

som den förste att representera sitt liv skriftligt som individ. Idag är självbiografier en självklar genre i 

det västerländska samhället (Johansson 2005:231).   

Berättelser behöver ses i relation till tid och rum. Exempelvis har det japanska sättet att berätta mer 

baserats på kollektivet snarare än på individen (Ewertsson 2010:389). Begreppet metanarrativ syftar till 

de samhälleliga diskurser vars ideologi speglas i det västerländska sättet att representera en historia 

(Johansson 2005:97). Kan framhävandet av individen bottna i kapitalismens liberala tankegångar? Ett 

kommunistiskt samhälle lyfter kanske hellre fram kollektivet?  

 

Framgångsberättelsen kan som en självpresentation, vars bild tenderar att spegla samhällets ideologiska 

värderingar. Framgångsberättelsen tyder på en positiv syn på livet i nuet, men att det förflutna har varit 

kantad av svårigheter och konflikter. De positiva egenskaperna lyfts fram som hjälpt personen genom 

livets förflutna (Johansson 2005:90).  
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5. Analys 
 

Rolling Stones respektive Lady Gaga utgör studiens två fall. I detta kapitel redovisas insamlat material i 

kombination med analys och tillämpning av de teoretiska utgångspunkterna.  

5.1 Ett historieberättande mönster 
 

Genom analys av ett antal texter har vi identifierat storytelling som ett välanvänt verktyg i artisternas 

kommunikation. Analysen visar hur historieberättande kan ta olika former, interagera med andra 

varumärkesbyggande verktyg samt skapa en röd tråd genom kommunikationen.  

 

Vi lyfter även fram ett perspektiv kring massmediernas relation till artisters storytelling. Medier är med 

och skapar myter och sagor kring musikgrupper och artister, och enligt lingvisten Allan Bell är 

journalister alltid ute efter att forma berättelser för att förmedla sina nyheter (Hultén 2009:36). 

 

Journalists are proffesional story-tellers of our age.The fairy tale starts: ’Once upon a 

time’. The news story begins:’Fifteen people were injured today when a bus plunged… 

The journalist´s work is focused on the getting and writing of stories.  

Bell 1991:147 

 

Även om studien inte är av kvantitativ karaktär har vi funnit historieberättande komponenter 

genomgående i det analyserade materialet. Detta helhetsmönster resonerar vi kring djupare i 

diskussionsavsnittet, medan argumenten för studiens slutsatser redovisas här. 

 

Analysen av Lady Gagas kommunikation bygger på följande; intervju i tv-programmet Oprah, 

användandet av sociala medier, musikvideon Born This Way samt massmediers framställning. 

 

Analysen av Rolling Stones kommunikation bygger på följande; webbplatsen, logotypen, intervju i tv-

programmet 60 minutes och massmediernas framställning.  

 

5.2 Rolling Stones 
 

En musikgrupp som har lyckats skapa sig ett framgångsrikt varumärke är det engelska rockbandet 

Rolling Stones. Från deras start 1962 har de släppt 29 album, 92 singelskivor och turnerar fortfarande 

med utsålda konserter6. De anses vara det mest etablerade rockbandet över tid och rum och har lyckats 

skapa sig enorma framgångar i sin snart 50-åriga karriär. Logotypen för Rolling Stones är en symbol som 

kan tänkas vara en utav de mest igenkända logotyperna i världen. Varumärkets storhet och spridda 

samarbeten visar på att Rolling Stones som rockband inte enbart kommunicerar utåt genom artisteri och 

musikspridning, utan även genom ett stadigt varumärkesbyggande, inkluderande storytelling. 

 

                                                                    
6 Hämtad 2011-12-05, www.rollingstones.com/music 
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5.2.1 Sammanfattning – the core story och varumärkesidentiteten 

I vår analys kring Rolling Stones har vi kunnat konstatera att det sker en kontinuerlig, medveten 

storytelling i deras varumärkesbyggande. Den mest pålitliga egenrepresentativa källan är deras egen 

webbplats – rollingstones.com – där de presenterar olika berättelser i både text, bild och rörlig form. Vi 

kan även finna livshistorier i utgivna självbiografier. Utifrån analysen har vi kunnat urskilja en 

genomgående rockgenre som inte enbart kan identifieras genom den musikaliska tonen utan även i de 

kulturella uttryck och koder som bandet utstrålar.  

 

Deras storhetstid tog form när de började profilera sig som rebelliska och upproriska rockartister och 

idag fortsätter de att upprätthålla myten kring sig själva. Mediernas bild har varit med och stärkt myten 

kring dem genom att lyfta fram skriverier som bygger på rockgenrens stereotypiska drag som konflikter, 

dödsfall och drogproblem – händelser som bandet själva gärna lyfter fram. Historien om Rolling Stones 

är ett resultat av en historisk process där troligen genomtänka strategier ligger bakom stegen i deras 

karriär.  I vår tolkning lägger vi fokus på den historia som har reproducerats av dem själva och samhället 

– om den är sann eller inte är irrelevant. Tillsammans med ett välanvänt strategiskt varumärke, vars 

tyngd till stor del bygger på historien kring dem själva, ser vi ett mönster där Rolling Stones har lyckats 

behålla en rockmyt i snart 50 år.  

 

Nedan följer den analys som dessa slutsatser och resonemang grundar sig i. 

 

5.2.2 www.rollingstones.com 

På webbplatsen www.rollingstones.com kan vi ta del av historier kring bandet i alla dess former. Rolling 

Stones är ett utav de mest filmade och fotograferade bandet genom tiderna och de erbjuder ett öppet 

arkiv där vem som helst kan få tillgång till bandets bakgrundshistoria. Under rubriken ”Discover Rolling 

Stones” kan vi ta del historier kring både nuvarande och dåvarande medlemmar, genom såväl skriven 

text som bild.  Att dela med sig av personliga livshistorier lyfter fram bandmedlemmarna och producerar 

historier bakom Rolling Stones karaktärer. I nedanstående citat presenteras en bandmedlem på följande 

sätt; 

 

Brian Jones Born February 28, 1942.  Brian Jones founded The Rolling Stones in 1962. A 

slide and rhythm guitarist, he became the band's utility instrumentalist, before parting ways 

with them in 1969, shortly before his death, aged 27. 

www.rollingstones.com/people 

 

Genom att enbart titta på ingressen ovan kring deras före detta medlem Brian Jones urskiljer vi ett 

klassiskt berättarmönster som struktureras utifrån följande fem stadier; introduktion, stegrande 

handling, konflikt, upplösning och konklusion (Johansson 2005:132). Introduktionen i texten urskiljer vi 

med välkända institutionsstrukturer som födelsedag och årtal. Vidare presenteras en handling med 

egenskaper och vilken plats i bandet han åtog sig. Därefter följer vi en konflikt om att han lämnade 

Rolling Stones. Avslutningsvis berättas om hans död med presentation av årtal och ålder med siffran 27. 

Det finns spekulationer kring ”dödssiffran 27” inom rockgenren där flertalet musiker har gått bort i 
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samband med droger och alkohol. Senast 2011 dog sångerskan Amy Winehouse vid denna ålder. Siffran 

27 har därmed blivit en symbol som förknippas med en död för rocklegender.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: www.rollingstones.com 

 

En berättande webbplats 

Det första besökaren möts av på webbplatsen är ett foto av bandet. Denotation syftar till en texts mest 

objektiva betydelse (Lindgren 2009:84). Den svartvita bilden visar från vänster Keith Richard, Mick 

Jagger, Charlie Watts och Ronnie Wood sittandes i en soffa. Då den typiska hierarkiska ordningen och av 

vårt sätt att avläsa text är från vänster till höger (Fogde 2011:182) hamnar blicken först på de två 

frontfigurerna i bandet, och även på logotypen. Fotot är taget rakt framifrån, nästintill underifrån, vilket 

kan även avkodas som ett maktperspektiv för att omedvetet se upp till dem. 

 

Männen på bilden framstår som distanserade, dock har både huvudfigurerna Mick och Keith blickarna in 

i kameran. Kroppshållning kan tolkas som sociala koder (Fogde 2011:182) och av bilden att tyda sänder 

de ut distanserade signaler; handen slappt på magen, foten upp i soffan och avslappnade kroppar 

nertyngda i en soffa. På en konnotativ nivå kan vi associera deras kroppshållning till ett ungdomligt 

uttryckssätt. Med armarna i kors och benen brett isär tolkar vi ett upproriskt tonårsspråk som visar att 

motsträvigt beteende. Tecken vi kan avkoda är mörka, mestadels svarta, kläder. En färg i sig kan 

symbolisera en mening och ha olika betydelser i olika kulturer, men också kontexten spelar roll för 

tolkningen (Lindgren 2005:62). I detta sammanhang förenas koderna och vi kan tolka färgen svart som 

motsatsen till det oskuldsfulla. Även den slitna kängan, svarta skinnjackan och de ovårdade frisyrerna 

tillsammans förespråkar en rockig stereotyp.  

 

Tillsammans med texten ”Rolling Stones established 1962” kan vi associera bilden till en historia kring 

ett rockband som hållit samman i snart 50 år och fortfarande har den hårda attityden. Keith Richards, 

välkänd för att karaktäristiskt vara ”det svarta fåret” i bandet, får en framträdande roll i bilden och 

vittnar med sina svartmarkerade ögon om ett hårt liv. Med en nyss utgiven självbiografi år 2011, 

beskriver Keith om ett liv fyllt med drogproblem och dödfall. För att förstärka tilltalande berättelser 

framhävs ofta olika karaktärer såsom hjältar och skurkar – enklare sagt en motsättning (Boréus 

2011:143). De olika personlighetsdrag som lyfts fram i Keiths självbiografi orsakar en motsättning mellan 

huvudfigurerna. Med Keith Richard som en ”bad boy” och Mick Jagger som den ordentlige, ges en typ av 
                                                                    
7 Hämtad 2011-12-02, http://www.expressen.se/noje/musik/1.2508326/amy-winehouse-blev-27-precis-som-kurt-
cobain 
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berättelse som publiken känner igen. En recension av boken beskriver Keith Rickards; ”Han är inte ute 

efter sympatier, men gör ett bra jobb att bygga på sitt rykte som Stones ultimata bad boy och enda sanna 

bluesman”.8    

5.2.3 Ett berättande LP-omslag   
Bild: www.rollingstones.com/music 

Vi har tidigare diskuterat den digitala teknikens utveckling 

och hur den har skapat nya förutsättningar för artister idag. 

Vad gäller Rolling Stones slog de igenom i ett samhälle helt 

utan denna nya teknik, och en av de få möjligheterna att 

påverka sin bild utåt var istället igenom LP-omslaget. Bilden 

är tagen från webbplatsen och visar ett LP-omslag som kom 

ut 1974; ”It´s only rock’n’roll”. På en denotativ nivå visas  

gruppmedlemmarna uppradade framför en vägg med en 

ditsatt logga, samt titeln på albumet. På den konnotativa nivån kan det urskiljas en upprorisk rockgrupp 

där inte enbart titeln associerar till uttrycket ”sex, drogs and rock’n’roll” – även semiotiska tecken 

(Lindgren2009:74) kodifierar en kollektiv betydelse. Exempelvis kan de mörka kläderna och det långa 

håret avkodas som stereotypiska för rockgenren. Att inte le och även ha en nonchalant blick förstärker 

deras image, och som vi nämnt tidigare, reproducerar myten och berättelsen kring den upproriska och 

farliga rockmusikern.  

 

Genre och det emotionella perspektivet 

Om ett liknande omslag hade producerats idag hade inte behövt uppfattats likadant, då en genre inte är 

konstant. De normer och värderingar som existerar under en viss tid kan ändras (Ledin :156) Detsamma 

gäller rockgenren. När Rolling Stones slog igenom på 60- och 70-talet var samhällets syn på rockmusiker 

mer kritisk och tillhörde ungdomsrevolutionen. Idag ser vi att rockgenrens position har förändrats och 

normaliserats i större utsträckning. Den är en större del av vår vardag och representerar inte längre 

något nytt. Så som samhället var då, mestadels England och USA, fanns en påtaglig konservatism och en 

religiös allvarsamhet (Jagger et al. 2006). Carl Hiaseen, amerikansk journalist och författare, vittnar om 

tiden när Rolling Stones slog igenom så här;  

 

När jag var elva år var jag tvungen att stänga dörren om jag ville hänge mig åt den syndiga 

sysselsättningen att spela en Stonesskiva.               

                                                                                                Carl Hiaseen (Jagger et al. 2006:313)       

 

Att det skulle vara en syndig aktivitet att lyssna Rolling Stones går att se ur ett emotionellt perspektiv. 

Inte minst känslor har en central roll i produktkategorier som bygger på image (Mårtenson 2009:96f), 

något som går att koppla till just den ”syndiga” bilden. Vi kan se att varumärket Rolling Stones – och 

dess storytelling – byggs upp kring en viss kategori av känslor som är kopplat till denna bild. Detta ser vi 

inte minst genom de tecken och narrativ vi identifierat tidigare på rollingstones.com. Även 

mysterieberättandet är ett sätt att utveckla varumärkens känslomässiga band till konsumenten, vilket 

handlar om ”att presentera intresseväckande historier eller myter kring varumärket som fångar 

människors uppmärksamhet och engagerar dem” (Lusensky 2010:57).  

 

                                                                    
8 Hämtad 2011-12-18, http://www.expressen.se/noje/musik/1.2198723/anders-nunstedt-laser-keith-richards-
biografi-livet 
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Det behöver alltså inte bara spela på människors positiva känslor som ”kärlek, hopp och gröna ängar”. 

Känslostämningen som skapas kring ett varumärke som Rolling Stones kan bygga på mer mystik; 

provokation, impuls, temperament och moralisk inkorrekthet. Även på ett emotionellt plan ser vi alltså 

en reproduktion av rockmyten. 

 

Positionering – Beatles VS. Stones 

Vidare kan emotioner användas och ligga till grund för varumärkespositionering (Mårtenson 2009:96f). 

Rolling Stones var till en början likasinnade the Beatles med image och kläder. Det skedde sedan en 

positionering när Rolling Stones manager fick dem att ändra image för att urskilja sig från the Beatles; 

”Andrew Loog Oldham managed and produced The Rolling Stones between 1963 and 1967, and was 

particularly successful in developing the ‘bad boy’ image that positioned the band in opposition to The 

Beatles during the same era”.9 Vi ser därför positionering som ett narrativt grepp. I de artiklar vi tagit del 

av skildrades the Beatles som svärmordsdrömmarna medan Rolling Stones klassades som motsatsen; de 

upproriska och rebelliska (artikel 1). Ur ett narrativt perspektiv kan vi urskilja motpoler i berättelser om 

Rolling Stones positionering, vilket Johansson (2005) talar om som protagonisten och antagonisten. För 

att uppnå en tilltalande berättelse använd ofta två motsatser i en kamp mot varandra, vilket också medier 

ofta tar till som ett narrativt grepp (Johansson 2005:133). 

5.2.4 En talande logotype 
Bild: www.rollingstones.com 

Varumärkesidentitet är ett företags vision om hur varumärket ska uppfattas av 

målgruppen; de associationer som företaget söker skapa. Identitetssystemet 

kopplar samman ledtrådar i form av ”visuellt designspråk, symboler, stereotyper, 

slogans samt berömda tillfällen i märkets historia”(Mårtenson 2009:79ff). Rolling Stones logotype 

illustrerades 1971 av konstnären Andy Warhol. Den går att se som estetiskt tilltalande och 

sammankopplad till rockgenren då en utsträckt tunga konnotativt symboliserar provokation. Den består 

av en intensiv och upprorisk mun och tunga avbildad som karikatyr av sångaren Mick Jagger. Ikonen kan 

tolkas som sexistisk men kan också stå för energi, utstrålning och fartfylldhet. Den är fångande och talar 

ett tydligt budskap samtidigt som den har etablerat en status för hela rockgenren. 

 

The Rolling Stones logo is very eye-catching and has gained extremely popularity all  

over the world. Hence we can classify it among the most instantly recognized logos  

ever created.  

 www.famouslogos.org 

 

Som vi tidigare redogjort för kan storytelling praktiseras i olika former, där bilder och illustrationer kan 

vara ett sätt (Dennisdotter & Axelbrandt 2008). Semiotiskt överensstämmer logotypen med Rolling 

Stones övriga varumärkesidentitet och bör ses som byggsten bandets berättande. 

 

 

 

                                                                    
9 Hämtad 2011-12-02, http://www.rollingstones.com/person/andrew-loog-oldham 
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5.2.5 Keith Richard i CBS 60 minutes 
Bild: www.youtube.com/watch?v=B6Jhs3x-Reo 

I ett utdrag från det amerikanska 

nyhetsmagasinet ”60 minutes” från 2002 

finns intervjuer med Rolling Stones 

medlemmar. I en sekvens finner vi en dialog 

med gitarristen Keith Richard, en 

framstående figur i rockgruppen. Genom att 

analysera den interpersonella relationen 

(Johansson 2005:286) tittar vi på innehållets 

specifika samspel och framförande.  De två 

närvarande personerna – Keith Richard och 

intervjuaren – har två helt olika verbala 

uttrycksmedel. Intervjuaren har ett lugnt och professionellt tonläge i sina frågeställningar medan Keith 

Richard tar långa andningspauser och talar med en betydligt mer personlig samtalsstil genom att både 

skratta och hosta. Vi kan tolka en distans mellan dem och det skapas två helt olika identiteter med skilda 

status. Ur en semiotisk synvinkel kan vi utläsa flera symboliska tecken i bilden. Som vi tidigare nämnt 

kan kläder, accessoarer, hår och även cigaretten tolkas och knytas till en kulturell tillhörighet – i ett 

narrativ händer inte någonting utan en anledning (Lindgren 2005:98). Richards kläder representerar en 

rockig image medan intervjuaren framställs som en man av annan social status med kostym, välkammad 

frisyr och neutral stil. Richards flackande blick och ryckiga kroppsspråk i motsvarighet till intervjuarens 

stillasittande, fokuserade blick och lugna gestikulerande.  

 

Hur hade tv-tittaren tolkat sekvensen om Richard respektive intervjuaren helt hade bytt klädstil, 

beteende och kroppsspråk? Konnotativt går detta att se som en reproduktion av Rolling Stones övriga 

kommunikation – Richard ger uttryck för rockgenren och utstrålar semiotiska fragment från bandets 

berättelser. 

 

5.2.6 Massmediernas framställning och reproduktion 

I en artikel från Svenska dagbladet ser vi en artikel om Rolling Stones samarbete med Dressman, 

rubriken lyder ”Dressman rockar loss med Rolling Stones”. I själva verket är det ett affärssamarbete men 

rubriken bygger på en metafor. I texten benämns även Rolling Stones som ”rocklegender”. När blir det 

legitimt att bli benämnd som rocklegend?  Fotot som visar Mick Jagger och Keith Richard är en 

schablonmässig mediebild av dem, gapandes och infinner en ”stökig” bild av de snart 70-åriga männen. 

Dessa exempel visar på att medierna vill ha en målande bild för att få en förstärkt berättelse kring 

nyheten.10  

 

Upplyftande skandaler 

Rolling Stones framställning i media har varit kantad av knarkskandaler, våldsamheter och 

kontroversiella rubriker (Biography - 38 The Rolling Stones, amerikansk reportageserie från 2008-12-

18).  Forskning visar att massmedier har en förmåga att lyfta fram konflikter för att skapa dramatiska 

nyhetsberättelser. Nyhetsberättelser struktureras många gånger utifrån klassiska dramaturgiska mönster 

i kombination med journalistisk vinkling (Hultén 2009:36). Även motsättningar mellan grupper nämns 

                                                                    
10 Hämtad 2011-11-30, http://www.svd.se/naringsliv/dressmann-rockar-loss-med-rolling-stones_5863561.svd 
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som en form av konflikt som ofta lyfts fram, vilket kan sättas i relation till mediernas framställning av 

Rolling Stones VS Beatles. 

 

 Vi kan spekulera kring hur denna medieframställning är med och bygger den allmänna bilden kring 

Rolling Stones. Varför har dessa historier lyft deras karriär? Uppenbarligen fungerar det i Rolling Stones 

sammanhang att skapa omtvistade rubriker. För att ta ett exempel från en svensk kontext; hur skulle det 

vara om den sångerskan Carola Häggkvist hade slagit till en Aftonbladet-reporter precis som Keith 

Richard gjorde?11 Det skulle antagligen inte gynna hennes varumärke då budskapet inte överensstämmer 

med hennes övriga kommunikation. Rolling Stones däremot gynnas av publicitet i dessa sammanhang, 

oavsett om händelser och rubriker är sanna eller ej.   

 

5.3 Lady Gaga 
 

En artist som har gjort raketkarriär och lyckats skapa sig en enorm publik är Lady Gaga, vars riktiga 

namn är Stefani Joanne Angelina Germanotta. Hon slog igenom 2005, har sålt över 40 miljoner album 

och har haft 2,5 miljoner antal besökare på sin senaste turné The Monster Ball Tour.12 På webbplatsen 

framställs hon som ”well-recognized for her outré sense of style as a recording artist, in fashion, in 

performance and in her music videos”.13 Framgångssagor, storytelling och en tydlig sensmoral är inget 

nytt inom artistbranschen, men Lady Gaga har tagit det till en nivå där det används genomgående i 

sociala medier. Över 45 miljoner människor följer henne på Facebook 14 och vidare i analysen visar vi hur 

Lady Gaga går att se som ett resultat av strategiskt användande av sociala medier. 

 

 
Bild: http://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw&ob=av2e 

                                                                    
11 Hämtad 2011-12-18, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article12658578.ab 
12 Hämtad 2011-12-13, http://www.ladygaga.com/bio/default.aspx 
13 (ibid) 
14 Hämtad 2011-12-13, https://www.facebook.com/ladygaga 
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5.3.1 Sammanfattning: The core story och varumärkesidentiteten 

Historierna om Lady Gaga bygger på en framgångssaga och livsberättelse som sedan har vidareutvecklats 

till att bli hennes core story. Hon växte upp i en överklassfamilj på New Yorks Upper East Side och gick i 

katolsk flickskola. Utanförskap är något som starkt präglar hennes berättelser, där sensmoralen handlar 

om att vara lycklig, vara sig själv och att vara stolt över det. Sensmoral i en berättelse bygger på de 

kärnvärden eller budskap som ska förmedlas. Med hjälp av berättelsen ska publiken förstå och 

förhoppningsvis ta till sig budskapet, vilket ofta bygger på ideologi eller moral (Dennisdotter & 

Axenbrant 2008:77). Tillsammans med den starka ödmjukheten till fansen har detta blivit ett sätt för 

henne att positionera sig – hon framställer sig själv som något eget på ett märkligt, provokativt och 

övermänskligt sätt. Lady Gaga är hjälten som har kommit ner till jorden och ska rädda alla sk. ”freaks” så 

att de kan få vara sig själva.  Hon har övervunnit hindret – rädslan – och kan äntligen få vara sig själv.  

 

Lady Gaga har med andra ord skapat sig en varumärkesidentitet. Holmberg och Salzer-Mörling talar om 

en varumärkt värld där identitet kan ses som ”tillfälliga berättelser om ett ständigt pågående livsprojekt” 

(Holmberg & Salzer-Mörling 2002:38). De menar att iscensätta sig självblir en fråga om att synas och 

uttrycka olika värderingar och livsstilar. Lady Gaga har gjort klart för sin publik vad hon står för och vilka 

värderingar som är genomgående i såväl musikvideos som intervjuer. Som vi talat om tidigare lägger vi 

inte vikt vid huruvida detta är en iscensatt identitet eller inte, istället handlar det här om hur denna 

identitet grundar sig i den core story som genomsyrar Lady Gagas externa kommunikation.  

 

Nedan följer den analys som dessa slutsatser och resonemang grundar sig i. 

 

5.3.2 Intervju i tv-programmet Oprah 

Att storytelling är ett varumärkesbyggande verktyg för Lady Gaga ser vi inte minst i 

intervjusammanhang. I januari 2010 var hon gäst hos Oprah Winfrey och framträdde i hennes tv-

program.15 Bara det faktum att hon berättar om sitt liv i en tv-show som sänds världen över visar tydligt 

att hon medvetet vill exponera sin historia. Ur ett narrativt perspektiv kan vi genom intervjun urskilja ett 

samtal av berättande karaktär. I programmets inledande del talar Lady Gaga om sitt första framträdande 

och vart artistnamnet kommer från, för att sedan gå över till att tala om karriär och klädsel. 

Avslutningsvis berättar hon vad fansen betyder för henne. 

 

Livsberättelsen 

Genom intervjun lyfter Lady Gaga fram delar av sin livsberättelse. Hon berättar om sitt första 

framträdande, om känslan av att inte tycka om sig själv och att känna ett utanförskap. Hur artistnamnet 

skapades och vart det kommer från uttrycker hon på följande sätt; 

 

The Queen song Radio Gaga. It was jut a nickname that my friends had for me in  

New York, and it just kind of stucked with me. It was nice having a space for myself  

where I could feel safe and not feel like such a freak all the time.   

                                                                                                                                     Lady Gaga 

 

Johansson (2005:339f) lyfter i sina narrativa resonemang fram livsberättelser ur ett feministiskt 

perspektiv och redogör för forskning med fokus på kvinnors berättelser. ”Världen-emot-mig-berättelsen” 

                                                                    
15 Hämtad 2011-11-15, http://www.youtube.com/watch?v=RzuBTC2kZ8o 
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är en av fyra kategorier och bygger på svårigheter och nedgång. Samhället framställs som ett hinder till 

lycka.  Narratives of gaining independence är en andra typ, vilken bygger på karaktärens erövring av 

självständighet. Här är tonen i berättelsen mer optimistisk, positiv och speglar en tro om meningsfull 

utveckling (Johansson 2005:339f). Vi tycker oss urskilja en kombination av dessa två typer i Lady Gagas 

berättande. Hon är protagonisten (hjälten) som överlever en fientlig omgivning (ett utanförskap) genom 

att hitta en plats där hon känner sig säker (som artisten Lady Gaga). Vi ser det inte bara i citatet ovan om 

hur hon hittade en plats att vara sig själv; genomgående intervjun redogör hon för den konflikt hon har 

brottats med. 

 

Konflikten 

Vi har tidigare talat om hur en berättelse ofta organiseras kring en konflikt. Denna kan vara av yttre 

karaktär som ödet, moral, människor och sociala villkor, men det kan också vara en konflikt med sig själv 

(Johansson2005:133). Genom intervjun lyfter Lady Gaga samhällets normer som ett problem. Hon har 

dels en konflikt med den sociala omgivningen, dels kämpar hon med självbilden. Genom att bli artisten 

Lady Gaga har hon övervunnit sin rädsla och kan vara sig själv. En livsberättelse organiserad utifrån en 

konflikt är Lady Gagainte ensam om i musikbranschen. Dessa förekommer i stor omfattning i 

självbiografier av artister och band i form av dokumentärer och böcker. Även självpresentationer och 

bakgrundshistorier på webbplatser kan ses som framgångsberättelser. Följande citat är ett utdrag från 

Dolly Partons officiella webbplats; 

 

Dolly Parton's remarkable life began very humbly. Born January 19, 1946 on a farm  

in Sevier County, Tennessee, Dolly is the fourth of twelve children. This hard rural  

life was the foundation of Dolly's career, as she began singing almost before she could  

talk, according to her father. By age 10, Dolly was performing on local television and  

radio shows in nearby Knoxville, Tennessee. 

                                                           http://dollypartonmusic.net/bio 

 

Här finner vi en berättelse om Dolly Parton själv. Den bygger på typiska narrativa drag med intriger som 

”hårt liv och många syskon” och hur hennes positiva egenskaper ledde henne svårt förflutet till hennes 

framgång idag. I detta fall går det urskilja en konflikt med hennes sociala klass där hon med hjälp av 

sångkarriären övervinner fattigdom. 

 

 

Fansen som karaktärer 

I termer av narrativ kan vi även urskilja fler karaktärer i Lady Gagas berättande. Förutom 

huvudkaraktären – Lady Gaga själv – spelar fansen en stor roll. I intervjun talar hon om sin svaga 

koppling till kändisvärlden och hur den relation hon har till sina fans är så mycket starkare. Hon 

förklarar att hon verkligen kommunicerar sina visioner genom musiken och genom sina fans; 

 

I want them to free themselves. I want them to be proud of who they are, and I want them 

to celebrate all the things they don’t like about themselves the way that I did. And be so 

truly happy from inside. I say that so genially to you because I perform to you every night 

and I look into your beautiful eyes and I love you so much. I know how you feel. Be 

yourselves. Never give up on yourselves. 
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Här är det inte bara tydligt att fansen är en del av Lady Gagas storytelling – hennes sensmoral och 

budskap förmedlas på ett sätt som kan väcka känslor hos mottagaren. För att tveckla just varumärkens 

känslomässiga band till konsumenten krävs ett intresse och empati för publiken (Lusensky 2010:57). 

Lady Gaga talar om befrielse, lycka, hur fansen ska vara stolta över sig själva och aldrig ge upp. Hon 

upprepar sin kärlek till publiken, något som känns trovärdigt då hon börjar gråta i samband med citatet 

ovan. 

 

Fansen och den sociala tillhörigheten 

Något som också kan ses som ett känslomässigt grepp är hur Lady Gaga kallar sig för ”mother monster” 

och sina fans för ”little monsters”. Vi ser detta som att känslomässigt försöka knyta an till publiken och 

skapa en tillhörighet. Detta är karaktäristiskt för hennes kommunikation. ”Monster” används inte bara i 

intervjun, utan är genomgående vid konserter, i sociala medier och på ladygaga.com. Utifrån den kontext 

som Lady Gaga sätts i – dagens västerländska samhälle – är begreppet monster synonymt med odjur och 

hemsk varelse. Konnotationerna kan gå till något hemskt och fruktansvärt som vi inte ska beblanda oss 

med. Sätter vi ”monster” tillsammans med Lady Gagas känsloladdade berättelser, dess sensmoral och 

konflikt ställer vi oss frågan om hon kanske spelar på samhällets normer? Leker hon med människors 

fördomsfullhet? Menar hon att alla ska få vara sig själva och spöka ut sig som man vill? Detta kan vi bara 

spekulera i, men att ifrågasätta varför man ska följa samhällets normer skulle klinga enhetlig med Lady 

Gagas varumärkesidentiet.   

 

Ett varumärke har inbyggda värderingar och ses som ett löfte om en viss tillhörighet. Genom konsumtion 

skapar och uttrycker vi en livsstil (Holmberg & Salzer-Mörling 2002:31). Lady Gaga tillskriver sitt 

varumärke en viss mening; var dig själv. Genom att fans och publik sedan väljer att ”konsumera” 

varumärket Gaga signalerar de på så sätt en social tillhörighet. Hennes core story och berättelser skapar 

alltså inte bara ett band till fansen, det knyter även samman en publik och skapar en form av gemensam 

”kultur”. I termer av identitet talar vi alltså inte bara om varumärkesidentiteten, utan syftar även till hur 

konsumtion av artister är en del i människors egna identitetskapande. 

 

5.3.3 Berättelser i sociala medier - att låta publiken komma nära 

Dialogen Lady Gaga för med publiken och fansen sker inte minst på internet. Här behöver hon inte gå via 

stora massmedier, utan kan tala direkt till sina fans. Med andra ord kan internet och sociala medier ses 

som en plattform för berättande. Detta behöver inte innebära core storyn i sin renaste form, utan kan 

vara fragment som speglar och reproducerar varumärkesidentiteten. 

 

Digital storytelling har en stark anknytning till sociala medier och författare drar det så långt som att 

säga att berättande på internet har ”vuxit till något av en folkrörelse” (Dennisdotter & Axenbrant 

2008:89). Lady Gaga har insett att internet och dess sociala medier har blivit en stark plattform för 

kommunikation med kunden; hon kommunicerar berättelser om sig själv via kanaler som Facebook, 

Twitter och Youtube. Ur ett kommunikativt perspektiv går Wikstöms resonemang kring remix culture att 

se som en form av internkommunikation; publiken och fansen är med i Lady Gagas skapandeprocess och 

berättande. Detta ser vi inte minst i den interaktion som sker i sociala medier, däribland Youtube. Fans 

är inte bara konsumenter som tittar på Gagas videos och videoblogg inlägg, utan mixar och gör sina egna 

versioner – något som i förlängningen ger artisterna publicitet.  
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Twitter – delberättelser och fragment 

Lady Gaga använder microbloggverktyget Twitter flitigt för att kommunicera med sina fans – över 17 

miljoner människor följer henne via detta forum.16 När vi talar om Twitter som ett berättande verktyg har 

vi inte för avsikt att se enskilda ”tweets” (kortare textinlägg på 140 tecken) som konkreta berättelser. Vi 

syftar snarare till hur verktyget är ett sätt att spegla den core story vi redogjort för tidigare. Det är digital 

storytelling då berättandet kommer i uttryck genom text och bild (Dennisdotter, Axenbrant 2008:88f) – 

det hon kommunicerar via Twitter (skriven text samt stillbilder) kan ses som delar och kortare utdrag av 

historier. Tweets blir fragment av varumärkesidentiteten. 

 

”Gagavision” 

I diskussionen kring storytelling som ett verktyg just online talas det bland annat om hur bloggar idag 

leder till en ny sorts journalistik som är av en mer narrativ och berättande karaktär (Phillips & Young 

2009:215) Främst handlar det om just den journalistiska förändringen, men vi vill applicera 

resonemangen även på övriga typer av bloggar; att de generellt ger ett mer berättande klimat på internet. 

På sin webbplats kommunicerar Lady Gaga med sina fans genom vad hon kallar Gagavision. Detta är 

videoblogginlägg – kortare videoinspelningar – där hon delar med sig av sitt liv. Dessa kan ses som 

förlängda dagböcker där hon talar om såväl känslor som vad hon har för sig just nu; laddar inför 

konserter, visar utdrag från kreativa möten med sin personal, födelsedagsfirande och så vidare. Vad som 

är anmärkningsvärt är hur hennes hängivenhet, budskap och kärlek till publiken även här är i samklang 

med berättelsen om henne som artist; ”var er själva” och ”jag förstår er” är ett genomgående budskap. 

Hon är känslosam, personlig och släpper fansen in på livet genom dessa videoinspelningar. 

 

5.3.4 Musikvideon Born This Way 

Sammanställer vi Lady Gagas antal visningar av musikvideos på youtube kommer siffran vara uppe i över 

en miljard. Det är påtagligt att den nya teknikens förutsättningar visar på nya möjligheter att sprida 

musik – det handlar inte bara om mest sålda album längre. Med spektakulära musikvideos som ofta 

kombineras med en handling är inte bara de inte bara med och bygger upp berättelsen om henne; de kan 

också ses som enskilda berättelser. Dennisdotter och Axenbrant (2008) resonerar kring den så kallade 

produktberättelsen och menar att produkter ofta har en story. Denna story bygger ofta på produktens 

uppkomst och värderingar. Om vi väljer att se artisters låtar som produkter kan vi också dra slutsatser 

kring berättelser som bygger upp Lady Gagas låtar.  

 

Narrativ och klippteknik 

Lady Gagas video ”Born this way”17 kan på ses bygga på en klassisk berättarteknik; med början, mitt och 

slut. Men vi ser att den har inslag postmodern experimentalism, då den manipulerar med 

berättartekniken och använder sig av parallella historier som vävs in i varandra. Det sättet att berätta har 

blivit vardag för oss och är typiskt för bland annat i musikvideos, såpoperor, filmer och TV-serier. Gagas 

video inleder med en sekvens som återkommer i slutet, det berättas en ”flash forwards”, vilket är ett sätt 

att laborera med tidsordningen (Johansson 2005:136).  

 

Konflikt - godhet möter ondska 

Redan i inledningen kan vi spåra intertextualitet, vilket innebär att texten bygger på en annan text 

(Lindgren 2009:92). Med spår av genren fantasy och science fiktion utspelas det övernaturliga 
                                                                    
16 http://twitter.com/#!/ladygaga 
17 Hämtad 2011-11-30, http://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw&ob=av2e 
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företeelser i rymden. Lady Gaga intar rollen som en slags drottning och födelser av ondska och godhet 

utspelas i rymdens tomhet. Konnotationen syftar till textens mening och vi kan urskilja en 

grundberättelse där hon är den goda hjälten som ska segra över det onda på jorden. Den utvalda 

konflikten med karaktärer av ren ondska och godhet kan ses som självklara. Dock menar Czarniawska 

(2011:9) att vissa berättelser har upprepats genom årtionden och är därför inte universella i den 

bemärkelsen att de är naturligt tilltalande för människan. Berättelser där det goda ställs emot det onda är 

en form av igenkännande handling som kan spåras från flera mytologier, såsom exempelvis den grekiska.  

 

Sensmoral 

Lady Gaga inleder musikvideon med en voiceover som talar om sitt manifest med orden; ”This is the 

manifesto of Mother Monster”. Hon fortsätter tala med begrepp som ”den nya rasen” och 

”mänsklighetens framtid”. Det går att koppla manifestet till hennes ideologiska budskap. Med att enbart 

lyssna på Gagas ord förstår vi att texten bygger på en skapelseberättelse, där hennes manifest talar om en 

nyskapande ideologi där ingen ska behöva känna sig dömd eller utanför. Exempelvis så har kristen 

mytologi präglat samhället och många budskap i berättelser återberättas i institutioner och påverkar 

värderingar och synsätt (Johansson 2005). Lady Gagas sensmoral, som vi tidigare identifierat, bygger på 

att samhället inte ska stöta ut de som är utanför normerna. Denna typ av sensmoral kan spåras från 

bibeln, där Jesus tog hand om de som inte accepterades i samhället såsom prostituerade och spetälskor. 

Kanske ännu en plot som Czarniawska (2011:9) menar har upprepats genom historien och blivit 

socialiserad. 

 

Sexualitet 

I början av musikvideon möts vi av en rosa triangel med en enhörning i mitten. I en semiotisk 

teckenanalys frågar vi oss om konnotationen för den rosa triangeln bygger på en historisk betydelse. 

Under andra världskriget bar de homosexuella judiska fångarna den rosa triangeln fastsydd som en 

symbol för sin sexuella läggning. Den rosa triangeln har vidare blivit en symbol för homosexualitet och vi 

ser det som medvetet val att använda den valda symbolen; Lady Gaga uttrycker öppet åsikter kring 

sexuell frihet under konserter och i kommunikation genom sociala medier. I texten ”Born this way” 

förekommer textraden; ”No matter gay, straight or bi, lesbian, transgendered life.I'm on the right track, 

baby I was born to survive”. Kan hennes åsikter speglas i en symbol som denna? 

 

Könsroller 

Det går att göra vidare tolkning av hur Lady Gaga är provokativ i sitt sätt att spela på samhällets 

könsroller. I en annan del av videon bär hon en kostym, vilket är en kod för manlig klädsel. Hon är även 

målad i ansiktet som ett skelett och har rosa långt hår. I en myt kan vi ofta relatera till legitimerade 

maktordningar (Lindgren 2005:88). Av de koder vi kan tolka förenar hon mycket ”manligt” och 

”kvinnligt”, för att kanske bryta mot en myt och uttrycka en problematisering kring samhällets normer 

angående könsroller. I en rörelse placerar hon handen på skrevet, en handling vars budskap kanske 

förespråkar hennes syn på hur kvinnans sexuella frihet fortfarande inte är jämlik mannen.  
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5.3.5 Massmediernas framställning och reproduktion 

En stor del i Lady Gagas framgångskoncept är inte minst massmediernas roll. Ett tydligt exempel på 

detta är från den intervju i tv-programmet Oprah18 som vi analyserade tidigare Presentationen av Lady 

Gaga går hand i hand med den bild som artisten själv – enligt våra analyser – försöker framhäva;  

 

Before she became an international phenomenon, before the over-the-top costumes,  

the controversial performances, Lady Gaga was the girl next door with the catholic school  

upbringing born Stefani Joanne Angelina Germanotta. She was raised in one of New York’s 

wealthiest neighbourhoods … but she said she longed to break away from her strict 

catholic upbringing”  

 Oprah 

 

På samma sätt som vi talade om Rolling Stones medieframställning ser vi likadana mönster i fallet Lady 

Gaga. I en klassisk berättarteknisk form tar Oprah fram en framgångshistoria om Lady Gaga, 

komprimerad till en väl berättad dramaturgi som fångar huvudkonflikten i livet. Med begrepp som ”girl 

next door” och ” international phenomen” görs en schablonmässig skildring. Stereotypiska benämningar 

och bilder förekommer ofta i samband med nyhetstexter och i inslag om personer där det finns en 

förutbestämd karaktär (Hultén 2009:36). Detta sätt att berätta hjälper Lady Gaga att förmedla sin 

historia på ett sätt som gör det tilltalande för många.   

 

 

 

 

 

 

                                                                    
18 Hämtad 2011-12-01, http://www.youtube.com/watch?v=RzuBTC2kZ8o 
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6. Resultat och slutdiskussion 
 

I detta kapitel redogör vi sammanfattande för studiens resultat tillsammans med en diskussion kring 

storytelling och musikindustrin. Här talar vi även om vidare studier som kan göras inom området, samt 

förslag på konkreta angreppssätt. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur artister använder sig av storytelling som ett verktyg i 

sitt varumärkesbyggande. Vi har utgått från i vilka former historieberättande yttrar sig och vilka 

berättartekniska byggstenar som ligger till grund för historier inom musikindustrin. I föregående 

analysavsnitt bröt vi ner materialet i delar och förde teorianknutna resonemang. Nedan presenterar vi 

istället vårt resultat i sin helhet och har sammanfattat de huvudsakliga slutsatserna. 

6.1 Artistberättelsen – en framgångsfaktor? 
 

Att vetenskapligt behandla artister som varumärken – tillsammans med en narrativ analysansats – gör 

det möjligt att åskådliggöra berättelser som används i kommunikationen med en publik. Vi har kunnat 

urskilja narrativ i de analyserade texterna och samtidigt identifierat andra varumärkesbyggande verktyg 

som förstärker berättelser kring artisterna. Denna studie visar att det i musikindustrin kan vara 

framgångsrikt att ha en enhetlig berättelse – en core story – där dess budskap och kärnvärden speglas i 

all kommunikation. Rolling Stones respektive Lady Gaga använder sig av berättande element i allt från 

dåtidens LP-omslag till dagens sätt att använda sociala medier. De kommunikativa handlingarna – 

skivomslag, musikvideos, fotografier, webbplatser, biografier – samspelar med varandra. Berättelser kan 

med andra ord yttra sig i olika former och på olika sätt.  

6.2 Olika förutsättningar – samma metod 
 

I metodavsnittet visade vi på olikheter och jämförde de förutsättningar artisterna har haft:  

 

Rolling Stones Lady Gaga 

Genombrott  1960-talet  2000-talet 

Land  Storbritannien, London USA, New York 

Kön  Män  Kvinna 

Formation  Grupp/kollektiv Solo/individ 

Bakgrund  Industri-/Arbetarklass Överklass 

Distribution  LP- och EP-era DVD-, och internet-era (digital) 

 

Rolling Stones storhetstid under 70- och 80-talet hade andra vägar att gå för att kommunicera med 

omvärlden och fansen än vad Lady Gaga har idag. Vår diskussion kring nya digitala tekniken har varit om 

de sociala mediernas roll som förmedlare av varumärket i en ny kommunikationsform. Trots dessa 

skillnader och olika förutsättningar har vi kunnat urskilja ett och samma varumärkesbyggande verktyg – 

storytelling – i de båda artisternas externa kommunikation.  

 

Vi kan i efterhand konstatera att Rolling Stones respektive Lady Gagas externa kommunikation till stor 

del bygger på bilder: skivomslag, fotografier, musikvideor. Forskning visar att vissa bilder har högre 

uppmärksamhetsvärde än andra, och här inkluderas människor i udda kostymeringar, människor i udda 

situationer samt bilder som berättar historier (Mårtenson 2009:477). Detta stämmer väl överens med 
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Lady Gagas spektakulära musikvideor som har haft en stor genomslagskraft. Berättande bilder blir även 

uppmärksammade i massmedier i högre grad än andra typer av bilder (Mårtenson (2010:477). De bilder 

av Rolling Stones – som såväl dem själva som massmedier har lyft fram – förstärker bandets identitet 

och speglar den rockmyt vi tidigare har analyserat kring. Även om storytelling i de båda fallen yttrar sig i 

olika sorters bilder – och olika sorters berättelser – så kan vi ändå urskilja verktyget som ett gemensamt 

sätt att kommunicera externt med publiken. 

 

6.3 Musikindustrin och varumärkesperspektivet 
 

Vi vågar påstå att musikindustrin lättare kan utnyttja storytelling utan att det ses som strategiska 

kommunikationsdrag. Vår uppfattning är att det många gånger kan vara känsligt att tala om artister som 

kommersiella vinstdrivande företag, då musik ses som en konstform och har en stor emotionell koppling 

till människor. Även om fenomen som Idol har en syn på artister som helhetskoncept menar vi att 

artister generellt är svårare att se som företag. Begreppet storytelling är inte lika etablerat här som på 

andra marknader, och kanske är det då lättare att som artist använda sig av historieberättande. Ur det 

emotionella perspektivet ser vi det som lättare att få till en tilltalande och fungerande storytelling. 

 

6.3.1 Varumärket Lady Gaga 

Vidare utgör The four E:s ett sammanfattande perspektiv för varumärket Lady Gaga. Lusensky talar om 

henne som ett levande exempel när det kommer till vikten av att emotionellt knyta an till kunder på 

marknaden idag. 19 Med hjälp av såväl sin musik som framträdanden knyter hon ett känslomässigt band 

till sin publik och sina fans. Hennes framträdande – som inkluderar en extraordinär klädstil och teaterlik 

dansshow – ger publiken en unik och inspirerande upplevelse. Lady Gaga engagerar människor genom 

sin interaktion med fansen i sociala medier, och genom de berättelser från sitt liv som hon delar med sig 

av. Hon kan vidare ses som exklusiv, eller åtminstone en artist som sticker ut från övriga på marknaden. 

 

6.3.2 Varumärket Rolling Stones 

Rolling Stones berättelser utgörs av en tydlig och enhetlig identitet, något som man inom 

varumärkesforskning menar är ett måste för att budskapet inte ska bli motstridigt eller förvirrande 

gentemot konsumenterna (Mårtenson 2010:262). Dagens historieberättande kring Rolling Stones bygger 

främst på en konflikt med tiden; hur de övervunnit motgångar och att de fortfarande håller ihop som 

band. Deras identitet bygger även på en kommunikation vars gemensamma budskap speglar myten dem 

själva som rocklegender. De bygger ett varumärke på den bild som har reproducerats av dem som farliga, 

förbjudna och rebelliska. Med en nästan 50-årig karriär bakom sig kan vi dock fråga oss om deras 

beteende och varumärkesbyggande har haft rollen att istället skapa dessa numera stereotypiska 

rockdrag? Då måste det vara ett tecken på ett framgångsrikt berättande koncept.  

 

6.4 Artistberättelser och det narrativa perspektivet 
 

Vi har tidigare spekulerat kring självbiografins roll i det västerländska samhället där jaget som enhetligt 

och kontinuerligt (Johansson 2005:231). Är det så självklart att dela med sig av en historia där en 

handling endast byggs upp kring den specifika individen? Av våra egna erfarenheter tillsammans med 
                                                                    
19 Hämtad 2011-12-09, http://www.soundslikebranding.com/?p=500 
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analysmaterialet finner vi framgångshistorier, där tydliga svårigheter övervunnits, typiska inom den 

amerikanska kulturen. Lady Gaga som aldrig passade in, den fattige Dolly Parton, den mobbade Paul 

Potts. Förutsätter publiken idag berättande artister? Går det att slå igenom utan att ha en historia? Den 

amerikanska idoldeltagaren Chris Medina lyfte fram sin privata historia om sin handikappade fru, en 

berättelse som delvis ligger bakom framgången med en av hans storsäljande låtar. Men vart går gränsen 

när det kommer till etik och moral? Hur långt är för långt?  

 

Det går att ha ett cyniskt varumärkesperspektiv när man talar om musikindustrin, samtidigt som artister 

kanske helt enkelt bara vill berätta sin historia. Oavsett kan vi genom denna studie konstatera att 

storytelling kan vara framgångsrikt inom musikindustrin, inte minst om core storyn speglas i andra 

former av varumärkesbyggande verktyg.  

 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie grundar sig i ett strukturalistiskt perspektiv med fokus på berättarteknik. Det som är kritik 

till det strukturalistiska synsättet ser vi som en möjlighet till vidare studier; relationen text och dess 

sociala kontext. Då vår studie har fokuserat på hur berättande används har det inte varit relevant att ta 

det till en djupare nivå – snarare ser vi vår studie som en utgångspunkt för att vidare angripa ämnet ur 

ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv.  

Vilka diskurser ligger till grund för berättelsers ursprung? Vilka metanarrativ grundar sig artisters 

storytelling i? Vilka makter och ideologier ligger bakom? Hur ser relationen mellan artist och publik ut? 

Identitetskapandet kontra musikkonsumtion? Och vilken är berättelsens roll i det hela? Såväl Bourdieus 

habitus och sociala kapital som Foucaults teorier om maktstrukturer skulle vara lämpliga att utgå från. 

 

Vidare skulle det vara relevant att djupare titta mediernas roll och symbiosen mellan dem och artister. 

Att klassa Rolling Stones som rocklegender och Lady Gaga som popfenomen – när sker detta och av 

vem? Är epiteten myntade av artisterna själva, musikkonsumenter eller har rentav medierna en roll i det 

hela? Lady Gaga är lika beroende av sociala medier som kanalerna Twitter och Facebook är av henne. På 

vilket sätt, och hur ser denna relation ut? 

 

6.6 Bedömning av studiens arbetsgång 
 

Det finns en oerhört stor mängd material kring Rolling Stones och Lady Gaga att ta del av. 

Urvalsaspekten har varit tidskrävande; mängden material gjorde det svårt att se vad som var relevant och 

lämpade sig bäst för vår studie. Det var en utmaning att sätta sig in i forskningsområdet och läsa på inom 

narrativets alla olika analysaspekter. Vi hade även svårigheter att få grepp om vilka analysmetoder vi 

skulle använda för att angripa de valda texterna. Vidare fann vi det problematiskt vad gäller källor. En 

stor del av vad som skrivs och sägs om artister ligger på en nivå där det blir svårt att använda det som 

referensmaterial i vetenskapliga sammanhang. Exempel på detta är biografier som artisterna själva står 

bakom; det kan lyftas fram intressanta och nya synvinklar och resonemang, samtidigt som det går att ses 

som rent skvaller. Vi har därför enbart använt oss av dessa källor för att få en uppfattning av vilka 

berättelser som cirkulerar kring artisterna, snarare än att konkret använda det i uppsatsen. 
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Ytterligare en svårighet under studien har varit att se utanför vår egen förförståelse. Vi ser vissa aspekter 

kring musikindustrin och berättelser som självklara och det är svårt att avväga hur läsaren tolkar det. Är 

vi är för insatta i studieämnet? Hur mycket förförståelse för resonemangen eller ämnet har läsaren. 

 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med studien och arbetsgången. Vi har fått en större förståelse för 

berättelsens betydelse för människor och hur berättande i musikindustrin tar form. Vår kunskap kring 

storytelling har växt och kan förhoppningsvis användas till studier inom andra områden än just 

musikindustrin. Vidare har vårt kritiska perspektiv förstärkts och utvecklat våra strategiska sinnen – en 

bra kunskap för framtida arbeten inom medie- och kommunikationsområdet. 
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