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Image eller inte image
Det är frågan

Sammanfattning
Hur viktigt är image?
Bonniers svenska ordbok skriver följande om image: den bild av sig själv som en person eller
företag ger eller försöker ge omgivningen. Hårdrocksgruppen Kiss har en tydlig image som är
ett varumärke för gruppen. Kiss valde sina medlemmar efter image inte efter hur bra de var på
sina instrument. Olika artister har valt sin image själva eller fått den vald av media eller andra.
Den kan uppstå genom slumpen eller via upptäckter av artisten själv som hen har utvecklat.
Syftet med undersökningen är att förstå hur image har skapats samt att förstå hur viktig den är
för artistens karriär. Studien har genomförts genom en intervju, inläst material, konstruktion
av bilder av artisters image med tillhörande frågor av slumpvis utvalda respondenter. Resultat
beskriver att den image som är den bästa är när artisten själv har valt den och att den är tydlig.
Detta synliggörs genom svar från intervju samt igenkännande av bilder som tagits fram i
samband med genomförd studie. Resultaten diskuteras med utgångspunkt i litteratur om vad
artister sagt och berättat om sig själva och hur detta kan förstås.
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1 Inledning och bakgrund
Inledning
Jag har ofta undrat över vad som krävs för att bli en musiker som kan livnära sig på musiken,
skriva egna låtar och framföra dem på scen framför en stor publik. Frågan är hur en artist får
en stor publik att tycka om sin musik. En del av den musik jag har skrivit och lagt ut på
youtube för att folk ska upptäcka dem har inte uppmärksammats än. Vad krävs för att bli
uppmärksammad? Det är viktigt att skriva musik som slår men imagens betydelse kanske
också är viktig. Hur kan musikern väcka intresse för sin musik genom att jobba med sin
image? Själv lyssnade jag väldigt mycket på ett rockband som heter Kiss när jag var liten och
deras musik var riktigt bra men deras utseende fick mer uppmärksamhet. Utseendet var det
som jag till att börja med mest förknippade med Kiss. Idag, tjugo år senare har jag förstått att
utseendet och musiken har ett gemensamt ämne, image. Image har en stor betydelse inom
musiken och är förknippat med marknadsföring kring artister. När jag läser biografier som är
skrivna om artister så framkommer olika typer av skapade images och det är spännande att
fundera och reflektera över dess betydelse för artisternas framgång.

2 Bakgrund
Bonniers svenska ordbok beskriver image som den bild av sig själv som en person eller
företag ger eller försöker ge omgivningen (Malmström & Györki, 1983). I sin bok Moon walk
skriver Michael Jackson (1988) att han inte tycker att människan ska bry sig för mycket om
sin image. En artist ska låta sin stil utvecklas naturligt och spontant, inte tänka ut ett nytt
grepp utan han måste känna in det (Jackson, 1988). Den bilden av sig själv som han vill ge
världen är att han är en otroligt skicklig dansare och sångare som har endast en handske
istället för två stycken. Han ville väldigt ofta ha på sig scenkläder som glittrade och tyckte det
var ovanligt att ha endast en handske vilket väckte intresse hos publiken. Handsken på ena
handen har han haft länge men det blev ett utav hans signum först under Thriller turnén
(Jackson, 1988). I en musikvideo ifrån Michael Jackson 30 University tour (OTV networks
2014) ser jag hur Michael Jackson plockar fram tre signum som blivit välkända ihop med
låten Billie Jean. Handsken är en av dessa. I boken Moonwalk berättar Michael att han
älskade hattar redan som liten. När Billie Jean spelades in beställde han en hatt. Hatten är
hans andra kända detalj till Billie Jean. Den tredje detaljen han plockar upp i videon är en
glittrig jacka. Publiken jublar starkare och starkare för varje sak han plockar upp. Enligt
videon vill han att låten Billie Jean ska förknippas med hans hatt, handske och svarta glittriga
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jacka. Dessa tre objekt kan stå för symbolik vilket Jackson visar genom en handske, en hatt
och en glittrig jacka.
I boken Kiss den osminkade sanningen skriver Linnaeus (2013) att Kiss ville ha en
bandmedlem som hade en image. För dem räckte det inte med en bra instrumentalist.
Musikern skulle också ha en image. Gene Simmons och Paul Stanley ville fånga
uppmärksamheten. Den bild som kiss ville ge omgivningen var fyra olika karaktärer med
smink i sina ansikten. De ville vara hemlighetsfulla och inte röja sina identiteter. Ett liv på
scenen och ett helt annorlunda utanför scenen och sminket. Utseendet var lika viktigt för Kiss
som deras musik (Linnaeus, 2013).
Alice Cooper och New York Dolls slog igenom innan Kiss och båda grupperna använde
smink i sina ansikten. Kiss image kom att likna de andras men slog ändå riktigt bra. Jag kan
tycka att det är intressant hur Kiss blev populära när det fanns andra band med liknande
image. Alice Cooper hade smink i sitt ansikte och sålde tusentals biljetter samtidigt som Kiss
endast spelade på små klubbar. Kiss val av image fanns redan i artisten Alice Cooper och
New York Dolls men de blev ändå kända och populära. Kiss största image var inte endast
deras smink utan även deras show. Gruppens manager kom på olika innehåll som
medlemmarna använde under konserterna. Ett exempel var att Gene Simmons sprutade eld
och dräglade låtsasblod. Min uppfattning är att Kiss musik kom på andra plats hos sina fans
och deras smink, show kom på första plats. Kan det vara så att det bandet som många
människor idag förknippar med image blev kända för något helt annat än musiken?
Kiss smink visade fyra olika identiteter. När två av medlemmarna hoppade av bandet i slutet
av 70-talet och början av 80-talet skadades Kiss tydliga image. Två av de fyra karaktärerna
var plötsligt borta. Kiss popularitet minskade sakta efter avhoppen av medlemmarna. Jag tror
att deras fyra specifika sminker var viktiga för deras karriär. När de ersatte två personer i
bandet och gav dem eget smink försvann det som alltid varit originalet och det minskade Kiss
popularitet. Detta visar att det är viktigt att hålla sin image stark och intakt för att
populariteten inte ska försvinna. Som musiker ska jag inte ge vika för vad andra säger eller ge
vika för påtryckningar utifrån som till exempel ta av sig sminket bara för att det blir populärt
utan smink. Svedberg (2000) säger att alla i en grupp har en roll som bygger gruppen. Han
menar att gruppen på så vis blir tryggare men det kan även bli svårt att ta sig ur en tilldelad
roll. Detta kan förklara vikten av att hitta nya medlemmar som kan iklä sig de förlorade
rollerna. Här kanske Kiss stod inför valet att lägga ner bandet eller ersätta dessa medlemmar.
Vid ett tillfälle valde Kiss att ta bort sminket och följa de påtryckningar som fanns i samhället
att sminket skulle bort och ”följa strömmen”. Jag anser att det är bättre att ”gå emot
strömmen” och hålla sina trogna fanns bredvid sig även om det ibland kan innebära att göra
en förlust för stunden.
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Kiss blev kända för sitt smink och sin otroliga show under 70-talets glamrocktider. Alla
tyckte att det var modernt att lyssna på den typen av rockmusik och se smink i ansiktet på
artisterna. När åttiotalet kom blev rockmusiken hårdare och glamrocken ifrån 70-talet var inte
det mest intressanta längre. Kiss tog av sig sminket började spela hårdare rockmusik och jag
tolkar det som att de valde att följa de nya musikvågorna som kom. För stunden kan det vara
en vinst men intresset över att inte veta vem som var gömd bakom Kiss-sminket än idag
skulle gjort deras Image starkare. Kiss kom med några hits under åttiotalet och början av
nittiotalet men deras popularitet som band var mycket större under 70-talet. (Linnaeus 2013)
Kiss-smink är en tidlös image då det är någonting som de alltid kommer att kunna ha i
ansiktet oavsett ålder. Sedan kanske det inte alltid kommer vara modernt. I dag är Kiss
legender som jag gärna lyssnar på ibland.
Även artisten Bob Dylan har arbetat med sin image, fast utifrån andra utgångspunkter.
I sina memoarer skriver han att många musiker under hans unga år försökt beskriva och lyfta
fram sig själva istället för låten. Det är viktigare att lyfta fram låten i sig (Dylan, 2004). Enligt
Dalton (2012) hade Bob Dylan två sidor som han hela tiden ville utveckla och det var som
författare och artist. Beatty Zimmerman berättar i samma bok att Dylan ägnade tolv år i
tystnad på övervåningen för att bli författare. Dalton (2012) tillägger att Dylans
barndomskompis har ett starkt minne utav att han brukar gå runt med en bok med dikter under
sin arm. Han poserade även framför spegeln med hattar och cigaretter för att likna James
Dean. Enligt Dalton var Dylan väldigt förtjust i Elvis och gillade specifikt hans
scenpersonlighet som tycks ha kommit fram ur musiken. James Dean och Elvis var båda stora
flickfavoriter där den ena stod för äventyraren och Elvis stod för musiken. Det var något som
han ville använda sig utav när han skulle forma sitt artisteri. Dalton säger att Bob Dylan
träffade Jessie Fuller på en turistpub i Denver. Fuller är en amerikansk musiker som är mest
känd för låten San Fransisco Bay Blues. Dylan spelade där på sommaren. Från Fuller fick
Dylan idén om att börja spela munspel med ett munspelsställ. Dylan fick också iden om en
hes skrävlig sångstil från Fuller. Sammanfattningsvis fick Dylan sina idéer från människor
han träffade.
Enligt Dalton (2012) ville Dylan att omgivningen skulle fokusera på den musik han framförde
och inte på hans image. Likväl arbetade han på att utveckla sin image. Imagen skulle ha en
tydlig koppling till det musikaliska: en musiker som spelade munspel, gitarr och sjöng med
skrovlig röst. Han ville vara både författare och artist (Dalton, 2012).
En annan artist som jobbat mycket på sin image är Joakim Thåström. Lars Nylin (1990)
menar att han är en artist som utomstående aldrig riktigt vet var de har, han står aldrig still.
Thåström byter stad, musik, och land precis som han själv tycker och känner. Nylin menar att
det alltid är spännande att se vad för musik som kommer på den nya skivan. Enligt Lars Nylin
(1990) vill inte Thåström ge intervjuer utan det är skivbolaget som pressar honom att ställa
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upp. Thåström arbetade med ett väldigt fattigt skivbolag under 1990 talet som hette Mistlur.
Skivbolaget hade inte råd med marknadsföring så intervjuerna Thåström gav var väldigt
viktiga marknadsföringskällor för skivbolaget och därför blev han tvingad att genomföra dem
Nylin (1990). Thåström var väldigt nöjd med skivbolaget Mistlur som gav honom fria tyglar
att skapa sin egen musik. Skivbolagets ägare stoppade aldrig hans idéer vilket Thåström
värdesatte mer än det kommersiella som innebar att få mycket PR och vara på ett stort
skivbolag där många bestämmer. Nylin (1990) hävdar att Thåström inte tycker om att bli
igenkänd. Han vill inte vara en stor popstjärna utan håller sig till exempel borta ifrån staden
när han är i Stockholm. Han går sällan ut till ställen med mycket folk då han tycker att det blir
mer folk som känner igen honom för varje år vilket han tycker är jobbigt. Enligt Nylin (1990)
kunde Thåström valt att spela in en skiva med Bruce Spector produktion och sälja
hundratusen exemplar men valde istället att skriva en skiva som var utifrån hans egen vilja
och som sålde tjugotusen exemplar. Han har försökt att inte höra till någon image och det har
blivit hans image.
Thåström tycker om bakgator, hamnar och industrikvarter som inte är de vanligaste platserna
för de flesta människor att vilja promenera på. Han läser böcker och ser filmer om de områden
för att skapa sig en värld som han trivs i. De miljöerna använder han i sin musik. Han berättar
att han älskar att resa och att vara på resande fot, antingen med tåg, buss eller promenera. Han
tycker det är svårt att skriva musik stillasittandes. Hans musik handlar mycket om att resa.
När en grupp bildas där man vill bygga olika image för var och en i bandet men samtidigt ge
en gemensam bild till sina lyssnare som till exempel Kiss är det viktigt att vara medveten om
att det blir lättare för fansen att identifiera den karaktär man valt än personen bakom.
Svedberg (2000) menar att det kan vara både lockande och skrämmande att tilldela sig en
bestämd roll i en grupp. Gruppen kan bli en trygg arena där alla har sin roll och stärker den
egna bilden av sig själv samtidigt som det är svårt att ta sig ur rollen. Han beskriver även att
gruppen kan identifieras utifrån en social karta då rollerna i gruppen speglar våra inre objekt
till vilka vi har olika relationer.

3 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur artister har skapat sin image och vill veta hur stor
del image har i artistens karriär.
Frågeställningar är:
• Hur uppkommer en image?
• Vilken påverkan har den?
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4 Metod
Resultaten i denna studie kan beskrivas som två delresultat. Den första delen består av en
frågeundersökning av slumpvis utvalda deltagare. Till denna del har det framtagits fyra bilder,
två autentiska bilder med artisterna Michael Jackson och Ace Frehley från gruppen Kiss, samt
två bilder konstruerade av mig som baseras på de två originalen. Den andra metoden är en
genomförd intervjustudie.
För att undersöka frågeställningar för denna studie har en etablerad artist, Sussie Päivärinta,
intervjuats. Intervjun genomfördes hemma hos artisten den tredje oktober 2016. Jag hade
förberett alla frågor förutom en fråga som kom upp under intervjuns gång. Intervjun varade i
två timmar och spelades in på min dator. Intervjufrågorna valdes utefter vad som uppfattades
vara relevant för uppsatsens innehåll. Några frågor skapades även utifrån läst litteratur (se
bilaga 1). I analysarbetet har Päiverintas tankar om image jämförts med det som refererats av
artister i bakgrundsdelen: Kiss, Michael Jackson, Bob Dylan och Joakim Thåström.
Anledningen till att jag har valt dessa artister är för att de alla har olika images.
För att se hur stor del imagen har varit i artistens karriär har jag valt att klä mig i samma
kläder och se om jag kan likna artisterna och kanske till och med förväxlas med dem. Detta
har jag testat genom att fråga tio slumpvis utvalda personer om vad de tänker på när de ser
bilder på mig i deras scenkläder. Urvalet av de 10 tillfrågade personer gjordes vid två
tillfällen. Ett genomfördes vid ett träningscenter där 5 personer tillfrågades. Det var inga
personer jag kände. Frågorna ställdes av mig slumpvis i receptionen. De fem andra personerna
tillfrågades slumpvis vid Kungl. Musikhögskolans restaurang. Inte heller här var det personer
jag kände.
De konstruerade bilderna ordnades i en teater affär där jag har fotograferat mig själv i olika
dräkter från artisterna Kiss och Michael Jackson. Jag tittade på bilder av Michael Jackson och
satte på mig ett klädesplagg åt gången och se hur det påverkade mitt försök att se ut som han.
Jag valde att ställa mig i den posering som bilderna visar, där jag döljer mitt ansikte vilket får
mig att likna artisten ännu mer vad kläderna beträffar. Jag har även hämtat bilder på Kiss och
Michael Jackson ifrån nätet för att jämföra bilderna med.
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5 Resultat
Det första delresultatet är utifrån originalbilderna samt de bilder som jag själv har
fotograferat. Med dessa som utgångspunkt har jag fått följande svar när jag bett folk berätta
vad de tänker på när de ser bilderna.

När jag hade på mig de kläder som förknippas med Michael Jackson så svarade de tillfrågade
att imagen är Michael Jacksons men de ser att det inte är han som bär kläderna. Många
svarade även endast Michael Jackson som svar. Det fanns ingen som inte nämnde artisten när
de hörde frågan. När frågan om anledningen till deras svar kom berättade personerna att
handsken, hatten och sättet personen står på var anledningen till svaret. Den glittriga
handsken, hatten och sättet jag står på är förklaringen till första delresultatet.
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Den andra bilden gav ett sämre resultat då jag mer liknade en utklädd docka enligt de
tillfrågade. Sminket har en större betydelse än kläderna. Bilden på Ace Frehley visar att
sminket är den viktigaste igenkänningsfaktorn i hans image. Följande resultat framkom när de
slumpmässigt utvalda personer fick frågan om vad de tänkte på när de såg bilden till vänster
precis ovan. Dig med en ut klädnad på din kropp.
Uppsatsens andra delresultat är en intervju med Sussie Päiverinta:
Enligt Sussie Päivärinta (personlig kommunikation 3 oktober 2016) handlar image om
tydlighet. Om att använda den begåvningen artisten har och göra den tydlig och personlig.
Personlighet och image tycker hon hör ihop. Man förstärker en del av sin personlighet. Vidare
menar hon att det idag finns många artister som anlitar människor för att skapa sig en image
men Sussie tycker att den bästa imagen är när artisten förstärker sin personlighet och
använder sig själv till att skapa sin image.
Det finnas en nackdel med en för tydlig image. Publiken kan ha svårt att se artisten i någon
annan konstellation för att artisten är förknippad med imagen. Publiken är vana att se Lill och
Sussie tillsammans med samma koncept som när de startade sin grupp. När Sussie kör ett
soloprojekt har publiken svårt att föreställa sig henne utan Lill och Sussie konceptet. Hon

7

uttrycker att en viss image kan vara lättare jämfört med en annan. Under åttiotalet var det
populärt att samla artister i en bubbelpool och fråga dem frågor. Alla artister var låtskrivare
och musiker men fick olika typer av frågor. Sussie uppfattade att fick dumma frågor som
handlade om huruvida de var nakna i bubbelpoolen på grund av deras image som var två
snygga tjejer med blont hår och smink. Frågorna handlade inte mycket om deras låt skriveri
utan mer om deras image. Journalisterna ville få dem att framstå som korkade. Det kunde vara
lättare att vara kille än tjej när journalister kom med frågor. Sussie menade också att de andra
artisterna som satt i bubbelpoolen fick seriösare frågor.
Hon anser att en tidlös image fungerar väldigt bra. En tidlös image är en image som aldrig går
ur tiden. Men artister som har en personlig image när de är sig själva gör imagen otroligt
stark. Att vara sig själv är starkare jämfört med att ha en specifik image som är tidlös. Sussie
berättar att det är svårt att hålla en image som inte är personlig. Enligt henne så brukar hon
titta efter vad andra och hon själv tycker är bra med den här artisten. Vad är det som hen är
bra på och försöka göra det ännu starkare eller att se en ny artist och märka att det här var
coolt, det kan vi utveckla mer. Hon menar på att det idag finns många talanger som publiken
går miste om för att skivbolagen redan bestämt deras image. De visste redan från början vad
de var ute efter. Då blir de artisterna ofta för svaga för att de har svårt att leva upp till
någonting som inte helt till fullo är deras vilja.
Jag tror att bilden som Lill och Sussie ville ge omvärlden var den bilden som gavs dem när de
körade bakom bland annat Per Gessle, Sussies Orkester, nämligen två snygga tjejer. Enligt
Sussie Päiverinta (personlig kommunikation 3 oktober 2016) valde de inte riktigt deras image
utan deras image kom naturligt.

6 Diskussion
Jag funderar på om det är bättre när man minskar i popularitet som musiker att vila ett tag,
hålla sig i bakgrunden och vänta tills man märker att fansen saknar en? Behålla sin image
istället för att behöva göra en förändring bara för att andra vill det. Jag är nyfiken på hur det
skulle sett ut om Kiss tillexempel skulle ha slutat i några år och inte genomfört några
konserter med smink och scenshower och accepterat att de inte var de hetaste på listan för
tillfället.
Min egen image som jag kommer skapa tänker jag ska vara någonting jag håller fast vid.
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Michael Jacksons fenomen blev dansen Moon Walk. Han blev inspirerad av dansen och börjat
använda den i sin scenshow vilket blev en jättehit i hans musikvideo Billie Jean (Michael
Jackson Vevvo). Här ser jag ett exempel på en artist som lyckades kombinera professionell
dansshow med sin musiktalang. Under konserter bjöd Michael Jackson på en otrolig show
precis som Kiss. Jag tror att showen var en lika stor anledning till att många köpte biljetter
som musiken. Det är därför Michael aldrig skulle kunna ha en konsert utan att dansa. Dansen
skulle saknas och är därför en viktig del av hans image
Michael Jacksons hatt och handske är en klädsel som han alltid hade på sig när han dansade
och sjöng Billie Jean. Jag har alltid förknippat honom med den handsken och hatten och de
två attributen är en stor del av hans image, ett igenkänningstecken. Utan de två detaljerna och
en danspose så skulle det inte riktigt kännas som han.
Michael (1988) skriver i sin självbiografi att han inte tycker att en artist ska bry sig så mycket
om sin image utan att den ska utvecklas naturligt och spontant. Jag håller med honom och
undrar om det kan vara olika från individ till individ? Sussie Päiverinta berättade att hon
försöker se vilken artist som finns i varje enskild individ och förstärka den individuella
imagen. En riktigt bra image kan utvecklas utifrån att en musiker bara är sig själv. Jag tycker
nämligen att Michael Jackson har en väldigt bra image med sin hatt, handske och dans. Det är
intressant om den imagen endast kom fram utav att vara sig själv. Michael beskriver i sin
biografi sin handske som en detalj som hör till hans artistimage. Jag tycker att det är intressant
att han beskriver den som en detalj. Det kan vara små detaljer som skiljer ett proffs från en
amatör. Det kan vara en liten detalj som gör en gatutrubadur till världsstjärna. Detaljerna kan
låta små men kan i själva verket vara väldigt viktiga. Om du hittar en image som bara
förknippas med dig som person så blir den personlig och förknippad med just din musik.
Jag tror också att image kan skapa trender. Michael Jackson beskriver i sin biografi att han
använde vita sockor när han uppträdde. Här kan vi se hur han skapar en modetrend. Jag kan
tänka mig att när Billie Jean kom så var det en del som gick omkring med hattar. I dagens
samhälle är det många som till exempel går omkring med hörlurar som DJ artister använder.
Det är mode och trender som skapas utav artisters image. Det bidrar till den marknadsföring
som jag anser hör ihop med imagen. Michaels vita sockor blev en marknadsföring då alla
började ha sockor och indirekt tänka på Michael Jackson när de bar dem. På så sätt används
även artister som marknadsförare av andra aktörer utanför musiken men detta ämne får bli ett
uppslag till en ny uppsats.
På sidan 273 i Michael Jacksons biografi (1988) pratar han om hur han som artist kan få
publiken att göra som han vill, till exempel stampa takten med sina fötter. Jag kan se det
framför mig. Publiken går hem efter showen och tänker ”det där vill jag att han gör igen nästa
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konsert”. Under en konsert blir framträdandet viktigt. Om en artist blir förknippad med musik
och show så är det viktigt att det syns under konserten. Är artisten förknippad med en
tillbakadragen image så tror jag inte publiken har samma förväntning. Publiken anpassar sig
efter den bild den har fått av artisten. Troligtvis skulle det bli oerhört intressant om till
exempel Bob Dylan skulle ge sig hän och steppa på scen. Inte nog med att jag tror att
publiken skulle bli rubbad i sina förväntningar, han skulle skapa rubriker i massmedia. Dock
tror jag inte han är intresserad av den sortens uppmärksamhet. Jag har varit på Kiss konsert
och Bob Dylans och jag har förväntningar utifrån deras image och de uppfyller den.
Michael har väldigt ofta på sig kläder som glittrar. Antingen en handske eller kavaj med mera.
Det hör till hans image. En musikvideo ifrån en av Michaels konserter visar ett väldigt bra
exempel på hur en klädstil som Michael valde att ha under sin låt Billie Jean har blivit
förknippat med igenkännande med låten. Hela publiken jublar starkare när han sätter på sig
klädesplagg efter klädesplagg.
I Bob Dylans memoarer (2004) skriver Dylan att han tycker att många musiker under hans
unga år försökte beskriva och lyfta fram sig själva istället för låten. Jag tycker att det uttrycket
beskriver vad som är speciellt med Dylan och hans image. Hans texter är mycket längre och
detaljrikare än det som var vanligt under hans tid. Dylan har en specifik talang att formulera
bra och viktiga texter. Han ville bli textförfattare och att det sedan kom att bli en del utav hans
image tror jag inte var planerat. Jag tror att många artisters image är planerade men att de
flesta artister inte vet om det ska bli populärt eller inte. Bob Dylan mest kända image är hans
texter vars innehåll är poetiska och viktigare än musiken. Han har tilldelats Nobelpriset för
sina texter.
Jag har varit på konserter med Bob Dylan och han säger inte mycket utan han sjunger bara
sina låtar. Inget mellansnack och det ingår i hans image. I Dylans memoarer beskriver han sig
själv som en trevlig person som inte pratar i onödan. Jag tror att det har blivit en image som
Bob Dylan har skaffat sig genom åren. Han fick nobelpriset år 2016 och han väntade flera
veckor med att utrycka sig om vad han tyckte om det. Jag tror att i kombination med att Dylan
inte pratar så mycket på konserter och att han enligt sina memoarer inte pratar mer än vad som
är nödvändigt så hör väntan på att kommentera nobelpriset till Dylans image, att vara tyst och
gåtfull.
Min egen bild av Joakim Thåström är att han vill gömma sig långt bort ifrån den
kommersiella musiken och han vill göra det som alla minst anar att han ska göra. Jag håller
med Nylin om att jag aldrig riktigt vet var jag har Thåström. Han kan göra det som jag minst
anar. När han gör det gör han det på ett väldigt speciellt vis. År 2012 spelade han på Grammis
galan. Det var något jag inte trodde att han skulle vilja göra för att det är väldigt kommersiellt.
Jag tycker att spelningen var riktigt bra för Thåström visade aldrig sig själv. Han hade en
lampa som lös så starkt på honom att bara hans skugga syntes. För mig är det här en del av
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hans image, att synas genom musiken men inte visa sig. Han är enligt mig mån om sin
integritet och lyckas väl med det. Ett exempel på detta är hur han värdesätter att inte finns
med överallt hela tiden utan endast spela de konserterna som han vill göra. Thåströms eviga
resande tror jag passar honom bra då han inte tycker om att bli igenkänd. Jag tror att en del av
Thåströms image är att vara gåtfull och hemlig precis som Bob Dylan. De båda säger inte
mycket på konserterna och de skapar mycket rykten och frågor omkring deras person. Det är
en image jag tycker fungerar bra.
Jag tycker att det är väldigt intressant hur en image kan skapas utifrån artistens personlighet
eller händelser i uppväxten, tillexempel Dylans val att inte prata mer än nödvändigt eller
Michael Jacksons kärlek till hattar vid väldigt ung ålder. Är det inte så image egentligen ska
skapas? Genom varje människas egen personlighet. Michael Jackson förespråkade mycket i
sin biografi och jag kan personligen hålla med honom om det. Sussie Päiverinta (Personlig
kommunikation 3 oktober 2016) berättade att det är svårt att hålla en image som inte är
personlig. Den imagen som håller bäst enligt henne är den som är äkta och närmast din
personlighet och resultatet jag kommit fram till efter min undersökning visar samma sak.
Vikten över hur bra det är att en image ska vara personlig. Jag upplever även att alla
referenser har den slutsatsen gemensamt att de har inspirerats utav andra artister när de har
skapat sin image.
I vissa fall har imagen varit nästan identisk med andra artister. Det finns images idag där
artisterna använder samma image och där namnet på artisten är det enda som skiljer dem åt.
När det finns flera artister som har samma image så borde det bli väldigt svårt för artisten att
skilja sig ifrån mängden och göra sig speciell. Kiss använde smink i ansiktet men det gjorde
även andra artister under 70-talet. Skillnaden med deras smink var att Kiss använde mycket
mer smink jämfört med de andra artisterna. Deras idé med sminket var väldigt likt andra band
men de skapade sig sin egen image som stod för dem.
Jag tror att anledningen till att många artister idag har en liknande image är för att den imagen
säljer mest för stunden och i dag går allt fortare. Den nya tekniken gör att fler kan sitta hemma
och göra musik, youtube gör att du blir synlig och når ut till många fort.
Det som slår är det som man tjänar mest pengar på till exempel pojkbandsidyllen, den image
som drar till sig mycket barn och framförallt unga tjejer. Det är en publikstyrd image och jag
tror att när skivbolagen och managers idag ska vara med och bestämma en image så handlar
mycket om att tjäna snabba pengar och de låter efterfrågan bestämma artistens image. Jag tror
personligen att människor och artister blir mer och mer som produkter. Artisterna blir väldigt
lätt utbytbara. Enligt Nylin kunde Thåström valt att spela in en skiva med Bruce Spector
produktion och sälja hundratusen exemplar men valde istället att skriva och spela in en skiva
utifrån Thåströms egen vilja som sålde tjugotusen exemplar. Under den period då Thåström
startade sin musikaliska resa tillsammans med Ebba Grön så höll de till i Rågsved, en av
Stockholms södra förorter. En av deras inspelningar heter ”Staten och kapitalet”. Min
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uppfattning är att Thåström återvänder till sina rötter i sin senare musik vilket kan ha att göra
med en markering att kapitalismen inte ska styra musiken. Detta syns i exemplet ovan där han
valde bort Bruce Spector produktion. Etablerade artister som länge har funnits med i
musikbranschen vet att skivbolagen kommer att ge dem pengar oavsett hur de gör men artister
som är nya inom området bestämmer skivbolagen över och de marknadsförs enligt vad de
anser är bäst. Är det bättre för en ny artist att inte blanda ihop sig med skivbolag och
managers utan istället kämpa själv? Fungerar det?
En image kan också formas av publiken som ser artisten och pratar om artisten på bland annat
sociala medier. Publiken förmedlar en bild av artisten och på så sätt förstärker publiken
artistens image. Det är artisten tillsammans med sina åhörare som skapar sin image. När
publikens och åhörarnas diskussioner och åsikter når artisten kan en ny del av artistens image
skapas eller stärkas om den redan funnits.
Image har en stark koppling till marknadsföring. Kiss har sitt smink och sin logga på
tillexempel lunchboxar och kläder. Jag tror att en väldigt tydlig image kan hjälpa en artist med
marknadsföringen och göra det enklare. Har du som artist en väldigt tydlig image når din
marknadsföring ut till en större mängd med människor.
Den här studien kan utvecklas genom att ta med hur marknaden styr en artists image och
utveckla medias påverkan på image. Vad förväntar sig samhället utifrån världsekonomin?
Vilken påverkan har politiken?
Sussie Päiverinta (personlig kommunikation 3 oktober 2016) berättade att en tidlös image
fungerade väldigt bra. Jag tänker att en image som bygger på ett fint utseende är en image
som dör ut med åldern. Men en image som tillexempel skinnjacka och jeans är någonting som
du alltid kommer att kunna ha på dig som artist. Det har fungerat i alla tider då många
etablerade artister förknippas med den klädseln.
Min egen önskan är att min musik står i centrum och att min image blir tidlös.
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Bilaga 1
Intervju frågor
Vad betyder image ur ett musikaliskt utryck?
Vad är image för dig?
Finns det en specifik image som du tycker funkar bättre än en annan?
Varför fungerar en specifik image bättre?
Hur viktigt är image för din karriär?
Vad ska jag tänka på när jag väljer min egen Image?
Hur valde din grupp er image?
Vad behövs förutom image för att bli uppmärksammad?
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