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Abstract 

The digitalization created opportunities 

to appear in even more media platforms. 

Today, music artists have a need to 

obtain wider brands. This essay handles 

how an album cover can be used as a 

part of transmedia storytelling. To get an 

understanding of this, a case study with 

the pop artist Sia and her album This is 

Acting is conducted. This includes a 

study of her brand elements, usage of 

social media and an analysis of the 

image on the album cover. According to 

the study, the strongest brand elements 

of the artist is a black and white wig, the 

name and a bow. Sia spreads the 

communication of the album for a long 

period of time over several media 

platforms and in a way that links the 

content together in transmedia 

storytelling. The album cover 

symbolises the norm and pressure to fit 

in. In conclusion, the album cover in this 

case works as a window into the album 

concept as well as the brand, by 

consisting of brand elements in 

combination with expression. This study 

is limited in its extent and could be 

developed by a deeper study with more 

music artists as cases.   

 
 

Sammanfattning 

Digitaliseringen förde med sig 

möjligheter att synas i fler medier. 

Artister har idag ett behov av att ha ett 

bredare varumärke. Denna rapport 

behandlar hur ett albumomslag kan 

användas som en del i ett transmedialt 

berättande. Detta besvaras genom en 

fallstudie med popartisten Sia och 

hennes album This is Acting. I denna 

görs en undersökning av hennes 

varumärkeselement, användning av 

sociala medier och en bildanalys på 

omslaget till albumet. Enligt studien är 

artistens starkaste varumärkeselement en 

svart och blond peruk, namnet samt en 

rosett. Sia sprider ut kommunikationen 

för albumet över en lång tid, i flertalet 

medier och på ett sätt som länkar ihop 

de olika delarna i det transmediala 

berättandet. Omslaget symboliserar 

normen och pressen att passa in. Som 

slutsats kan albumomslaget i det här 

fallet verka som ett fönster in till 

albumkonceptet samt varumärket genom 

att innehålla varumärkeselement i 

kombination med en uttrycksfullhet. 

Denna studie är begränsad i omfattning 

och skulle kunna utvecklas med en 

djupare undersökning med fler artister 

som fall.   
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Förord 

Efter en termin av skrivande har detta examensarbete äntligen blivit färdigt. Vi hoppas att 

det kan bidra med en  intressant inblick i nutidens musikbransch och dess 

kommunikation. Förhoppningsvis kan det också inspirera till liknande undersökningar i 

framtiden. Vi vill tacka Gary Svensson som har handlett oss genom arbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Digital musik i form av streamingtjänster har, enligt juridikprofessorn Suzanne Kessler, 

ersatt försäljningen av fysiska album. Detta har gjort att artister idag arbetar som 

entreprenörer och har ett behov av att bygga upp ett bredare varumärke med andra 

inkomstgivande aktiviteter utöver inspelad musik. Digitaliseringen har också fört med sig 

möjligheter att synas i olika medier vilket har gjort det transmediala berättandet allt 

viktigare. (Kessler 2017) 

 

En av de mest populära popartisterna under de senaste åren fram till nu är Sia. Efter en 

misslyckad solokarriär i Australien 1997 blev Sia Furlers framgång allt större i 

Storbritannien ett par år senare. Ytterligare några år efter det började hon bygga upp en 

karriär i USA vilket ledde till flera samarbeten med andra artister samt att hon släppte ett 

efterfrågat album från hennes turné år 2007. Hon började då använda namnet Sia som 

artistnamn. När hon blev allt mer känd ökade pressen av att stå i rampljuset, vilket står i 

kontrast mot hennes blyga personlighet. På grund av detta drog sig Sia tillbaka under en 

period på några år och arbetade som låtskrivare för många andra artister. Idag är hon 

tillbaka på scenen, numera gömd bakom en peruk. Sia har blivit en av de mest spelade 

artisterna på stora musikstreamingtjänster 2018 och står som skribent till en mängd 

framgångsrika låtar för flera världsstjärnor. (Spotify 2018)  

 

1.2 Problemanalys 

Idag sker delning av musik till största del digitalt. Detta har varit en stor förändring som 

påverkat hur musikbranschen ser ut och hur artister behöver arbeta. Möjligheterna att 

synas och höras har blivit allt fler, samtidigt har det blivit allt svårare att märkas i bruset.  

 

Innan den digitala övergången såldes skivor fysiskt. Albumomslaget var då en viktig 

faktor i både marknadsföring av artisten samt dennes igenkänning. Albumomslaget utgör 

idag en del av en mängd nya varumärkeselement som uppkommit i det digitala 

användandet. Då artister exponeras i ett nät över flera kanaler hamnar omslaget i en ny 

situation jämfört med innan digitaliseringen. Artisten måste idag exponeras enhetligt 

genom ett välplanerat transmedialt berättande, där albumomslaget är en del av artistens 

helhetskoncept. 

 

1.3 Syfte  

“Att undersöka hur albumomslag som varumärkeselement används som en del i ett 

transmedialt berättande.” 
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Specificerande frågor: 

 
1. Vilka varumärkeselement finns hos artisten Sia? 

2. Hur använder Sia varumärkeselement i transmedialt berättande? 

3. Vad är den konnotativa betydelsen av omslaget till Sias album This is Acting? 

 

1.4 Tidigare undersökningar 

I det här avsnittet tar vi upp tidigare forskning som har gjorts inom transmedialt 

berättande inom musikbranschen. Vi försöker fokusera på undersökningar kopplade till 

musik. 

 

I Suzanne Kesslers akademiska artikel “The Non-Recording, Non-Artist "Recording 

Artist": Expanding the Recording Artist's Brand into Non-Music Arenas.” (2017) skriver 

hon om hur musikens digitala övergång påverkar artisters inkomst negativt. Vidare tar 

hon upp att det, för att kompensera detta, blir vanligare att artister utvidgar sina 

varumärken till nya produktkategorier utanför musikbranschen som till exempel 

restauranger, mode och tv-program. Kessler (2017) kallar dessa artister “artist brand 

entrepreneurs”. Denna artikel kan bidra med en förklaring till varför musikbranschen ser 

ut som den gör och hur den utvecklas idag och ger på så sätt en intressant bakgrund till 

denna rapport. 

 
I kandidatuppsatsen “Artisters identitet och image - Ett varumärkesperspektiv” av 

Broman och Fransson (2011) har en kvalitativ studie utförts gällande vad som är 

karaktäristiskt för en artist då denne ses som ett varumärke. Då vi undersöker Sia och 

hennes varumärke kan denna studie ge tankar kring vad som kan vara bra för oss att 

fokusera på. Broman och Fransson (2011) kommer fram till att det under tiden för 

undersökningen blev allt vanligare att betrakta artister som varumärken. De kom också 

fram till att skivförsäljning inte längre är den självklara inkomstkällan för artister, vilket 

gör det viktigare att tänka nytt, samt att artisten bör ha en röd tråd genom allt de gör för 

att skapa ett enhetligt varumärke (Broman & Fransson 2011). 

 

Dr. Alex Jeffery, verksam inom kultur i praktiken, skriver i den akademiska artikeln 

“Marketing and materiality in the popular music transmedia of Gorillaz’ Plastic Beach” 

om en fallstudie kring distributionen av plastfigurer kopplat till ett album och dess 

visuella innehåll. Artikeln bland annat argumenterar för att detta strider mot allt mindre 

förekommande förbrukningsvaror inom popkulturen och att fansen via albumets visuella 

uttryck själva väljer att äntra den nya produktkategorin, vilket öppnar för ny 

försäljningspotential för albumet. För denna studie kan artikeln bidra med en inblick i 

musikbranschens möjligheter. Artikeln stödjer idéen om att denna typ av 

marknadsföringsstrategi kan vara framgångsrik. (Jeffery 2017) 
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1.5 Begrepp 

I det här kapitlet presenteras begrepp som används i rapporten. De som presenteras som 

begrepp kan vara branschspecifika ord eller ord på engelska som saknar en tydlig 

motsvarande svensk översättning. Förklaringen på orden är vår egna tolkning och vad vi 

syftar till då de används i rapporten. 

 
Bob-peruk 
En peruk klippt i en “bob”. Bob är en frisyr där håret är kortklippt med en längd ungefär 

ner till hakan. Längden är lika runt hela huvudet, luggen kan vara kort, rak eller sned. 

 
Buzz 
Buzz är lite som en “snackis”, något som det pratas om ute bland konsumenter, till 

exempel på grund av en spännande typ av marknadsföring eller produkt. Detta är något 

varumärken gör för att medvetet skapa en buzz. 

 
Fan 
En person som ser upp till någon eller något. Har en franchise eller person många fans 

kan dessa kallas fandom eller fan-skara. Fans kan vara olika dedikerade gentemot 

franchisen eller personen, men de som är mer dedikerade brukar vara ivriga att uppdatera 

sig och andra om situationen samt skapa eget material som  fan-fiction eller fan-art.  

 
Hypa 
Ordet hypa är en svensk form av att en hype pågår. Alternativ stavning är hajpa. Det som 

menas med uttrycket är att något höjs till skyarna och trissas upp. 

 
Lyric video 
En typ av musikvideo som är gjord för att presentera texten till låten. 
 
Performance video 
En typ av musikvideo där koreografin till låten på något sätt presenteras.  
 
Word-of-mouth 
När det pratas om varumärket bland konsumenter utan att producenterna har försökt att 

starta det. I bästa fall är det spridning av positiva intryck konsumenter fått av varumärket. 

 
Tone of voice 
Detta är ett ord för tonspråket hos ett varumärke, på vilket sätt saker uttrycks i ord. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet förklarar vi närmare de teorier och begrepp som utgör den teoretiska 

ram inom vilken denna studie är utförd. Vi har valt att utgå från tre teman baserade på de 

specificerade frågorna. Dessa teman är: varumärken, transmedialt berättande och 

semiotisk bildanalys. Vi kommer först att presentera det övergripande perspektivet på 

kommunikation i studien. 

2.1 Watergate-modellen 

Semiotikern Umberto Eco (1979) diskuterar kring processen då ett meddelande förmedlas 

mellan sändare och mottagare samt den kodning av meddelandet som sker. Han menar att 

meddelanden ofta består av flera beståndsdelar som alla individuellt behöver kodas och 

visar detta tydligare i Watergate-modellen (se Figur 1) vilken förklarar 

kommunikationsprocessen närmare. I denna modell sker kommunikation alltid mellan en 

sändare och mottagare. Sändaren kodar ett önskat meddelande genom subkoder. 

Meddelandet överförs sedan via en kanal och visas som ett meddelande för mottagaren. 

Beroende på kontexten kring kommunikationsmomentet avkodar mottagaren med dennes 

subkoder meddelandet som innehåll. (Eco 1979)  

 
 

 
 

Figur 1. Watergatemodellen - Umberto Eco (1979), översatt av författarna. 
 
 
I den här studien kommer vi att se kommunikation på det sätt som Watergate-modellen 

förklarar. Vi kommer därav att se Sia och marknadsföringen kring henne som sändare 

och alla som på något sätt blir exponerade för hennes varumärke som mottagare.  

 

2.2 Varumärkeselement 

Teorierna i detta kapitel har använts för att fördjupa vår förståelse om 

varumärkeselement. För att kunna använda dessa teorier väljer vi att se Sia som ett 

varumärke samt att ha i åtanke att teorierna främst handlar om produkter och tjänster och 

inte människor.  
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2.2.1 Vad är varumärkeselement 

De delar som identifierar och särskiljer ett varumärke från andra kallas för 

varumärkeselement enligt kommunikationsvetarna Keller, Aperia och Georgson (2012). 

De tar upp att element kan vara allting som går att koppla till ett varumärke, som namn, 

logotyper, hemsidor, symboler, karaktärer, slogans, musik och förpackningar. Vidare 

nämns att dessa kan gynna kundvärde och bygga varumärkesassociationer om de väljs 

rätt. Det finns enligt Keller et al. (2012) generellt sex stycken kriterier som bör tas i 

åtanke vid val av varumärkeselement. Dessa kriterier tas upp nedan: 

 

Minnesvärdhet skapas när ett element är designat eller valt utefter målet att göra det lätt 

att känna igen och att komma ihåg. Detta kan gynna konsumenternas medvetenhet kring 

varumärket och därmed öka kundvärdet. (Keller et al. 2012)  

 

Meningsfullhet skapas när varumärkeselementen innehåller budskap eller betydelser som 

förbättrar varumärkesassociationerna. (Keller et al. 2012)  

 

Tilltalande betyder att element, inte nödvändigtvis kopplade till produkten, har starka 

eller intressanta bilder eller uttryckssätt som skapar intresse hos konsumenterna. Det 

handlar om hur mycket konsumenterna gillar eller uppskattar elementet. (Keller et al. 

2012)  

 

Överförbarhet innebär hur effektivt varumärket kan fungera på till exempel nya 

produkter eller inom nya produktkategorier. Ju mer generellt namnet är, desto lättare kan 

varumärket överföras till nya områden och kategorier. (Keller et al. 2012)  

 

Anpassningsförmåga är hur lätt elementet kan förändras med tiden och uppdateras för att 

kunna finnas kvar. (Keller et al. 2012)  

 

Skyddbarhet är ett begrepp som handlar om hur lätt elementet är att skydda. Både genom 

lagar och regler, men även de konkurrenskraftiga aspekterna av hur lätt eller svårt 

elementet är att efterlikna eller härma. (Keller et al. 2012)  

 

Definitionen enligt Keller et al. (2012) av vad som är ett varumärkeselement samt vad det 

innebär kommer vi att använda i vår analys av Sias varumärken i den första fasen. 

 

2.2.2 Typer av varumärkeselement 

Keller et al. (2012) tar upp olika möjliga varumärkeselement, de mest relevanta för denna 

studie är följande: 

 

Namn: Det mest centrala varumärkeselementet är namnet. Varumärkets namn är svårt att 

ändra då konsumenter skapar en stark koppling mellan namnet och produkten. Ett kort 

och enkelt namn som är lätt att stava är lättare för konsumenter att lägga på minnet. Är 
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namnet lätt att uttala bidrar även det till minnesvärdheten, samtidigt som det gynnar 

spridandet via word-of-mouth. (Keller et al. 2012) 

 

URL: Då många URL-adresser redan är tagna är det vanligt att företag behöver använda 

ett påhittat ord. Alla kombinationer av tre bokstäver är sedan länge registrerade och 

upptagna som URL. Varumärken använder ofta varumärkesnamnet rakt av, men det finns 

även andra varianter. (Keller et al. 2012)  

 

Logotyper och symboler: För att skapa kundvärde och medvetenhet kring ett varumärke 

är visuella varumärkeselement viktiga. Symboler kan vara specifika element hos ett 

företag eller en produkt. Logotyper kan vara olika konkreta. En konkret logotyp med ett 

tydligt namn kan öka medvetenheten om varumärket medan en abstrakt logotyp kan 

behöva förklaras i marknadsföringen. (Keller et al. 2012)  

 

Karaktärer: En viss typ av symbol med mänskliga egenskaper eller egenskaper från 

riktiga livet är en karaktär. Karaktärer kan introduceras genom marknadsföring och det är 

inte ovanligt att de utgör en central del i den, såväl som i kampanjer, efter att de har 

introducerats. De lockar uppmärksamhet och kan ge kundvärde på flera sätt. Används de 

konsekvent kan medvetenheten kring varumärket höjas. Det påverkar personligheten hos 

varumärket och hur tilltalande det är. En risk med karaktärer som kan minska 

medvetenheten kring varumärket är att de ibland blir omtyckta nog att dominera för 

mycket, så att andra varumärkeselement förbises. Är karaktären realistisk och mänsklig är 

det viktigt att uppdatera den över tid för att hålla den relevant. (Keller et al. 2012)  

 

Förpackning: En förpackning ska identifiera varumärket, ge information, skydda 

produkten, fungera som förvaring och gynna försäljningen. (Keller et al. 2012)  

 

Dessa exempel från Keller et. al (2012) kan underlätta vår undersökning och hjälpa till 

att identifiera vilka varumärkeselement Sia har.  

 

2.3 Transmedialt berättande 

För att analysera hur varumärkeselement gällande Sia används som en del i transmedialt 

berättande tillämpas teorier från litteratur inom området. Det är ett komplext område så vi 

fokuserar på teorier och begrepp som kan hjälpa oss att definiera transmedialt berättande 

och dess innebörd. Vi tar även upp teorier kring personligt varumärke då fallet Sia 

handlar om en person och hennes varumärke. 

 

2.3.1 Vad är transmedialt berättande 

Kommunikationsprofessorn Jenkins (2012) beskriver en berättelse som sträcker sig över 

flera olika medieplattformar och i vilken varje del är viktig för helheten som en 

transmedial berättelse. Vidare nämner han att kunniga inom transmedialt berättande kan 
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skapa något som är mer vidsträckt och fängslande än annan kommunikation, genom att 

alla olika medium bidrar med något unikt till upplevelsen. Det förtydligas att alla delar 

ska kunna stå för sig själva, men de utgör också en väg som öppnar upp för och leder 

fansen in i helhetskonceptet som byggs upp av alla delar tillsammans. 

Varumärkesbyggaren Simon Pont (2013) beskriver transmedialt tänkande som att 

marknadsföra berättelsen, och föra den till liv på olika platser på ett olinjärt sätt, som att 

kommunicera kring handlingen i en film hellre än att till exempel marknadsföra 

skådespelare. Transmediala berättelser bygger ofta upp en fiktiv värld, vilket ger en 

annan typ av upplevelse än de som kan förstås på en gång enligt Jenkins (2007). Han 

nämner vidare att utökning i andra medier kan ge en mer realistisk känsla till de fiktiva 

historierna. Jenkins (2007) beskriver att transmedialt berättande kan vara svårt att 

producera på ett sätt så att varje del är förståelig för nya konsumenter samtidigt som de 

ska bidra till att förbättra upplevelsen för de som konsumerar historien från flera medium. 

Pont (2013) tar upp vikten av att transmedia aldrig ska vara för smart för sitt eget bästa 

eller sin publik. Jenkins (2007) poängterar att det är viktigt med koordination i byggandet 

av transmedialt berättande och att de bästa resultaten därför fås när samma producent gör 

ett projekt eller när arbetet sker med tätt samarbete. Han tar upp att transmedialt 

berättande får konsumenterna att prata med varandra, då delar sprids i olika medier för att 

utöka berättelsen och ingen sitter inne på all information. Luckor i berättelsen och hintar 

om att mer finns att veta ökar konsumenternas spekulationer och leder ibland till att de får 

ett eget liv i till exempel fan fiction (Jenkins 2007).  

 

Jenkins (2012) diskuterar kring franchisen The Matrix från 1999 som ett bra exempel av 

de tidiga försöken att bygga upp ett koncept över flera medier. Genom att använda olika 

mediekanaler får fansen en djupare upplevelse som även stimulerar konsumtion av 

produkterna. För att hålla en franchise och fansens lojalitet vid liv krävs det att konceptet 

hålls fräscht genom att nya nivåer av upplevelser och kunskap erbjuds. Skulle innehållet 

kännas allt för upprepat kan engagemanget från fansen försvinna vilket kan leda till att 

hela franchisen dör. Olika delar attraherar enligt Jenkins olika delar av marknaden. 

Genom att använda sig av medier som attraherar olika typer av människor kan en bredare 

målgrupp nås. För att detta ska fungera krävs att konceptet lyckas engagera alla 

målgrupper. (Jenkins 2012) 

 

Pont (2013) förklarar att transmedialt berättande i praktiken fortfarande är ett outforskat 

område där det inte finns någon tydlig guide för hur processen ska gå till.    

 

Dessa teorier kring transmedialt berättande kommer att utgöra en väsentlig del i vår 

analys av hur Sia använder sociala medier och hur hennes koncept marknadsförs över 

dem. 
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2.3.2 Flug-modellen 

Simon Pont (2013) tar upp “Flug-modellen” (se Figur 2). Flug-modellen strukturerar upp 

event med transmedialt berättande i tre delar som händer före, under och efter eventet: 

förfasen, eventet och efterfasen. Alla tre delar är till nytta för eventet. Marknadsföring av 

film tas upp som exempel. I den första delen, förfasen, gäller det att få människor att veta 

allt och inget om filmen. Genom små smart marknadsförda fragment av filmen utanför 

biosalongen innan den visas skapas en vag bild av filmens stil och premiss. Detta kan 

fungera som bra och intresseväckande underlag för buzz och prat bland fans. Det handlar 

om mysterier, smakprov och belöning genom upptäckt. En svaghet med denna typ av 

marknadsföring är att det kan vara svårt att få folk att förstå fragmenten om de inte 

handlar om en känd franchise som till exempel Bond eller Batman. Den tredje delen, 

efterfasen, har ett annat syfte. Då handlar det om att förstärka feel-good-känslan och 

uppmuntra till att sprida vidare upplevelsen eller upptäckten. Nya konsumenter kan 

komma in i förfasen senare och därav kan människor i efterfasen hypa upp de som 

fortfarande är i förfasen. (Pont 2013)     

 
 

 
 

Figur 2. Flug-modellen - Simon Pont (2013), översatt av författarna. 

 
 
Denna modell ger en överblick över hur transmedialt berättande kan användas i 

praktiken och kan hjälpa oss att analysera Sias användning av olika varumärkeselement 

som en del i ett transmedialt berättande. 

 

2.3.3 Medium 

Kulturvetarna Sturken och Cartwright (2009) beskriver medium som antingen det medel 

som används för att skapa konstnärliga eller kulturella produkter, eller som något 
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meddelanden kan kommuniceras via. Det kan också vara de specifika teknologiska medel 

som används för att föra vidare kommunikation som till exempel radio, TV, film och 

liknande. (Sturken & Cartwright 2009)  

 

I denna studie väljer vi att se medium som något som används för att kommunicera 

meddelanden via, exempelvis sociala medier. 

 

2.3.4 Mediekonvergens 

Jenkins (2012) beskriver mediekonvergens som spridning av medialt stoff över olika 

mediesystem där flödet mellan olika medieplattformar, samarbetet mellan olika branscher 

och rörligheten hos en engagerad publik konvergeras och sammanflätas. Han nämner att 

det innefattar sociala, teknologiska, industriella och kulturella förändringar. Jenkins 

(2012) menar att konvergens kan ses som ett kulturellt skifte där konsumenter engageras 

att söka upp och föra samman information från olika medier, hellre än att det ses som en 

teknologisk process som kopplar samman olika funktioner. På ett annat sätt nämner 

Sturken och Cartwright (2009) mediekonvergens som kombinationen av media till en 

åtkomstpunkt eller kombinerad form.  

 

Som en del av vår analys av det transmediala berättandet kommer vi att använda dessa 

teorier för att diskutera kring den konvergens som sker i användandet av de olika 

medierna. 

 

2.3.5 Deltagarkultur 

Jenkins (2012) skriver om deltagarkultur som det okontrollerade interagerande som sker 

mellan medieproducenter och mediekonsumenter. De är inte längre två skilda aktörer. 

Trots att medieproducenterna har makten i förhållande till konsumenterna finns det i detta 

kulturfenomen ändå en möjlighet för konsumenter att genom engagemang och interaktion 

kunna hävda sig i sammanhanget. (Jenkins 2012)  

 

Denna teori används då engagemanget hos konsumenter även påverkar det transmediala 

berättandet som tas upp i denna rapport. 

 

2.3.6 Intertextualitet av transmedialt berättande 

Filmprofessorn Kinder (1991) menar att unga tittare, även om de inte förstår alla 

hänsyftningar till filmer, ändå blir ledda in till ett system av berättande. Detta genom att 

kunna kategorisera karaktärer, röster, utseenden och liknande i olika paradigm samt olika 

modeller för hur nya kombinationer mellan elementen kan skapas. Hon tar upp 

Althusser’s argumenterande om att människor, både unga och äldre, är ovetande om vilka 

ideologiska konsekvenser som skapas beroende på deras tankesätt och hur de är formade 

efter kulturen de lever i. Detta ovetande menar hon enligt Althusser gör att en kognitiv 
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kategorisering sker naturligt samtidigt som det blir svårare att tänka utanför de 

kategorierna som skapas. Senare nämner Kinder Appelbee, som menar att människor vid 

upptag av nya berättelser måste anpassa den kategori de tilldelar berättelsen, något som 

ändrar och formar deras “representation av upplevelser”. Detta menar Appelbee enligt 

Kinder (1991) är något som hjälper människor att forma sin värld då de utgår från tidigare 

upplevelser och tidigare händelser. (Kinder 1991) 

 

För att under studien vara medvetna om att mottagare kan uppfatta saker olika har vi 

dessa teorier i åtanke. 

 

2.3.7 Personligt varumärke 

Enligt Keller et al. (2012) behöver ett varumärke inte bestå av fysiska produkter eller 

tjänster. De beskriver vidare att företag arbetar för att bygga upp varumärket med hjälp av 

kampanjer och liknande aktiviteter, men att ett varumärke i slutändan är något som finns i 

konsumentens tankar. Genom att välja ett namn och varumärkeselement för att identifiera 

en produkt kan man enligt Keller et al. (2012) hjälpa konsumenterna att förstå “vem” 

produkten är. Enligt ekonomie doktor Parment (2015) har sättet att se på varumärken 

sedan 1990-talet gått från att finnas enbart för konsumentprodukter till att omfatta även 

städer, regioner, humanitära organisationer samt många andra ideella aktörer i samhället. 

Vidare nämner han att det ger möjligheten att bättre kunna presentera sin verksamhet på 

ett attraktivt sätt. Keller et al. (2012) menar att även människor kan ses som varumärken. 

Vidare menar de att personerna i dessa fall ofta har väldefinierade images som är 

välkända och kan gillas eller ogillas av andra. Keller et al. (2012) menar även att kända 

profiler tävlar i en typ av offentligt godkännande och därför gynnas av att ha en stark och 

önskvärd image. Varumärkestänket växer enligt Parment (2015) och intresset för det 

personliga varumärket har ökat, framför allt bland yngre, under senare år och blir allt mer 

förekommande bland politiker, företagsledare och kulturpersonligheter. Dessa 

varumärken kan enligt honom vara mycket värdefulla. Sociala kanaler som Facebook, 

Instagram, Twitter och Youtube är viktiga plattformar med utrymme för många att skapa 

sociala nätverk och marknadsföra personliga varumärken (Parment 2015).   

 

Vi har i den här studien valt att se Sia som ett personligt varumärke då det är hon själv 

som utgör varumärket.   

 

2.3.8 Varumärkesassociationer 

Keller et al. (2012) säger att genom att ge varumärket starka, gynnsamma och unika 

associationer hos konsumenterna skapas en positiv varumärkesimage, vilket kan öka 

varumärkets kundvärde. Generellt är det direkta upplevelser som skapar de starkaste 

associationerna, men icke kommersiella marknadsföringsmetoder som word-of-mouth 

kan också vara väldigt effektiva. Hur gynnsam en varumärkesassociation är beror på hur 

bra varumärket lyckas uppfylla konsumenternas behov och förväntningar, hur önskvärd 
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produkten är bland konsumenterna och hur bra den kan leverera. Önskvärdhet beror på 

hur relevant, distinkt och trovärdigt konsumenterna upplever varumärket. Hur bra 

produkten levererar beror på produktens prestanda, hur den kommunicerar den prestandan 

och hållbarheten av den faktiska prestandan  produkten har över tid. Hur unika 

varumärkesassociationerna är utgör en viktig aspekt i konsumenternas val av produkten 

bland konkurrenter. (Keller et al. 2012)   

 

I fasen då Sias transmediala berättande undersöks kommer vi att ha varumärkes-

associationer i åtanke då de påverkar varumärket och dess marknadsföring.    

 

2.3.9 Brand Imagery 

Brand Imagery är hur människor tänker om ett varumärke abstrakt och syftar till de 

immateriella associationerna som konsumenter har eller får till varumärket. Keller et al. 

(2012) nämner att dessa associationer kan skapas genom direkt kontakt med produkten, 

företaget eller varumärket eller indirekt genom andra källor, till exempel word-of-mouth. 

Det kan skapas många olika immateriella kopplingar till ett varumärke. (Keller et al. 

2012) 

 

2.4 Semiotik  

För att utföra en semiotisk bildanalys av albumomslaget till This is Acting använder vi oss 

av litteratur om bildanalys och semiotik i bilder. Teorier kring bilders formgivning, 

färger, typografi och tecken samt hur bilder tolkas används. 

 

2.4.1 Semiotisk analys 

Enligt kommunikationsforskarna Waern, Pettersson och Svensson (2004) kan man för att 

analysera innehållet i en bild och vad den säger utföra en semiotisk analys. Vidare 

beskriver de att forskare har definierat hur en bild kan delas upp i nivåer, dels finns det en 

uppenbar mening med bilder och dels en underliggande. De förklarar att en analys av den 

uppenbara meningen sker på en nivå som kallas för denotation och den underliggande 

meningen på nivån konnotation. Konnotationen av en bild kan se olika ut beroende på 

olika faktorer, exempelvis kultur, enligt Waern et al. (2004). Hansson, Karlsson och 

Nordström (2006), verksamma inom bildanalys och bildpedagogik, menar att dessa 

nivåer är beroende av varandra. De berättar att den denotativa nivån ofta analyseras före 

den konnotativa men menar att de alltid ska undersökas multilateralt.  

 

Vi kommer att utföra en semiotisk analys av Sias albumomslag till “This is Acting” 

utefter detta sätt att arbeta. 
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2.4.2 Tecken 

Den minsta betydelsekomponenten som finns är tecken, detta gäller för alla språk 

(Hansson et al. 2006). AD:n Bergström (2017) nämner att vi för att kunna kommunicera 

med varandra behöver tecken. Vidare tar han upp att tecken kan bestå av bilder eller 

bokstäver och att de visar och betyder något. Han förklarar att det finns tre typer som 

tecken kan brytas ned i: ikoner, index och symboler. En ikon är en avbild av ett konkret 

objekt medan index är något som tyder på att något annat finns, som att ett fågelbo ger 

misstankar om att en fågel finns. En symbol är något som är en överenskommen symbol 

för något, likt bokstäver som är överenskomna symboler för egna ljud och tillsammans 

symboler för ett ord. Waern et al. (2004) nämner att symboler inte har likheter med det de 

representerar. De menar att en ikon i vissa kontexter kan fungera som en symbol. 

Sammanhanget påverkar vår tolkning och tecken kan betyda olika saker i olika kontext 

(Waern et al. 2004).  

 

Vi kommer i vår bildanalys ta hjälp av läran om tecken och hur en bild kan brytas ned i 

dessa för att analyseras vidare. 

 

2.4.3 Konnotation 

Konnotativ betydelse är inom semiotiken de kulturella, historiska och sociala betydelser 

som kopplas till ett tecken (Sturken & Cartwright 2009). Konnotativa betydelser beror på 

den historiska och kulturella kontexten samt vem betraktaren är och hur den förstår 

tecknet. Genom detta kan en bild få djupare kopplingar till samhällets tankesätt och 

betydelser. (Sturken & Cartwright 2009)   

 

För att förstå tecknen och dess innebörd djupare kommer vi undersöka den konnotativa 

meningen av dem med denna teori i åtanke. 

 

2.4.4 Perceptionspsykologi 

En del perceptuella fenomen har alla gemensamt berättar Waern et al (2004), till exempel 

de som hör till gestaltpsykologin. Människor vill i en bild se en figur mot en bakgrund, 

slutna linjer och en kontinuitet i linjer som döljs av andra objekt. Bilder tas ofta emot som 

en avbildning av något tredimensionellt, trots att de är platta och tvådimensionella. Det 

finns också illusioner, då ögat luras när det gäller längd och storlek på linjer eller objekt. I 

vissa fall påverkar element i en bild så att uppfattningen ändras och gestaltlagarna bryts. 

Det finns faktorer i vår perception som byggts upp av våra erfarenheter och vår kultur, 

som blivit till förväntningseffekter som påverkar vad vi är öppna för att se. 

Förväntningseffekter kan kopplas till kontextens innebörd i semiotiken. (Waern et al. 

2004) 
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I den semiotiska analysen av Sias album “This is Acting” kommer vi att diskutera kring 

perceptionspsykologiska faktorer då dessa är en del av tolkningsprocessen av 

bildelement. 

 

2.4.5 Ikoniska bilder 

Termen ikon kan enligt Sturken och Cartwright (2009) även användas i en generell 

befattning. En ikon nämns som en bild som med sin helhet refererar till något eller någon 

som har en stark symbolisk betydelse för många människor, till exempel bilden på den 

ensamma studenten framför stridsvagnarna på Tiananmen-torget i Peking som blivit en 

symbol för kampen för demokrati. Ikoniska bilder uppfattas ofta representera universella 

koncept, känslor och betydelser, vilket innebär att en bild från en specifik kultur, tid och 

plats kan tolkas att ha en bredare betydelse och väcka liknande känslor i alla kulturer och 

ur alla synsätt. Även människor kan ses som ikoniska bilder. Sturken och Cartwright 

(2009) nämner Marilyn Monroe som ett exempel av en ikon inom popvärlden. Hennes 

utseende var stereotypiska komponenter av det amerikanska skönhetsidealet under 1950 

och 1960-talen och hon kom att bli inspirationen till Andy Warhol’s kända verk Marilyn 

Diptych som uttrycker stjärnor som en produkt av medieindustrin. (Sturken & Cartwright 

2009)   

 

För att få ett perspektiv på bilders betydelse samt hur Sias albumomslag skulle kunna 

relateras till detta kommer denna definition av ikoniska bilder att användas. 
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3. Metod 

Vi har valt att utföra en fallstudie. Enligt Creswell (2014) ger en blandning av kvalitativa 

och kvantitativa metoder en större förståelse av en forskningsfråga. Enligt Bryman (2008) 

är det vanligt att använda sig av båda metoderna under en fallstudie. Vi kommer därför att 

använda båda metoderna. För att besvara syftet med hjälp av ett fall behövde vi välja en 

artist såväl som ett album. Med tanken att så många som möjligt skulle förstå studien 

valde vi en välkänd artist som vi uppfattar har en bred fan-skara och ett starkt koncept. 

Valet blev Sia och vi har utgått från hennes album This is Acting då det nyligen är släppt 

men ändå har funnits på marknaden ett tag och innehåller flertalet framgångsrika låtar. 

 

För att besvara den första specificerade frågan använder vi konvergenta blandade 

metoder. Enligt Creswell & Creswell (2018) utförs då både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar parallellt för att ge en stadig grund, vilket möjliggör en omfångsrik analys 

av problemet. Vi börjar med att samla in kvalitativa data kring Sias varumärke och 

varumärkeselement genom informationsinsamling från kanaler där Sia exponeras och är 

aktiv. Kanalerna vi undersöker är Instagram, Facebook, Youtube och Spotify där grafiska 

element är centrala. När data har samlats in organiserar vi den och sorterar den. Efter det 

ser vi över all data för att få en överblick av innehållet som vi noterar i ett dokument. 

Sedan kodar vi innehållet genom att dela in all data inom givna kategorier som 

framkommer i processen och teman som kan diskuteras och kopplas samman.  

 

För att besvara den andra specificerade frågan utför vi en kvalitativ informations-

insamling om transmedialt berättande, från akademiska publikationer, samt Sias 

användning av olika medier. Vi gör först en datainsamling över vad som ingår i 

kommunikationen av albumet This is Acting genom att titta på materialet i albumet, Sias 

framträdanden och intervjuer. Vi kommer sedan att titta på inlägg som gjorts av artisten 

på de sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram under den period som albumet 

var aktuellt. Ett protokoll används för att välja ut vilka inlägg som ska räknas med. Vi 

väljer att endast ta med de inlägg som tydligt är kopplade till en låt eller till albumet och 

som på något sätt marknadsför materialet. Dessa inlägg noteras med datum och om det är 

en låt eller albumet det marknadsför. Därefter sammanställs insamlad data utöver en 

tidsaxel som visar hur aktivt albumet marknadsförts, exkluderat inlägg på sociala medier 

som sammanställs i en egen tabell. Vi kan sedan analysera denna data för att se vilka 

delar som kommuniceras mest och var. Vi kommer att analysera hur detta kan kopplas till 

transmedialt berättande genom att använda teorier på området. 

 

För att besvara den tredje specificerade frågan krävs ingen kvantitativ datainsamling då 

albumet This is Acting redan är valt. Därför utför vi i den här fasen endast en kvalitativ 

undersökning. Det grafiska omslaget till albumet kommer att analyseras ur ett semiotiskt 

perspektiv. Vi kodar innehållet i bilden genom att gå igenom alla element. Elementen kan 

sedan analyseras var för sig, men även i relation till varandra och ett sammanhang. 

 

När de tre första specificerade frågorna har besvarats kommer vi att analysera resultaten 

av undersökningarna mot varandra för att komma fram till ett svar på syftet. Genom att vi 
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nu vet vilka varumärkeselement Sia använder sig av, hur hon använder transmedialt 

berättande och vad den semiotiska betydelsen av albumomslaget till This is Acting är kan 

vi diskutera kring hur ett albumomslag hos en artist kan användas som ett element i 

transmedialt berättande samt vilken betydelse det kan ha.  

3.1 Avgränsningar 

En avgränsning är att vi gör en fallstudie på endast en artist och ett album. Det är ett 

medvetet val för att kunna undersöka materialet djupt nog för att besvara 

forskningsfrågorna. Det beror även på den begränsade tiden vi hade att utföra studien på. 

En förstudie gjordes inte och en artist valdes utefter vår egen bedömning, även detta på 

grund av tidsbrist. En förstudie hade kunnat påvisa om artisten är en av de starkaste inom 

transmedialt berättande eller ej. En annan avgränsning är att vi valt en stor internationell 

artist som inte går att kontakta. Detta val görs för att det finns mycket material tillgängligt 

och att artisten har hög igenkänning. Vi tänker också att så pass framgångsrika artister 

generellt lägger mycket resurser på marknadsföring och kommunikation. Genom att välja 

att utföra en fallstudie inom musikbranschen avgränsas också tillgången av välgrundade 

och trovärdiga källor. Eftersom det inte skulle vara möjligt för oss att analysera allt 

material som rör artisten blir avgränsningar av det oundvikligt. Vi har försökt att välja ut 

de delar som ger mest för undersökningen. Vi analyserar inte heller artistens låtar och 

dess texter på grund av att det skulle bli en alldeles för omfattande undersökning och att 

det lätt skulle leda till en för spridd analys. Vi kommer inte att sammanställa antal inlägg 

på olika medier för de dagar som låtar släpps, då vi räknar de som en del av släppet och 

inte uppbyggandet av en story kring låtarna eller albumet. Inläggen noteras inte över tid 

utan slås ihop till en summa innan respektive efter släppet. Detta görs för att minska 

komplexiteten och få en tydligare översikt och vi bedömer att det fortfarande kommer att 

ge den data som vi behöver inför analysen. 

3.2 Etik 

Under arbetet kommer flera etiska principer att reflekteras över, för att arbetet ska hållas 

så objektivt och trovärdigt som möjligt. Då vi inte har intervju som metod eller på andra 

sätt inkluderar andra personers tankar finns en risk att personliga åsikter påverkar 

resultatet. Författarna kommer att försöka vara objektiva och basera undersökningen på 

data och källor från andra samt analysera med teorier från relevant litteratur. 

Användningen av bilder tas i åtanke då upphovsrätt gäller på grafiska verk. Bilderna 

används inte i kommersiellt syfte utan endast för att förtydliga texten i rapporten. 

Originalkällan kommer alltid att återges tillsammans med bilden. Samtliga modeller som 

används i undersökningen försöker vi återge så likt originalen som möjligt och med 

tydliga referenser till skaparen. I undersökningen studerar vi artisten endast som ett fall 

inom kommunikation och inte genom utvärdering av artisten själv. Undersökningen är 

endast menad att ses som en studie av transmedialt berättande inom musikbranschen.  
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Efter att studien har utförts kommer en analys av trovärdighet och utvecklingsmöjligheter 

att diskuteras för att ta upp eventuella brister och etisk påverkan som kan ha uppkommit 

under datainsamling såväl som analys.  

 

3.3 Analysmodell 

Här följer en modell som förklarar vilka teorier som hör till vilken fråga. 

 
 

 
 

Figur 3. Analysmodell över studien 
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4. Data  

Här framställs data som samlats in för att senare kunna analyseras. 

4.1 Återkommande element och exponering 

För att besvara frågan gällande varumärkeselement framställs i detta kapitel en 

undersökning av Sias sociala medier. Undersökningen är även en grund för fråga två 

gällande användandet av Sias varumärkeselement i transmedialt berättande. Kanalerna 

som ses över är Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, Twitter och hennes egen 

officiella hemsida Siamusic. Dessa kanaler hänvisar artisten till på sin kontaktinformation 

på de olika medierna. Sia var en av de mest spelade artisterna på Spotify under 2017. Hon 

har dock inte lika stort antal följare på andra sociala medier jämfört med andra av dagens 

stora artister som till exempel Ariana Grande, Adele, Justin Bieber och Drake. Sia är 

aktiv på de olika plattformarna och lägger upp nytt innehåll relativt regelbundet. Flera 

gemensamma element som återkommer tas upp nedan tillsammans med hur 

varumärkeselement kommuniceras genom flera kanaler. 

 

Musik 
Sia skriver musik både till sig själv som Sia, till andra artister samt filmer och hon 

beskrivs som en “knasig sångare och låtskrivare” på Spotify. Musiken är den primära 

produkten hon erbjuder som artist och det är även den som marknadsförs. Under namnet 

Sia har artisten i nuläget (2018-04-18) sju fulla album borträknat olika versioner. På 

SiaVevo, Youtube-kanalen för hennes officiella musikvideor och framträdanden, finns 

det i nuläget 86 videor. På Spotify har Sia i nuläget (2018-04-23) 29 897 391 lyssnare per 

månad, vilket är nummer 21 i världen och hon har nästan sex miljoner följare på sajten. 

Hennes musik är pop-orienterad.  

 

Namn 
På alla plattformar använder artisten främst namnet Sia, ibland Siamusic eller i annan 

kombination som på hennes Youtube-kanal SiaVevo. Sia är även artistens riktiga 

förnamn. När namnet skrivs i logotypform, på till exempel albumomslag, används ofta 

teckensnitt som ser lite grovt handgjorda ut. Sia använder inte själv sitt efternamn som 

artist, men det förekommer att hennes fans postar inlägg där efternamnet är med.  

 

Peruk 
Ända sedan början av artisten Sia har hon setts bärande en bob-peruk med rak lugg. 

Peruken var i början helt blond, men under de senaste åren är den halvt svart och halvt 

blond delat precis på mitten eller helt svart. Olika versioner av peruken förekommer. 

Ibland är den mycket större och den kan ha olika långa luggar, oftast är håret rakt men i 

enstaka fall lockigt. När Sia använder peruk täcker den alltid hennes ansikte ned till 

munnen, förutom i de fall då hennes ansiktsuttryck är förvrängt. Till en början var 

huvudsyftet med peruken just detta, att täcka ansiktet för att Sia inte skulle få den press på 
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sig som artister får genom att bli fotograferade och behöva vara perfekta hela tiden (The 

Guardian 2016). Peruken används också för att uttrycka andra teman, som i Sias 

Everyday is Christmas då färgerna rött och grönt används istället. I flera fall förekommer 

peruken på andra personer, till exempel på en version av omslaget till This is Acting och 

singlarna Alive och Cheap Thrills, under hennes framträdanden och i musikvideor som 

Chandelier samt i den tecknade filmen “My little Pony: The Movie”. Den svarta och 

blonda peruken finns även att köpa på hennes officiella hemsida samt andra produkter där 

en logotyp-version av peruken används.    

 

Rosett 
Ett annat återkommande element är en rosett på huvudet. På en del bilder som hör till Sias 

konton är det en liten rosett men allra oftast handlar det om en väldigt stor rosett. Det 

brukar vara en svart eller vit rosett, men i en del fall rosa eller röd. Även denna kan 

anpassas efter teman både med hjälp av färg och mönster, som på hennes julalbum 

Everyday is Christmas. Rosetten använder endast Sia och inte andra personer som i 

användningen av peruken.  

 

Ansiktsuttryck 
På de få bilder där Sia visar sitt ansikte gör hon en grimas där hon drar in kinderna och 

putar med munnen som en fisk. Är ögonen synliga öppnas de i vissa fall maximalt och 

tittar lätt i kors.  

 

Dans och Maddie Ziegler 
Många av Sias låtar framförs i samband med dansnummer, både i musikvideor och på 

framträdanden. Dansen är ofta modern och expressiv. De som framför dansen bär oftast 

en peruk och ofta kroppsnära dräkter. Dansarna varieras brett och har ingen specifik 

ålder, kön eller nationalitet. Maddie Ziegler är en, nu 16-årig, dansare som har synts 

många gånger för Sias räkning. Hon är med i flertalet musikvideos och har även gjort 

live-framträdanden med Sia samt förekommit på albumomslag. Maddie har alltid peruken 

på sig och ofta en hudfärgad, kroppsnära dräkt. På event och intervjuer då de syns 

tillsammans har de ofta likadana kläder, dock har Maddie en kortare lugg på peruken och 

visar ansiktet. Maddie har också närvarat på The Ellen Show två gånger. År 2014 

framförde hon Sias låt Alive tillsammans med Sia, och 2017 intervjuades hon om hur det 

är att jobba med Sia. Sia upptäckte Maddie via det amerikanska TV-programmet Dance 

Moms och tog kontakt då hon ville att Maddie skulle dansa i musikvideon för Chandelier. 

Maddie berättar i intervjuer att samarbetet har lett till en nära vänskap mellan de två. 

 

Foton 
På de foton som artisten använder på sociala medier, till exempel i profilbilder och 

bakgrundsbilder, syns artisten med peruk och rosett i de flesta fall. I många fall är det 

någon annan än artisten på bilden. Bilderna kan både vara tagna på nära håll och visa bara 

huvudet eller på långt håll så att hela kroppen syns. Förvrängs inte ansiktsuttryck täcks 

ögonen med en lång lugg om det är Sia och inte någon annan. Foton används även på 

albumomslagen. Bakgrunden är oftast enkel och innehåller inga störande element. Fotona 

är i princip alltid i färg och aldrig svartvita, i enstaka fall med ett filter i någon färg.   
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Albumomslag 
Albumomslagen består alltid av ett foto. Under de senaste 10 åren har de alltid föreställt 

ett huvud i någon form, antingen artisten själv, någon annan eller som en gestaltform där 

huvudet är osynligt men ändå kan uppfattas genom negativt utrymme och objekt runt om. 

På alla omslag finns antingen peruken, rosetten eller ansiktsuttrycket med. Bakgrunden är 

ofta svart eller grå, ibland med diskreta element som svagt ljus eller glitter. Texten på 

albumet står i ett grövre, handgjort teckensnitt. Det har hänt att olika versioner av ett 

album har släppts men då med helt olika omslag, till exempel hennes album This is 

Acting och dess tillhörande singlar som på olika omslag har med olika personer.  

 

Teckensnitt 
Då text förekommer används samma typ av teckensnitt som då namnet skrivs som 

logotyp, vilka ser handgjorda och grova ut. Denna typ av teckensnitt har använts till 

varumärkets element på senare år, tidigare kunde annat ses. Teckensnitten används på alla 

kanaler i menyer, på bilder, omslag och andra element. Det är ofta förekommande att fans 

till Sia använder detta i deras inlägg på hennes medier och fan-sidor. Texten från 

omslaget till This is Acting presenteras som ett exempel på teckensnitt, nedan i Bild 1.  

 

 
Bild 1. Teckensnitt - Siamusic (2017) 

 

Färger 
För det mesta förekommer svart tillsammans med vitt. Bakgrunder och kläder är oftast 

svarta eller vita. Ibland används rosa eller röd som accentfärg till det svartvita. Dessa 

färger kan ibland användas på hela utstyrslar. Sia har ofta röda läppar eller en rosett i färg 

till annars svartvita kläder. Musikvideorna har oftast väldigt låg färgmättnad och går i 

mörkare grå- och brunaktiga toner.  

 
Tone of voice 
Twitter och hennes egen youtube-sida är de kanaler där Sia själv postar inlägg. De andra 

kanalerna är mer informativa. Det är ofta lättsamt och humorinriktat innehåll i hennes 

inlägg. Till exempel används texten “i am sia i was born from the bumhole of a unicorn 

named Steve” som bio på Twitter och hennes personliga youtubekanal. Hennes befintliga 

plats på Twitter är “wherever the squirrels are”. Hon är mest personlig på Twitter där hon 

skriver många av sina egna åsikter och använder emojis för att uttrycka känslor.  

 

Hemsidan Siamusic.net 
Siamusic.net är Sias officiella hemsida där artisten delar nyheter, uppkommande datum, 

säljer produkter och länkar till sin musik. Hemsidan har få komponenter och låg 

interaktivitet. Den första sidan består endast av ett foto på Sia och kräver att besökaren 

själv trycker fram menyn i sidan för att få tillgång till innehållet. Teckensnittet som 
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används i menyn är grovt liksom det som används på album och liknande. Faviconen 

består av namnet “SIA” skrivet i det grova teckensnittet vilken ses bredvid sidnamnet 

“Sia”. Det krävs att siamusic.net skrivs i sökfältet då användaren, om denne endast 

skriver siamusic i sökfältet, länkas vidare till siamusic.com vilket är en annan hemsida 

som inte har något med Sia att göra.  

 
Övrig exponering 
Sias varumärkeselement exponeras även i andra former, till exempel som karaktären 

Songbird Serenade i den tecknade filmen “My Little Pony: The Movie” (se bild 2 nedan), 

som filter på Snapchat och i dekal-paket för meddelanden. I dessa syns 

varumärkeselement som peruken och rosetter, ofta i samband med Sias musik och hennes 

artistnamn. Sia närvarar även som artist vid välkända talkshows som “Ellen” och 

“Grayham Norton Show” iförd peruk och med dolt ansikte (se bild 3 nedan) samt vid 

intervjuer för magasin och övriga underhållningsinslag som till exempel James Cordens 

“Carpool Karaoke” på Youtube. 

 

 
 

Bild 2. Songbird Serenade - mylittlepony (2017) 

 
 

 
 

Bild 3. Sia gästar underhållningsprogram - The Grayham Norton Show (2015) 
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4.2 Album och singlar 

För att besvara frågan om hur Sia använder varumärkeselement i transmedialt berättande 

kommer albumet This is Acting att användas som exempel. I detta kapitel presenteras 

därav bakgrundsinformation om albumet i form av data. Som ett underlag till den tredje 

specificerade frågan kring den konnotativa betydelsen av Sias album This is Acting görs 

en undersökning av bilden på omslaget och dess innehåll.  

 

Albumet 
På de musiktjänster som undersökts släpptes albumet This is Acting officiellt den 29:e 

januari 2016. Albumet innehåller låtarna Bird Set Free, Alive, One Million Bullets, Move 

Your Body, Unstoppable, Cheap Thrills, Reaper, House on Fire, Footprints, Sweet 

Design, Broken Glass och Space Between. I en intervju berättar Sia att låtarna i albumet 

ursprungligen inte var ämnade för henne själv:  

 

“I’m calling it “This is Acting” because they are songs I was writing for 

other people, so I didn’t go in thinking ‘this is something I would say’. 

It’s more like play-acting. It’s fun” 

 

-Sia Furler 

 

 

Den 21 oktober 2016 släpptes en deluxe-version av albumet vilken innehöll de nya 

låtarna Midnight Decisions, Jesus Wept och The Greatest. Albumet har en ny bild på 

framsidan som föreställer Maddie med en svart peruk och regnbågsfärger målade som 

streck nedför kinderna. Nedanför visas en tidslinje över en period mellan september 2015 

och december 2017 då albumet på olika sätt har marknadsförts.  
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Figur 4. Tidslinje för albumet This is Acting 

 
Det första från albumet This is Acting som släpptes var singeln Alive, i september 2015, 

följt av att singlarna Bird Set Free, Cheap Thrills, Reaper och Unstoppable samt en Cheap 

Thrills remix ft. Sean Paul släpptes. I november 2015 släpptes musikvideon för Alive. 

Det fulla albumet släpptes i januari 2016, efter det släpptes fler remix-versioner i april 

samma år. Under denna period mellan november 2015 och juni 2016 framförde Sia låtar 

från albumet live på flera stora underhållningsprogram som Saturday Night Live (SNL), 

The Voice, Ellen, Graham Norton Show (GNS), Late Late Show with James Corden 

(LLS), American Idol, Coachella och Good Morning America (GMA). I juni 2016 

släpptes musikvideon för Bird Set Free. I september 2016 släpptes singeln The Greatest 

och låtens musikvideo och Sias turné, Nostalgic for the Present Tour, startade och höll på 

till december 2017. Turnén hade 23 konserter i Nordamerika och tre i Oceanien. I oktober 

2016 släpptes en deluxe-version av albumet. Singeln Move Your Body och låtens 

musikvideo släpptes i januari 2017. (Figur 4) 
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Singlar 
Alla de singlar som släppts för albumet This is Acting har omslag med olika personer på 

samt texten SiA och namnet på låten, alla är i porträttformat. Bilden för Alive föreställer 

en man som blundar och riktar huvudet uppåt med hakan vilandes i ett par händer. 

Händerna kommer från betraktarens perspektiv och har ett ljust nagellack. Bakgrunden är 

svart och grå och mannen har en svart och blond peruk på sig. Bilden för Bird Set Free 

föreställer en yngre man framför en grå bakgrund som poserar med handen bakom 

huvudet. Han har en svart och blond peruk och ett vitt linne med tunna band. Bilden för 

One Million Bullets föreställer en kvinna iklädd peruk och som har en tröja med en 

panda på sig samt hängslen på byxorna. Hon står framför en grå bakgrund och ganska 

långt bort från kameran. Bilden är väldigt oskarp. Bilden för Cheap Thrills föreställer en 

äldre leende man med glasögon. Han står framför en grå bakgrund och har en svart och 

blond peruk på huvudet. Bilden för Reaper föreställer en man, med svart och blond 

peruk, som kollar rakt in i kameran med ett neutralt ansiktsuttryck. Det är rök i 

förgrunden och en blå ruta bakom honom framför en svart bakgrund. Singeln 

Unstoppable släpptes med samma omslag som This is Acting. Bilden för The Greatest 

föreställer Maddie Ziegler i en helt svart peruk framför en grå bakgrund. Det är vita 

färgstänk bakom henne. Hon har regnbågens färger målade nedför kinderna och ser ut att 

vara tårögd. Hon är smutsig och har ett mörkt linne på sig. Bilden för Move Your body 

Single Mix föreställer silhuetter av tre människor på långt håll framför en regnbågsfärgad 

bakgrund. Två av personerna har klänning och ser ut att dansa. Den tredje personen sitter 

på en stol och hänger med huvudet, han ser ut att ha svart och blont hår.   

 
Musikvideor 
Sia har varit regissör till flera av hennes musikvideor (imdb 2018). Musikvideon för 

Alive utspelar sig i en stor, tom och till synes övergiven lokal. Ett barn med karatedräkt 

visar upp kampartsrörelser till takten i låten. Barnet har en svart och blond peruk på sig. 

Lyric videon för Cheap Thrills utspelar sig på en danstävling i en lokal i USA på 60-

talet. Videon ser ut som en svartvit gammal TV med texten till låten rullande i 

nederkanten. En stor grupp till synes glada människor dansar och en domare går runt 

bland dem. Ett par med svarta och blonda peruker och ansiktena dolda av svart material 

börjar dansa allt mer fritt och drar i slutändan med sig de andra i sin typ av dans, efter att 

ha vunnit tävlingen. Performance videon för Cheap Thrills består av Maddie Ziegler och 

två manliga dansare som framför koreografin till låten framför en rosa bakgrund. Maddie 

har en svart och blond peruk och de andra två dansarna har svart och blont kort hår. 

Samtliga har hudfärgade kroppsnära dräkter. Sia står dold i bakgrunden och sjunger vid 

en mikrofon, i en vit klänning, svart och blond peruk samt en vit rosett. Musikvideon för 

The Greatest utspelar sig i ett färglöst hus. Maddie Ziegler har huvudrollen och dansar 

koreografin tillsammans med många andra dansare av olika kön och ålder. De har gråa 

kläder och alla utom Maddie är målade med grå färg i ansiktet. Maddie har en svart peruk 

på sig. Filmen börjar med att alla vaknar upp från golvet och springer ut från bakom ett 

galler. Maddie sätter färg på sina kinder med händerna och ser sedan ut som på omslaget 

till albumet. I slutet sjunker alla ihop på golvet igen och Maddie vaknar upp ensam och 

hon visas gråtande. Lyric videon för Mover your Body utspelar sig 1987 i ett 

amerikanskt köpcenter på inspelningen av reklamfilmer för olika produkter. En liten 
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flicka med blont hår tittar på en svart och blond peruk men blir bortdragen av sina 

föräldrar för att spela in en reklamfilm för mobiltelefoner. Flickan drar sig loss och sätter 

på sig peruken. Det syns då att hennes ansikte blivit dolt av svart material. Flickan 

springer för att vara med i andra reklamfilmer vilket hennes föräldrar först hindrar men i 

slutet tillåter. Flickan dansar genom de olika inspelningarna och drar med sig de andra i 

dans. 

 
Framträdanden 
Av de tillfällen som Sia har framträtt i olika underhållningsprogram har hon i alla de fall 

som vi har tittat på haft på sig en svart och blond peruk som döljer det mesta av hennes 

ansikte. I de flesta av fallen har hon svarta eller vita kläder, ofta klänning. På konserter 

kan hon ibland ha mer uppseendeväckande kläder som klänningar med stora volanger och 

tygdetaljer. Hon har oftast en stor rosett på huvudet, men i Ellen Show sågs hon utan den. 

Hon är öppen och skämtsam under intervjuer. Under framträdanden av låtar är det vanligt 

att hon står i bakgrunden och på kanten av scenen. 

 

Varje gång Sia framför en låt ackompanjeras hon av dansare. Dessa har svart och blont 

hår, vanligast i perukform, men ibland deras riktiga hår. Väldigt ofta har de beigea 

kroppsnära kläder och dansar väldigt expressiv modern dans, men de kan också ha andra 

typer av kläder som till exempel kostym. Det förekommer även svartvita accessoarer som 

till exempel i Cheap Thrills där dansarna alla bär en svart och en vit handske. Det kan 

vara olika många dansare, men det är vanligt med mellan en och tre. Maddie Ziegler är 

ofta en av dansarna och är i de fallen i centrum.  

 
Inlägg på sociala media 
Här följer en tabell över inlägg på sociala medier gällande albumet This is Acting och 

dess låtar. Antal inlägg som gjorts på Facebook, Instagram och Twitter innan respektive 

efter en låt släpps. Datumet då låten släpps presenteras i mitten. 
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Tabell 1. Inlägg på sociala medier 

 
Facebook används mest, följt av Instagram och därefter Twitter. Inlägg som lades upp 

samma dag som släppet är inte medräknade. Före flera släpp var många av inläggen 

utformade som teasers vilka bestod av bilder från albumomslag tillsammans med text. 

Även efter släppet används i de flesta fall bilder från albumomslag med tillhörande text. 

För albumet This is Acting lades en stor del av de totala inläggen upp innan, medan 

inlägg för de flesta låtarna på albumet publicerades mest efter att de släppts. Inläggen är 

informativa och uppmanar ofta till handling som köp eller lyssnande. De är ofta riktade 

till olika länder, med en hälsning till det specifika landet i början följt av information.   

 
Albumomslag 
Albumomslaget till This is Acting är designat av Michelle Holme, fotograferat av Erik 

Anders Lang och Sia själv har bidragit som Art Director samt som fotoobjekt. I “The 

Graham Norton Show” berättar artisten under en intervju att bilden togs fram med digital 

retuschering och tejp på näsan (2015). Vidare berättade hon att axlarna är borttagna, 

halsen är förlängd och formen på ögonen är förändrad. Sia själv nämnde i en intervju för 

NME att hon döpte albumet till This is Acting då låtarna från början inte var avsedda till 

henne och inte har text som hon själv skulle välja (2016). Omslaget presenteras i Bild 4. 
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Bild 4. Omslaget till This is Acting - Siamusic (2017) 

 
I ett blogginlägg från 2017 skriver studenten Benjamin Martin en analys om omslaget och 

argumenterar i den för att det förvrängda ansiktet är en metafor för hur samhället 

uppmuntrar till en livsstil som uppmuntrar delade känslor samt nedslår tanken på 

tillbakadragna uttryck. Han menar att förvrängningen av ansiktet symboliserar att 

personen “spelar” någon annan. Bilden är enligt Martin en satir över hur löjligt det skulle 

se ut om man försöker uppnå alla normer i samhället. På hemsidan fanpop.com, en 

hemsida dedikerad till Sia, skriver ett fan under användarnamnet geocen att idén med det 

förvrängda ansiktet skulle kunna vara att Sia är formbar, något som kan kopplas till att 

hon i albumet skulle sjunga från andras perspektiv.  
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5. Analys 

I det här kapitlet analyserar vi data för att komma fram till svar till, och diskutera kring, 

de specificerade frågorna. Varje fråga analyseras för sig och efter det gör vi en slutanalys 

för att komma fram till ett svar på syftet. 

 

5.1 Artistens varumärkeselement 

I datakapitlet för denna fråga framgick återkommande element i Sias medier. Detta 

kapitel förklarar dessa element i relation till teorier om vad ett varumärkeselement är och 

hur de bör vara. Det i följande analys som skrivs allmänt om varumärkeselement och dess 

kriterier kommer från Keller et al. (2012), enligt teorikapitel 2.2 och det som skrivs 

allmänt om Sia är data. Andra teorier hänvisas till rätt kapitel i texten. Tolkningar av den 

data vi funnit om Sias element är vår egen analys. 

 

Musiken anser vi vara något som särskiljer Sia från andra musiker då varje låt är unik 

och hon som låtskrivare sätter sin prägel på musiken. Vi anser att det är tillräckligt för att 

räknas som ett varumärkeselement. Vi går inte in djupare på musiken som 

varumärkeselement då vi inte utför en musikanalys och då det är en typ av produkt som är 

en konstant faktor. 

 

Namnet Sia kan anses kort och enkelt då det består av endast tre bokstäver. Ett namn som  

är kort och enkelt är lättare att minnas. Är namnet dessutom lätt att stava och att uttala 

bidrar det till att det kan minnas lätt och spridas genom word-of-mouth, vilket kan öka 

kundvärdet genom medvetenheten kring varumärket. Vi anser att detta stämmer in på 

namnet Sia, tack vare de få stavelserna. Kriterierna gör enligt oss att namnet Sia kan ses 

som ett starkt varumärkeselement. Då namnet är det mest centrala varumärkeselementet 

anser vi det föredömligt att Sia även är artistens riktiga namn då det gör att 

konsumenterna kopplar artistens riktiga namn till artisten själv. Då Sia är ett särskiljande 

namn tycker vi att det fungerar väl som varumärkesnamn. Namnet skrivs ofta i det lite 

grövre teckensnittet och de få bokstäverna anser vi då kan fungera som ordbild och en 

form av logotyp. Anledningen till att namnet i vissa fall behöver kombineras med andra 

ord kan bero på att namnet inte är specifikt nog att kunna användas på egen hand i alla 

typer av kanaler. Detta tror vi i vissa fall kan leda till en förvirring kopplat till 

varumärket.  

 

Varumärken som är väl valda kan skapa varumärkesassociationer och kundvärde. Sias 

peruk är ett av de element som är mest återkommande och vi anser att den har stark 

koppling till namnet Sia. Genom att använda peruken frekvent anser vi att Sia har byggt 

upp en stark association, vilket kan leda till ökat kundvärde. Peruken används även i 

illustrerad form på produkter som säljs och på så sätt tänker vi att den kan ses som en 

symbol kopplad till artisten. En symbol kan skapa medvetenhet och kundvärde kring ett 
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varumärke, vilket vi anser att peruken gör, vilket gör att den kan ses som ett 

varumärkeselement.   

 

Rosetten på huvudet används inte lika frekvent som peruken, men ofta i samband med 

den. Vi anser att det är den överdrivet stora rosetten på huvudet vilken oftast uttrycks i 

samband med Sia och/eller peruken som kan ses som ett varumärkeselement, men att det 

ensamt inte är särskiljande nog för att kunna räknas som det. Inte heller den mindre typen 

av rosett anses av oss vara tillräckligt unik eller ha nog stark association till artisten för att 

ses som ett varumärkeselement. Dock menar vi att användandet av rosetter, oavsett 

storlek och form, kan bidra till att stärka associationerna mellan artisten Sia och rosetten 

som symbol, samt igenkänningsfaktorn om varumärket. Vi anser också att det i och med 

det simultana användandet av peruk och rosett bildas associationer mellan de två 

elementen som tillsammans kan stärka varandra.  

 

Ansiktsuttrycket då kinderna dras in och munnen snörps ihop är något som återkommer 

i flertalet bilder på Sia och andra personer för artistens intresse. Då grimasen är väldigt 

onaturlig och har ett stramt uttryck kan det tillkalla uppmärksamhet samt skapa en 

minnesbild hos betraktare. Detta kan enligt teori räknas som tilltalande även om det inte 

tydligt är kopplat till produkten och det skulle kunna användas för att skapa 

minnesvärdhet genom att vara lättigenkännligt och vara lätt att komma ihåg. Eftersom det 

handlar om en fysisk grimas anser vi att det inte är tillräckligt särskiljande eller tydligt för 

att kunna ses som ett varumärkeselement, men vi menar att det bidrar till att skapa en 

identitet och personlighet hos Sia som karaktär.  

 

Dansen till Sias musik är, då den är modern, till skillnad från Sias karaktär väldigt 

expressiv och tillför enligt oss mycket känslor. Det är ett element som kan kännas igen 

oberoende av vem som framför dansen. Dansen är minnesvärd, tillförande och 

meningsfull, men då det handlar om modern dans anser vi att den inte kan räknas som 

tillräckligt skyddbar och unik för Sias varumärke och därför ser vi inte dansen i sig som 

ett varumärkeselement.  

 

Maddie Ziegler syns i många sammanhang tillsammans med Sia och delar många av 

Sias attribut såsom peruken och kläderna. Då hon dansar modern dans uttrycker det 

mycket känslor och bidrar till att skapa en uppfattning om Sias musik. Eftersom Maddie 

till skillnad från Sia visar sitt ansikte tänker vi att hon till viss del blir ett ansikte som kan 

representera Sia. Maddie blir på ett sätt enligt oss den person som tillför uttryck och 

personlighet till Sias musik då Sia håller sig i bakgrunden. Vi menar att Maddie agerar 

som den del av Sias karaktär som uttrycker känslorna. Detta är något som vi anser skiljer 

henne från andra dansare till Sias musik. Det är endast när Maddie är iklädd peruk och 

uttrycker känslor som vi ser henne som ett varumärkeselement.  

 

Foton som används i samband med Sias varumärke är enligt vad vi har sett ofta mörka 

och uttrycksfulla. De kan också ses som opersonliga då artisten själv är med mer sällan än 

okända människor samt att när hon väl är med inte visar sitt ansikte på ett tydligt sätt. 

Trots detta följer bilderna samma mörka och uttrycksfulla tema, som ger en känsla av 
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enhetlighet inom varumärket. Då det finns många olika fotografier och alla inte 

återkommer flera gånger, anser vi att de fungerar som ett sätt att presentera 

varumärkeselement, men att de i sig inte är egna element. Trots att de inte är 

varumärkeselement på det sättet bidrar de enligt oss till igenkänning, meningsfullhet och 

identitetsbyggande hos Sia.  

 

Albumomslagen till Sias album består av foton som de beskrivna i stycket över detta. 

Titlar och annan text står i hennes frekvent använda grova teckensnitt, vilket vi menar 

bidrar till identiteten och uttrycket. Omslagen är använda i samband med marknadsföring 

av albumen och Sias konserter och turnéer, då med annan text. Omslagen innehåller 

återkommande element och fungerar enligt oss i helhet som marknadsföringsmaterial för 

både musiken och artisten Sia som artist och karaktär. Det är på omslagen flest 

återkommande element presenteras på samma gång. Omslaget tänker vi är en form av 

förpackning för produkten som artisten erbjuder och har därför syftet att marknadsföra 

och identifiera artisten. Därav anser vi att omslagen kan räknas som ett 

varumärkeselement. 

 

På Sias material används teckensnitt som vi tycker är expressiva då de ser handgjorda ut 

och känns vassa och råa. Vi tycker också att de passar in i hennes bildtema med de mörka 

och uttrycksfulla fotona. Eftersom dessa teckensnitt används överallt anser vi att de bidrar 

till att skapa en enhetlighet i varumärket samt en identitet hos Sia. Genom att bidra till en 

sammanhängande helhet tycker vi att de bidrar till igenkänningsfaktorn. Teckensnitten 

har enligt oss faktorer som får dem att sticka ut från skarpare datagjorda teckensnitt. 

Element som är svåra att ta efter kan vara möjliga att skydda som varumärkeselement. 

Varumärken som kan fungera på nya produkter och områden har hög så kallad 

överförbarhet. Det tycker vi att teckensnitten har, då de kan appliceras på alla nya 

produkter och skulle fungera även i andra produktkategorier. Användandet av 

teckensnitten bland fans ser vi som en bidragande faktor till en spridning av Sias 

varumärke och identitet. Enligt detta ser vi dessa teckensnitt som varumärkeselement.  

 

Liksom fotona och teckensnitten är färgtemat enligt oss väldigt rått, nästan kargt. Sia 

använder mycket svart och vitt med accentfärger som har olika nyans vid olika tillfällen. 

Detta tänker vi tyder på att färgerna inte kan räknas som varumärkeselement.  

 

På Twitter ses en tone of voice där Sia själv verkar skriva, innehållet är lättsamt med 

mycket humor. Detta tycker vi har en stor kontrast gentemot det bildliga uttrycket som är 

väldigt mörkt. Vi menar att detta kan bidra till en förvirring, framför allt för nya fans, då 

Sias personlighet som karaktär samt den som person framställer sig väldigt olika. Hennes 

personliga uttryck tror vi kan ge hennes fans en känsla av att de lär känna personen Sia 

vilket i så fall kan skapa meningsfullhet. Sias sätt att uttrycka sig är inte tillräckligt unikt 

och därav svårt att se som ett varumärkeselement. 

 

Hemsidan siamusic.net innehåller det allra nödvändigaste för Sia som artist, men inte 

mycket mer. Vi uppfattar det som att hemsidan finns med syftet att ge Sia en egen 

hemsida och inte genom att användas som social kanal på samma nivå som hennes övriga 
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medier. Ett domännamn är enligt teori ett varumärkeselement. Kombinationer med tre 

bokstäver blev snabbt upptagna och varianter av namnet eller påhittade ord används ofta. 

Sias sida använder en variant där “music” är adderat till namnet. Hon äger endast 

domänen med “.net” vilket vi anser kan skapa problem för konsumenten, då det är lätt att 

hamna på andra hemsidor istället. Utseendet på hemsidan tycker vi följer samma tema 

som övrigt material från Sia, vilket tyder på att det finns ett önskat uttryck.  

 

Sia och hennes varumärkeselement exponeras även på andra sätt. Trots att Sia är känd 

för att vilja dölja sitt äkta jag, är hon ändå öppen för att visa sig i 

underhållningssammanhang och tillställningar under hennes egna krav. Hennes karaktär 

och varumärkeselement syns också i andra kanaler. Till exempel skapas en karaktär av 

Sia som häst i filmen “My little Pony: The Movie” där Sias varumärkeselement 

appliceras på hästen Songbird med flera av Sias attribut såsom sång och röst. Yngre 

personer kan trots att de inte förstår alla referenser kategorisera attribut, karaktärer och 

element (2.3.6). Karaktären i My little Pony menar vi därför kan fungera som ett 

varumärkeselement med syftet att nå ut till en yngre målgrupp som, även om de inte 

uppfattar karaktären som artisten Sia, ändå lär känna hennes övriga varumärkeselement 

som peruken och rosetten. 

 

Annan användning av de för Sia karaktäristiska varumärkeselementen är då de görs 

tillgängliga för allmänheten i form av dekaler eller filter som kan användas i 

kommunikation genom diverse smartphone-appar. Här menar vi att Sia når ut till en 

bredare målgrupp som också sprider hennes uttryck genom vardagligt nöje. Vi tror också 

att detta ger Sia en särskild status då hon av applikations-tillverkarna anses vara 

tillräckligt välkänd för att kunna vara önskvärd som extramaterial hos allmänheten.  

 

De varumärkeselement som finns hos Sia är enligt oss och vår undersökning av Sias 

medier namnet Sia, musiken, peruken, rosetten i kombination med peruken, Maddie 

Ziegler med rätt utstyrsel, albumomslagen till Sias album, teckensnitten som används, 

den officiella hemsidan siamusic.net samt extra element som Sias karaktär i My Little 

Pony franchisen och hennes material i sociala appar som Snapchat. Sias bildspråk, tone of 

voice, färger, ansiktsuttryck, dansen och rosetten utan peruken anser vi inte vara 

tillräckligt unika och särskiljande för att enligt teori kunna ses som Sias egna 

varumärkeselement, men de bidrar ändock till att bygga upp Sias identitet och karaktär. I 

helhet anser vi att de starkaste elementen hos artisten är peruken och namnet då de genom 

frekvent användande och sin lättigenkännlighet har en stark koppling till Sia som artist 

och bygger upp hennes karaktär.  

 

5.2 Transmedialt användande 

Detta kapitel granskar hur Sias varumärke kommuniceras genom transmedialt berättande. 

För att analysera detta ser vi över hennes användande av varumärkeselement i olika 

medier. Vi använder oss av Sias album This is Acting för att kunna applicera 

varumärkeselementen i flugmodellen och därav se hur de fungerar praktiskt samt vilken 
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fas i marknadsföringen de bidrar till. Vi delar upp analysen i de tre stegen av 

flugmodellen för att få en struktur. Det som nämns om Sia och hennes användning av 

medier kommer från tidigare presenterad data, denna analyseras sedan med hjälp av 

teorier om transmedialt berättande och konvergenskultur (se 2.3). 

 

Innan 
Innan en låt eller album släpps, eller innan någon annan händelse är planerad att ske, 

publiceras det oftast inlägg på en eller flera sociala medier (4.2.5). Aktiviteten är olika 

beroende på vad det är för något som händer och är oftast starkast på Facebook (4.2.5). 

Gällande det fulla albumet är det störst fokus på marknadsföring i denna period och det 

postas fler inlägg om albumet innan det släpps gentemot singlarna (4.2.5). De innehåller 

ofta bilder från albumomslag och fungerar som teaser om kommande händelser (4.2.5). 

Inläggen är informativa och uppmanar till handling (4.2.5). Fem singlar släpptes innan 

albumet släpptes (4.2.1). Perioden innan en händelse är menad att genom olika 

tillvägagångssätt skapa underlag för fansen för att påbörja ett transmedialt berättande 

(2.3.2). Marknadsföringen av Sias album kan ses som att delar av albumet på olika sätt 

presenteras innan hela albumet släpps för att locka till upptäckt och skapa en uppfattning 

om hur albumet kommer att låta och se ut. Inlägg på sociala medier fungerar som teaser 

för singlarna som i sin tur blir det för albumet, detta delvis genom att framföras på 

underhållningsprogram och musikfestivaler. 

 

Under 
Denna fas består i detta fall av släppet av ett album eller en låt. Då en låt eller ett album 

släpps görs den tillgänglig på musikstreamingtjänster och för köp. Detta motsvarar 

premiären av en film som Pont (2013) beskriver i flugmodellen (2.3.2).  

 

Efter 
För de flesta singlar sker flest inlägg på sociala medier i efterhand (4.2.5). I fallet med 

This is Acting släpps även ett deluxe-album i denna fas (4.2.1). Inläggen uppmanar till 

köp eller lyssnande (4.2.5). Efter att en singel släpps kommer ibland en musikvideo eller 

lyric/performance video (4.2.1). Detta kan hända samtidigt som låten släpps, men även en 

lång tid efter (4.2.1). I vissa fall släpps även remix-versioner av låtar en period senare 

(4.2.1). Artisten deltar också i underhållningsprogram och på musikfestivaler för att 

framföra låtar som har släppts (4.2.4). För inlägg så används omslagsbilderna när något 

om en singel eller albumet läggs upp och mycket sällan något annat (4.2.5). Enligt Ponts 

flugmodell så är perioden efter att något har visats till för att bygga upp en känsla hos 

fansen som de vill sprida vidare till andra fans samt till dem som inte varit med från 

början (2.3.2). Eftersom Sia vidare upprätthåller aktualiteten av låtar efter att de släppts 

med videor, uppträdanden och remixer skapas det en lång period som fans kan bygga upp 

en hype kring låtarna på. Det gör även att det vid senare släpp av låtar dyker upp element 

från tidigare låtar, vilket skapar ett nät som länkar ihop nyare släpp med äldre. Det kan 

bidra till att det blir lättare för fans att komma in även senare i This is Acting-perioden 

samtidigt som äldre fans kan känna att materialet uppdateras.    
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Transmedialt berättande 
I transmedialt berättande kan delarna stå för sig själva och fungera som en väg in i ett 

helhetskoncept (2.3.1). Genom att använda olika kanaler kan en djupare upplevelse ges 

vilket lockar till ökad konsumtion hos konsumenterna (2.3.1). Ett användande av olika 

medier ökar möjligheterna att nå en bredare målgrupp (2.3.1). Det är viktigt att uppdatera 

konceptet för att hålla en franchise vid liv (2.3.1). När konsumenter engageras att söka 

upp och föra samman information från olika medier skapas mediekonvergens (2.3.4). 

Deltagarkultur skapas vilket suddar ut gränsen mellan konsumenter och producenter även 

om makten främst ligger hos de senare nämnda (2.3.5). Vad vi kan se i den här studien så 

sker många händelser omlott och inte uppdelat efter varje produkt. Detta nät länkar ihop 

alla delar till en dynamisk helhet samtidigt som varje del fungerar för sig självt. Varje låt 

fungerar till exempel som en länk till albumet, videor och andra låtar genom att uttrycka 

en del av den känsla som helheten ska förmedla. Även omslagen fungerar på detta sätt 

genom att tillsammans följa ett gemensamt koncept men med skillnader som gör dem 

unika och representativa var för sig. De har flera gemensamma element och liknande 

design (4.2). Genom att Sia sprider budskapet i flertalet medier, som även kan anpassas 

och riktas till specifika målgrupper kan ett större antal konsumenter nås än vid 

användande av färre kommunikationskanaler. Fansen kan tolka materialet genom att se 

samband i de olika delarna och analysera dess betydelse. Upptäckterna kan de dela med 

varandra för att tillsammans bygga upp teorier som de kan diskutera kring, bland annat 

online, till exempel som bloggaren Benjamin Martin som har analyserat albumomslaget 

till This is Acting (4.2.6). Detta innebär enligt oss att det finns en deltagarkultur runt 

artisten. 

 

Sias varumärke 
Personliga varumärken är personer som ofta har väldefinierade images, helst starka och 

önskvärda sådana, vilka andra kan ha åsikter om (2.3.7). Personliga varumärken kan vara 

mycket värdefulla och att sociala kanaler är viktiga plattformar för att skapa nätverk och 

marknadsföring (2.3.7). Varumärkesassociationer kan skapas genom att konsumenter 

kommer att associera något till varumärket (2.3.8). Genom välgrundade associationer kan 

kundvärdet öka och det hjälper till att sticka ut från konkurrenter (2.3.8). Det kan leda till 

att varumärkets imagery stärks (2.3.9). Detta kan tolkas som att artisten genom spridning 

i sociala medier kan bygga upp associationer till varumärket med hjälp av starka 

varumärkeselement. Då artistens varumärke är personligt är detta en viktig del som kan 

bidra till en stark image och imagery. I fallet med Sia tänker vi att den svarta och blonda 

peruken blir något som fans snabbt kan associera till artisten och till det något råa uttryck 

som framställs i bilder och annat material. Det är något som också kan stärka Sias 

imagery genom att det enhetliga uttrycket kan skapa en uppfattning och känsla kring 

artisten och dennes verk, något som kan skilja henne från andra artister och hjälpa till att 

stå ut i mängden. 

 
Transmedialt arbete 
Idag finns det inte ett tydligt tillvägagångssätt att ta till för att skapa ett framgångsrikt 

transmedialt berättande (2.3.1). Koordination är viktigt i skapandet av transmedialt 

berättande och det är bäst när samma person gör ett projekt eller om det görs i ett tätt 
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samarbete (2.3.1). Människor uppfattar omedvetet saker beroende på vilken omgivning de 

lever i (2.3.6). Vi kan i Sias fall se att hela processen av marknadsföringen av albumet 

This is Acting inte sker efter en tydlig linje utan är utspritt över flera kanaler och över 

lång tid, och påvisar en utveckling. Hennes varumärkeselement används för att skapa en 

helhet och knyta ihop delarna med varandra samtidigt som det bygger upp hennes 

varumärke och ger henne en image som kan kännas igen i de olika delarna. Då människor 

uppfattar saker olika anser vi att det är gynnsamt att Sias varumärkeselement är generella 

och enkla vilket kan fungera i många kontexter. Då Sia själv är involverad i arbetet med 

kommunikationen kan hon fungera som en länk mellan de personer som arbetar med 

olika delar och på så sätt skapa en koordination i arbetet.  

 

5.3 Omslaget 

De tecken som finns i bilden är ett ansikte, två händer, svart och blont hår, texten “Sia 

This is Acting”, och en svart bakgrund. 

 
Ansiktet är förvrängt i en grimas. Det har stora ljusblå ögon som tittar rakt fram strax 

bredvid betraktaren. Munnen är ihopsnörpt, på det sätt som syns i flera andra bilder av 

Sia, och tejp är placerad över näsan så att den förvrängs. Halsen är mycket lång. Vi 

uppfattar grimasen som ilsken och bestämd, vilket kan tolkas från de sänkta ögonbrynen. 

Ögonen ser ut att blänga på någon eller något då de är väldigt fokuserade på något 

bredvid eller bakom betraktaren. Grimasen ser obekväm och onaturlig ut, nästan hånande. 

Halsen ser även onaturligt lång ut och ansträngd. Enligt Sia (4.2.6) har fotot på ansiktet 

redigerats genom att ändra formen på ögonen, förlänga halsen och ta bort axlarna. Detta 

tolkar vi som att fotot med avsikt har förvrängts för att se onaturligt ut, men på ett diskret 

sätt som inte syns på direkten utan ger en känsla av obehag vid första anblick. Dessa små 

justeringar tycker vi bidrar till det ansträngda och ilskna uttrycket.  

 

Händerna kommer från höger och vänster sida av bilden och tar tag i huvudet på varsin 

sida med handflatorna mot huvudet. Lillfingrarna är riktade mot betraktaren. Fingrarna är 

krökta nedåt in mot huvudet. Den ena handen har en ring på ringfingret och har vad som 

ser ut som enklare tatueringar eller bilder på armen. Händerna ser ut att vara spända och 

hålla fast och/eller still huvudet. Fingrarna ser ut att hålla i håret. Ringen sitter på vänster 

ringfinger vilket brukar tyda på en förlovningsring eller vigselring. Händerna ser ut att 

vara någon annans eftersom axlarna på personen inte är synliga. Våra erfarenheter 

påverkar vad vi förväntar oss (2.4.2). Tatueringarna skulle till exempel kunna avslöja för 

ett gediget fan om det är Sias armar eller inte. 

 

Håret är till hälften svart och till hälften blont. Det är klippt i en page med rak lugg som 

slutar vid ögonbrynen. Håret är rakt, tjockt och glansigt. Då en svart och blond peruk är 

ett av Sias starkaste varumärken (4.1.3) förstår vi att det är den som är med på omslaget. 

Peruken har väldigt mycket fokus i bilden och syns tydligt. Detta tänker vi är för att det är 

ett varumärkeselement som artisten vill visa och som har hög igenkänningsfaktor.  
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Text är symboler som enligt överenskommelser står för specifika ljud och genom 

sammansättning skapar ord (2.4.3). Därför kan vi utläsa att det står “Sia This is Acting” 

vilket namnger artisten och albumet (källa). Teckensnittet är grovt, skissartat och har 

kantiga former med pilar i flertalet ändar. Texten är skriven i vitt. Teckensnittet är 

oregelbundet på många sätt. Detta i kombination med dess kantighet och spretighet tycker 

vi bidrar till känslan av obehag.  

 

Bakgrunden är helt svart och ser ut att vara någon typ av vägg placerad nära bakom 

huvudet. Det enda som syns är ett svagt upplyst område lite snett bakom där skuggor från 

huvudet och armarna syns. Vi tycker att detta ger en känsla av obehag och tomhet på 

grund av att det inte går att se något i omgivningen. 

 

Som helhet bidrar tecknen tillsammans till att ge en väldigt rå och något obehaglig känsla. 

Personen ser ut att vara upplyst av en strålkastare eller liknande och det skarpa ljuset 

skapar väldigt skarpa kontraster och skuggor. Att strålkastaren kommer lite snett uppifrån 

vänster gör att skuggor skapas även snett bakom personen. Personen ser ut att kolla in i 

strålkastaren. Kombinationen av att personen ser ut att hållas upp framför en vägg belyst 

av en strålkastare gör att situationen verkar påtvingad och därav även kanske anledningen 

till personens ansiktsuttryck. Att stå i ett rampljus är också något som i en konnotation 

kan kopplas till att stå på scen. Därför skulle det kunna symbolisera att personen blir 

tvingad ut på en scen eller i en offentlighet. Ansiktets förvrängning och tejpen på näsan 

kan också tolkas till att handla om hur personer “pressas” till att vara på vissa sätt, de 

stöps in i en mall. Personens blängande blick tyder på att personen inte är glad över 

situationen, men den snörpta munnen pekar på att personen trots det gör sig till med flit. 

Detta kan analyseras som att personer gör sig till även om det går emot deras egen vilja. 

En bild som symboliserar universella koncept, känslor och betydelser kan ses som 

ikoniska (2.4.5). Om Sias budskap i framtiden skulle komma att ses som stereotypiska för 

nutiden skulle omslaget då även kunna ses som ikoniskt liksom Andy Warhol’s Marilyn 

Diptych som uttrycker liknande budskap. 
 

5.4 Sias albumomslag som del i transmedialt berättande 

Omslaget till This is Acting uttrycker en rå och obehaglig känsla där den svarta och 

blonda peruken och ansiktet är i fokus. Bildens uttryck skapar en stämning kring albumet 

och dess budskap samtidigt som peruken, ett av Sias starkaste varumärkeselement, 

kopplar till Sia själv. Då bilden publiceras innan albumet släpps skapas en uppfattning 

och nyfikenhet hos konsumenterna. Omslaget blir en del av artistens helhet och bidrar i 

uppbyggandet av artistens karaktär. Annat material som släpps i samband med bilden 

såsom videor, andra bilder, framträdanden och annat bidrar också till helheten och kan 

tydliggöra känslan i bilden. Kommuniceras allt material enhetligt inom samma koncept 

och i linje med artistens uttryck kan kommunikationen ske i ett lyckat transmedialt 

berättande som ger starka associationer till varumärket. Albumomslaget fungerar då som 

ett fönster in till konceptet.  
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet presenteras svar på de specificerade frågorna som behandlats i rapporten 

samt ett svar på syftet. 

 

De starkaste varumärkeselementen som finns hos artisten är den svarta och blonda 

peruken och rosetten i kombination med den samt namnet Sia.  

Dessa element är starkast då de används frekvent och har starka associationer till artisten. 

Förutom dessa används också varumärkeselement i form av musik, Maddie Ziegler med 

rätt utstyrsel, bilder, teckensnitt, hemsida, albumomslag samt extra element och 

samarbeten. (5.1) 

 

Artisten skapar under en period ett nät av material som kan länkas till varandra över 

flera medier. Varje del bidrar till att bygga upp en helhetsbild i linje med artistens 

budskap och uttryck. 

Delarna i nätet ska fungera var för sig samtidigt som de hör ihop. Processen möjliggör för 

fans att få en bild av albumet innan det släpps samtidigt som det hålls vid liv efter 

samtidigt som det stärker hennes image och varumärke. (5.2) 

 

Albumomslaget uttrycker en rå och obehaglig känsla. Kontexten i bilden uttrycker en 

motvillighet att stöpas efter de mallar och krav som finns i samhället. 

Personen belyses av en stark strålkastare samtidigt som denne gör en hånande grimas med 

ett ansträngt uttryck och frånvarande blick. Detta i kombination med händer på huvudet 

och en onaturligt sträckt hals gör att situationen känns påtvingad. Tejpen på näsan stärker 

det obekväma uttrycket att tvingas att se ut på ett visst sätt. (5.3) 

 

Albumomslaget kan genom att uttrycka rätt element tillsammans med rätt känslor verka 

som ett fönster till artistens koncept. 

Omslaget fungerar som en del i det transmediala berättandet och bidrar till helheten. Sia 

använder den svarta och blonda peruken och uttrycker en stark känsla i omslaget vilket 

bidrar till att skapa associationer till artisten som kan stärka varumärket. Albumomslaget 

verkar som en koncis kombination som inkluderar såväl varumärkeselement som 

konceptet och känslan. (5.4) 

  



 
 

39 

7. Kritisk värdering 

Då arbetet med rapporten har haft begränsningar i form av tid och resurser finns det delar 

som skulle kunna utvecklas. Rapporten är skriven så objektivt vi kunnat förmå, men en 

större undersökning med många deltagare hade kunnat ge en större trovärdighet i 

analysen. Rapporten och undersökningens utformning har givits mycket eftertanke. 

Samma metoder och tillvägagångssätt hade kunnat användas med ytterligare resurser för 

ett ännu mer välgrundat resultat. Även tillägg av intervjuer av någon form skulle kunna 

öka grunden i rapporten. Mer detaljerad återgivning av insamlad data till exempel 

information om inlägg hade kunnat bidra till en mer djupgående analys.  

 

Resultatet vi kommit fram till är endast iakttagelser av ett fall och inte strikta svar som 

stämmer för allt arbete på området, men det skulle kunna användas och fungera som en 

insikt i hur transmedialt berättande i musikbranschen kan fungera. Valet av artist 

grundades på författarnas egna uppfattningar om vad som är välkänt och vad som skulle 

kunna ge tillräckligt med information för undersökningen. Att Sia har byggt upp en 

karaktär hjälpte valet att se artisten som ett koncept i ett varumärke, istället för en mer 

personlig artist som skulle ha försvårat detta perspektiv. Valet var också ämnat att 

möjliggöra objektivitet i rapporten då ingen av oss kände till henne och hennes koncept 

särskilt väl innan. Valet av Sia kan ha påverkat arbetet och gett begränsningar i form av 

vilken information som kunde samlas in och analyseras. En artist som arbetar mer 

transmedialt skulle kunna ha gett tydligare analys och slutsatser.  

 

Den semiotiska analysen som utförts i studien är författarnas egna tolkningar av 

materialet vilket gör att det finns en risk att resultaten är personligt influerade. Om 

verktyg hade adderats till analysen hade resultaten möjligtvis blivit annorlunda även om 

det är svårt att undvika personliga åsikter i analys av bilder. Detta anser vi ändå är 

överkomligt då betydelsen av bilden i sig inte har en avgörande roll för att besvara syftet. 

Bildanalysen förtydligade främst konceptet i fallet så att vi kunde arbeta utifrån detta på 

ett givande sätt.  

 

Teorier som har använts i detta arbete har valts utefter vad författarna ville få ut av de tre 

specificerade frågorna. Därav är de flesta använda teorierna hämtade från kunniga inom 

varumärken, transmedialt berättande och bildanalys. Fler källor skulle kunna ge 

ytterligare förståelse för området, men den valda litteraturen ansågs som trovärdig och 

gav tillräcklig kunskap för att kunna besvara de specificerade frågorna på ett tydligt sätt. 

Den här studien beskriver albumomslagets roll i transmedialt berättande och kan genom 

det ge en insikt i dess påverkan på kommunikation och marknadsföring för artister i 

musikbranschen. Det finns idag ingen välkänd tydlig process eller teori för hur 

transmedialt berättande ska gå till. Därför kan vår studie kanske bidra till underlag för 

utveckling av studier kring området. Vi märkte under studien att området kring 

transmedialt berättande är mycket komplicerat, mest på grund av de många faktorerna 

som ingår.  
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Idag används många typer av medier vilket bidrar till att alla kan få tillgång till all 

information när som helst och var som helst. Därför är det transmediala berättandet något 

som vi tror skulle vara fördelaktigt att utveckla teorier kring. Eller så är det kanske just 

det som gör att det transmediala blir och är så intressant, att det kanske inte går att 

planera.  

 

Denna rapport har skrivits i en stimulerande miljö full av Sias sköna stämma vilket 

förhoppningsvis har gett rapporten en härlig ton. 
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