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Examensarbete i Musik och Ljudproduktion. 

 
Författare: Marcus Schultz, Mathias Willesson, Patrik Jezierski och Joakim Ståhl. 

 

Sammanfattning: 

Det här examensarbetet bygger vidare på vårt tidigare projektarbete. I det tidigare 

projektarbetet etablerade vi oss som produktionsgruppen ”3Kproject”, där vår största ambition 

var att nå ut med egenproducerad musik till allmänheten främst via DJ:s och Internet. Nu har 

vi valt att bygga vidare på det arbetet och gå ett steg längre, en ny inriktning med en ny 

frågeställning.    

 

Frågeställningen lyder: 

 

* Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut? 

Via momenten produktion, promotion, marknadsföring och distribution tänker vi oss söka 

svar på den frågan. 

 

Definition av ”fanbase”, se bilaga 1. 

  

I denna rapport presenteras allt vårt arbete i den ordning som vi har arbetat efter, från starten 

med all planering och informationssökanden, till slutet med resultat, utvärdering och rapport. 
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1. Inledning 
 

I examensarbetet har vi strävat efter att skapa en grund till en egen fanbase. Hela arbetet har 

varit väl planerat och vi har under hela examensarbetets livscykel fört loggbok och 

bloggskrivande där vi har nedtecknat vårt löpande arbete. I rapporten redovisar vi allting vi 

har gjort. Vi strukturerar rapporten nästan identiskt med hur arbetet har utförts. I rapporten tar 

vi upp arbetet från start med projektplanen, intervjuer, informationssökning, val av 

marknadsföring och distributionsmöjligheter, fallstudien i form av produktion och promotion, 

resultat, slutsatser och slutligen diskussion. Längst bak i rapporten finner du vårt 

referensmaterial och bilagor.  
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2. Projektplan 
 

2.1Bakgrund: 

Vi har en bakgrund i form av en tidigare kurs vi har läst som heter Projekt i musik- och 

ljudproduktion, B-nivå, 15 hp. Det projektarbetet gick i stora drag ut på att analysera populär 

dansmusik på discon till att producera en egen låt för det ändamålet och att göra promotion 

och marknadsföring för den låten. I vårt examensarbete vill vi nu fortsätta den processen fast 

med nya kärnfrågor. Vi ska fortsätta arbeta med processerna produktion, promotion och 

marknadsföring men vi ska också lägga till processen distribution. Eftersom alla inom 

gruppen har ett intresse i att starta egna företag/enskilda firmor i framtiden kommer vi i de 

lägen där företagsverksamhet bedrivs utgå från ett visualiserat drama som enskild 

näringsidkare. Vår största hjärtefråga rent praktiskt kommer i examensarbetet att kretsa mest 

till arbetet med att skapa en så kallad ”fanbase”. Engelskans ”fanbase” betyder 

beundrarbas/beundrarplattform på svenska. Se bilaga 1. Vår grupp har också utökat med 

ytterligare en person.  

 

 

2.2 Frågeställning: 

Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut? 

Via momenten produktion, promotion, marknadsföring och distribution tänker vi oss söka 

svar på den frågan.  

 

 

2.3 Grundläggande förutsättningar: 

Hur ser arbetsprocessen ut?  
Vi har inom gruppen delat upp arbetet i olika ansvarsområden som var och en har fått 

ansvara över att målen som vi gemensamt har satt upp ska bli uppfyllda. Med det var det 

inte sagt att vi inte hade tänkt jobba mycket tillsammans vilket vi har fått göra. Vi har 

träffats några gånger varje vecka och kollat läget, var vi befunnet oss, vad som har varit 

avklarat och vad vi har haft framför oss. All kommunikation då vi arbetar på egen hand 

har skett via telefon, mejl och chatt på First Class/ MSN.  

 

En viss konflikthantering har tyvärr varit oundviklig, därför såg vi till att tidsplanen var 

noga genomtänkt så att vi hela tiden har kunnat ligga lite före, då problem skulle kunna 

uppstå. 
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2.4 Arbetsfördelning 

Examensarbetet har fortskridit på liknande sätt som Projektarbetet gjorde. Den största 

skillnaden har varit att vi har arbetat mer individuellt och därmed lagt större ansvar på 

varje gruppmedlem. Detta har vi gjort på grund av att arbetet har haft en större omfattning 

den här gången. Vår grupp har också utökat med en medlem. Att fördela ansvaret var ett 

måste för att arbetsprocessen skulle bli tillräckligt effektiv i en så stor grupp, samarbete 

har ändå kunnat ske. 

 

Vi har fördelat ut ansvaret på de olika arbetsområdena enligt följande: 

  

Mathias ansvarar för produktionen av musik. 

Marcus ansvarar för distribution, marknadsföring och all rapporteringsverksamhet. 

Patrik ansvarar för promotion, likaså hemsidan. 

Joakim ansvarar för att föra blogg, publicera denna, samt ansvarig för myspace.  

. 
 

2.4 Metod: 

Större delen av allt arbete vi kommer att göra kommer att stå nära faserna promotion och 

marknadsföring eftersom vår frågeställning besvaras och uppfylls till största del på dessa 

områden. Vi kommer också i den slutgiltiga rapporten att redovisa tillvägagångssätten inom 

produktionen, samt visa vilka distributionsmetoder vi har valt oss av. 

 

Musik: 

Under fasen produktion avser vi att producera musik. Vi ska omarbeta och förbättra låten Part 

of You som vi skapade i det tidigare projektarbetet. Vi har också som delmål att utöka 3k-

projects portfölj med nytt material i form av låtar av god kvalité.  

 

Intervjuer: 

För att vi själva ska kunna arbeta effektivt mot att skapa en fanbase bör vi undersöka hur 

redan etablerade artister och deras skivbolag gått tillväga inom branschen för att uppnå 

samma mål. Vi tänker oss göra intervjuer med några inom branschen.     

 

Bloggar: 

Vi bloggar för att visa på vad vi gör för tillfället, vad vi har gjort, kommer att göra, allt för att 

hålla utomstående intresserade uppdaterade och knyta dem till oss. En förhållandevis ny 

metod för promotion. Det är tänkt att vi ska blogga på flera platser, fast med samma upplägg. 

Detta för att bredda oss så mycket som möjligt då vi vill nå ut till så många som möjligt.   

 

Hemsidan: 

Här ska allt material vi har finnas samlat och all information om vad och var vi är verksamma 

för tillfället noteras som historik. Allt för att visa på att vi är verksamma och aktiva. Något 

som vi inte har haft men som vi ska skapa är en gästbok där öppen dialog kan framföras och 

diskuteras. Vi ska arbeta för att stimulera till besök till vår hemsida och att det genom 

gästboken ska synas att vi har besökare.  
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Myspace:  

Vi ska förbättra vår sida både estetiskt och med mer material i form av låtar och information, 

samt arbeta för att hålla den aktuell.    

  

Logotype: 

Något vi måste skapa är en egen logotype. Ett kännemärke för 3kproject som kan komma till 

stor nytta i framtiden på bland annat tänkbar merchandise.  

  

Radio: 

Vi ska fortsätta jobba på att komma med i radio. Vi försökte i vårt tidigare projektarbete att få 

låten spelad genom Sveriges Radio men misslyckades med detta. Däremot spelades vi då i 

lokalradio. Den här gången ska vi fortsätta att arbeta för att bli spelade i Sveriges Radio, men 

på ett något annorlunda sätt med utskick av fysiska plattor istället för massutskick via mejl. Vi 

ska också arbeta mer mot studentradioverksamheter.   

 

Promotionvideo: 
Vi har diskuterat och resumerat vårt tidigare promotionarbete vi gjorde med Part of You i vårt 

projektarbete och kommit fram till att allt arbete givetvis var bra, men att det saknades mycket 

intressanta bitar som vi skulle kunna köra vidare på nu i examensarbetet. Vi är övertygade om 

att det måste finnas intressant material både i form av musik, bloggar, bilder och videos på 

Internet, ju fler ställen vi kan tänkas synas på desto bättre. Vi avser att spela in och redigera 

en seriös och intressant promotionvideo om oss och vårt arbete som håller hög standard som 

ska ge besökare och potentiella fans en större kännedom om oss, så att de själva kan skapa sig 

en relation till oss. Eftersom vår musik spelas på dansgolvet och vi inte är artister i den 

bemärkelsen att vi står på scenen så är sådant här material av stor betydelse.               

 

Musikvideo: 

I mån om tid och med tillgång till rätt resurser tänker vi skapa en musikvideo. Eftersom vi 

inte är några artister i den bemärkelsen att vi uppträder själva på scen så är all uppmärksamhet 

vi kan skapa oss som sagt av stort intresse.   
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2.5 Aktivitets och Tidsplanering: 

Till skillnad från vårt projektarbete där vi kunde avsätta mer tidsbestämda perioder som en 

fas/område fick uppta så hamnar vi nu i ett knivigare läge eftersom huvuddelen av arbetet 

kommer att kretsa kring promotion och marknadsföring som är ett vida brett område där 

arbetet kommer att löpa över veckorna 16 till och med vecka 20. Det vi i nuläget kan säga är 

att produktion av musik, samt arbetet med att undersöka och överväga de olika valen av 

distributionsmöjligheter kommer att ligga tidigt i planeringen, vecka 16 och 17. Övriga mer 

tyngre faser som promotion och marknadsföring blir mer löpande från vecka 16 till deadline 

för arbetet som är vecka 20. Vi planerar att sätta in en reservvecka i planeringen, där vi kan 

jobba ikapp eventuella förseningar. Den reservveckan sätter vi vecka 20, samtidigt som 

rapportskrivningen. Deadline för det huvudsakliga arbetet är därmed satt som måndag den 12 

maj vecka 20.        

 

 

Vecka  Aktivitetstyp:        

 

V. 13   Kursintroduktion 

 

V. 14  Examens idéer/frågeställning 

 

V. 15   Planering.  

  Metod och tidsplanering.  

 

V. 16  Inlämning av projektplan.  

  

  Start fallstudie.  
  Intervjuer 

  Låtproduktion 

  Distribution 

  Marknadsföring 

  Promotion 

  Seminarie tisdag 15/4 Kvalité 

 

V. 17   Arbetsvecka 17 

  Låtproduktion 

  Distribution 

  Marknadsföring 

  Promotion 

 

V. 18    Arbetsvecka 18 
  Marknadsföring 

  Promotion 

 

V. 19  Arbetsvecka 19  

  Marknadsföring 

  Promotion 
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V. 20  Arbetsvecka 20 
  Reservvecka. 

  Måndag den 12 maj, börja gränsa av arbetet, påbörja och tillägna 

 veckan rapportskrivningen. 

  

  Marknadsföring 

  Promotion 

   

 

V. 21  Inlämning examensarbete måndag 19/5.  

  Inlämning av rapport, samt produkt.  

 

V. 22  Tisdag och Onsdag den 27-28 Maj, examination och opponering. 

 

V. 23  Måndag den 2/6, start av DiVA publicering. 
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3. Definition av viktiga begrepp 
Här förklarar vi olika begrepp som kan tänkas vara svårbegripliga. 
 

Fanbase: 

Betyder beundrarbas. Se bilaga 1.  
 

Fanclub: 

Betyder beundrarklubb. 
 

Merchandise: 

Är all tänkbar försäljning knutet till en idol.  
 

Equalizer: 

Detta är ett ljudtekniskt verktyg. Verktyget kan höja och sänka volymen i ett utvalt 

frekvensområde.  
 

Mixning: 

Mixning eller ljudmix, är en procedur som oftast utförs av ljudtekniker. Man mixar ihop olika 

ljud till en helhet, som slutligen ska komma ut i högtalare. Man ställer in ljudvolymer och 

använder ofta mixerbord. Vi har däremot enbart använt oss av ett virtuellt mixerbord i ett 

datorprogram  
 

Remix: 

Omgjord, tillstilad och omarbetat version av en originallåt. 
 

Promotion: 

Det är en annan typ av marknadsföring där artisten medverkar personligen.  
 

Logotype: 

Ett igenkännemärke som kännetecknar en sak/person/grupp/förening/företag.  
 

Blogg: 

Är en sorts publikation av text. Vanligast så är det ett publicerat inlägg på en webbsida.  
 

Myspace: 

Det är en engelskspråkig nätgemenskap som är särskilt populär bland artister och band där 

dessa kan publicera sina verk.  
 

Downloads: 

En fil eller flera filer som man kan ladda ned till sin dator via Internet. 
 

Coach: 

Var och en av studenterna i vår klass har blivit tilldelade varsin coach. Det vill säga, en person 

som i vårt fall har anknytning till musikbranschen, som kan hjälpa, uppmuntra, vägleda och 

ge oss svar på frågor med mera. 
  
Layout: 

Ordet betyder ”lägg ut” på svenska. I sammanhang betyder layout hur exempelvis vårt arbete 

ser ut. Det är layouten som avgör i vilken ordning rubriker, texter och bilder läses. Det 

handlar om kommunikationen mellan sändare och läsare. En bra layout får mottagaren att 

uppmärksamma och förstå budskapet, vilket är det viktigaste i grafisk kommunikation.
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4. Promotion 

 
Som beskrivet i inledningen har det huvudsakliga gemensamma arbetet för att uppnå en 

"fanbase" mestadels kretsat kring avsnittet promotion.  

 

För att fördjupa oss på hur vi skulle bemöta våra kommande "fans" ställde vi oss själva 

frågan; vad erbjuder våra idoler sina fans? 

 

Vi radade upp varsin idol och granskade deras utbud på Internet.  

 

4.1 Vad erbjuder våra idoler sina fans?  

 

 

Våra idoler är: 

The Rolling Stones 

Sum 41 

In Flames 

Soilwork 

 

4.1.1 The Rolling Stones 

Rolling Stones har en egen officiell webbsida, www.rollingstones.com. Rankad som första 

sökträffen på Google. På den har man valmöjligheten att besöka; nyheter, biljetter, ”fan club”, 

musik, filmer, arkiv, affären och hjälp. 

På första sidan visar de nyheter, samt deras logotyp som tydligt visar att detta är Rolling 

Stones krypin. De har översättningar att välja på diverse språk som tyska, italienska, japanska, 

ryska och kinesiska. En ganska enkel och lättorienterad förstasida, samtidigt som den är 

ganska tilltalande och snygg. Man måste bli medlem i deras fan club för att kunna logga in 

och ta del av erbjudanden man får där. Man kan ha olika typer av medlemskap. Om man har 

köpt en biljett för att se Rolling Stones är man automatiskt medlem då användarnamn och 

lösenord står på biljetten. Man kan också köpa olika typer av medlemskap. En typ är 

platinum-medlemskap. Detta kostar $ 99.99 för ett år. Det inkluderar förutom medlemskap i 

deras ”fan club” också tillgång till Rolling Stones arkiv, forum, chatt med övriga stone-fans 

världen över, virtuella biljetter till exklusiva filmer och foton på Rolling Stones när de är på 

turné på deras nya interaktiva mediecenter.  

 

Vår kommentar: 

Hemsidan är väldigt genomarbetad. Arkivet beskriver exempelvis bandets och dess 

medlemmars dagbokshändelser för var månad med start då Keith och Mick träffas på 1960-

talet och sedan framåt, helt otroliga och intressanta berättelser. Mediecentret med exklusiva 

intervjuer, bilder och filmer från turnéerna ser imponerande ut, kräver medlemskap och 

inbjuder verkligen till det. Affären med olika typer av merchandise är givetvis också öppen 

för icke-medlemmar. 

 

Källa:  HYPERLINK "http://www.rollingstones.com" www.rollingstones.com 

      

Rolling Stones har också en snygg, väl uppdaterad och genomarbetad Myspace. Medlem 
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sedan 2005-02-16. De är aktiva medlemmar, dock inte inloggade varje dag som övriga av 

våra idoler är presenterat längre ned i rapporten. Antal profilvisningar visar på: 2 923 534.  

www.myspace.com/therollingstones 

  

4.1.2 Sum 41 

Sum 41 har ingen egen hemsida, däremot har de ett officiellt krypin på skivbolagets Island 

Records hemsida. Den är rankad som andra sökträff på google då man söker på bandnamnet. 

Man slussas där in på fliken ”home”, där man kan rulla nedåt 47 sidor för att läsa om nyheter, 

journal och Q&A (questions & answers) som också är organiserade var och en för sig om man 

vill få någon ordning på läsandet. Det visas också reklam på deras senaste albumsläpp, där 

man också direkt kan köpa plattan. Tidigare albumsläpp och senaste audio&video-klippen är 

också tillgängliga. Utöver ”home” kan man välja på biografi, audio&video, nyheter&info, 

foton, extra, på turné, och merchandise.  

 

Vår kommentar: 

Allt är gratis. De har ingen ”fanclub”. Man kan inte köpa biljetter till konserter där. Däremot 

är hemsidan väldigt snygg, informativ och enkel. Man har ändå mycket valmöjligheter. Man 

kan få e-mail kontakt med Sum 41. Man kan köpa deras plattor och merchandise. Ta del av 

deras turnéschema som för tillfället säger att de turnerar i Japan.          

 

Källa:  http://www6.islandrecords.com/site/artist_home.php?artist_id=259 

 

Sum 41 har också en snygg, väl uppdaterad och genomarbetad Myspace. De har reklam på 

Myspace. De är aktiva medlemmar inne varje dag. Medlem sedan 2004-08-12. Antal 

profilvisningar visar på: 13 475 270. Upplägget och layouten liknar hemsidans.  

HYPERLINK "http://www.myspace.com/sum41" www.myspace.com/sum41 

 

4.1.3 In Flames 

Hemsidan är rankad som första sökträffen när man söker på In Flames på google. In Flames är 

övertydliga med att deras hemsida på adressen;  HYPERLINK "http://www.inflames.com" 

www.inflames.com är deras officiella hemsida, det har de som en särskild förstasida som 

berättar innan man kommer in på hemsidans huvudsida. Det första man läser när man kommer 

in på huvudsidan är: ”för svenska fans”, och så radar de upp några alternativ speciellt för 

deras beundrare/fans. På första sidan står sedan nyheter uppradade. En bit längre ned berättar 

de att vid ett speciellt bestämt tillfälle så har vem som helst möjlighet att gå in och chatta med 

alla av In Flames bandmedlemmar, det enda som krävs är att skapa ett användarkonto på 

Jesterhead, vilket är In Flames egenskapade koloni för fans. Detta kostar 29.95 USD. På köpet 

får du en unik Jesterhead t-shirt, 2 speciella In Flames plektrum, tillgång till hemsidan enbart 

för Jesterheads medlemmar, utskrivna bilder med autografer på och mycket mer. Man kan 

tävla om biljetter bandat har köpt loss. De vill att man ska rösta på dem i olika tävlingar. De 

gör reklam för företag. De erbjuder fria downloads till olika material, en del material som inte 

kommit med på albumen. De länkar till iTunes Music Store. Längst ned på sidan visar de 

företagslogotyper på företag som har gett sitt stöd som de också tackar för.  

 

Åter igen högst upp på huvudsidan kan man välja på flikarna nyheter, bandet, skivsläpp, 

nedladdningar, foton, turnéer, gästbok och länkar.           
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Vår kommentar: 

De har en väldigt tacksam attityd till sina fans. Hemsidan är extremt snygg med häftig layout. 

De har väldigt mycket reklam på hemsidan, dock relaterad till bandet själva.    

 

Källa:  HYPERLINK "http://www.inflames.com" www.inflames.com 

 

In Flames har också en snygg, väl uppdaterad och genomarbetad Myspace. Temat/layouten är 

detsamma som hemsidans. Det finns massor av videos tillgängliga. Det är en bra presentation 

av bandmedlemmarna. De är aktiva medlemmar inne varje dag. Medlem sedan 2004-10-05. 

Antal profilvisningar visar på: 5 098 180.   

HYPERLINK "http://www.myspace.com/inflames" www.myspace.com/inflames 

 

4.1.4 Soilwork 

Deras hemsida är rankad som första sökträff när man söker på Soilwork på google. Liksom in 

Flames har de en särskild förstasida som berättar att du nu har surfat in på Soilworks officiella 

hemsida. Huvudsidan har en väldigt snygg design med en snygg bild i bakgrunden och med 

bandets logotyp. Längst upp på sidan kan man tydligt välja på nyheter, turnéer, skivsläpp, 

bandet, foton, media, musik, fan-area och länkar. Hela upplägget på hemsidan är väldigt 

prydligt presenterat. Det är med ett konstaterande från oss den bästa hemsidan med hänsyn 

tagen till ordning och reda när det gäller våra idolers hemsidor. Det är den fösta hemsidan vi 

kan se där det står på bandets hemsida att det är ett utomstående företag som står för designen. 

Företaget som har designat hemsidan heter McCaulley Designs. På deras egen hemsida kan 

man läsa att de vänder sig särskilt till band och skivbolag med att erbjuda sina tjänster. Källa:  

HYPERLINK "http://www.dmccaulley.com" www.dmccaulley.com 

 

Ser man till vad Soilwork erbjuder sina fans så har de just en egen flik för detta, ”fan-area”. 

Just för tillfället funkar inte denna tjänst, utan verkar vara under uppbyggnad. Det verkar som 

man ska kunna beställa ”e-cards”, antagligen en form av e-post där man blir uppdaterad på 

nyheter kring bandet med mera.  

 

Vår kommentar: 

Väldigt snygg design och det känns lätt att orientera sig. Synd att inte hela hemsidan fungerar 

som den är tänkt. Vi får lätt känslan att hemsidan inte är lika uppdaterad som övriga idolers 

hemsidor.   

 

Källa:  HYPERLINK "http://www.soilwork.org" www.soilwork.org 

 

Soilwork har också en Myspace. Likaså har även Soilwork lagt ned mycket tid på att få en 

snygg design på sidan. Det finns massor av videos tillgängliga. Det är en bra presentation av 

bandmedlemmarna. De presenterar och informerar ett konsertschema väl. De skriver blogg. 

De är aktiva medlemmar inne varje dag. Medlem sedan 2005-03-26. Antal profilvisningar 

visar på: 1 627 965.  

HYPERLINK "http://www.myspace.com/soilwork" www.myspace.com/soilwork 
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4.2 Vad gör vi för våra fans 

 

Med denna kunskap i ryggsäcken började vi forma vår egen plattform för att ta emot våra 

fans. Vi funderade över vad vi själva som fans skulle vilja se, vilka idéer vi skulle ta efter av 

våra idolers hemsidor.  

 

Vad vi framförallt var överens om var att lägga ned mycket arbete på just Myspace, 

bloggskrivandet och hemsidan, då de fungerar som bra promotionverktyg. 

 

För att få en uppfattning om vad folk tycker om dessa metoder som verktyg för att skapa en 

fanbase, valde vi att sätta samman några intervjuer med frågor till branschfolk, band och 

bloggare. Frågorna har varit olika och riktade till var och en av grupperna.  

 

Intervju 1, ”fanbase”, med frågor riktade mot gemene mans coach och till övriga branschfolk 

inom musiken, frågorna och svaren kan du läsa i bilaga 2. 

 

Intervju 2, ”frågor till en bloggare”, frågor och svar, se bilaga 3. 

Intervju 3, ”frågor kring Myspace till ett band”, frågor och svar, se bilaga 4.   

 

 

Målet med frågorna gentemot branschfolket var att få en inblick i hur de såg på fenomenet 

”fanbase”. Målet med frågorna vi skickade till olika bloggare och band var att vi skulle få en 

inblick i hur de såg på bloggskrivandet respektive Myspace som promotionverktyg, intervjuer 

vars svar vi kan dra nytta och lärdom utav i vårt eget arbete mot att skapa en egen fanbase. 

 

De viktigaste slutsatserna vi kunde konstatera från intervjuerna var: 

 

 Självklart spelar Myspace en viktig roll som promotionverktyg för artister och band 

idag. Alla artister och band som vill öka på chanserna att synas bör ha en Myspace.  

 Utlandsfansen till bandet hade ökat på grund av Myspace. 

 Alla liknande sidor som myspace är viktiga, ju mer man syns desto bättre. 

 När man bloggar, gör det ofta, på ett roligt och intressant sätt, men också personligt, 

då lönar det sig i slutändan med antalet besökare. 

 Hur bloggen ska framföras, se ut, vad den bör innehålla och så vidare kan vara olika 

beroende på vad man bloggar om. 

 Visst kan man tjäna pengar på att blogga. 

 

 

Vi konstaterade att allt material i form av bilder, musik och videoklipp också var av största 

värde. Därför valde vi att spela in en egen väl redigerad promotionvideo att erbjuda våra fans 

på hemsidan. Se bilaga 6.  

 

Tanken med promotionvideon var att den skulle visa upp oss och ge besökaren mer 

information om vilka vi är, hur vi ser ut och så vidare. Eftersom vi inte är några artister i den 

bemärkelsen att vi står på scenen så är detta sättet att visa upp oss på ett av de fåtal alternativ 

vi kan visa upp oss på. Videon är tänkt att mer fungera som en dragmagnet för att öka 

intresset för 3kproject och vår musik, istället för att vara rent informativ. Därför har vi valt att 

forma den mer komiskt men ändå seriös. Videon innehåller klipp på produktionen, på oss, på 



Examensarbete, B-nivå, 15 hp 2008-06-06 

Marcus, Patrik, Mathias och Joakim 

 

15 

omgivande natur, på vanligt folk som är på gott humör, dansgolvet och dansande människor. 

Samtidigt spelas våra låtar i bakgrunden, en låt är speciellt arrangerad för videon.  

 

Merchandise är för tillfället inte ett erbjudande vi tillhandahåller eftersom vi ännu inte 

bekräftat har någon större "fanbase", men det är för framtiden ett tänkbart erbjudande till våra 

fans.    

 

Vi har tagit upp arbetet efter vårt tidigare projektarbete och kompletterat hemsidan med 

sådant vi missat. Exempelvis gästbok, blogg och logotype. Det vi märkte när vi granskade 

våra idoler var att varje band hade sin logotype, ett märke som kännetecknar just dem. Vi har 

skapat oss en egen logotype unik för 3Kproject som nu pryder alla våra presentationer. 

 

Vi har tagit efter våra idolers hemsidor och nu så har också vi en indexsida, en egen frontsida 

som speciellt och enbart har funktionen att hälsa besökare välkomna till just vår hemsida. Vi 

har infört besöksräknare och uppdaterat hemsidan med jämna mellanrum, nytt materiell i form 

av publicering av nya bloggar, och nya bilder. Aktivt uppdaterande har varit ett viktigt mål att 

sträva efter och ska så fortsättningsvis också ske, det finns ingen sämre promotion än en dåligt 

uppdaterad hemsida. En smart grej som In Flames erbjöd sina fans som vi också tar efter är att 

vid bestämda tillfällen erbjuder vi fans att chatta live antingen direkt via gästboken på 

hemsidan eller via programmet MSN-messenger på 3kproject@live.se.   

 

Vi har också denna gång verkat för att få vår musik spelad i Sveriges Radio. Vi har skickat 

låtarna Part of You och Sum 2008 både elektroniskt och fysiskt med tillhörande information 

kring oss, 3kproject och låtarna till Sveriges Radio. Se bilaga 5. Vi hoppas få svar från dessa 

och att givetvis bli spelade.  

 

Vi har också sedan projektarbetet fortsatt jobba på att visa upp 3kproject för att få 

kommentarer och uppmärksamhet bland DJ:s på deras forum på Internet, DJportalen. 

(www.DJportalen.nu) 

 

Vi har fortsatt att besöka discogolven i trakterna där vi har verkat för att få vår musik spelad. 

Tisdagen den 9 maj besökte vi den gröna byggnaden i Boulogner skogen, studentkåren i 

Skövdes egna festpalats. Där gjorde vi studiebesök i DJ-båset, samlade videomaterial och fick 

sedan våra låtar spelade.         

 

 

Vårt huvudsakliga promotionarbete har dock varit att skriva blogg, där vi har låtit läsaren följa 

vårt arbete från start. I dessa bloggar har vi kunnat förmedla handling, kunskap, bilder och 

information kring projektets fortskridande. Givetvis har hemsidan och Myspace även dem 

burit tunga lass i promotionarbetet. På bloggen har vi starkt gått ut och marknadsfört vår 

hemsida och Myspace. Det har varit av stor prioritet att dessa hemsidor har varit aktiva och 

väl uppdaterade. Därför valde vi i ett tidigt stadium i arbetsfördelningen att dessa särskilt 

skulle ansvaras av Patrik och Joakim.  

 

 

http://www.djportalen.nu/
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4.3 Myspace 

 

Myspace är en nätgemenskap som är särskilt populär bland musiker där dessa kan publicera 

sina verk. Alla artister och band som vill öka på chanserna att synas bör ha en Myspace idag. 

Så löd svaret vi fick i intervjun. Det var självklart från första början att 3kproject skulle finnas 

på Myspace. Vi har dock haft högre ambitioner den här gången jämfört med ambitionerna vi 

hade i projektarbetet då vi startade upp den. Den här gången har vi valt att prioritera Myspace 

som promotionverktyg.  

 

Kraven från start var att främst se till att den alltid skulle vara väl uppdaterad. Nytt material 

måste ständigt publiceras, det måste alltid hända något. Vad som alltid måste hända har varit 

mindre viktigt, det viktigaste är att någonting i alla fall händer. Allt från dagliga uppdateringar 

som när man senast var inloggad, till att det tillkommer nytt material i form av låtar, bloggar, 

bilder, kommentarer och så vidare. 

 

För att arbetet med Myspace skulle bli så pass bra som möjligt valde vi Joakim som ansvarig 

för den. Eftersom Joakim har varit ansvarig för bloggskrivandet var det lämpligt att han också 

skulle ansvara för Myspace. Att skapa en sida för en artist på Myspace är relativt enkelt. Men 

att göra den snygg är desto svårare. Koderna för bakgrunden till vår sida är hämtade på 

Myspacemaster.net. Bildspelet ligger redan som ett alternativ på Myspacesidan i form av 

förprogrammerade koder man kan använda sig av, annars så handlar allt om att hämta koder 

från olika Myspace-relaterade sidor. Utöver publicerandet av låtar, bloggar och bilder så har 

vi jobbat på att hitta och lägga till fler vänner för att genom dem sprida vår musik. 

 

Ett konstaterande vi kan göra är att vi har sett en utveckling på vår Myspace. Från det att vi 

från början hade ett fåtal besökare per vecka till nu då det tickar iväg uppemot ett 20-30 tal 

besökare per dag. Vissa dagar har vi till och med haft upp emot 80 besökare per dag. Det ser 

vi mycket trevligt på, och vi är övertygade om att det fortsättningsvis kommer att gå bra om vi 

kör på som vi nu har gjort.                  

 

4.4 Blogg 

 

Under examensarbetet har vi fört blogg. Tanken bakom bloggandet var att vi själva kunde ha 

nytta av det då vi kunde gå in och läsa den som en sorts dagbok som alla lätt kunde komma åt. 

Dessutom fungerar den utmärkt som en sorts service till utomstående intresserade och fans 

där de kan fördjupa sig i vårt projekt. 

 

Att blogga och skriva dagbok på Internet är relativt nytt men har funnits sedan ett antal år. En 

del bloggar samlar numera många besökare till sig medan andra får nöja sig med ett fåtal eller 

inga alls. En blogg växer sig fram, beroende på hur nischad den är och vilken kvalité den äger 

så växer den sig starkare med tiden.  

 

Målet med vår blogg har varit att först och främst komma igång och att det ska vara självklart 

för intresserade att kunna ta del av vårt arbete. Vi önskar få så många intresserade besökare 

som möjligt som ständigt återkommer. En välskriven och intressant blogg med korta intervall 

mellan uppdateringarna är ett utomordentligt promotionverktyg. 
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För att intressera så många olika människogrupper som möjligt bestämde vi att vi skulle 

blogga på flera olika platser på Internet, men med samma upplägg för enkelhetens skull.  

 

För att få en intressant blogg och stimulera besök till den satte vi gemensamt upp några 

direktiv för hur vår blogg skulle se ut. Den skulle ange datum, vara en slags dagbok med 

händelsebeskrivningar, innehålla bilder och länkar, den skulle vara enkelt skriven, seriös men 

också innehålla små skämt. Som ansvarig skribent för bloggskrivandet blev Joakim Ståhl.   

 

 

Vi har bloggat på följande ställen: 

www.3kproject.com 

www.myspace.com/3kproject 

www.3kproject.bloggagratis.se 

www.lunarstorm.se 

www.helgon.net 

 

 

Utvärdering: 

För vår egen skull har bloggandet varit en tillgång. Den har stimulerat oss till att jobba på och 

prestera, den har alltså fungerat lite som en piska. Det har också varit intressant att läsa vad 

Joakim skriver och på så sätt har den gjort att vi övriga i gruppen gått in oftare för att läsa de 

senaste inläggen. Vi är en grupp, högaktuell och i arbete, så det har känts självklart att 

bloggen ska finnas. Vi är övertygade om att vi har haft besökare som har tagit del av 

bloggandet, bara det är en seger. Dessutom kommer vi självklart att fortsätta med 3kproject 

och fortsätta bloggandet. Då kan bloggen växa och vem vet vad 3kproject kan växa sig till 

framöver. I vilket fall som helst så är den av stort värde för både oss och en service som vi ger 

våra fans.    

 

http://www.3kproject.com/
http://www.myspace.com/3kproject
http://www.3kproject.bloggagratis.se/
http://www.lunarstorm.se/
http://www.helgon.net/
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5. Produktion 
 

Från start satte vi upp målen att vidareutveckla projektlåten Part of You, samt att vi skulle 

bygga vidare på vår portfölj av låtar. I det tidigare projektarbetet hade vi en opponering där 

våra opponenter ansåg att introduktionen på vår låt ”Part of You” var för långdragen. Vi har 

justerat detta, för övrigt är vi väldigt nöjda med den låten i nuläget. Vi hade lite spritt vilda 

planer på att göra en omgjord version på den, en så kallad remix. Efter diskussion kring detta 

kom vi fram till att vi skulle vänta med det och påbörja produktion av ny musik istället. 

Istället har vi provat att skicka Sum 2008 till det svenska forumet för DJ:s (www.DJportal.nu) 

och bett frivilliga DJ:s att göra sin egen remix på låten. Får vi napp på det kan det vara väldigt 

kul och se hur de formar vår musik. 

 

Målet med ny musik har varit densamma som tidigare. Att försöka skapa en så pass 

högkvalitativ danslåt till discogolven som vi förmår, samt att utöka låtarkivet. För att kunna 

leva upp till vår frågeställning kring skapandet av en fanbase är det ett måste att vara aktiv 

och aktuell, därför har vi valt att nyproducera i första hand.   

 

Ansvarig för produktionen valde vi Mathias Willesson. Han har varit den tunga drivkraften i 

att arbeta fram idéer och förslag till ny musik som vi andra sedan har kunnat lyssna på för att 

kommentera.  

 

Produktionen har gått så tillväga att vi började skissa upp olika låtidéer hemma hos Mathias i 

programmet FL studio, först som förslag som senare kunde presenteras för övriga 

gruppmedlemmar. Vi skapade några sådana utan någon speciell form eller text bara för att 

söka inspiration på vilka vi skulle fortsätta jobba med. Vi bestämde oss för en ”house” 

inspirerad låt som gick under arbetsnamnet Sum 2008. Hela låten är sedan gjord i programmet 

Logic 8 men är kryddad med lite ljudfiler från FL studio. När formen på låten stod klar lånade 

vi till en början in Anneli Axelsson som sångerska. På inspelningsplatsen kände vi oss nöjda 

men det kändes för tunt med bara en stämma så vi lånade då även in Julia Tenenbaum för att 

öka tyngden något. Om man är väldigt lyhörd kan man också höra stämmor av vår egen 

Mathias Willesson i bakgrunden.  

 

Till skillnad från våra tidigare produktioner där vi nästan har använt oss av 50 stycken 

ljudspår per projekt, så klarade vi oss den här gången med drygt 20 stycken ljudspår. I och 

med detta fick vi en enklare och luftigare produktion.            

 

Vi har lyckats med målet att producera en ny låt. Den uppfyller våra gemensamma krav på 

kvalité som vi kräver av våra produktioner. Den har en bra rytmik som man lätt går igång att 

dansa till. Vi kör en enkel men intressant melodisång som vi har tänkt ska sätta sig kvar i 

minnet hos lyssnaren. Vi håller den intressant helt igenom med effekter och 

påbyggnadsutfyllningar mot slutet.  Det är en låt för discogolven där det är tänkt att känslan 

av sommar ska smitta av sig till lyssnaren, därför har den fått namnet "Sum 2008".  

Hör bilaga 7.     
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6. Distribution 
 

Vi tänker enbart använda oss utav digital distribution. Vi tror inte att fysiska plattor inom vår 

genre säljer, dessutom innebär det en stor kostnad för ett nystartat företag. Digital distribution 

är ett billigare alternativ och vi når lättare och snabbare ut med låtarna på nätet. De fåtal 

fysiska plattor vi använder ska användas enbart i promotionsyfte för utskick till DJ:s och 

radiostationer, dessa kan vi trycka själva.  

 

Först och främst ska man kunna ladda ned låtarna i form av så kallade "downloads" från 

hemsidan. För det köper vi ett program till datorn som heter 1-2-3 Music Store av företaget 

Easybe. Det är ett program som integreras med vår hemsida och som har en köpfunktion. 

Betalningssystemet är genom transaktionssystemet PayPal där man skapar ett virtuellt konto 

som är kopplat till sitt riktiga. Priserna för var enskild låt är redan satta av Easybe. Singlar 

kostar $0.99. De tar ut en transaktionsavgift. För var såld singel får man själv $0.66. Album 

kan också säljas, på dem är priset satta till $9.50.     

 

 

Utav de övriga distributionssidorna på nätet, de som distribuerar vår musik på externa sidor 

finner vi både seriösa och mindre seriösa aktörer. Vi känner att vi vill nå ut till de mest kända 

konsumtionsplatserna för digital nedladdning av musik. Då tänker vi oss aktörer som 

exempelvis iTunes Music Store, Yahoo Music, MSN music, för att nämna några. Kravet att få 

synas på de flesta av dessa är att man har "produktifierat" genom att sätta en streckkod på 

produkten.  

  

En distributionssajt som hjälper till med detta och som vi anlitar som första distributör är 

CDbaby. På deras hemsida väljer vi att enbart distribuera digitalt. Det enda vi då behöver göra 

är att skicka dem låtarna i form av ett album/samlingsskiva på en vanlig bränd Audio CD-R-

skiva och ett albumomslag som vi e-postar sparat i TIFF-format. (Tagged Image File Format). 

Samt att vi betalar en engångsavgift på 35 dollar. Sedan sköter CDbaby det resterande arbetet. 

De ser till att "produktufiera" albumet då de skapar en barcode (streck-kod) för varje 

album/skiva.  

  

Fördelarna är många med CD-baby. Man överlåter inga som helst rättigheter till CD-baby, 

men de tar 9 % av försäljningspriset på en download. Resterande 91 % får vi själva. De 

betalar ut såld förtjänst varje vecka, på måndagskvällar. Man kan säga upp försäljningen på 

sekunden. De har ett brett internationellt kontaktnät med en mängd digitala utgivare, där 

många av våra önskade "seriösa" utgivare ingår. Dessutom har de ett gått rykte och bra 

service. Nedan är en lista på några av de distributörer CD-baby når ut till. 

  

3Guppis.com 

Apple iTunes (USA)   

BuyMusic 

Choice records 

DigitalKiosk 

Emusic 

GreatIndieMusic 

HearMusic 

Inprodicon (nordiskt) 
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Interia 

Liquid Digital Media 

LoudEye 

Mouzika 

MP3tunes 

MSN Music 

     

Källor:  

CDbaby: http://www.cdbaby.net/dd 

För att se hela listan, CDbaby partners: http://cdbaby.net/dd-partners 

 

Med CD-baby har vi nått ut till många önskade distributörer världen över. Vår önskan är dock 

att få ut vår musik till så många affärer som möjligt, även dem som CDbaby inte når ut till.  

 

Problemet som uppstår när man väl valt CD-baby som distributör är att de inte accepterar 

andra distributörer vid sidan om dem eftersom fler företag då möjligen skulle råka distribuera 

samma musik på samma platser vilket man inte får.   

Med ett företag dock som heter The Orchard kan vi komma runt det problemet, eftersom där 

kan man välja vilka butiker man vill sälja hos. Vi behöver bara ta bort de alternativ på The 

Orchards lista som CD Baby också har. The Orchards säljer även via alla större 

mobiloperatörer över hela världen. Om man också vill nå ut till CDONs stora konsumentskara 

är det en bra idé att gå via The Orchard.  

 

Sedan kan vi vara säkra på att alla de största distributörerna i varje land har vår musik 

tillgänglig för försäljning. The Orchard vill ha fem fysiskt pressade exemplar av ett album 

tillskickade om man endast vill ha digital distribution. Uppläggning av ett album på the 

Orchard kostar 49 dollar.  

 

Källa:  

http://www.theorchard.com/clientSignup/index.php 

 

http://www.theorchard.com/clientSignup/index.php
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7. Marknadsföring 
 

Vi är ganska återhållsamma vad det gäller stora ekonomiska utgifter för att marknadsföra 3k-

project. Vi kan inte bekosta någon form av reklam i dagsläget eftersom vi studerar, inte heller 

som ett nystartat företag är det en självklarhet då man har en begränsad budget och får vara 

noga med sina utgifter. För att citera Bert Karlssons citat inom kändisbranschen, "all 

uppmärksamhet är bra uppmärksamhet", så vill vi också givetvis synas. Att nå ut och synas 

försöker vi åstadkomma främst genom vårt arbete med den promotion vi gör som förvisso är 

arbetsamt och tidsmässigt dyrt, men mycket billigare rent ekonomiskt. 

 

Summerar vi vilken sorts marknadsföring som är tänkbar för oss så kan det vara banners, 

mediareklam, och visitkort.  

 

Mediareklam i form av en berättarröst som hänvisar danceälskare till vår hemsida är för dyrt, 

men det skulle troligen göra 3k-project känt. Det är dock ett förslag och ett experiment vi 

kommer att ha i tankarna för framtiden.  

 

Banners är en reklamplats, oftast en ruta som visas bredvid huvudsidan för besökare på olika 

hemsidor på Internet. På dessa kan det vara bra att synas på tänkbara hemsidor. De är ofta 

dyra och därför är det svårt för oss att ha det som ett alternativ. Kostnaden beror givetvis på 

faktorer som var de finns, hur länge de ska finnas där och så vidare. Att synas som banner på 

MSN, Aftonbladet eller Lunarstorm är för kostsamt. Priserna där ligger på tusenlappar per 

dag. En del ställen som Zeromagazine.nu och Musiklandet.se är däremot tänkbara ställen att 

använda banners eftersom där finns många musikintresserade samlade, dessutom är det 

billigare där. Priserna för banners på dessa sidor är: 

 

Zeromagazine.nu                          2 500 SEK/månad    

Musiklandet.se                   2 300 SEK/månad  

 

Källor:  

http://www.zeromagazine.nu/ 

http://www.musiklandet.se/ 

 

Som sagt är det ett tänkbart marknadsföringsalternativ för oss framöver, men inget som vi har 

några tankar på att bekosta just för tillfället.  

 

http://www.zeromagazine.nu/
http://www.musiklandet.se/
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8. Slutsatser 
 

Om vi går tillbaka och kollar med projektplanen så kan vi se att vi har lyckats arbeta av de 

flesta milstolpar vi från början satte upp med goda resultat. ”Hur ser utvecklingsprocessen för 

en fanbase ut? Via momenten produktion, promotion, marknadsföring och distribution tänker 

vi oss söka svar på den frågan”. Så löd vår frågeställning. 

 

Vi drar slutsatsen att vi har arbetat med alla momenten, en del mer praktiskt, några mer 

teoretiskt. Vi har fört ett utåtriktat arbete. Samtidigt som vi själva har arbetat för att skapa en 

egen grund till vår fanbase har vi också samtidigt låtit presentera allt det arbetet offentligt så 

att intresserade utomstående hela tiden har kunnat följa vårt arbete. På så sätt kan utomstående 

verkligen se 3kprojects utvecklingsprocess av sin fanbase.  

 

Vi delade upp arbetet för att kunna täcka våra skilda arbetsområden, detta var nödvändigt 

eftersom vi var 4 personer i arbetet som med största trolighet inte skulle ha kunnat samarbeta 

ständigt med samma process. Vi var också olika lämpade för olika arbetsuppgifter. Trots 

samarbeten som vi givetvis varit tvungna att göra anser vi att arbetsfördelningen till och från 

har varit något orättvist fördelad med synpunkt på mängden arbete. I slutändan kan vi ändå 

konstatera att vårt arbetssätt har varit det effektivaste tillvägagångssättet.         

 

Vi skrev och skickade en intervju till gemene mans respektive handledare/coach via 

högskolans kommunikationsprogram First Class, samt till några av våra lärare. Dessvärre fick 

vi inte in fler svar än 2 trots påminnelseutskick. Frågorna vi hade formulerat kan vi nu i 

efterhand känna faktiskt var välformulerade, utom möjligen första frågan som behandlade 

huruvida svarandes definition av fanbase såg ut. De svar vi ändå fick in stämde tämligen in på 

de svar vi själva fick när vi granskade våra idolers hemsidor. Denna ”kött på benen” – process 

var en viktig process eftersom vi själva fick en bättre förståelse för vad vi skulle erbjuda våra 

fans på vår hemsida, då vi själva hade krav och åsikter på våra idoler.  

 

En logotype har vi skapat. Vår Myspace- hemsida har fått ett upplyft. Vår egen hemsida har 

utvecklats till den bättre och blivit mer intressant för besökaren. Vi finns och syns på fler 

olika samlingsplatser på Internet, där vi bland annat har fört bloggrapportering och visat 

bilder.  

 

Vi har skapat oss fysiska resultat. Ett av dem i form av en ny låt med en känsla av sommar 

lämpligt passande nu inför sommaren som är på väg. Det andra i form av en promotionvideo 

som finns tillgänglig att se på hemsidan och webbplatsen Youtube.          

 

Vi väntar på huruvida våra fysiska utskick per post till Sveriges Radios olika stationer ska ge 

resultat. Vi har ännu inte fått några svar och ännu inte hört från någon om vi har blivit 

spelade.  
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9. Diskussion 
 

Vi har gått igenom en process för att skapa och utveckla en fanbase. Vad vi nu kan säga är att 

det tar tid att skapa någon sorts form av beundrarunderlag överhuvudtaget. Vi har kunnat göra 

promotion för oss. Vi har skapat uppmärksamhet på många tänkbara ställen. Trots detta får vi 

inget stort beundrarunderlag på direkten, utan antalet beundrare växer och krymper med tiden. 

Vår förhoppning med arbetet är att vi nu i alla fall har skapat oss en intressantare grund i form 

av bilder, bloggar, videos, bättre hemsida, ny musik med mera som vi kan erbjuda våra fans. 

Det viktigaste är att synas, då också på ett bra sätt med intressant material, ständigt aktiva och 

med en väl uppdaterad hemsida. Fortsätter vi i de spåren är vi övertygade om att folk som 

gillar vår typ av musik kommer att hitta oss. Ju fler folk vi fångar upp till hemsidan desto 

större blir chansen att vi får ännu fler besökare.       

 

Det är främst på vissa arbetsområden som vi har stött på problem. Här finns en del att 

diskutera. 

  

Vi har inte lyckats hinna med att arbeta för att komma med på studentradiostationer. Det hade 

varit bra att skapa en kontaktlista till de vi lyckats hitta. Att underrätta dem om vårt projekt 

och göra utskick av vår musik hade varit utomordentlig promotion, särskilt om de hade valt 

att spela oss. 

 

Vi har inte heller skapat någon musikvideo. En promotionvideo har det emellertid blivit där 

vår musik spelas i bakgrunden och där vi fångar sekvenser från produktionen, inspelningen, 

dansgolvet med mera.  

 

Det är också tänkt att denna rapport sedan helt ska presenteras i form av film. En del av den 

presentationsfilmen kommer att klippas om och kommer också att fungera som en 

promotionvideo sedan. Detta är dock inte i skrivandes stund helt klart.   

 

Vi har funderat på hur vi ska underlätta vägen till hemsidan för att den ska bli lättare att hitta. 

Som det är nu när man söker på ordet ”3kproject” på sökmotorer som Google så ligger 

hemsidan i topp, därefter följt av andra webbplatsers hemsidor där vi också finns, som 

Myspace, Bloggagratis och Youtube exempelvis. Detta är ju riktigt bra. Dock är vi själva väl 

medvetna om att de flesta personer som ännu inte har en aning om vårt projekt med största 

sannolikhet inte söker på ”3kproject”, utan möjligen på andra ord som exempelvis; ”disco”, 

”dancemusik”, ”DJ toppmusik”, ”modern dansmusik”, och så vidare, listan kan göras lång.    

 

Sökmotorn Google är idag världens i särklass mest använda sökmotor. Den listar utifrån 

sökordet ut hur relevanta länkarna är beroende på popularitet. Sedan köpet av vår hemsida så 

har vi fått 500 kr gratis av Internetdomänföretaget One.com att spendera på googles ”ad-

words”. Google AdWords är en tjänst som erbjuds av företaget och sökmotorn Google. Man 

får välja ut ord och fraser, när det sedan söks på dessa ord respektive fraser kan vår hemsida 

hamna som träff, vilket är vad vi önskar. Tyvärr är denna tjänst inte gratis, för varje gång som 

en besökare klickar sig in på vår hemsida drar Google en avgift på vår bekostnad.  

 

Vi kunde därför inte hitta en bra lösning på detta. Om vi hade aktiverat Google AdWords 

hade vi varit tvungna att observera saldot dag in och dag ut, samt varit tvungna att stoppa 

google adwords precis innan pengarna var förbrukade, vilket är totalt omöjligt. 
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Vi är inte säkra på att Google AdWords skulle resultera i fler besökare till vår hemsida, 

speciellt inte under den korta tid vi har jobbat med examensarbetet. Men vi är lockade att 

undersöka saken. Vi har hittills väntat med det försöket eftersom vi förts vill ha hemsidan 

komplett, allt material vi har skapat måste först läggas upp.     

 

Likaså stötte vi på ett problem i arbetet med hemsidan som fick arbetet med denna att stanna 

upp under en kortare period. Vi hade nämligen planer på att helt förändra upplägget på 

hemsidan och få den att se mer professionell ut, då vi hade möjligheten att få experthjälp av 

Mathias bror. Tyvärr så resulterade detta i intet då Mathias oförutsägbart tråkigt nog blev 

sjuk, och all kommunikationen tyvärr upphörde. Detta påverkade tidsplaneringen och vi blev 

tvungna att köra på själva med enbart egen kompetens till hjälp.  

 

Det viktigaste är dock inte designen utan innehållet, men vi kan ändå inte helt komma ifrån att 

med en expert till vår hjälp så kunde hemsidan ha blivit en besöksmagnet just för sitt 

utseende.       
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Källor/Kontakter/Referenser 
 

Definition av viktiga begrepp: 

 

”Fanbase” 

 

Källa: ENGELSK-svenska ORD-boken, ÅHLÉNS, 1994, Norstedts Ordbok AB 

 

Engelska Wikipedia HYPERLINK http://en.wikipedia.org/wiki/Fandom 

 
”Ljudmix” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudmix 

 

”Equalizer” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Equalizer 

 

”Layout” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Layout 

 

”Blogg” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg 

 

 

Hemsidan: 

Vår besöksadress: 

www.3kproject.com  

 

Myspace: 

Vår besöksadress:  

www.myspace.com/3kproject 

 

Youtube: 

Vår promotionvideo finns på:  

http://www.youtube.com/results?search_query=3kproject 

 

Sidor för publicering av bloggar: 

http://www.3kproject.bloggagratis.se 

http://www.3kproject.com/blog.html 

http://www.lunarstorm.se 

http://www.myspace.com/3kproject 

http://www.helgon.net 

 

Programvara Easybe: 

www.easybe.com 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fandom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudmix
http://sv.wikipedia.org/wiki/Equalizer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Layout
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://www.3kproject.com/
http://www.myspace.com/3kproject
http://www.youtube.com/results?search_query=3kproject
http://www.3kproject.bloggagratis.se/
http://www.3kproject.com/blog.html
http://www.lunarstorm.se/
http://www.myspace.com/3kproject
http://www.helgon.net/
http://www.easybe.com/
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DJ-portalen: 

http://www.djportal.nu/ 

 

Våra inlägg finns på:  

http://www.djportal.nu/forum/visa-inlagg/31295) 

http://www.djportal.nu/forum/visa-inlagg/34063 

 

CDbaby: 

http://www.cdbaby.com 

http://www.cdbaby.net/dd 

http://cdbaby.net/dd-partners 

 

The Orchard: 

http://www.theorchard.com 

 

AdWords Google: 

www.adwords.google.com 

 

http://www.djportal.nu/
http://www.djportal.nu/forum/visa-inlagg/31295
http://www.djportal.nu/forum/visa-inlagg/34063
http://www.cdbaby.com/
http://www.cdbaby.net/dd
http://cdbaby.net/dd-partners
http://www.theorchard.com/
http://www.adwords.google.com/


Examensarbete, B-nivå, 15 hp 2008-06-06 

Marcus, Patrik, Mathias och Joakim 

 

27 

 

Bilagor. 
 

 

Bilaga 1. 
 

Fanbase: 

 

Följande beskrivning av ordet "fanbase" är tagen från den engelska versionen av wikipedia på 

följande Internatadress: http://en.wikipedia.org/wiki/Fandom 

  

"The totality of fans devoted to a particular area of interest is referred to as the "fanbase", 

particularly in the entertainment industry, where the term is part of marketing lingo." 

 

Översatt till svenska: Totaliteten av beundrare som är hängivna ett särskilt område av intresse 

är hänvisat till uttrycket som "fanbase", särskilt inom nöjesindustrin, där termen är en del av 

marknadsföringstillvägagångssättet/jargongen.  

 

Marketing lingo = speciell marknadsföring, marknadsförings språk 

Marketing = marknadsföring 

lingo = ett slanguttryck, jargong, ett språk/uttryck av en personlig/särskild karaktär av en 

speciell grupp. 

 

Ordagrann betydelse av "fanbase". 

 

Engelskans "fan"  = Svenskans fan/beundrare  

       - II -     "base"  =         - II -       bas i olika betydelser 

 

 

 

Finns inget ord i grundform som heter fanbase i engelskan. Ordet "fanbase" är ett sammansatt 

substantiv i singular av de engelska orden fan och base. Detta ord "fanbase" skulle översatt till 

svenskan bli exakt "beundrarbas". Det är mer av ett uttryck.  

 

 

Fanbase= Beundrarbas 

 

Man kan också tänka sig "beundrarplattform". "Grund för beundrare". "En trogen skara 

beundrare".  

 

Källa: ENGELSK-svenska ORD-boken, ÅHLÉNS, 1994, Norstedts Ordbok AB 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Lingo


Examensarbete, B-nivå, 15 hp 2008-06-06 

Marcus, Patrik, Mathias och Joakim 

 

28 

Bilaga 2. 
 
Intervju Fanbase: 

 

Hejsan!  

 

Vi på MLP i Skara jobbar nu med vårt examensarbete med en frågeställning mot att skapa och 

utveckla en fanbase. ("fanbase" = beundrarplattform/beundrarbas)   

 

Vi är lite intresserade hur man arbetar i branschen. Nedan har vi lite frågor som vi skulle 

uppskatta att få besvarade efter bästa förmåga. Vi är tacksamma för svar, gärna så snart det är 

möjligt!  

 

Hälsningar  

/ Marcus, Mathias, Patrik och Joakim 

 

1. Vad är er definition av fanbase? 

  

2. Hur arbetar ni inom branschen för att främja skapandet av fanbase till era artister? 

  

3. Har ni några exempel på hur era artister själva har gjort för att stärka sin fanbase? 

 

Svar: 
Tjena! 

 

OK, svåra frågor! Jag ska försöka svara så bra jag kan från min lilla 

horisont! 

 

Svar på fråga 1. 

Fanbase är de personer som köper skivan, går på konserterna, klär sig lika 

som artisten och gärna har samma åsikter. 

 

Svar på fråga 2. 

Vi är lite dåliga på det. Det hamnar oftast under managementen att ta hand 

om det. De säljer även merchandise. 

 

Svar på fråga 3. 

Absolut! Många använder Internet för att till exempel ge ut en låt som inte 

finns på skiva (Afasi & Filthy) 

 

MVH 

En person på ett stort känt musikförlag i Sverige.  
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Svar på fråga 1. 

Jag förstår inte riktigt frågan. Kan ni utveckla den är ni snälla. 

 

Svar på fråga 2. 

På emi kan man anmäla sig till olika mailinglistor för våra artister. Dessutom ber vi alla 

artister att de själva skall ha en maillista. 

 

Svar på fråga 3. 

Ett exempel är vårt band Slagsmålsklubben. Dom jobbar enormt mycket med sin fanbase 

på MySpace och på sin sajt. Dom hade inte varit något utan den. 

 

Hoppas ni fått några svar. Maila igen annars. 

 

MVH 

En person på ett stort känt internationellt skivbolag. 
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Bilaga 3. 
 

Blogg: 
 

 

Hejsan!  

 

Vi är 4 killar som läser musik och ljudproduktion på högskolan i Skövde. Vi gör just nu vårt 

examensarbete där vi jobbar med att skapa en fanbase för vårt band och hur man på ett bra 

sätt kan göra detta. Det vi undersöker just nu är bloggskrivande. För att få lite feedback och 

inspiration så tänkte vi kolla om vi kunde låna dig ett par minuter. Det enda du behöver göra 

är att svara på de nedanstående frågorna vi har skickat till dig här. Så om du vill dela med dig 

av din erfarenhet så är vi evigt tacksamma. 

 

Tack på förhand!  

 

/ Joakim Ståhl, Marcus Schultz, Patrik Jezierski och Mathias Willesson. 

 

 

1. Hur länge har du bloggat? 

 Svar: sedan maj 06 

 

2. Hur gör du för att locka besökare till din sida? 

 Svar: Genom att skriva roligt och bra, ingen annonsering 

 

3. Använder du reklam? 

 Svar: nej, funkar inte på den bloggportalen 

 

4. Hur måste en blogg se ut enligt dej? 

 Svar: utseendet är irrelevant men innehållet ska vara roligt, personligt och  

 ganska ofta bloggat. 

 

5. Hur ofta bloggar du? 

 Svar: helst varje dag men ibland har jag bloggdippar på en vecka, som just nu 

 

6. Är regelbundet bloggande viktigt tror du? isåfall hur ofta? 

 Svar: ja, ifall man vill behålla sina läsare 

 

7. Ungefär hur lång tid dröjde det från dess att du startade att blogga tills då  

 att du hade minst 200 läsare per dag? 

 Svar: inte så länge, ngn månad kanske? 

 

8. Vad bör man göra som bloggare om man vill fånga så många besökares  

 uppmärksamhet som möjligt? 

 Svar: skriva bra! 

 

9. Är det okej att föra en blogg med samma upplägg på olika ställen? Kan det  

 vara en god ide till att locka fler besökare? 

 Svar: beror på vad man skriver om... 
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10. Inom vilken åldersgrupp tror du att de mest aktiva bloggarna finns? 

 Svar: 25-35 

 

11. Inom vilken åldersgrupp tror du de mest aktiva bloggläsarna finns? 

 Svar: 20-30 

 

12. Är det viktigt att hålla en inte alltför allvarsam approach när man  

 bloggar? isåfall varför? 

 Svar: beror återigen vad man bloggar om o varför. 

 

13. Är användandet av bilder i bloggen viktigt? isåfall varför? 

 Svar: det blir ju helt klart roligare... 

 

14.  Detta behöver du inte svara på om du inte vill men tjänar du pengar på  

 ditt bloggande? 

 Svar: ja absolut! har lagt upp bloggen som ett fönster på min nya hemsida nu och  

 när jag får tid så ska jag kapitalisera på den 

 

 

 

 

 

 
Intervjun är gjord med en person som har bloggat sedan maj år 2006. Vi valde vår 

intervjuperson eftersom dennes blogg var den mest populära bloggen på en av de hemsidor 

för bloggar som också vi bloggar på. Med ett besöksantal på 1 000 till 1 500 unika besökare 

per publiceringstillfälle står bloggen högst i listan för popularitet, trots att bloggaren inte är 

den mest aktiva. 
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Bilaga 4.  

 
Myspace: 

 
Hejsan!  

 

Vi är 4 killar som läser musik och ljudproduktion på högskolan i Skövde. Vi jobbar just nu 

med ett examensarbete där vi jobbar med att skapa en fanbase för vårt band och undersöker 

hur man går tillväga för att skapa just detta. Det vi undersöker just nu är marknadsföring på 

Myspace. För att få lite feedback och inspiration så tänkte vi kolla om vi kunde låna dig ett 

par minuter.  

 

Det enda du behöver göra är att svara på nedanstående frågor som vi har skickat till dig här. 

Så om du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss så är vi evigt tacksamma :) 

 

Tack på förhand!  

 

/ Joakim Ståhl, Marcus Schultz, Patrik Jezierski och Mathias Willesson. 

 

 

 

1. Hur mycket har ni satsat på att fånga nya fans via myspace? 

 

 Svar: Näst intill ingenting.  

 

2. Har era fans ökat avsevärt sen dess att ni blev medlemmar på myspace? 

 

 Svar: Nä, eller man kanske har träffat en större grupp pga Myspace. 

 

3. Marknadsför ni er myspace på spelningar? på Affischer mm ? 

 

 Svar: Nej 

 

4. Vad gör ni för att hålla igång er myspace? Är dagliga uppdateringar är viktiga? 

 

 Svar: Kanske inte dagliga. Men det är viktigt att Myspace är "personlig" dvs att fansen 

 får ett svar ifall dom skriver en kommentar 

 

5. Hur gör ni för att sticka ut från mängden? 

 

 Svar: Spelar lite bättre musik än alla 1 miljard band det finns på myspace ;-) 

 

6. När märkte ni att ni började få så många besökare till er myspace? Kan det ha 

 något med er marknadsföring eller ert arbete på myspace att göra tro? 
 

 Svar: Det skulle jag nog inte säga. Musikens kvalitet skulle jag vilja påstå. 

 

7. Tror ni att det är viktigt att ens myspace och ens hemsida liknar varandra? 

 

 Svar: Nä, Önskar att officiella hemsidor kunde smälla lika högt som myspace, tyvärr 
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 har myspace dödat intresset för bands officiella hemsidor. 

 

8. Hur mycket har ni satsat på att fånga nya fans via myspace? 

 

 Svar: Rätt så lite, men några rader i olika forum skadar aldrig, eller där man kan skriva 

 sin adress.. 

 

9. Räcker det att bara ha en Myspace eller är en egen hemsida nödvändigt? Isåfall 

 varför? 

 

 Svar: Se svar på fråga 7. myspace räcker. 

 

 

10. Finns det någon annan community än Myspace som är viktig för att 

 marknadsföra bandet? 

 

 Svar: Alla community'n, ju fler desto bättre!!! 

 

11. Tror ni att det är viktigt att ha en Myspace sida idag? isåfall varför?  

 

 Svar: Som band ja. tyvärr! 

 

12. Vart tror ni att ni hade varit idag utan en Myspace sida? 

 

 Svar: svårt att spekulera i. 

 

13. Har ni fått betydelsefullt många fler spelningar sen ni startade er Myspace? 

 

 Svar: Nä det tror jag inte... 

 

14. Tror ni att ni har flest fans inom Skandinavien eller flest utomlands?  

 

 Svar: jättesvårt att säga.. Men utlandsfansen har iallafall ökat pga myspace. 

 
 

 

 

 

Denna intervju är gjord med ett relativt känt band från Sverige. De har varit medlemmar på 

Myspace sedan mars 2005, och de har i skrivandes stund haft mer än 25 700 antal besökare. 
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Bilaga 5. 

 
Hejsan!  

 

Vi är 4 glada musicerande studenter från programmet Musik och ljudproduktion från 

Högskolan i Skövde hemmahörandes i Skaraborg, Malmö och Göteborg som i ett 

examensarbete nu producerar musik inom disco/dans genren. Vi kallar vårt projekt 3Kproject 

och låtarna vi har skrivit heter Part of You och Sum 2008.  

 

Vi skulle bli väldigt glada om ni lyssnade igenom vår musik och ville spela den!   

 

Kompositörer och textförfattare är: Marcus Schultz, Mathias Willesson, Patrik Jezierski och 

Joakim Ståhl. 

 

Gruppens namn: 3Kproject 

 

Kontaktperson: Marcus Schultz, tel nr xxxx xx xx xx, E-mail: 3kproject@live.se 

 

Besök gärna vår hemsida och myspace för mer information! 

http://www.3kproject.com 

http://www.myspace.com/3kproject 

 

 
 
 
 

mailto:3kproject@live.se
http://www.3kproject.com/
http://www.myspace.com/3kproject
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Bilaga 6 

 
Promotionvideo 3Kproject. 

 

Se bifogad DVD-skiva. 

 

Bilaga 7 

 
Låten sum 2008. 

 

Finns på bifogad DVD-skiva, spår 2. 


