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Sammanfattning 
 
Med målet att utöka antalet lyssnare för vår grupp, har jag undersökt hur man som 
artist kan gå tillväga för att etablera sig en fanbase. Genom intervjuer, 
seminariebesök, efterforskning på internet och litteratur ämnar jag mig åt att finna 
svar på frågan. I samband med detta arbete har jag även tillsammans med min 
sånggrupp och en producent skrivit en radiolåt, som bland annat bygger på tidigare 
studier i kursen ”projekt i musik och ljudproduktion B 15 hp”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
1. Bakgrund och syfte        s. 4 
 
2. Forskningsöversikt -Barack Obamas valkampanj  s. 5 
 
3. Frågeställning        s. 8 
 
4. Definition av viktiga begrepp      s. 8 
   
5. Metod         s. 10 

5.1 Intervju        s. 10 
 

5.2 Case (fallstudie) -en radiolåt för gruppen    s. 10 
 
6. Tidsplan         s. 11  
 
7. Resultat         s. 12   
 7.1 Intervjuer          s. 12 
  7.1.2 Nr1: nysignad artist på ett majorbolag     s. 12 
  7.1.3 Nr2: tidigare A&R, videoväljare     s. 13  
  7.1.4 Nr3: bloggare        s. 14 
  7.1.5 Nr4: marknadsansvarig och ceo på independent skivbolag s. 14  
  7.1.6 Nr 5: sammanfattning av svar på frågeställning   s. 15  
 
  
 7.2 Case (fallstudie) –en radiolåt för gruppen     s. 17   
  7.2.1 Arbete och mix        s. 17  
  
 7.3 Konsertbesök          s. 17 
  7.3.1 Marknadsföring      s. 18 
  7.3.2 Konsert       s. 18  
 
8. Slutsats         s. 19 

8.1 Image        s. 19 
8.2 varumärke        s. 19 
8.3 Kvalite        s. 19 
8.4 marknadföring       s. 20 

 8.5 Lyssningsdelaktighet      s. 20 
8.6 Intresse        s. 20 
 

9. Reflektion         s. 21  
9.1 Case (fallstudie) –en radiolåt för gruppen    s. 21 
9.2 Intervju        s. 21 
9.3 Övriga reflektioner       s. 22 

 
 Källförteckning        s. 23 
 
    Bilaga  

1. Radiolåt- ”Dance”        
2. Loggbok        s. 24 
3. Gerilla marknadföring      s. 25 

 
 



 4 

1. Bakgrund och syfte 
 
Idag -2009, är det är svårt att undvika informationen om den rådande finanskrisen. 
Nyheter berättar om en lågkonjuktur som påverkar både köpare och säljare i form av 
varsel och nedskärningar. Enligt nysignade artister och tidigare arbetare på skivbolag 
är den rådande situationen, ihop med den olagliga nerladdningen ett förlopp som även 
påverkar musikindustrin.  
 
Hur bär man sig då åt för att få ut sitt namn som artist idag? Efter flera års arbete med 
min sånggrupp (inom genren R&B), har jag kommit till slutsatsen att det inte räcker 
att enbart ha talang, det gäller att synas och bygga upp en fanbase.  
 
Jag vill genom detta arbete hitta tillvägagångssätt på hur vi själva kan skapa vår 
framgång. Jag tror att det är publiken som gör artisten stark och med fler lojala 
lyssnare är möjligheten för framgång stor.  
 
Jag ser även examensarbetet som ett tillfälle att söka svar och kartlägga det vi (min 
grupp) behöver utveckla inför framtiden. Syftet är att ta lärdom av tidigare fall och 
andras erfarenheter och på så sätt förbereda oss inför arbetet mot en långvarig karriär. 
Dessutom ser jag arbetet som ett tillfälle att öka mitt kontaktnät.  
 
Den respons vi fått ifrån bland annat A&R, recensenter och musikproducenter är att 
vår musik bör bli mer kommersiell och anpassad för att kunna spelas på radio. Man 
menar att vi på så sätt kan nå ut till fler potentiella fans. Eftersom vi tidigare har 
saknat en låt av detta slag i vår repertoar är det något vi tidigare pratat om att göra. Vi 
passade därför på att ta oss an uppgiften under arbetsperioden. 
 
Tanken är att efter genomförd låt och examensarbete, påbörja utvecklingsarbetet av 
vår fanbase. Låten är tänkt att fungera som en intresseväckare för att nå ut till fler 
lyssnare, skapa en bredare publik, samt kunna presentera och marknadsföra oss hos 
fler aktörer i musikbranchen.  
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2. Forskningsöversikt  -Barack Obamas valkampanj 
 
Under examensarbetets gång besökte jag ett seminarium1 i Stockholm, där man tog 
upp demokraten Barack Obamas valkampanj2 och visade därur effektiva metoder som 
går att använda till en artists promotionarbete. I stora drag gick presidentkampanjen ut 
på att fylla det tomrum” when will change come” som fanns under den tiden. Genom 
god retorik och sin förmåga att sprida känslan av samhörighet, arbetade Barack 
Obama tillsammans med sitt team och spred deras slogan: ”Yes we can! Man menade 
under seminariet att Obama på så sätt agerade som svaret alla väntat på.  
 
Barack Obamas team släppte även på kontrollen över Obamas varumärke och 
lyckades organisera upp en valkampanj som liknade en folkrörelse i gräsrotsnivå. Den 
byggde på att folket var delaktiga, kände att de tillhörde något stort och blev 
engagerade nog att sprida vidare budskapet. Man lät folket starta upp egna valrörelser 
i deras närområde åt presidentkandidaten och dem fick istället för order, rapportera in 
arbetet och på sätt uppdatera och kommunicera med den styrande kampanjledningen. 
 “Efter John Kerrys misslyckande i förra presidentvalet insåg demokraterna att 
de måste bli mer välorganiserade, och att kampanjledningen måste vara samlad på  
ett ställe”5.  
  
Obamas kampanj styrdes nästan helt och hållet från Chicago och var därför mer 
centralstyrd än konkurrenten McCains kampanj, som styrdes ifrån regionala 
högkvarter. 
 
Jonas Hellman och Fredrik Andersson ifrån Prime public relation skrev följande 
under kampanjens tid:  
 "Familjen Clinton ansågs länge oslagbar inom det demokratiska partiet,  
men Hillary Clinton besegrades av en ung svart senator från Illinois som  
bättre hade förstått den nya teknikens möjligheter. Den uppifrånstyrda kampanjen, 
ledd av skickliga mediestrateger, förlorade mot en gräsrotskampanj som byggdes upp 
via nätet. //…….//Enligt demokraternas kampanjstrateger är dock kampen om det 
dagliga nyhetsflödet inte det mest avgörande. Obamakampanjen har i stället 
prioriterat att bygga upp sin lokala fältorganisation, särskilt i de nyckeldelstater där 
presidentvalet i praktiken kommer att avgöras. Skillnaden i antalet lokala fältarbetare 
är i de flesta delstater påtaglig. I Ohio har Obama 33 anställda kampanjmedarbetare, 
McCain har 9. I Virginia är proportionerna 28–6, i New Mexico 18–1, i Michigan 
22–11, och så vidare.//….// Det finns tydliga åsiktsskillnader mellan kandidaterna, 
men det är också två diametralt olika kampanjupplägg som står mot varandra – 
nyhetscykler mot fältarbete. Lärdomarna från årets presidentvalskampanj kommer att 
studeras under lång tid framöver, både av politiska och kommersiella 
kampanjmakare.”5 
 
Genom visuella medel som logga, demokraternas slogan och färger, spreds 
kampanjen vidare på bland annat folks trädgårdar, bilar etcetera. Genom tekniska 
medel som facebook, email, sms och youtube-klipp nådde man en stor del unga 
väljare och ”icke- röstare” och spred på så sätt vidare budskapet3. Detta banbrytande 
sätt att använda sig av marknadsföring på en presidentkampanj ledde till den 
historiska dagen vi alla minns.  
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Matias Swenson som höll i föreläsningen ”Internet och nya möjligheter att samarbeta 
över gränserna”1 menade att man via momenten: koppla ihop, engagera och 
kommunicera når ut med sitt namn. Han förde exemplet om hur man genom att 
koppla ihop nuvarande intresserade lyssnare och samlar dem i en gemensam grupp 
(exempelvis i en hemsida), skapar man en samhörighet. Skapar man därefter ett 
engagemang i gruppen och gör att de vill värva fler har man kommit långt i arbetet av 
att etablera en fanbase/anhängare. Om man i sin tur kommunicerar med gruppen och 
berättar hur dem kan gå tillväga, hur värvningen och samtalet runtom kan föras, bildar 
man sig en stor grupp människor som i sin tur på ett mer medvetet och effektivt sätt 
värvar en till stor grupp och sprider på så sätt vidare ens namn. ”Engagera 5 st och få 
dem att värva 5 st till, håll dem uppdaterade och intresset uppe, så får du 10 st som 
engagerar 10 till. ”   
 
Liknande marknadsföring har använts för dagens artister som exempelvis Karina 
Pasians “16@war “ tävling, där man genom att marknadföra hennes nya singel på 
youtube kunde vinna en resa och kit med märkeskläder. Man hade en liknande 
marknadsföring för världsartisten Beyonce Knowles, vars “single ladies spoof” 
orsakade tidernas största danshysteri på internet. Musikvideon inspirerade alltifrån 
småbarn, bilmekaniker, hobbydansare, till världstjärnor som Justin Timberlake, att 
delta och visa upp sin tolkning av danskoreografin på youtube. En av de mer kända 
versionerna är där 100 dansaren i London4, stoppade trafiken i Piccadilly Circus för 
att marknadsföra Trident-tuggumi som tävlade ut gratisbiljetter till Beyonces konsert i 
november 2009. Danshysterin blev en succe, då Beyonces låt och artisten själv 
automatiskt marknadsfördes under tiden folk spelade upp och dansade till hennes låt. I 
seminariet menade man att detta innovativa sätt att marknadsföras på är både kul, 
effektivt och kostnadeffektivt, då det inte kostar mycket att uppmuntra det arbete som 
folket rent av tagit hand om själva. Exempel på det är att Beyonce utsåg de bästa 
dansversionerna och lät dem synas på hennes hemsida. Jag passade på att titta förbi 
hemsidan och fann att hon liksom Barack Obama har en ruta, där man som besökare 
kan registrera sig för att få ytterligare nyheter och information.  
 
En liten annorlunda aspekt som visades under valkampanjen var att Obamas 
anhängare blev kända för att dansa. Under Obamas konvent var nyheterna på plats 
och rapporterade om den sköna stämningen och om den svängiga musiken som 
spelades under pauserna, vilket gjorde att publiken inte kunde sitta still. Man 
jämförde i samma stund stämningen på John McCains sammankomst där folk i 
allmänhet mest väntade och stog still. Musiken som strömmade ur högtalare var 
klassisk och såg inte lika medryckande ut som på Obamas. Programledare som tydligt 
visade sitt stöd för Obama(därbland Jay Leno show och Ellen de Generes), visade upp 
klippet och menade att det inte fanns någon tvekan om vilket konvent man helst velat 
vara besökare på. Istället för att enbart fokusera på presidentens tal, lyftes andra 
moment som rolig stämning och samhörighet fram och på så sätt lockade fler 
intressenter. Ett annat ovanligt förlopp under valkampanjen var att både Barack 
Obama och hans fru Michelle Obama gästade flera talkshows för att i detta fall sprida 
vidare sitt budskap. Det var ovanligt att politik och underhållning blandades på detta 
sätt och Obama fick visat stöd från många kända TV-profiler som Ellen de Generes, 
Jay Leno, Oprah Winfrey med flera. Detta nyskapande och annorlunda sätt att synas 
på som politiker, sammanfattades under seminariet1 som en väldigt effektiv strategi 
att nå fram på, särskilt till väljare som annars kanske inte tänkt rösta. 
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I Både Barack Obamas fall och artister som Beyonce, så bygger marknadsföringen på 
att skapa anhängare och ett engagemang hos åhörare så att de gärna vill sprida vidare 
ditt namn och budskap. Matias Swenson1 menade att man genom verktyg som gör att 
man som intressent enkelt kan få tillgång till information och känslan av tillhörighet, 
leder till att man enklare kan behålla sina intressenter och få dem att stanna kvar.  
 
Seminariet och kunskapen jag tagit del av om Barack obamas valkampanj, har gett 
mig inspiration inför arbetet och kunskap om vilken genomslagskraft det finns i att 
låta ordet spridas vidare från person till person, samt hur effektivt det är att 
marknadsföra sig på internet.  
 

1 My urban music day -Seminarium om dagens musikindustri inom vår genre R&B. 
Dagens program innehöll både föreläsningar och diskussionspaneler med personer 
aktiva i musikbranschen; managers, radioproducenter, musikproducenter, skivbolags-
direktörer, i stort sett enbart entreprenörer. Ämnen som togs upp under dagen var 
bland annat problematik i musikbranchen, möjligheter att näverka och samarbeta på 
ett europeiskt plan. Jag var där för att ta lärdom av den kunskap som 
entreprenörerna delade med sig av, och försöka tillämpa det i mitt arbete. 
 
2 http://www.barackobama.com/index.php  
http://www.youtube.com/barackobama  
 

3 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1731879,00.html 
http://www.usablogg.org/2008/04/20/vad-sverige-kan-lara-sig-av-barack-obamas-
innovativa-valkampanj/ 
 

4 http://www.youtube.com/watch?v=OLj5zphusLw 
http://www.tridentunwrapped.co.uk/Pages/homeflash.aspx  
 
5 http://www.primepr.se/_filer/spaningar/span080926.pdf 
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3. Frågeställning 
 
Hur kan man som artist gå tillväga för att etablera sig en fanbase?   
 
 
4. Definition av viktiga begrepp: 
 

• A&R: ”Artist and Repertoar” och agerar numer som en slags talangscout för 
skivbolag. 

 
• Authentic/ autentisk: som verkligen existerar på det sätt som påstås1. 

 
• Blogg: Fungerar som en slags offentlig dagbok, där personen ifråga digitalt 

publicerar sina inlägg om livet på internet.  
 

•    Facebook.com: en communitysajt, på internet där man främst gjord för nätverkande. 
 

• Fan1: Beundrare och lyssnare av en artists musik, potentiell konsument av artistens 
skivor, konsertbiljetter och dylikt. 

 
• Fanbase1: Plattform för beundraren, en samlad grupp hängivna fans.  

 
• Gerillamarknadsföring- en marknadsföringsstrategi, där man oftast genom små 

ekonomiska, men effektiva medel når ut med sin produkt. Se bilaga 3.   
 

• Grind –hårt arbete, ett uttryck som i grunden kommer ifrån en langares hårda arbete 
på gatan. 

 
• Hype: en marknadsförings-strategi, som går ut på att man säljer in produkten som det 

nya alla behöver. Till den punkt att människor börjar känna ett behov av att 
konsumera den.  

 
•    Image – Den bild man presenterar sig själv/produkt som, och vill att andra ska 

uppfatta en som.   
 

•    Kommersiell: ”som i första hand tjänar vinstintresse”1, i denna rapport kännetecknas 
kommersiell musik främst som populärmusik. 

 
• Logotyp/Logga: trycktyp med speciell utformning som fungerar som en 

igenkänningsfaktor för ett varumärke.  
 

• Majorbolag: De stora skivbolagen, som har sin affärsverksamhet i flera länder 
exempel är Universal och Sony/BMG.  

 
• Media: kanal för kommunikation1 - radio, tv, tidningar, samt bloggar och 

internetsidor.  
 

• MTV: ”Music Television”, Musik -kanal, där man bl.a kan se musikvideor, galor och 
dokusåpor.  

 
• Promotion: En typ av marknadsföring där artisten själv är med.  
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• Rap: ett verbalt uttryck där text och rytm framförs i takt till musik, uppfattas oftast 
som poetiskt eller underhållande. 

 
• R&B: är en musikgenre som härstammar från soul, motown, gospel, funk, (60-70tal), 

som under 80-talet utvecklades till afroamerikansk populärmusik s.k. urban pop. 
Oftast förväxlas beteckningen R&B med genren “Rythm n Blues” som egentligen inte 
har någonting med varandra att göra, förutom att de båda härstammar från 
afroamerikansk musik.  

 
• Signad: Att man skrivit ett avtal i form av skivkontrakt hos ett skivbolag. 

 
• Varumärke: lagligen skyddat namn eller kännetecken på viss typ av vara, från viss 

tillverkare.1 

 
• Youtube.com: internetsajt där man som medlem kan ladda upp och publicera 

videoklipp.  
 
 
 
 
1 Nordstedt ordbok ”svensk ordbok och svensk uppslagsbok” Per Axelsson och Håkan 
Josephsson, 2002. 
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5. Metod 
 
I arbetet kommer jag att avhandla vilka faktorer som är viktiga i etableringen av en 
fanbase, samt undersöka hur utvecklingsprocessen ser ut.  
 
5.1 Intervju –Hur kan man som artist gå tillväga för att etablera sig en fanbase? 
Genom djup och kortintervjuer, med representanter från olika delar av 
musikbranschen söker jag svar på min frågeställning. Jag väljer att ha en bred 
representation av entreprenörer i musikbranschen, för att få ett så brett resultat som 
möjligt. 
 
Under djupintervjuerna kommer jag att ha förberedda punkter, men tillåter att 
diskussion och följdfrågor får dyka upp under frågestundens gång, för att på så sätt 
kunna ta mer lärdom av personens kunskap och erfarenheter. En metod som varit 
användbar i tidigare arbeten som jag har gjort.  
 
5.2 Case (fallstudie) –En radiolåt för gruppen. 
 
I fallstudien: skriva, producera och spela in en låt ämnad för radio, kommer jag att 
samarbeta med en producent och resterande gruppmedlemmar. Jag tar med mig 
tidigare erfarenheter och referensramar (bland annat projektarbete i musik -och 
ljudproduktion 15hp) och förväntas genom samarbetet ta reda på hur skrivprocessen 
och beståndsdelarna i en radiolåt, ämnad för vår grupp ser ut.  
 
Min tes är att en låt med kommersiell potential som är lätt att ta till sig, kommer att 
tilltala en bredare publik och på så sätt berika vårt framtida fanbase-arbete. 
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6. Tidsplan  
 
 

• V.16 - 17 Sammanställning av tidigare intervjuer och seminarium. Skriv låten.  
 

• V.18 - 19 Kontakta branschfolk, faktainsamling, intervju. Inspelning av låt 
 

• V.20 - 21 Mixning och rapportskrivning  
 

• 21/5 inlämning av examens arbetet. 
 

• 26/5 – 27/5 Examination och opponering 
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7. Resultat  
 
7.1 Intervjuer  
Jag har valt att intervjua olika representanter från musikindustrin, personer som inom 
sina områden åstadkommit framgång och bär på mycket erfarenhet (i bland annat 
etableringen av fanbase). De är på olika sätt entreprenörer, har startat sina företag från 
grunden och har lyckats åstadkomma det jag själv vill åstadkomma med gruppen, 
nämligen en affärsverksamhet grundat på passion och delaktighet.  
 
Intervjuobjekten:   
Nr1: nysignad artist på ett majorbolag 
Nr2: tidigare A&R och videoväljare 
Nr3: bloggare 
Nr4: marknadsansvarig, ceo på independent skivbolag 
Nr5: sammanställning av svar frågeställning.  
 
7.1.1 Övergripande intervjufrågor  
Jag utgick ifrån den grundläggande frågeställningen “Hur kan man som artist gå 
tillväga för att etablera sig en fanbase? “ och anpassade därefter frågorna beroende på 
intervjuobjekt. På detta sätt fick vi en friare diskussion, istället för en vanlig fråga-
svar-stund. 
 
 
7.1.2 Nr1: nysignad artist på ett majorbolag 
 
Jag tog kontakt med “Nr1” genom telefon och blev bjuden till hans kontor. Nr1 
menade att det idag handlar om att bygga upp ett varumärke, där man genom ett 
koncept (paket där den visuella biten hör ihop med musiken) säljer in sig som artist 
hos både publik, branchfolk och media. För att ens kunna etablera en fanbase, krävs 
det att man marknadsförs på ett kraftfullt sätt, att man riktar in sig på sin målgrupp 
och har ett gediget team av manager och PR-ansvarig som arbetar för en dygnet runt.  
 
 
Fråga: Hur gick det till när du blev signad och vad gör skivbolaget för dig idag?   
 
Nr1 släppte ett album på egen hand och kom i kontakt med en producent som jobbade 
för majorbolaget han idag är signad hos. Han blev introducerad för deras A&R och 
blev signad. Nr1 berättade även om den smala budgeten som bolaget bidrar med: 
“Den räcker inte långt, utan mitt team av folk som jag själv finansierar skulle det inte 
ha skett ett dugg”. Nr1 tyckte att majorbolaget idag, fungerar mer som en label, som 
ger en status och förenklar arbetet vid till exempel bokningar, intervjuer med mera. 
 
“Bolaget kan trycka på sin knapp och få det hela att bli oerhört mycket större än det 
är idag, men då måste jag visa vad jag går för. Det finns alltid nya trösklar att ta sig 
över, särskilt nu när det är finanskris. Alla människor håller hårt i plånboken och vill 
inte ta risker och därför vill man ha bevis på arbetsvilja och framgång innan man 
investerar i något större. “ 
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Fråga:  Har du något du vill tilläga?   
“Var genuin och ärlig mot dig själv som artist, konstnär och person. Det syns igenom 
och jag har kört på fula PR trick för att synas, men känner att jag gjort fel, då min 
musik inte längre talar för sig själv. Lyssna inte så mycket på vad andra säger om du 
vill det själv, det är en riskfull bransch och oftast är det man själv som är beredd att 
ta den risken fullt ut än personen som ska hjälpa en.“ 
 
7.1.3 Nr2: tidigare A&R, videoväljare  
Mötet med "Nr2" blev ganska omfattande och började med ett studiebesök i MTV-
byggnaden i London, det var väldigt intressant och givande att få se hur 
arbetsprocessen såg ut. Efter rundturen satte vi oss ner i hans kontor och började 
intervjun. Nr 2 menade att man som artist inom kommersiell musik, behöver 
drivmotorn av ett team, eller skivbolag för att kunna nå till så många potentiella 
lyssnaren som möjligt. Får man dessa lyssnare intresserade kan man utveckla en 
fanbase. Lojaliteten hos lyssnare sker när man håller intresset vid liv. Nr 2 tyckte att 
det är viktigt att kunna skapa ett intresse inte bara hos lyssnare utan även hos 
skivbolag. Varför? Jo för att man då får ta del av deras budget, arbetsstyrka, 
kontaktnät och kanaler för att nå ut med sin musik. För att bli signad som artist, 
menade Nr2 att man bör ha en bra manager. “Att ha en bra manager är guld värt, en 
driven person som lockar flera A&R samtidigt och på så sättt skapa en hype mellan 
dem och en intern konkurrens, gör det lättare för dej som artist att: 1.Bli eftertraktad 
som artist och signad, 2. Ställa krav på vad som ska finnas med i kontraktet. Det är 
ett fult spel ibland, men kämpar man så kan man.”  
 
Nr 2 menade att en driven manager som kan mycket om branschen kan skapa ett 
intresse från annat håll än det vanliga ”lyssna-på-denna-demo-sättet”. Genom att få 
folk i branchen (som A&Rs vanligtvis brukar samtala med) att börja prata om ens 
artist, skapar man ett internt och oftast större intresse. Skapar man i sin tur en intern 
hype och konkurrens mellan skivbolagens olika A&R, leder man dem till att fokuserar 
på ett ytterligare element än på artistens talang och tidigare framgång, nämligen 
tävlingsinstikt. Nr 2 menade att om konkurrenter är ute efter samma artist som en 
själv, blir artisten automatiskt mer åtråvärd eftersom man inte vill gå miste om en 
framgångssaga och ta risken att ens konkurrenter får den chansen istället.  
 
Vi pratade även om hur viktigt det är att ha en portfolio som ett slags bevis på ens 
verk och framgångar i form av; musikbibliotek, recensioner, bilder, meritlista över 
alla spelningar, filmklipp där man visar på liveframträdande och publiktryck, 
eventuell fanbase och siffror på antal internetsajtsvisningar, sålda 
konsertbiljetter/skivor med mera. Allt för att visa vad som hittills hänt med ens musik, 
och för att även visa vad man som artist och varumärke går för, och på så sätt skapa 
intresse för framtida samarbeten. Nr 2 menade att ju mer man har gjort och har att 
komma med, ju högre krav man kan ställa på hur arbetet ska ske och vilka som får 
vara med i arbetsprocessen. Han menade att viljan att sitta i samma båt och 
samarbeta, oftast kommer från yttre aktörer när man gjort en hel del arbete själv och 
har bevis på att det man besitter är värt att investera både tid och pengar på. Innan 
man börjar med den arbetsprocessen bör man som artist framförallt sitta på bra 
material och talang, men även god publikkontakt.  “Att låta publiken bli glatt 
överrasskad är viktigt, så arbeta alltid över förväntan. Det finns inget värre än att 
man hypar upp en artist och publiken blir besviken, då är man så gott som död som 
artist.”  
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Jag avslutade intervjun med att fråga, hur man kan börjar skapa detta intresse? Nr2. 
menade att man börjar smått, och sakta men säkert sprider vidare namnet och ständigt 
uppgraderar sig till nästa nivå. ”Börja på nätet, där finns en hel del sidor och kanaler 
där man kan marknadsföra sin musik. Gå sedan vidare till de mindre 
radiostationerna, tidningarna och tvkanalerna, för att sen gå vidare till nästa nivå 
och så vidare. Du får börja någonstans och förhoppningsvis slutar du inte där.” 
 
7.1.4 Nr3: bloggare  
Nr3 är en bloggare som studerar marknadsföring i London. Han har under den senaste 
perioden fått betalda resor till olika städer i Europa för att skriva om olika event i sin 
blogg. Under perioden av ett halvår gick han från att ha 200 läsaren till 300 000. Jag 
frågade Nr 3 hur han gått tillväga för att nå sin snabba framgång? 
 
Nr3 menade att det gäller att ha ett koncept, där imagen, språket och designern på 
sidan hör ihop. Det ger ett seriöst intryck och skapar inga omedvetna frågetecken. På 
så sätt känner läsaren sig trygg och slipper bli förvirrad i onödan. Likt vilken produkt 
som helst, vill man att det ska paketeras snyggt och ha ett innehåll av god kvalite. Det 
är då man har något som varar och gör att läsarna kommer tillbaka till en och 
eventuellt sprider vidare ens namn.  
 “Jag började på det sättet att jag skrev en snygg, smart, eller intressant 
kommentar och länkade till min blogg i olika ämnesrelaterade forum. När besökarna 
väl anlänt, såg de en sida utöver det vanliga. Jag jobbar ständigt för att ha ett 
välvårdat språk, stilrena bilder och ser till att inte vara för trött eller bakis för att 
skriva. Det gäller att skriva kontinuerligt och hålla kontakten med sina läsare, annars 
kan de försvinna lika snabbt som de kom och då försvinner sponsringen och min 
inkomst i ett arbete som jag tycker är så kul. Det är disciplinen, det noggranna och 
hårda arbetet som lönar sig i slutändan.”  
_________________________________ 
 
7.1.5 Nr4: marknadsansvarig och ceo på independent skivbolag   
För att kunna genomföra intervjun med Nr4 fick jag dra i flera personliga kontakter 
och fick till slut tag på Nr4 via mail. Personen i fråga var väldigt upptagen och efter 
en del påminnelser och tålamod, fick jag svaren till slut.  
 
För att kunna ställa mer vinklade frågor, läste jag mycket om skivbolaget och tidigare 
intervjuer, innan jag skrev ner frågorna. På så sätt blev frågorna anpassade efter hans 
arbete och marknadsföringen kring hans stora artist.   

Nr4 menade att man bygger upp en fanbase, genom att spela och synas överallt, 
uppskattar publiken det man har att framföra kan man börja bilda en fanbase. Det 
gäller även att produkten man marknadsför är bra, att hålla på bra material när man 
väl skapar ett intresse, är nyckeln till framgångsrik promotion.  

 “Vi fick ut vår produkt genom många kanaler samtidigt. På den tiden hade inte 
bloggfenomenet blossat upp särskilt mycket. Vi jobbade via olika forum, sålde 
mixtapes hand till hand på gatan, networkade oss fram genom branschen och vann ny 
mark för var dag. Vi trodde att vi var kapabla att göra detta och fick snabbt 
bekräftelse på att vi var på rätt väg. Det gav mersmak och energin till att jobba ännu 
mer. “ 
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Fråga: Jag vet om att ni var väldigt aktiva på communities som myspace, msn, 
whoa osv. Hur såg den aktiviteten ut och vad gjordes utöver det? 

“Jobb, jobb, jobb kan man samanfatta den tiden med. Timtal framför datorn. Man 
glömde att äta och sova och satt dygnet runt för att pusha musiken till så mycket folk 
som möjligt. Tekniken är enkel. Har du en dator så kan du sprida ditt namn och din 
musik, sen gäller det bara att även ha en bra produkt. “ 

Fråga: Har du några konkreta tips på hur man kan gå tillväga, för att bygga upp 
en "hype" kring en nykommande artist, i andra orter än sin egen? 

“Artisten måste för att kunna bli ett varumärke veta exakt vem han är och hur han 
agerar i olika situationer. Ha en bra produkt som är authentic och betala rätt 
människor för deras tjänster. Sen finns det hur många böcker som helst om "hype" 
och marknadsföring att tillgå på Internet. Läs dessa skulle vara mitt absolut första 
tips. Man får försöka ta sin musik på lika stort allvar som vilken utbildning/jobb 
somhelst. Läkare kan utbilda sig i 8-12 år innan dom går för fastlön. Man får försöka 
hålla sin grind i perspektiv till andras motsvarigheter. Ingenting är omöjligt.” 
 

7.1.6 Nr 5: sammanfattning av svar på frågeställningen: Hur tycker du man kan gå 
tillväga för att etablera sig en fanbase?  
 
Nedan följer en redogörelse av samtal med olika personer i musikbranchen, där jag 
låtit dem få svara på min frågeställning. Jag kommer att benämna följande med 
beteckningen: A-F.   
 
A. Manager för artist  
Person A menade att man skapar en fanbase genom att höras och synas med bra och 
tilltalande material. Han påpekade hur viktigt det är med ett team som tveklöst 
investerar i en som artist. “I den kommersiella musikgenren som vi befinner oss i, 
krävs det ett maskineri och budget för att nå ut till så många lyssnare som möjligt. 
Detta gör man inte helt själv.” A tyckte även att om man levererar något fräsht och 
nytt som artist, är det lättare att synas och bilda ett större intresse, eftersom man 
sticker ut lite. Dem som har sig ett namn(varumärke) är dem som ständigt utvecklar 
sig och skapar trender istället för att följa dem. Genom att behålla det genuina men 
samtidigt sträva efter utveckling, behåller man med stor sannorlikhet de gamla fansen, 
lockar nya och på så sätt öka sin fanbase. Mitt största tips är att flytta dit branchen är 
som aktivast, då kommer man åt fler kanaler utåt. 
 
 
B. Seminarium –My urban music day 
Under seminariet tog man bland annat upp vad man ansåg som problem i dagens 
musikbranch. Man tyckte att man gör artisten en otjänst om man endast fokuserar på 
att skapa hits. Man tjänar pengar för stunden, men kan tappa artistens trovärdighet om 
man i slutändan snickrar ihop ett album snabbt för att de första singlarna gått bra. 
Publiken blir besviken och den artisten blir så gott som glömd.  
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En annan problematik som togs upp är faran i att följa en ”hitmall” för något som 
redan har gjorts, att bygga upp en artists karriär och musik kring en trend är en väldigt 
kortsiktig plan då alla trender rätt snabbt ersätt med en ny. Ett bra exempel är till 
exempel idol, där ettan glöms bort vid nästa säsong och tvåan bygger upp ett genuint 
koncept anpassat till dess personlighet.  
 
C. PR-ansvarig för artist 
Person C menade att man genom gerillamarknadsföring och tävlingar, där man lägger 
ut lite pengar för en resa, kan få flera tusen lyssnarens e-maillistor.” De människorna 
är potentiella konsertbesökare/skivköpare. Det gäller att behålla kontakten när man 
väl väckt ett intresse hos lyssnaren och på så sätt etablera sin fanbase”.  C tyckte att 
det var lika viktigt att hålla god kontakt med andra människor som kan tala gott för en 
som till exempel bloggaren. 
 
D. Signad sing and songwriter  
“Mitt tips är att spela runt och synas genom sin talang. På det sättet skapar man 
automatiskt lyssnare, träffar på sin myspace och goda kontakter.” 
Person D menade att om man gör bra ifrån sig, genererar oftast den ena spelningen till 
nästa. “Man vet heller aldrig vem som sitter i publiken, det kan vara allt ifrån en 
A&R, bokare som sätter en i turne, till bloggare som skriver om en för flera tusen 
läsaren”. D tyckte även att tjusningen i det hela är att man: 1. Har kul och får 
utveckla sin scennärvaro. 2. Får en impornerat lång meritlista, vilket visar på 
erfarenhet och uthållighet.  
 
E. Musikproducent - “Specifiera din musik, så du vet exakt ifrån vilka subgenrer du 
inspireras ifrån” 
Person E tyckte att man som artist bör utveckla sin talang och verktyg, avsätta tid och 
tillåta sig arbeta noggrant i egen takt. E menade att detta leder till en kvalitativ 
produkt som vid presentation känns genomarbetad och intressant, både för publik och 
sponsorer. “När du har en produkt du är nöjd med, kör på själv, det är finanskris och 
hårda tider och tar du ansvaret själv, finns det massor med olika distrubitions -och 
marknadsföringskanaler att använda sig av.” 
 
F. känd rapduo  
Personerna F menade att problemet med majorbolagen idag är att de har brist på 
pengar och bara vågar satsa på säkra kort det vill säga; på image och koncept som 
redan är gjort. Vilket gör att man oftast glömmer bort det unika hos artisten i fråga 
och dess förmåga att leverera. Publiken kan alltid avgöra om det är ”en dålig 
skådespelare”.  

Detsamma gäller när man endast fokuserar på att skapa hits, som följer en 
mall som också redan är gjord. Faran är att man bygger upp en artists karriär kring en 
trend, och lik alla trender, blir de snabbt passe´. ”Ett bra exempel är alla one hit 
wonders och idol- (som egentligen är ett TV program), Där ettan glöms bort vid nästa 
säsong och tvåan eller trean bygger upp en egen stil efter sin personlighet.”  
 
F tipsade om att man bör arbeta på ens talang, verktyg och människorna som arbetar 
omkring ens produkt. Resultatet man levererar blir då oftast i större kvalite. Genom en 
bra produkt och god marknadsföring får man oftast många lyssnare som är lojala och 
på sätt skapa ett större värde i sitt varumärke. ”Vi går exempelvis bara till en pizzeria, 
eftersom den är godast i stan.”   
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Sammanställning av vad A-F nämnt som viktiga punkter i etableringen av en 
fanbase: 
-Arbetsstyrkan av ett team samt behovet av en budget. 
-Uppdatera din produkt och varumärke, exempelvis via nätet. 
-Var nyskapande och följ inte alltid trender eller ”hitmallar”. 
-Uppträd mycket och jobba på din talang och artisteri. 
-God kvalite i material och konkurrenskraftig musik. 
-Marknadsföring, håll ens kändisskap vid liv, genom exempelvis intervjuer, tv- 
reportage etcetera.  
 
 
7.2 Case (fallstudie) –en radiolåt för gruppen    
Min fallstudie gick ut på att tillsammans med gruppen och producent, skriva och 
producera en låt anpassad till att spelas på radio. Resonemangen som löd under 
diskussionerna, är underlag från tidigare arbeten som mitt projektarbete ”Modern 
produktion inom R&B 2008” 15 hp. 
 
7.2.1 Arbete och mix  
Vi började med att leta upp ett grundbeat som passar vår vision. Tanken var att arbeta 
fram en låt som funkar både på dansgolvet och i bilradion. Vi sållade genom 
diskussioner bort tills vi hade 2 att välja mellan och bestämde oss till slut för det 
snabbare beatet. Detta för att vi saknar snabba låtar i vår repertoar och tänkte att en 
snabb danslåt tillför en musikalisk bredd i vår repertoar. Vi spelade in enkla skisser 
och skickade till varandra, tills vi bestämde oss för att utveckla vidare den slutgiltiga 
ideén. Inspelningen tog plats i en stor och välutrustad studio i Göteborg. Leadsången 
spelades in under en dag, resten av påläggen, kör och övrig produktion spelades in i 
efterhand. Mixningen skedde på samma plats och av samma producent som 
medverkat under inspelningen. Resultatet blev en låt med kommersiell potential, som 
går att presentera för en bredare publik.  
 
 
7.3 konsertbesök  
Under examensarbetet har jag varit och besökt två konserter Tina Turners och 
Beyonce Knowles, som är två stora kvinnliga profiler inom vår genre. Tina Turner är 
erfaren och har stått på scen länge. Hon hade efter seperationen med Ike Turner 
fortsatt stora framgångar som soloartist, med bland annat hitlåtarna: ”What’s love got 
to do with it” och ”You’re simply the best”. Efter 8års uppehåll och i snart 70års 
åldern stod hon på scen igen, på vad som sägs vara hennes sista världsturne, där hon 
firar 50 års jubileum som artist.   
 
Beyonce Knowles är 28 år och har som Tina Turner erfarenhet och stått på scen 
länge. Hon hade stora framgångar som frontfiguren i R&B-tjejgruppen Destinys child 
och har haft fortsatt stora framgångar som soloartist och även skådespelerska i filmer 
som ”Dreamgirls” och ”Cadillac records”. Hon nämnde under en hyllningskonsert 
för Tina Turner att Tina har varit en väldigt stor inspirationskälla till hennes musik 
och artisteri idag.  
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7.3.1 Marknadsföring 
Marknadsföringen inför spelningarna var stor, på flertalet bloggar och 
nättidningar fanns inlägg och artiklar om konserterna. Beyonces konsert 
marknadsfördes även genom TV-reklam i samband med att kända ungdomsserier 
sändes på bland annat kanal 5. På youtube hade Beyonces egna sida och Tina Turners 
sida lagt upp klipp ifrån artisternas konserter som smakprov på vad man som publik 
kan förvänta sig. Både Beyonce och Tina Turner gästade talkshows som Oprah 
Winfreys show, Ellen De generes och promotade sina kommande världsturneer. Detta 
för mig tillbaka till Barack Obama, som också gästade dessa talkshows som 
presidentkandidat. 
 
7.3.2 Konsert  
Tina Turners konsert tog en tillbaka i tiden, med hennes hitlåtar som “Whats love got 
to do with it“ och “Proud mary”. Enligt många i publiken och mitt sällskap är hon en 
genuin legend, hon visade på äkta vara och hade ingen distans till publiken. Trots sin 
höga ålder levererade hon en 2-timmars konsert över förväntan. Hon visade 
tacksamhet och uppskattning genom att ropa “I love you guys, you've always been 
good to me.”  
 
“Beyonces konsert – I am…”  Med sitt alterego Sasha Fiers spelade 2 artister i 1, 
vilket bidrog till variation i show och musik. Artisten fick på så sätt visa sin 
musikaliska bredd. Innan låten “single ladies” skulle börja, visade man upp ett klipp, 
där massvis av människor spelat in sin tolkning av låten i olika danskonstilationer på 
youtube. Hon visade på uppskattning och kärlek till sin publik under hela konserten 
och avslutade konserten med att säga “I am… I am….. I am.. Yours” vilket fick mig 
och hela publiken att jubla. Det tycker jag visade på ödmjukhet och uppskattning över 
vilka som faktiskt gör henne till den stora stjärna hon är idag, nämligen fansen. 
 
Nämnvärt är också att dessa artister bär på en otrolig talang, sjunger väldigt bra, har 
erfarenhet av livet på scen och turné, vet hur man bjuder på show och är på så sätt 
väldigt professionella. Ett konkret exempel är Beyonce som endast visade tecken på 
förkylning när hon talade och diskret snöt sig med handen. Det visade mig och 
gruppen hur vi som artister och sångerskor kan föra oss på scen, bita ihop ifall det gör 
ont och möta vår kärleksfulla publik, som oftast har förväntningar på ens show. Tina 
Turner, Beyonce Knowles och likaså Barack Obama visar alla på hängivenhet och 
passion när de framför och bemöter sin publik, något jag tror rycker med en som 
åskådare och gör att man blir engagerad.  
 
Både Tina Turner och Beyonce Knowles bjöd på en upplevelse, som jag fortfarande 
bär med mig och gärna talar gott om.   
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8. Slutsats 
 
Hur kan man som artist gå tillväga för att etablera en fanbase? 
 
Samlar man all information jag har tagit del av under arbetets gång, kan man skapa 
sig en slutsats i form av en ekvaktion (baserat på de mestnämnda punkterna under 
intervjuerna). Jag har därför i detta kapitel sammanställt en egen ekvaktion utifrån 
resultatet, med viktiga punkter som bör ingå i etableringen av en fanbase: 
 
(VISUELLT + IMAGE) +VARUMÄRKE + KVALITE + MARKNADSFÖRING 
+DELAKTIGHET = INTRESSE  
 
 
8.1 IMAGE 
Var ärlig mot dig själv som artist, ditt personliga uttryck och levererans. Kör 110% åt 
det håll du tänkt, utan någon tveksamhet, det visar på ett seriöst och strukturerat yttre.  
Stil, språk, logga, musik och låttexter, bör höra ihop som ett koncept då den röda 
tråden ger trovärdighet. Genom en klar image är det också enklare att rikta in sig på 
målgruppen och det skapar inte några omedvetna frågetecken. Detta kan i sin tur 
skapa intresse hos människor som är villiga att arbeta för/med dej –ett team. (detta 
team kan man även lära upp, behöver inte alltid vara "status" folk med fullspäckat 
schema, snarare drivna människor som är villiga att jobba dygnet runt. Exempel är 
flera svenska rapparen som börjar med ett team av nära och drivna vänner.) 
 
8.2 VARUMÄRKE  
Genom att associera ditt namn med något visuellt i form av exempelvis en logga, 
figur eller maskot, gör du det lätt för andra att komma ihåg namnet. Blir du mer och 
mer känd och når ut till en större publik, blir du varumärket i sig, vilket skapar 
intresse för andra företag som vill använda ditt varumärke som reklampelare för deras 
varumärke. Detta är den affärsverksamheten jag har fått se mer och mer utav, 
-exponering av olika varumärken, genom redan existerande varumärken. Som vilken 
produkt som helst vill man att allting är snygg paketerat, det vill säga visitkort, 
stickers som sprids över stan, logga, ja allt som associeras med ens artistiska namn 
bör vara i snygg design, snyggt paketerat och följa konceptet.   
 
 
8.3 KVALITE 
Det bör finnas kvalite i din musik, texter och framträdande, som artist bör du vara 
noggrann och alltid eftersträva utveckling och innovation. Levererar man över 
förväntan blir publiken positivt överraskad och sprider gärna vidare ordet.  
Trots utveckling bör du fortfarande behålla det genuina kännetecknet som artist, 
tappar du det, kan det bli svårt att behålla lojala fans. Jag efterliknar det med ett 
förhållande; försvinner kärnan, känslan eller egenskapen som gjorde att man först och 
främst blev intresserad av personen, tappar man lätt känslan och lusten i att fortsätta 
vara tillsammans.  
 
Ett musikaliskt exempel är Beyonce som öppnar dörrar till fler fans och lyssnare 
genom sitt nya album, men samtidigt behåller det genuina i hennes musik och på så 
sätt låter hängivna fans få det dem önskar.  
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8.4 MARKNADSFÖRING  
Det finns en hel del sätt att marknadsföra sig, till exempel gerillamarknadsföring, 
tävlingar, klistra upp stickers med mera. Man bör däremot aldrig glömma bort att 
uppträda. I slutändan handlar det oftast om hur bra du är live, då en stor del av 
levebrödet kommer ifrån konsertintäkter. 
 
 
8.5 LYSSNINGSDELAKTIGHET  
Skapa en kontakt och delaktighet ihop med fansen. Visa tacksamhet och uppskattning, 
att de behövs och för ens karriär vidare. Gör till exempel tävlingar där de hjälper till 
att sprida vidare din musik. Annat exempel är hur artister är ärliga och visar hur 
mycket dem älskar det här och skickar ut sin kärlek till sin publik. Detta leder oftast 
till att publiken sänder tillbaka kärlek och vill hjälpa artisten genom att gå på nästa 
konsert, eller i stort sätt det artisten ber en om.   
_______ 
 
 
8.6 INTRESSE 
Intresset kan vara hos vem som helst, lyssnare, branschfolk, skivbolag med mera. 
Men för att det ska vara långvarigt krävs det att man fullt ut uppfyller de ovanstående 
6 punkterna och tillägger kontinuerlig kontakt och utveckling.  
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9. Reflektion  
9.1 Case (fallstudie) 
Responsen på låten har varit att den har en stor kommersiell potential. Och man frågar 
sig om det är åt det hållet vi planerar att gå som grupp. Lyssnare som hört oss tidigare, 
tycker att det är väldigt annorlunda från det dem hört tidigare. Personligen tycker jag 
att resultatet blev väldigt olikt vårt tidigare material och det har varit intressant att få 
höra oss på ett nytt sätt. Detta har bidragit till att vi nu befinner oss i ett mellanläge, 
där vi behöver ta ett beslut om vilken väg vi vill gå –den kommersiella eller 
okommersiella.  
 
9.2 Intervju    
Fenomenet Idol nämndes en del under intervjuerna. Vinnaren framstod som ett dåligt 
exempel på varumärke, då han/hon oftast inte fått tid till att utveckla det genuina i 
artisten i symbios med dess personlighet. Jag tyckte det var en intressant aspekt på det 
hela, eftersom den senast vinnaren Kevin Borg faktiskt väntade med att släppa sitt 
debutalbum efter vinsten. Kanske är det så att idolverksamheten i samband med 
jurybytet, tagit hänsyn till den tid det tar för en artist att arbeta in en image och skapa 
musik utefter konceptet.   
 
Denna rapport kan ses som en slags handbok som kartlägger de olika beståndsdelarna 
i etableringen av en fanbase. Rapporten är främst baserad på intervjuer, det vill säga 
vad andra människor har sagt. Det som har tagits upp har varit rätt lika och jag menar 
att det är ett av flera tillvägagångssätt. Exempel på en alternativ väg inom 
kommersiell musik är rapparen Soljua boy Tell’em, som tillsammans med sin grupp 
och låten ”Crank that (Soulja Boy)” med tillhörande ”superman-dans” blev känd 
genom internet under sommaren 2007. Soulja Boy har tillsammans med sin grupp, ett 
eget skivbolag och har idag släppt 2 album. Ett förlopp som skedde på egen hand, 
utan någon kraft eller investering ifrån ett majorbolag.  
 
Jag tror att det finns fler faktorer som spelar in än de som tidigare nämnts; jag ser 
geografiskt område och lyssningskulturen i området som två stora aspekter på om 
man finner lyhördhet eller ej. Att lokalisera sig rätt, i ett område där det finns många 
representater från målgruppen, samt där lyssningskulturen är stor inom den genre man 
tänkt marknadsföra, tror jag är goda förutsättningar till att bilda sig en stor fanbase 
och nå framgång.  
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9.3 Övriga reflektioner  
När en ny produkt lanseras ifrån ett företag, förväntar jag mig oftast att den ska vara 
uppdaterad och nyskapande i design och funktion. Jag minns till exempel när Bon 
Aqua lanserades, jag blev först väldigt skeptisk över att man ens gör en till mineral-
vatten-flaska, när vi (i Sverige med rent kranvatten) redan har andra mineral-vatten-
märken som Ramlösa och Loka. Men marknadsföringen var smart, de gav ut 
gratisprover, så folk skulle kunna få smaka först och bestämma sig sen. Gratis gör ju 
oftast kunden glad och man kan på så sätt ta bort fördomarna som många av oss nog 
bar på. Smaken var annorlunda och de nya sorterna innehåller enligt flaskan mer 
näring och vitaminer. De som höll i PR-ansvaret visste nog att detta varumärke 
krävde något extra för att kunna etablera sig på en marknad med stora konkurrenter. 
Jag bär med mig detta exempel som en motvering till att man inte alltid ska vara så 
rädd för konkurrens, dem har väl också börjat på något sätt. Jag tror att mycket beror 
mest på hur man gör saker och ting, än att man gör dem.  
 
Efter detta arbete har jag personligen kommit fram till att vi i gruppen behöver;  
1. Byta gruppnamn, då det av erfarenhet har varit alldeles för svårt att stava och 
uttala. I marknadsföringssyfte, blir det därför svårt att etablera ett namn hos lyssnare 
eftersom det är så svårt att komma ihåg. Likaså blir det svårt att samla intresserade 
lyssnare till en plats exempelvis hemsida när namnet är så komplicerat.  
2. arbeta på vårt liveframträdande, för att på så sätt sprida vidare ett gott rykte om oss 
på scen. 3.utveckla vår image och musik, så att det visuella går ihop med musiken. 
Och slutligen 4. ha människor med god arbetsmoral kring oss, detta för att 
effektivisera vårt arbete idag.  
 
Avslutningsvis vill jag nämna det främsta jag lärt mig genom alla samtal med 
människor under arbetets gång. Det är att aldrig anta att fans är en siffra eller 
“robotar”(personer utan vilja) som man kan förespå kommer tycka eller göra på ett 
visst sätt. Vi är alla lika mycket människor som den näste och huvudsaken är att ha 
skoj tillsammans. Släpp lite på kontrollen och mallar och släpp in lyssnare, gör dem 
delaktiga. Utan lyssnare finns det ingen verksam grupp.  
 
”Musik är en upplevelse, vill man göra den till något större och mer officiellt 
upplever man den tillsammans. “  
      
     -Ruth Mussie MLPht07 
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Källförteckning 
 
Tidigare kurser: 
Samtliga kurser i Programmet musik och ljudproduktion 120 hp 
Mer ingående ifrån kursen: Projekt i musik och ljudproduktion B 15Hp 
 
Seminarium: 
my urban music day, stockholm 
 
Seminarium i skolan om kvalite och arbetslivet i samband med examensarbetet. 
 
Litteratur: 
”All you need to know about the music business” Donald s. Passman, Peunguin  
books 2004. 
 
Nordstedt ordbok ”svensk ordbok och svensk uppslagsbok” Per Axelsson och Håkan 
Josephsson, 2002. 
 
Internetsidor: 
 
http://www.barackobama.com/index.php (Hämtad 09-05-15) 
 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1731879,00.html (Hämtad 09-05-15) 
 
http://www.usablogg.org/2008/04/20/vad-sverige-kan-lara-sig-av-barack-obamas-
innovativa-valkampanj/ (Hämtad 09-05-15) 
 
http://www.youtube.com/barackobama (Hämtad 09-05-31) 
 
 
http://www.beyonceonline.com/se/home (Hämtad 09-05-15) 
 
www.youtube.com/beyonce (Hämtad 09-05-31) 
 
www.urbandictionary.com (Hämtad 09-05-31) 
 
 
http://souljaboytellem.com/index.php (Hämtad 09-06-01) 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillamarknadsföring (Hämtad 09-06-01) 
 
http://www.primepr.se/_filer/spaningar/span080926.pdf (Hämtad 09-06-10) 
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Bilaga 2. Loggbok 
 
v.11 Londonresa, möte med olika aktörer i musikbranchen. Därbland Studiebesök i 
MTV byggnaden. Fick tips och tog del av erfarenheter av att vara upcoming artist, om 
produktion, material, samt media och att bli signad i dagens lågkonjuktur. 
 
V.13 Seminarium och uppträdande i sthlm, diskussion, mingel, kom hem med större 
insyn, hårdare konkurrens. Flytt av studio.  
 
V.15 Seminarium, VIP minglade med en stor duo ifrån Holland, började skissa på 
låten  
 
V.16 sammanställning tidigare intervjuer, Tina turner konsert oslo. 
 
v.17 mixningsarbete, fortsatte med radiolåten - melodier klara 
 
v.18 intervju, inspelnings-session 
 
v.19 seminarium, inspelnings- session, påbörja rapportarbetet 
 
v.20 Beyonce konsert, små ändringar i låten, rapportskrivning och mixning. 
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Bilaga 3. Ingående förklaring av gerillamarknadsföring1 

 
“Gerillamarknadsföring1 eller Guerrilla marketing1 är okonventionella 
marknadsaktiviteter ämnade för att nå maximalt resultat med minimala resurser. 
Benämningen gerillamarknadsföring kommer från begreppet gerillakrigföring och 
bygger på principen att en liten specialiserad styrka kan attackera sina mål på ett 
framgångsrikt sätt genom att använda sig av okonventionella strategiska och taktiska 
metoder. Man använder sig av en kombination av flera andra marknadsförings-
metoder för att på så sätt öka genomslagskraften. Utmärkande för marknadsförings-
metoden är bland annat användandet av moderna medier och flera kanaler 
(direktreklam, produktplacering, med mera) för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp.” 
 
 
 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillamarknadsföring (Hämtad 09-06-01) 
 


