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Abstrakt	  
Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Att marknadsföra ett företag ge-

nom att använda bilder och video är en strategi som används i allt större utsträckning 

då det ses som ett starkt marknadsföringsverktyg. I moderna samhällen kan företag 

inte bara nöja sig med att erbjuda sina tjänster, de måste också sälja dem genom att 

skapa ett tydligt varumärke. Ett varumärke skapas av en image och denna image ska 

som mål kunna representera varumärket alldeles självt.  

Syftet med detta examensarbete är att få en bredare förståelse av marknadsföring 

via sociala och digitala medier.  Examensarbetet har utförts på uppdrag av DJ-

kollektivet “Håll Käften och dansa” där målet har varit att skapa en internationell 

webbsida för att marknadsföra dem. Syftet med webbsidan är att besökaren ska få en 

känsla av hur det kan vara att besöka en av deras spelningar. Den primära datain-

samlingen har bestått av en kartläggning över vilken sorts information som visas på 

befintliga DJ's webbsidor där fokus har legat på menyer, sociala nätverk och vilken 

information de har valt att ha med på webbsidan. Detta för att skapa en förståelse för 

hur marknadsföring via internet ser ut idag. Vi har även utfört ett användartest på 

webbsidan för att analysera användarens reaktion på hur de upplever webbsidan och 

dess innehåll.  

Rapporten beskriver produktionens arbetsprocess och avslutas med att koppla 

samman den teoretiska delen till det slutgiltiga utformandet av webbsidan. Resultatet 

av detta arbete består av ett grafiskt kit som levereras i form utav; en webbsida, en 

egenproducerad video, en marknadsföringsguide samt våra egna fotograferade bilder 

till webbsidan.  

 

Nyckelord: image, social marknadsföring, dj, international marknadsföring, showreel, 

marknadsföring via Internet, social media, YouTube 
  



	   	  

Abstract	  
It is often said that a picture is worth a thousand words. Marketing a company by us-

ing images and video is a strategy that is increasing in use as it is seen as a strong 

marketing tool. In modern societies, companies cannot limit themselves to merely of-

fering their services. They must also sell by creating a clear brand. A brand is created 

by an image and this image should aim to represent the brand itself.  

The purpose of this thesis is to gain a broader understanding of marketing 

through social and digital media. This project was assigned by the DJ collective "Shut 

up and dance" where the goal has been to create an international website to market 

them. The purpose of the website is for the visitor to get a feeling of how it can be to 

visit one of their gigs. The primary data collection consisted of a survey orientation on 

the information that displayed on existing DJ websites. The focus has been on the 

menus, social networks and the information that they have chosen to include on the 

website. This is to create an understanding of how marketing on the Internet is today. 

We also performed a usability test on the website to analyze user's reaction to how 

they perceive the website and its content.  

The report describes the work process and concludes by linking the theoretical 

part of the final design to the website. The result of this work has a graphic kit sup-

plied with the collection of; a website, a showreel, marketing guide and photos we 

have taken to the website.  

 

Keywords: image, social marketing, dj, international marketing, showreel, web mar-

keting, social media, YouTube 
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Begrepp och definitioner 
Nedan förtydligas begrepp som är frekvent förekommande i denna rapport, detta för 

att inte lämna utrymme för olika tolkningar av begreppen. 

• DJ - Förkortning av Disk Jockey som betyder, “person som väljer ut och presente-

rar musik i radio eller på diskotek” (ne.se). 

• Bokare - Med bokare menar vi privatpersoner/entrepenörer som vill boka DJ's för 

spelningar eller event.	  

• Spelning - Med spelning menas att DJ-kollektivet spelar musik på en klubb eller 

ett event.	  

• Image - De visuella intryck eller grafiska presentationer som man mottar av per-

soner/företag.	  

• Twitter - Twitter är en tjänst för mikrobloggning som går ut på att dela med sig 

av korta uppdateringar samt genom att följa andra personer ta del av deras uppda-

teringar.	  

• Facebook - Facebook är ett socialt nätverk där man kan umgås med vänner ge-

nom att skriva uppdateringar, rekommendera länkar och kommentera andras in-

lägg.	  

• Entertainment företag - Ett företag som har syftet att underhålla. I denna uppsats 

syftar vi på DJ-kollektivet “Håll käften och dansa”. 	  

• Digitala medier - med digitala medier syftar vi på ljud, videoklipp och bilder som 

har kodats (komprimerats digitalt). 	  

• Marknadsföringsguide - En guide med korta tips på hur HKOCHD kan mark-

nadsföra sig.	  

• Showreel - En showreel är en kort reklamfilm som har som syfte att marknadsföra 

och kan jämföras med en portfolio.  En showreel används för att visa potentiella 

arbetsgivare vad man har gjort tidigare. 	  

• Grafiskt kit - Med grafiskt kit menas ett paket som innehåller en webbsida med 

bilder och en kort marknadsföringsfilm som presenterar DJ-kollektivet samt en 

guide på hur de kan marknadsföra sig.	  

• HKOCHD - Detta är den officiella förkortningen för Håll Käften Och Dansa en-

ligt dem själva samt enligt oss i vår rapport.	  
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• WP - Använder vi som förkortning för Wordpress som är ett populärt publice-

ringssystem som används på bloggar och webbplatser.	  

• Menynamn - Vi har använt detta som ett samlingsnamn för samtliga rubriker i 

menyer.	  

	  

	   	  



	   9	  

1. Inledning  
På Grammisgalan år 2012 tilldelades ett nyinstiftat pris kallat “årets innovatör” till 

den artist som genom nya angreppssätt byggt relationer till sina fans via sociala me-

dier och digitala kanaler. Vinnaren blev den svenska DJ:n och musikproducenten 

Avicii.  Motiveringen var att han genom musiken, tävlingar och exklusivt material 

visat på kreativitet och nytänkande i att sprida sin musik (Spotify.com, 2012). Liksom 

flera andra DJ's har Avicii en YouTube-kanal där han visar videoklipp ifrån sina spel-

ningar. Denna typ av videomarknadsföring har blivit en snabbt växande del inom 

marknadsföring via internet de senaste åren och gett möjligheter för företag att kom-

municera till sin målgrupp även om de är ett mindre företag.  

Internet spelar en stor roll som marknadsföringskanal och en stor fördel med att 

använda sociala medier i marknadsföringssyfte är att det nu är mycket lättare för an-

vändaren att direkt dela med sig av en nyupptäckt artist till sina vänner. Denna indi-

rekta marknadsföring som kallas word-of-mouth kan ha mycket stor betydelse för att 

en artist ska kunna nå ut till en större publik. (McLean et. al., 2010). 

HKOCHD (Håll käften och dansa) är ett svenskt DJ-kollektiv som i dagsläget vill 

bli mer tillgängliga internationellt genom att marknadsföra sig själva på ett kreativt 

sätt. Deras intention är att de vill kunna erbjuda ett digitalt och visuellt smakprov på 

vad de gör. Med detta examensarbete vill vi få en djupare kunskap om hur man med 

hjälp av sociala och digitala medier såsom bilder och videoklipp kan driva informat-

ion till en DJ-kollektivs webbsida. 

1.1 Bakgrund 

Natten Entertainment & Creation HB startade i början av året 2011 i Stockholms stad. 

Natten ligger bakom DJ-kollektivet och trion Håll Käften Och Dansa (HKOCHD) 

som i dagsläget består av Fredrika Magnusson (DJ Fred Akir), Carolina Ekman (DJ 

Cassette) och Gabriella Ekman (DJ Dirtbag).  En del av deras image är att visa att de 

gillar extravagant klädsel, att få människor att dansa och att med deras musik sprida 

glädje. De vill tillföra något nytt i Stockholms klubbliv och därför startade de Håll 

Käften Och Dansa. I dagens läge marknadsför de sig nästan enbart via sociala medier 

såsom deras webbsida; www.hallkaftenochdansa.se, via deras Facebook-sida och via 

deras Twitter. Deras ambitioner är att växa, bli större och samarbeta med fler kultu-

rella aktörer i och utanför klubbarnas värld. 
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1.2 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att få en bredare förståelse av internationell marknads-

föring via Internet med fokus på digitala och sociala medier.  Målet är att ta fram en 

kort marknadsföringsguide och därefter leverera ett ”grafiskt kit” vilket kommer att 

vara en extern hemsida med bilder och filmer som vi själva har skapat. Webbsidan 

kommer att skapas med hjälp av de kunskaper vi har fått genom utbildningen men 

även efter den undersökning vi kommer att göra innan vi påbörjar det praktiska arbe-

tet. Genom projektet kommer vår frågeställning vara:  

• Hur marknadsför man ett DJ entertainmentföretag internationellt med hjälp av 

digitala samt sociala medier? 

1.3 Målgrupp  

Målgruppen för den digitala marknadsföringen är i första hand riktad till internation-

ella DJ-bokare men i andra hand även till internationella fans.       

2. Avgränsningar  
I den initierande och planerande fasen av examensarbetet hade vi tillsammans med 

HKOCHD ett möte där vi bestämde att vi inte kommer att producera någonting för 

HKOCHD's nuvarande webbsida utan att vi endast skulle fokusera på den internat-

ionella hemsidan. Vi skulle inte stå för någon underhållning av sidan efter projektets 

avslutande utan detta var något som skulle följas upp av dem själva. Vi kommer heller 

inte att marknadsföra på något annat språk än engelska. 

3. Teoretisk bakgrund  

3.1 Marknadsföring  

Syftet med marknadsföring är att optimera samspelet mellan ett företag och dess kun-

der och för att utöka en gemensam tillfredsställelse mellan dessa. Begreppet mark-

nadsföring består enligt Brunet och Colbert (2008) av fyra huvuddelar: (1) konsumen-

tens behov; (2) att tillfredsställa detta behov; (3) förbindelsen mellan företag och kon-

sument och; (4) viljan att nå ekonomisk balans. I moderna samhällen kan kulturella 

företag inte bara nöja sig med att erbjuda sina produkter, de måste också sälja dem. 

Med andra ord måste de se till att de är förstådda och accepteras av deras potentiella 
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kundkrets och utveckla deras kundbas för att garantera tillräckliga intäkter, inte bara 

för företaget utan också för de artister som de representerar (Brunet & Colbert, 2008). 

Vi tar nedan upp olika typer av marknadsföring ur olika synvinklar som är relevanta 

för vår undersökning. 

3.1.1 Nationell och internationell marknadsföring  

Att marknadsföra ett företag utanför hemlandet innebär enligt Onkvisit och Shawsr 

(1997) att man måste anpassa marknadsföringen till respektive land. Hänsyn måste tas 

till respektive lands kultur, lagar, ekonomi etcetera. Detta gör man inte endast för lan-

dets skull utan även för att uppnå maximal vinst genom marknadsföringen. Internat-

ionell marknadsföring betyder bokstavligen marknadsföring mellan flera nationer. 

Detta innebär inte att företaget är en internationell medborgare utan det syftar till att 

företaget har en hemmabas men marknadsför utåt i världen. Författarna menar att in-

ternationell marknadsföring i grunden är detsamma som nationell marknadsföring 

men i en större skala.  

Nationell marknadsföring innebär en uppsättning av variabler som inte kan kon-

trolleras och som härstammar från den inhemska marknaden. Internationell marknads-

föring är mycket mer komplex eftersom en marknadsförare står inför två eller flera 

uppsättningar av variabler som inte går att kontrollera med ursprung i olika länder 

(regler för bilder, video, musik).  

Marknadsföraren måste klara olika kulturella, juridiska, politiska och monetära 

system. Som ett stort företag är det svårt men möjligt att anpassa sig efter olika län-

ders kulturer. Exempelvis anpassar snabbmatskedjan McDonald’s sina restauranger 

genom att exempelvis inte servera nötkött i Indien då majoriteten inte äter nötkött på 

grund av religion och livssyn. Trots de svårigheter som det kan innebära är marknads-

föring en internationell aktivitet och det går att applicera oavsett politiska, sociala och 

ekonomiska system (Onkvisit & Shawsr, 1997). 

3.1.2 Marknadsföring via sociala medier  

Enligt en svensk undersökning av Statistiska Centralbyrån (2005) använder så många 

som 90 % mellan åldrarna 16-44 internet och 51.37 % av svenska befolkningen har ett 

konto på Facebook (Socialbakers, 2012). Sociala medier upplevs som ett nödvändigt 

marknadsföringsverktyg och är ett verktyg som har fått en ökad satsning. Alla företag, 

stora som små välkomnar sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. De få före-
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tag som inte gör det utgör en knapp minoritet. I en studie undersöktes 100 varumärken 

för att definiera hur stor påverkan sociala medier har på företag som marknadsfö-

ringsverktyg. Man undersökte företagets vinst kontra engagemang i sociala medier 

och resultaten visar att de högst värderade företagen också är de som i studien var 

mest engagerade i sociala medier. Det finns en tydlig trend som innebär att ju mer ett 

företag engagerar sig i sociala medier desto bättre lyckas företaget.  

För att lyckas med marknadsföring via sociala medier krävs engagemang hos fö-

retaget. Med engagemang menas kontinuerliga uppdateringar och aktiv interaktion 

med kunderna. Det lönar sig för företag att aktivt använda sig av sociala medier men 

det gäller att välja rätt forum och rätt antal. Antal kanaler som bör användas beror på 

företagets storlek. Ett företag bör ha i åtanke hur många som kan sitta och aktivt inte-

ragera med kunderna via sociala medier. Det gäller att kunna skapa en relation till 

kunderna och inte endast pumpa ut reklam (Elowitz & Li, 2009). 

Det företag som marknadsfört sig bäst enligt ovan nämnda studie är Starbucks. 

De har prioriterat två sociala kanaler, Facebook och Twitter. De förstod tidigt att före-

tag kan spridas väldigt snabbt via Facebook. För varje person som gillade deras sida 

på Facebook så gillade tre av respektive personers vänner också deras sida. Samtidigt 

anser de att Twitter ger dem en mer personlig och direkt relation till deras kunder. De 

kan informera om saker som händer direkt och även ge svar till kunder när de behöver 

hjälp. Ett företag som undersökts i studien rekommenderar att varje företag bör upp-

muntra alla anställda att engagera sig i sociala medier i företagets namn. Ett annat fö-

retag som undersökts i denna studie har 1500 anställda och 400 av dessa engagerar sig 

aktivt i sociala medier i företagets namn (Elowitz & Li, 2009). 

3.1.3 Visuell marknadsföring med rörlig bild  

Marknadsföring via sociala medier är ett relativt nytt område men som idag används 

av både stora och små företag. Rörlig bild i form av video är en teknik som börjat an-

vändas i allt större utsträckning. Ett fenomen som vi har sett en explosion av de sen-

aste åren är så kallad ”viral video” på nätet, vilket innebär att en video sprids vidare 

genom fildelning mellan olika användare. De flesta av dessa virala videofilmer är 

skapade enbart för att erbjuda underhållning medan andra har varit grunden för seri-

ösa marknadsföringskampanjer till företag. Företagen använder sig av onlinevideo för 

att nå, utbilda och fängsla miljontals tittare (Serapio och Fogg, 2009). Viral video är 

ett exempel på så kallad “viral marketing” eller mer känt som “mun till mun” mark-
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nadsföring som bygger på principen att kunder självmant sprider budskap vidare 

(Miller & Lammas, 2010).  

I takt med att användning av marknadsföring i form av video på sociala medier 

har ökat har även forskning kring hur man mäter effektiviteten av dessa marknadsfö-

ringsmetoder ökat. Experter och forskare har den senaste tiden försökt identifiera på 

vilket sätt man kan mäta effektiviteten av marknadsföring av online video. Ett sätt är 

att räkna antalet tittare, en mätmetod som kallas ”views metrics”. Till exempel om en 

organisation snabbt får 100 000 visningar på sin video kan man bedöma att det är ett 

effektivt sätt att marknadsföra sig (Serapio & Fogg, 2009). 

Andra mätmetoder tittar närmare på hur videoteknik bör utformas med syfte att 

förändra människors attityd och beteende. Ett sätt att skapa effektiv video som över-

tygar tittaren är att tänka noggrant på språkets konstruktion, så kallad inramning (eng. 

framing). Inramning är ett särskilt sätt att presentera sin videopresentation på och 

språket i videopresentationen är gjord av dess olika komponenter. Språket här är all 

text och grafik som omger videoinnehållet och alla andra kontextuella faktorer som 

finns utanför videospelaren (Serapio & Fogg, 2009). 

Även platsen som man väljer att lägga upp videon på är oerhört viktig för att 

uppnå maximal påverkan. Sociala nätverk så som Facebook, Twitter m.m. har växt 

enormt de senaste åren och information kan delas mycket lättare via webblänkar, ny-

heter, berättelse, foton etcetera. Därför är det ett smart val att lägga upp sin video on-

line. Samtidigt som kvaliteten på videoinnehållet är viktig är placeringen och fördel-

ningen lika viktig för att åstadkomma en lyckad marknadsföring. Att inte lyckas med 

marknadsföringen av videon kan vara ett resultat av att innehållet blir för tråkigt för 

målgruppen eller om den är för lång för ett internetmedium. Även om det är smart att 

marknadsföra video via olika sociala nätverk förespråkas inte vilket nätverk som helst.  

Man bör inte slumpmässigt välja nätverk utan att ha i åtanke att alla nätverk har 

olika användare. Dock påpekar författarna att de största sociala nätverken så som Fa-

cebook och MySpace erbjuder goda förutsättningar för marknadsföring (Serapio & 

Fogg, 2009). Ett annat socialt nätverk som är en god plats för marknadsföring är 

YouTube, som har visat sig vara oerhört populär i näringslivet. Första månaden fick 

sajten ungefär tre miljoner besökare och idag är den på topp 10 på webben. YouTube 

har mer än 146 miljoner besökare per månad där varje besökare tittar på mer än en 

video vilket ger mer än två miljarder videos per dag. Detta innebär att 40 % av alla 

videor ses på nätet vilket visar på att YouTube är en plattform som möjliggör goda 
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förutsättningar för marknadsföring. Att bestämma sig för att marknadsföra via 

YouTube kan ge ett stort lyft och fånga en stor publik utan större ekonomiska utgifter 

(Miller, 2011). 

YouTube är en marknadsförares drömkanal. Miller (2011) menar bland annat att 

en kort video kan ha stora positiva effekter på en hemsidas trafik för att konsumenter 

tycker om att titta på videoklipp. I dagens samhälle väljer konsumenterna hellre att 

titta på ett videoklipp än att läsa en textbaserad reklam. Varför detta är fallet går att 

spekulera kring.  En video sätter igång fler sinnen hos användaren i och med att man 

tittar samtidigt som man lyssnar. Det känns troligtvis mer levande än en text eller bild 

och har mycket större förutsättningar för att skapa bredd och dynamik. Vidare fram-

hålls att även tid är en viktig faktor som gör att video är att föredra framför textbase-

rad reklam. På så kort tid som tre minuter kan en konsument få innehållsrik informat-

ion på ett underhållande sätt. 

Författaren lyfter vidare fram olika kriterier för vad en reklamvideo bör uppfylla 

för att vara framgångsrik. Ett viktigt kriterium rör själva innehållet. Han menar att när 

man skapar en reklamvideo för att marknadsföra sitt företag, varumärke, produkt eller 

tjänst ska man tänka på att videon ska innehålla underhållning, utbildning eller ett in-

formationsvärde. Det finns således enligt Miller (2011) en god chans att din video 

lyckas om den underhåller, utbildar eller informerar mottagaren. 

3.2 Visuell kommunikation  

Det är inte endast privatpersoner som utnyttjar stora sociala medier såsom Facebook. 

Sociala medier ger även företag en bättre chans till kommunikation och större ut-

rymme att synas via annonsering. Det möjliggör kommunikation som når ut till deras 

kunder direkt för att ge maximal kontakt med mottagaren. Text och tal kombineras 

med bilder, ljud och grafisk form. Enligt aktuell forskning används bilder som ett red-

skap för att förstärka den informationen som ges. Således har detta blivit den nya 

språkformen (Sjögren, 2009).  

Studier har visat att webbsidor som endast använder text inte lyckas att ge besö-

karen en upplevelse eller närvarokänsla (Hong & Tsai, 2009). Den gamla retoriken 

har applicerats till nutiden och medieretoriken har vuxit fram. Retoriken är läran om 

hur man effektivast använder de språkliga uttrycksmedel som står till buds. Läran kan 

användas på en given plats så som i en föreläsningssal men likaväl som vid publice-

ring av bilder på en hemsida. Det är avsändarens uppgift att uttrycka det som skall 
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framföras med hjälp av en bild så att mottagaren kan uppfatta bilden för att ta emot 

och tolka på sitt eget sätt. Ofta är det fotografen som styr bildens uttryck genom olika 

bildvinklar, positioner, bildkonstruktioner och miljöer etcetera (Carlsson & Kopper-

feldt, 2003). 

För att beröra bildens betydelse kan det klassiska talspråket tas upp ”en bild säger 

mer än tusen ord”.  Information som ges i visuell form är ett starkt marknadsförings-

verktyg (Hong & Tsai 2009). Detta går långt bak till retorikens tid då antikens talare 

fick lära sig att använda bilder i sina tal. Vid tillfällen då ord inte kunde förmedla eller 

beskriva något användes bilder till berättandet istället. Massmedieretoriken myntades 

av forskaren Bengt Nerman och påminner om den klassiska retorikens medel “kons-

ten att övertyga” (Carlsson & Kopperfeldt 2003). Medieretoriken är det medel som 

används för att sträva efter att beröra, intressera och engagera mottagaren för att ge 

denne en upplevelse.  

Bilden i kontexten av reklam eller kommunikation finns i huvudsyfte för att över-

tala mottagarna till att köpa produkten eller tjänsten. Bildens uppgift är att väcka 

uppmärksamhet för att vidare skapa ett intresse som leder till ett behov som förhopp-

ningsvis leder till ett köp. En viktig del i ett framgångsrikt företag ur medieretorikens 

synvinkel är ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke har en stil, karaktär och per-

sonlighet. Ett varumärke skapas av en image och denna image ska som mål kunna re-

presentera varumärket alldeles självt. En image tas fram i en reklam med hjälp av en 

bild och andra grafiska delar i en komposition. Det är alltså på så vis som en identitet 

skapas (Carlsson & Kopperfeldt, 2003). 

3.3 Varumärke och identitet 

Det finns en oenighet mellan experter när det kommer till definitionen av ett varu-

märke (eng. brand). Den klassiska definitionen som Kapferer (2008) anvisar från 

Keller (1998) är att ett varumärke är en uppsättning mentala associationer som kon-

sumenten känner och som ökar det upplevda värdet av en produkt eller tjänst. Dessa 

associationer bör vara unika, starka och positiva. Schmitt (1999) definierar ett fram-

gångsrikt varumärke som ett namn, symbol, design eller en kombination av dessa som 

belyser att produkten eller tjänsten som tillhör en viss organisation att ha en hållbar 

differential fördel. Branding har blivit en strategisk fråga bland flera företag och i 

stort sett alla typer av organisationer eller till och med personer vill nu bli hanterade 

som varumärken (Kapferer, 2008).  
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För att skapa ett tydligt varumärke bör alla verksamheters organisatoriska delar signa-

lera samma budskap som produkten eller tjänsten. Att skapa en lätt identifierbar logo-

typ och upprätthålla en enhetlighet i stil och design kan bidra till stöd av varumärket. 

Detta omfattar även stilen på webbplatsen, vilket bör förmedla det som företaget vill 

förmedla (Melewar et.al., 2012).  

Förutom att skapa ett tydligt varumärke bör man också som företag tänka på att 

skapa sig en unik identitet. Företagsidentitet har lockat allt större intresse för forskare 

och yrkesutövande under de senaste decennierna (Melewar et. al., 2012) och ett inter-

nationellt företags personlighet och identitet är den största faktorn i konsumenternas 

val mellan dess produkter och andras (Eales, 1990). Identiteten ger uttryck för företa-

gets etiska normer, mål och värderingar och presenterar en känsla av individualitet 

som kan bidra till att skilja organisationen inom dess konkurrensutsatta miljö (Van 

Riel & Balmer, 1997). 

3.4 Webbsida  

När man ska designa en webbsida kan man ha ett fåtal viktiga synvinklar att tänka 

utifrån. Enligt Benyon, Turner och Turner (2005) ska man fokusera på vad design är 

och hur man ska göra den. Tekniken och hur det interaktiva systemet ska vara utfor-

mat, vilka människorna är som ska använda sig av systemet och hur man underlättar 

för dessa människor med hjälp av designen, aktiviteterna och kontexten.  

I en designprocess är vägen till färdig slutprodukt lång och man får vara beredd på 

att ständigt utföra användartester för att utveckla webbsidan under projektets gång. 

Just design syftar på flera olika delar för att skapa en webbsida. Man måste tänka på 

strukturen på hemsidan, placering av olika funktioner, färgvalen, strukturen och navi-

gationen och allt detta ska sedan itereras, utvärderas och utvecklas under processens 

gång. Inom användarcentrerad design har Wodtke (2003) gjort en liten checklista man 

kan använda sig av: 

     

• Ta reda på vem sidan är till för 

• Prata med dessa människor          

• Designa sidan för dem          

• Testa en prototyp av webbplatsen med användarna          

• Förändra designen efter vad du har lärt dig     

• Testa slutdesignen med användarna 
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Användartester på webbsidan görs för att få feedback och synpunkter på hur den kan 

förbättras av potentiella användare (Krug, 2000). Man ber då testpersonerna att ”tänka 

högt” medan de får testa webbsidans funktioner samt under testets gång anmärka på 

möjliga designfel eller liknande. En av de som designat webbsidan kommer leda an-

vändaren att utföra användartestet samtidigt som en till person endast sitter och an-

tecknar vad användare tänker ut högt, samt vad de gör under testets gång. Det kan 

även vara användbart att dokumentera i form av videofilmning eller ljudinspelning för 

att vara säker på att man subjektivt kan analysera resultatet. 

4. Metod  

4.1 Kartläggning  

För att samla in empirisk data till vår studie har vi delvis valt att använda en kvantita-

tiv datainsamling. Vi har gjort en kartläggning av åtta nationella och internationella 

DJ webbsidor. Kartläggningen har fokuserats på att undersöka rubriker de har på sin 

meny samt vilken information de väljer att visa. Vi har även undersökt vilka social 

medier de väljer att koppla till sina sidor. Detta för att skapa en förståelse för hur 

marknadsföring via digitala medier ser ut idag. Vi har fokuserat på att få denna in-

formation från de andra DJ sidorna för att inspireras och kunna jämföra dessa sidor 

med varandra och försöka hitta gemensamma nämnare. Vi valde att utnyttja denna 

metod då det tillät oss att på ett strukturerat sätt få en insyn i relevanta menynamn för 

att på så vis möjliggöra en jämförelse mellan de åtta webbsidorna. 

 
Utgångspunkten för kartläggningen av webbsidorna har varit följande:       

• Vad finns det för menynamn? 

• Vilken information de har valt att ha med på webbsidan (bilder, video, textba-

serad information)? 

• Vilka sociala nätverk använder de sig av?	  

4.1.1 Urval för kartläggning  

Vi valde att kartlägga tre stycken DJ's som var från Sverige för att de har samma mål-

grupp och publik som HKOCHD. Sedan valde vi fem stycken DJ's som var världs-

kända och som arbetar internationellt. Vi bestämde oss för att studera dessa eftersom 

att vi ville kunna jämföra och analysera om det var någon skillnad mellan det svenska 
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och internationella sättet att marknadsföra sig och för att analysera ifall det fanns nå-

got som var återkommande bland dessa webbsidor.  

4.2 Kontextuell intervju  

Vi har även valt att använda en kvalitativ metod för att undersöka användarnas tankar 

kring webbplatsen vi har byggt upp. Vi bestämde oss för att göra en kontextuell inter-

vjumetod vilket är en metod där man kombinerar observation med att ge uppgifter och 

ställer frågor i ”rätt kontext” (Beyer & Holtzblatt, 1999). Tanken bakom denna kom-

bination mellan observation och intervju är att skapa en allmän grund av användarnas 

tankar. Genom att observera personerna samtidigt som vi intervjuar dem kan vi an-

passa följdfrågorna efter användningssituationen (Beyer & Holtzblatt, 1999).  

Det finns två olika angreppssätt inom observationer: ostrukturerade eller struktu-

rerade. Den strukturerade observationen är när du följer ett schema då du redan har 

fastställda företeelser. En ostrukturerad observation är när du inte har några företeel-

ser och bara jobbar för att få så mycket fakta som möjligt.  Oavsett vilket angreppssätt 

man väljer så går uppgiften ut på att observera och anteckna iakttagelserna objektivt 

och tolka informationen på ett så korrekt och objektivt sätt som möjligt (Bell, 2006). 

Den kontextuella intervjun fungerar som en semi-strukturerad intervju. Detta betyder 

att intervjuledaren utgår från en frågemall men inte behöver följa den strikt. Utifrån 

frågemallen och respondentens svar kan man sedan diskutera frågorna med intervju-

personen (Beyer & Holtzblatt, 1999). 

4.2.1 Urval för kontextuell intervju  

Eftersom kontextuell intervju är en kvalitativ metod så var syftet inte att få ett genera-

liserbart resultat utan målet var att få en ökad förståelse. Vid urvalet av testpersonerna 

ville vi analysera uppfattningar av både potentiella kunder men även av privatperso-

ner som skulle tänkas komma i kontakt med sidan. Vi valde därför att genomföra an-

vändartestet med två DJ-bokare samt två personer som inte har så mycket erfarenhet 

av DJ-branschen.        

4.3 Fenomenografisk analys  

Som vi tog upp i teoriavsnittet så är det nödvändigt att göra användartest på webbsi-

dan för att få feedback och upptäcka eventuella brister som bör revideras. Vi valde 

därför att göra ett användartest på den första versionen av webbsidan. För att analy-
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sera den respons vi fick genom användartesterna använde vi den kvalitativa forsk-

ningsmetoden fenomenografi där man fokuserar på uppfattningar. En uppfattning är 

dock inte statisk utan beror på kontexten vilket betyder att man kan ha olika uppfatt-

ningar om samma fenomen vid olika tillfällen. Fokus ligger inte på vad som är sant 

eller falskt – utan vad som är sant för den individen (Alexandersson, 1994). Uppfatt-

ningar uppstår i relation till ett visst fenomen (Limberg, 1998). Detta betyder att en 

uppfattning av en webbsida, bild eller ett videoklipp alltså är beroende av det faktiskt 

existerande mediet i sig.  

Vid sammanställningen av en fenomenografisk studie sammanställs de svar man 

får i olika beskrivningskategorier.  Man utgår inte ifrån några givna kategorier utan 

beskrivningskategorierna blir ett resultat av analysen (Uljens, 1989). Beskrivningska-

tegorierna består av uppfattningar med liknande karaktär där flera uppfattningar fogas 

ihop till en kategori (Alexandersson, 1994). 

4.4 Procedur 

4.4.1 Tidsplan  

En tidsplan är ett synligt bevis på hur projektet kommer att drivas och kan användas 

som stöd för uppföljning och kvalitetsgranskning genom projektet (Tonnquist, 2006). 

Genom att dela upp alla aktiviteter som skulle utföras i examensarbetet hade vi skapat 

ett PERT-diagram (se bilaga 1) som står för Program Evaluation and Review Techni-

que och är en metod som representerar de olika aktiviteterna i grafiskt förhållande till 

varandra. Med hjälp av dessa kunde vi se hur projektet skulle drivas men även an-

vända denna som stöd för fullföljning genom hela projektet. 

4.4.2 Inledningsfasen  

Den initierande fasen började med ett första möte med uppdragsgivarna där vi gick 

igenom hur webbsidan såg ut i dagsläget och vad de hade för vision och önskemål. Vi 

diskuterade även vad som skulle levereras samt fastställde att vi skulle använda Fa-

cebook som ett forum där vi kunde kontakta uppdragsgivarna. 

4.4.3 Planeringsfasen  

När vi hade kommit förbi den initierande fasen började vi med att organisera oss i 

gruppen och delade upp oss i olika projektroller. Vi var överens om att vi helst ville 

ha en roll i projektet som vi tyckte att vi hade mest kunskaper i av den anledningen att 
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det skulle gå så smidigt som möjligt samtidigt som vi kunde fördjupa oss i det ämnet 

som vi tyckte var mest intressant. Den första arbetsrollen som vi diskuterade var pro-

jektledarrollen. En projektledare har bl.a. i uppgift att upplysa om olika faser i ett pro-

jekt samtidigt som denna ska organisera och planera projektet (Tonnquist, 2006). Ef-

tersom vi var fyra personer som skulle skriva arbetet tyckte vi att denna roll var bety-

delsefull för att minska risken att glömma bort viktiga faser i arbetsprocessen men 

samtidigt se till att vi inte gjorde samma sak. Vi fördelade sedan projektet enligt ne-

dan, i mindre delprojekt där alla hade olika ansvarsområden. 

 

• Projektledning/Marknadsföringsguiden – Jessi Calisir. Uppgift: att leda 

projektet och skapa guiden med marknadsföringstips. 

• Webbsidan – Gabriella Ekman. Uppgift: att programmera och designa webb-

sidan. 

• Film – Narin Özkeskin. Uppgift: att ha hand om dramaturgi, filmning och re-

digering av en showreel som ska publiceras på webbsidan. 

• Foto – Jiyan Duran. Uppgift: att fotografera och behandla bilder som ska pub-

liceras på webbsidan. 

4.4.4 Produktionsfasen  

Genom hela projektet har vi skrivit en loggbok om vad vi har gjort när vi har träffats i 

och utanför skolan. Loggboken har blivit en viktig del av materialet i projektet för ar-

betet med rapporten då vi har kunnat bläddra tillbaka i våra anteckningar och tänka 

igenom vad vi har gjort och lärt oss under arbetets gång. All dokumentation har skett 

genom ”Google docs” som är en slags näthårdisk där man kan dela filer med andra. 

Under hela projektets gång har vi även haft kontinuerliga avstämningar med 

HKOCHD för att få feedback och synpunkter på det vi producerat.  

4.4.5 Avslutande fasen  

I den avslutande fasen överlämnade vi våra färdiga slutprodukter till uppdragsgivaren. 

4.5 Guiden för marknadsföring på webben  

Vid det första mötet med uppdragsgivarna kom vi tillsammans fram till att de skulle 

vara i behov av en marknadsföringsguide tillsammans med webbsidan. Denna guide 

var inget som de ville att vi skulle lägga för stort fokus på utan genom denna ville de 



	   21	  

endast ha kortare tips på vad de skulle tänka på när de sedan skulle behöva uppdatera 

sin internationella hemsida efter projektets avslut. Vi gick tillsammans igenom vad de 

tyckte var användbart att ha med i guiden och kom fram till fyra huvudpunkter: 

 

• Varumärke 

• Image 

• Sociala medier 

• Digitala medier 

 

Den första fasen av detta delprojekt gick ut på att skapa sig empiri kring de fyra hu-

vudpunkterna vilket skedde genom kartläggningen (se bilaga 2) samt litteratursökning. 

Vi kontaktade även tre personer som var engagerade i nattklubbslivet för att få tips på 

vad de ansåg att vara effektivt i marknadsföringssyfte. Anledningen till varför vi kon-

taktade just dessa personer var dels för att de jobbade internationellt och för att de 

hade erfarenhet inom den bransch vi försökte marknadsföra. Dessa kontakter hade vi 

erhållit dels genom en kurskamrat men också genom HKOCHD. Det som var gemen-

samt för dessa kontaktpersoner var deras tips om att man skulle marknadsföra sig med 

den musik man spelar genom bilder, videoklipp eller mp3-filer för att sedan nå ut till 

bloggar och journalister. Anledningen till att detta skulle vara ett effektivt sätt att 

marknadsföra sig var att de upplevde att bokare önskade få en bild av ett DJ-kollektiv 

innan de bestämde sig för att göra en bokning. Precis på samma sätt som de skulle 

vilja se en bild eller video på en produkt. 

När vi hade fått tillräckligt med tips för att skriva guiden hade vi en andra av-

stämning med uppdragsgivaren där vi hade sammanfattat de tips vi kände var mest 

relevanta för dem och om det fanns något som de tyckte att vi behövde lägga till. De 

verkade dock nöjda med de tips vi hade tagit fram och kunde börja med dokumentat-

ionen av guiden. Dokumentationen skedde i Adobe Indesign som är ett datorprogram 

för skapande av layouter till tryck saker som exempelvis tidningar och broschyrer 

men även layouter för olika publikationer på Internet (Indesign.se, 2012).   

4.5.1 Film  

Förarbetet innan filmningen bestod av planering gällande var, när och hur vi skulle 

filma.  I samtal med HKOCHD bestämdes att vi skulle närvara vid tre olika spelning-

ar då det var dessa som var planerade under den aktuella tiden. För att få inslag och 
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inspiration i hur man kan utforma en reklamvideo utforskade vi olika sådana vide-

oklipp inom kategorin musik och DJ:ande. Därefter diskuterade vi vilken känsla som 

vi önskade förmedla med videon. En viktig punkt var att de på videon skulle framstå 

som utåtriktade och “coola”. Målet var att visa dem som en grupp som har förmågan 

att få igång ett helt dansgolv med sin energiska attityd och göra detta på ett levande 

sätt.  Tittarna skulle med videon få en känsla för vilka HKOCHD är. Innan vi påbör-

jade inspelningarna bestämde vi hur lång videon skulle vara. Vi bestämde även vilka 

scener som vi önskade ha med och inför varje spelning utformade vi en lista på scener 

som vi skulle filma. De scener som ingick var när HKOCHD spelade vid DJ-båset, 

gäster som dansade på dansgolvet, DJ:na var för sig och DJ:na ihop. 

Därtill förekom en hel del improvisation på plats på spelningarna för att inte 

missa scener som var viktiga för videofilmen. Dessa var i synnerhet vid tillfällen då 

det förekom mycket folk vid en särskild plats eller när DJ:na rörde på sig och vi följde 

efter. Improvisation var en förutsättning eftersom det inte går att i förväg förutspå 

handlingar och för att få så bra material som möjligt. 

Vi filmade med en Canon 550D systemkamera som filmar i full HD med storlek 

1920x1080ps och 24fps (frame per sek). Vi använde oss av två olika optiker. En var 

en 55mm optik som filmar närbild där man kan justera skärpan och den andra hade en 

optik på 18-135mm som filmar i en vidare bild. Vi valde att använda denna system-

kamera till att filma för att den är lätt att hålla i, särskilt i en klubbmiljö med mycket 

människor. För redigering använde vi Adobe Premier, vilket är det videoredigerings-

program som fanns tillgängligt. Redigeringsarbetet bestod av tre olika faser, en så kal-

lad 3 stegs redigering. Först granskade vi all inspelat material för att sedan välja ut de 

scener som passade den känslan som vi villa förmedla.  

Parallellt med detta inledande steg bestämdes vilken musik som skulle ingå i vi-

deon, vilket förklaras mer ingående nedan. Vi placerade sedan alla scener på en unge-

färlig position på en tidslinje. Därefter påbörjade vi arbetet med att matcha filmse-

kvenser med musiken. Vad gäller musiken till videon bad vi HKOCHD att göra en 

musikmix med de fyra låtarna som de tyckte representerade dem bäst och samtidigt 

välja ut de delar som är bäst i låtarna som de skulle vilja ha med. De fick instruktion-

en att den inte skulle vara längre än två minuter. Varför vi ville att de skulle göra låten 

var för att det är de som mixar musiken och att det är det vi säljer och vill marknads-

föra dem med. Därför är det viktigt att det blir professionellt. 
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4.5.2 Foto  

Redan vid det första officiella mötet med uppdragsgivarna kom vi överens om att vi 

bör anordna en fotograferingssession med HKOCHD. Vi som uppdragstagare har in-

nan projektets start varit på HKOCHD spelningar och upplevt deras Dj stil. Förutom 

en intresseväckande och egen Dj stil har tjejerna i HKOCHD även en speciell stil till 

utseendet. En som bara kan beskrivas med bild. Och enligt aktuell forskning används 

bilder som ett redskap för att förstärka den informationen som ges (Sjögren, 2009). 

Studier har visat att information som ges i textform på bland annat webbsidor inte 

lyckas med att ge besökaren en upplevelse eller närvarokänsla (Hong & Tsai, 2009).  

Så med det som syfte planerade vi in en dag för en fotograferingssession med 

HKOCHD. Som förarbete sökte vi efter inspirationsbilder inför fotograferingen. Vi 

sökte efter bilder som på bäst sätt uttrycker HKOCHDs stil, vilket vi uppfattar som 

väldigt kontrastrik. Vi frågade även HKOCHD om ord som de tycker beskriver deras 

stil bäst och använde dessa som sökord. Det var ord som maskulin, kvinnlig, rå, 

styrka, hippie och kärlek. Av de valda bilderna utifrån vår inspirations research gjorde 

vi en moodboard (se bilaga 5). När moodboarden var klar skickade vi den till upp-

dragsgivarna som fick godkänna och komma med synpunkter. De godkände 

moodboarden direkt men saknade lite punk i moodboarden. Vi reviderade därefter 

moodboarden efter deras synpunkter. 

I och med att ingen av oss anordnat en fotosession tidigare så sökte vi efter tips 

på internet. Vi tittade på ett antal guider för att utbilda oss inom fotografering. Vi an-

passade sökningen efter hur vi hade tänkt hålla fotograferingssessionen. Vi visste ex-

empelvis att vi skulle fotografera utomhus så vi sökte efter tumregler för fotografering 

utomhus. Vi sökte även efter guider om användning av den systemkamera som vi 

skulle använda på fotograferingssessionen. Efter detta åkte vi ut för att hitta platser 

och miljöer som vi skulle fotografera på.  

Innan vi åkte ut hade vi sökt efter platser som vi tyckte var bra miljöer att foto-

grafera på. Vi valde platser utefter moodboarden. Vi ville ha miljöer som skapar kon-

trast till HKOCHD och som tar fram deras stilar väl. Exempelvis var fotografering av 

HKOCHD på en grön plats när de har goth liknande kläder en idé. Självklart var vi 

även tvungna att se till att det var platser där fotografering tilläts och var möjlig. Vi 

bestämde oss för att fotografera på fem olika platser. Antalet valdes efter tid och 

webbsidan. Anledningen till att vi anpassade antalet platser efter webbsidan var för att 
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på webbsidan skulle det finnas nio små rutor med en bild i varje rutan som inte skulle 

likna varandra allt för mycket. Vi önskade inte ha en bild med samma klädsel och 

bakgrund i två rutor. Dock kunde vi ha samma bakgrund flera gånger om klädseln var 

olika. Efter att vi fastställt de platser som vi skulle använda under fotograferingen 

skrev vi ett schema som skulle användas under fotograferingen för att inte förlora tid. 

I schemat fanns information om platserna som vi skulle fotografera på, i vilken ord-

ning vi skulle fotografera, vilka kläder som HKOCHD skulle ta med sig och tips på 

vad vi behöver tänka på under fotograferingen. Exempelvis att fota ur flera olika 

vinklar och perspektiv. I schemat lämnade vi även rum för spontanitet. Detta var bra i 

och med att vi inte besökte alla platser som vi planerat eftersom att vi spontant kom 

att upptäcka tre platser som inte ingick i vår initiala plan. 

Vi behandlade alla bilder i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop. Stra-

tegin för bildbehandlingen som reklambyrågrafiker var att gå efter främst moodboar-

den till den del som det gick och sedan efter eget tycke (Lähilahti, 2003). Men strate-

gin för bildbehandlingen som fotograf var att behandla alla bilder så att alla följer 

samma tråd i färg, ljus och storlek. Exempelvis kunde vissa bilder vara väldigt kalla i 

ljus och färg medan andra var väldigt varma, vi drog alla till samma nivå (Lähilahti, 

2003). Efter bildbehandlingen och innan publicering fick HKOCHD godkänna bilder-

na, vilket de gjorde. 

4.5.3 Webbsida  

När vi första gången hade möte och brainstormade kom vi ganska fort fram till vad 

det var vi ville producera, leverera och få ut av detta examensarbete. Vi bestämde att 

en kortfilm skulle göras, att vi skulle ha fotograferingssessionen samt att en webbsida 

skulle göras för att marknadsföra HKOCHD internationellt. Vi ville med dessa hjälp-

medel skapa fokus på DJ-kollektivet och på deras framtida webbsida, då de personlig-

en har tidigare erfarenhet av att foto och film drar mycket läsare och besökare. För 

webbsidans del började vi med att undersöka andra aktuella och internationella samt 

svenska DJ's webbsidor för att kartlägga och analysera uppbyggnaden på webbsidorna, 

hitta återkommande faktorer eller funktioner, samt se vad för information de delar 

med sig på sidorna. 

Vid val av plattform valde vi att vi skulle bygga webbsidan i Wordpress utifrån 

mest lämpade programmeringsperspektiv. Detta på grund av att man som webbdesig-

ner har extremt stor frihet i uppbyggnaden av webbsidan då WP är en mjukvara med 
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öppen källkod. Detta innebär att koden för webbsidan är öppen för alla och därmed 

kan man som användare hitta koder, dela med sig av koder och kopiera för att bygga 

sin egen sida. Det är väldigt sällan man behöver skriva egen kod då det mesta redan 

finns ute på webben, vilket är en av de stora fördelarna med att ha öppen källkod. 

Man kan då i princip göra vad som helst med webbsidans utseende och funktion 

(Wordpress, 2012). 

När vi sedan skulle bestämma oss för hur det grafiska gränssnittet skulle se ut, 

blev det naturliga valet för oss ett portfolie-tema. En portfolie brukar användas för att 

presentera ett arbete exempelvis med hjälp av små bilder eller illustrationer. Det vi då 

fick börja med var att köpa det domännamn vi ville ha på WP, det självklara valet var 

till en början att vi skulle köpa www.hkochd.com. Då namnet Håll Käften Och Dansa 

inte funkar internationellt valde vi att använda deras officiella förkortning HKOCHD 

och .com då det är en av de största internationella domänerna. Även fast vårt första 

val av domännamn var .com beslutade vi oss för att använda .org istället då vi upp-

täckte att det skräddarsydda temat vi valt att ha på vår webbsida endast stödjs av .org. 

Webbsidan levererades med högkvalitetsbilder tagna och behandlade av oss samt en 

högkvalitetsfilm som vi filmat och klippt tillsammans med musik som HKOCHD 

mixat ihop.  

Vi gjorde skisser för hur vi ville att designen skulle se ut på webbsidan baserat på 

ett WP tema som vi hittade kallat Portfolium. Designen skulle då vara följande; en 

framsida bestående av en meny med Home, Bookings och Contact samt logga i he-

adern och 3 x 3 bilder. Efter analysen av kartläggningen vi gjorde på andra DJ's 

webbsidor bestämde vi att de menyerna som skulle finnas med och som var relevanta 

var Home (i form utav loggan), Biography, Showreel, Bookings och Contact Us. Lofi-

prototypen gjordes i Photoshop för att ge oss en bild av hur vi skulle kunna infoga 

material från videon vi skulle filma och fotosessionerna vi skulle göra med HKOCHD 

på bästa sätt (se bilaga 4).  

HKOCHD logotypen ligger statiskt i början av sidan med en meny under. Menyn 

består av fem menynamn till fem olika sidor. Dessa är Home, Biography, Showreel, 

DJ gigs och Contact us. På första sidan, alltså “Home” finns tre spalter i olika storle-

kar under menyn. Spalten längst till vänster är störst och i den spalten ligger nio olika 

miniatyrer bilder på HKOCHD om 3*3. Varje bild är klickbar och för besökaren vi-

dare till en sida som innehåller fler bilder i större storlek. Varje bild har en egen sida 

som besökaren skickas till vid klick. I mittenspalten finns en liten bild på HKOCHD 
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och en kort text som presenterar HKOCHD på engelska. I den högra spalten finns gra-

fiska ikoner för olika sociala medier som HKOCHD är aktiva på. Vid ett klick på re-

spektive grafisk ikon skickas besökaren till HKOCHDs sida på respektive social kanal. 

Vidare på Biography sidan finns en bild och en text om HKOCHD. I Showreel sidan 

finns en video på HKOCHD som vi själva har filmat och klippt ihop. Denna video är 

kopplad till HKOCHDs egna YouTube kanal. I DJ gigs finner besökaren både fram-

tida och föregångna HKOCHD spelningar listade. De föregångna är överstrykta för 

att skapa tydlighet. I Contact us finns en bild på respektive HKOCHD medlem, här 

hittar besökaren även kontaktuppgifter till HKOCHD. 

4.5.4 Marknadsföringsguiden  

Marknadsföringsguiden bestod av en pdf-fil (se sista bilagan) med tips på vad 

HKOCHD bör tänka på när de marknadsför sig själva i framtiden. Den inleds med ett 

omslag som består av HKOCHDs logotyp och en bild som föreställer jordens sju 

världsdelar i logotypens färger: gul, röd, blå och grön. Därefter kommer guidens olika 

kapitel “Branding och image”, “Sociala medier” och “Digitala medier”. Varje kapitel 

innehåller bilder som är relaterade till texten. 

5. Resultat  

5.1 Kartläggning  

Vi har analyserat åtta olika webbsidor för i dagsläget arbetandes DJ's både i Sverige 

och internationellt. Vi tittade på vilken information de förmedlar via sin sida samt 

vilka faktorer som var återkommande. De tre svenska DJ's vi valde att undersöka var; 

Mahoyo, Rebecca & Fiona och Safari Sound, de fem internationella och världskända 

är; Tiesto, Avicii, David Guetta, Deadmau5 och Swedish House Mafia. 

Det vi kunde konstatera genom kartläggningen (se bilaga 2) var att de internat-

ionella DJ'sen hade fler menynamn och mer information på sina webbsidor. Sju av 

åtta DJ's hade en kort förklaring om vem/vilka de är (biography/about). Menynamnen 

Event/shows/gigs/tour innehöll samma typ av information vilket var om genomförda 

eller framtida spelningar men hade olika benämningar och fanns på sju av åtta webb-

sidor. Fyra DJ's valde även att ha med “News” där de uppdaterar den senaste inform-

ationen gällande deras arbetskarriär.  Två DJ's valde att visa den senaste information-

en om dem i bloggform under menyn “Blog”.  
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Sex av åtta DJ's har även med menynamnet music/discography vilket innebär att de 

säljer eller erbjuder förhandslyssning av deras egenproducerade eller mixade musik. 

Fem DJ's valde att presentera sig själva eller sin musik med hjälp av videoklipp. Alla 

DJ's har valt att ha med en bild på sig själva men det är fyra av åtta DJ's som har med 

menynamnet “Photos/Gallery” där man kan bläddra bland olika bilder på dem. Fyra 

DJ's hade även en Shop/Store där man kunde köpa olika produkter som till exempel: 

kläder, smycken och CD-skivor med deras musik. Andra menynamn som kunde före-

komma var Login, Managment, Pressinfo, Promo, Release, Fan-connect och forum. 

Dessa menynamn var dock inte återkommande på alla webbsidor. 

5.2 Sociala medier  

Vi kollade även på huruvida dessa DJ's använder sig av sociala medier och det som 

alla DJ's hade gemensamt var att de hade en koppling till Facebook och Twitter. Man 

hade möjligheten att gilla de på Facebook och följa de på Twitter.  Google+, ett nå-

gorlunda nytt socialt nätverk som till viss mån liknar Facebook, är inte lika populär i 

denna kartläggning då endast en använde sig av Google+. Spotify, iTunes och Beat-

port är tjänster där man kan lyssna på musik och är en onlinebutik för musikköp. De 

som använder sig av dessa tjänster är Deadmou5, David Guetta och Swedish House 

Maffia. Soundcloud är en plats där användare kan ladda upp sin musik och användare 

av denna tjänst är Mahoyo och Safarisound. Fem av åtta DJ's använder YouTube som 

är ett socialt nätverk där användare själva laddar upp videoklipp och på så vis delar 

med sig. Myspace är en engelskspråkig plats på nätet som låter användare dela med 

sig av musik, blogga, lägga upp bilder etcetera. Två av åtta DJ's använder Myspace. 

5.3 Användartest  

Vi valde att använda oss av ett datorprogram som heter iShowU vid genomförandet 

av intervjun. Programmet spelar in ljud samt det som sker på skärmen (iShowU ). An-

ledningen till att vi valde att använda oss av iShowU var för att det är ett diskret sätt 

att samla in information och att den underlättade för oss att gå tillbaka, sammanställa 

och analysera informationen. Genom intervjufrågorna som vi ställde till deltagarna 

ville vi ta reda på de upplevelser som de kände när de navigerade runt på webbsidan 

(se bilaga 3). Den fenomenografiska analysen inleddes med att vi skapade beskriv-

ningskategorier med de upplevelser som var återkommande från våra respondenter. 

Därefter sammanställde vi dessa via grupperingarna nedan. 
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5.3.1 Film  

5.3.1.1 Bristande information 

Två deltagare saknade liveprat i filmen men de tyckte att det vore kul att få höra hur 

det kunde låta under en spelning eller hur de skapade en festfylld stämning. En delta-

gare trodde att det skulle dyka upp information om HKOCHD i filmen om vad de har 

gjort och vart de har spelat tidigare. Deltagaren tyckte att det skulle vara tydligare ifall 

man fick lite mer information om vad de erbjuder, exempelvis vad för sorts musik de 

spelar. Han tyckte att man bara såg hur det var på deras spelningar. En av våra delta-

gare tyckte att när man kollade på showreelen på deras hemsida så förstår man vad 

showreelen handlar om men om man hamnar på den via YouTube så kan det vara 

otydligt om vilka eller vad dem är. Det var även oklart om vilka eller hur många DJ's 

som ingick i HKOCHD. 

5.3.1.2 Tydligt budskap 

Ett fåtal deltagare upplevde att syftet med showreelen var att visa roliga tjejer som har 

kul när de jobbar och att de utstrålar energi. Det framgick även att deltagaren tyckte 

videon framhävde hur de var som personer och att de verkade vara ”äkta”.  En delta-

gare tyckte att showreelen visade att man kunde ha kul och inte vara seriös hela tiden 

men ändå vara bra på det man gör. Något som var tydligt genom filmen var att man 

förstod att den presenterade ett DJ-kollektiv. Tre av våra deltagare upplevde att musi-

ken fanns med i filmen för att man skulle få en uppfattning om vilken sorts musik de 

spelade. 

5.3.1.3 Filmens tidsförlopp  

En deltagare upplevde att filmen var lite för lång och att den kunde kortas ner några 

sekunder. Han påpekade dock att den inte ska vara för kort heller eftersom detta 

kunde tolkas som att man inte hade tillräckligt bra material att visa. Tre av fyra delta-

gare uppfattade att längden på filmen var bra där en av deltagarna tyckte att vi ”precis 

har nått gränsen”. Han menade att människans uppmärksamhetsgräns inte sträcker sig 

längre än längden på vår showreel. En deltagare upplevde att musiken i filmen var så 

bra att hon till och med hade velat ha filmen längre just för att kunna lyssna på låtarna. 
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5.3.1.4 Emotionell upplevelse 

En	  av	  deltagarna	  kände	  att	  dansen	  kändes	   lite	   för	  överdriven	  för	  hans	  stil	  men	  

ändå	  gav	  honom	  lusten	  att	  gå	  på	  en	  spelning.	  Alla	  deltagare	  upplevde	  att	  det	  såg	  

ut	  som	  att	  personerna	  i	  filmen	  hade	  roligt.	  En	  av	  dem	  upplevde	  även	  att	  hon	  fick	  

pulskänslan.	  Hon	  upplevde	  även	  HKOCHD	  som	  aktiva	  tjejer	  ”som	  faktiskt	  håller	  

käften	  och	  dansar”.	  Hon	  blev	  även	  glad,	  peppad	  och	  ville	  höra	  dem	  spela	  live.	  Alla	  

våra	   deltagare	   uppgav	   att	   de	   blev	   danssugna.	   En	   deltagare	   tänkte	   att	   filmen	  

skulle	  ha	  varit	  roligare	  att	  titta	  på	  för	  de	  som	  redan	  känner	  till	  HKOCHD.	  

5.3.2 Webbsida  

5.3.2.1 Bristande information 

Alla fyra deltagare fann menynamnet “Bookings” otydligt. Att man kan ha med en 

bild för att liva upp menyn “Bookings” anser två av fyra deltagare. Två av fyra tycker 

även att man kan vara tydligare i vilka spelningar som redan varit samt vilka som 

komma skall. Två av fyra tyckte att man kunde skriva lite mer information om 

HKOCHD, vilka de är, vad de gör och vart de kommer ifrån. En deltagare tyckte även 

att man skulle kunna lägga in lite mer färg, exempelvis färgerna från loggan för att 

liva upp sidan lite. Det framgår inte riktigt vad de heter tyckte en deltagare. 

5.3.2.2 Tydligt budskap 

Två av fyra deltagare tycker att webbsidan är stilren och tydlig samt finner det posi-

tivt att man kombinerar text med bild. En av dessa två blir även intresserad av att se 

fler bilder. Samtliga fyra deltagare anser att det är relevant att ha med sociala medier 

på webbsidan. En deltagare föreslår att man även borde fundera på att ha med Instag-

ram och Widdy utöver de vanligaste medierna, Facebook och Twitter.  En deltagare 

tycker att det är bra att man har alla bokningar listade för det ger intrycket av att 

HKOCHD har mycket erfarenhet och spelat mycket samt att det är bra att man har 

strykt över tidigare spelningar. En annan deltagare säger även att detta är bra för att 

man då vet när man kan få tag i HKOCHD-trion. En deltagare påpekar att man enkelt 

via Facebook kan dela med sig av informationen på webbsidan, en annan deltagare 

berättar att denna exempelvis skulle dela med sig av videon (showreel) då denne gillar 

att sprida saker via sociala medier. 
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5.3.3 Bilder  

5.3.3.1 Emotionell upplevelse 

Alla deltagare upplevde att bilderna var relevanta att ha med på hemsidan för att besk-

riva deras stil. En deltagare upplevde HKOCHD som tuffa och att bilderna såg artist-

iska ut. Hon upplevde även bildtexterna som ett bra komplement och att man märkte 

att texterna var anpassade till bilderna. En deltagare upplevde bilden med trucken som 

väldigt cool och att det såg ut som att de hade kul. 

“Bilderna på dem är coola och känslan jag får är “Craziness”, de ser ut som att 

de är tre galna tjejer. Man vill klicka på bilderna för att se om det finns fler.“ 

 

Tre av testpersonerna tyckte att logotypen var snygg. En deltagare kommenterade 

att färgerna på logotypen passade “deras stil”. En av deltagarna upplevde att bilderna 

var mer åt modellhållet men påpekade att detta verkade vara en del av deras stil och 

då kanske var vara helt rätt. En av testpersonerna saknade bilder på när HKOCHD var 

i en danssituation eller i en nattklubb. 

6. Diskussion  
Syftet med arbetet har varit att få en bredare förståelse av internationell marknadsfö-

ring via Internet med fokus på digitala och sociala medier. Innan projektets start så 

utfördes marknadsföringen av HKOCHD endast i Sverige, vilket var basen för företa-

get. Detta innebar att marknadsföringen av företaget inte varit tillgänglig för internat-

ionella besökare. I och med att vi ska skapade en webbsida med en .org-domän kunde 

vi göra den tillgänglig internationellt och utesluta att placera den i ett specifikt lands 

toppdomän. Detta innebär att vi inte har behövt följa ett specifikt lands lagar och reg-

ler men däremot följt de lagar som finns för det internationella toppdomänet “.org”. 

Användartestet visade att upplevelserna som deltagarna fick av webbsidan var att 

den var stilren och att det var positivt av vi hade kombinerat text med bild. Clark, 

Ezell, Clark och Sheffield (2009) menar på att flödet på en webbsida stärks då man 

kombinerar text och bild, vilket bekräftas av våra deltagares upplevelser. Detta är 

även tanken i skapandet av webbsidan då det är en del av designprocessen enligt 

Benyon, Turner och Turner (2005). Det är relevant att ha med sociala medier på 

webbsidan ansåg samtliga deltagare. En föreslog att man även skulle kunna ha Viddy 
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och Instagram utöver Facebook och Twitter som vi för närvarande har.  Andra inter-

nationella företag har även valt att marknadsföra sig genom sociala medier med fokus 

på Facebook och Twitter då dessa upplevs som ett nödvändigt marknadsföringsverk-

tyg (Elowitz & Li, 2009). Detta var något som vi efter kartläggningen av de olika 

webbsidorna tillhörande utvalda internationella samt svenska DJ's kunde styrka valet 

att använda oss av dessa två.  

I Elowitz och Li (2009) studie föreslogs Facebook som en viktig social kanal ef-

tersom spridning av information är lätt och massiv. I studien tar de upp hur de märkte 

att så fort en person gillade exempelvis en Facebook-sida så gillade tre av respektive 

persons vänner också sidan. Användartestet visade även att våra deltagare tyckte att 

det är positivt att man enkelt via Facebook kan dela med sig information ifrån webb-

sidan exempelvis videon i Showreel. Detta förstärker teorin om att marknadsföringen 

via YouTube är enorm i dagsläget enligt Miller och Lammas (2010).   

Alla fyra deltagare ansåg att menynamnet “Booking” var otydligt samt att två av 

dessa ansåg att man kunde liva upp menyn med en bild. Hälften av deltagarna ansåg 

även att det fattades biografi och information om HKOCHD. En deltagare tyckte 

också att det fattades lite färg på hemsidan och gav exempel på att använda färg från 

loggan för att ge liv till sidan. En annan deltagare tyckte inte att det framgick vad DJ-

kollektivet heter. 

Vägen till en färdig slutprodukt är lång i en designprocess utav en hemsida och 

användartester kommer ständigt utföras för att utveckla hemsidan under projektets 

gång. Då det interaktiva systemet ska vara utformat på bäst sätt för att underlätta för 

människorna som ska använda sig av det måste man tänka på strukturen (Benyon, 

Turner & Turner, 2005).  Med detta i åtanke ändrade vi på de delar som deltagarna 

påpekat. Vi ändrade “Booking” som meny namn till “Dj gigs” istället, detta tog vi 

från hallkaftenochdansa.se som är deras svenska webbsida. Vi förstorade loggan och 

placerade den högst upp med menyn under. Loggan löste två problem, dels gav den 

färg och liv till sidan och dels tydliggjorde den Dj-kollektivets namn. Vi la till in-

formation på första sidan i form av en bild på DJ-kollektivet och en kort text om dem. 

Vi la även till en sida som vi döpte till “Biography”, där vi skrev en mer informerande 

och djupgående text än den som finns på första sidan om DJ kollektivet. 

Miller (2011) säger att man ska hålla en video inom tre minuter för att ge konsu-

menten innehållsrik information på ett underhållande sätt. Detta tog vi hänsyn till i 

skapandet av videon och lät den vara 1.58 min. Under användartestet frågade vi hur 
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deltagarna upplevde längden av showreelen där tre av fyra deltagare svarade att den 

var lagom. En av våra deltagare visste inte att musiken som spelades i filmen var mu-

sik som HKOCHD spelade, för att förtydliga detta valde vi att ha med en creditstext i 

slutet av filmen där det stod “Music mix by HKOCHD”.  Vi skrev även till med nam-

nen på medlemmarna i DJ-kollektivet då deltagaren även sa att han inte uppfattade 

hur många som ingick i HKOCHD. 

I våra möten med uppdragsgivaren var de väldigt tydliga med att de ville att be-

sökaren på webbsidan skulle få en upplevelse av hur det skulle kunna kännas att vara 

på en av deras spelningar. För att dela med oss av känslan som HKOCHD skapar på 

deras spelningar producerade vi en showreel. När vi visade showreelen under and-

vändartestet fick vi positiv feedback, där vi av deltagarnas svar att döma har lyckats 

skapa en bra “pulskänsla”. Samtliga deltagare blev även sugna på att dansa. 

En deltagare tog upp att de uppfattade att HKOCHD hade roligt men ändå ver-

kade vara väldigt bra på det dem gjorde. Detta visar på att man med hjälp av grafiska 

hjälpmedel faktiskt kan skapa en uppfattning eller en identitet. HKOCHD's identitet 

bygger till viss del på hur de klär sig och de använder sig till stor del av bilder för att 

marknadsföra sig själva. Samtliga deltagare upplevde att bilderna var relevanta för 

webbsidan och uttryckte sig med ord som att HKOCHD var tuffa, coola, aktiva eller 

att de beskrev deras stil. Även här påvisades ett identitetsskapande av HKOCHD med 

hjälp av grafiska hjälpmedel. Genom detta blev bilderna ett komplement till den in-

formation som kan vara svår att beskriva i textform. En deltagare sa att denne ville 

klicka på bilderna för att se fler. Carlsson och Kopperfeldt (2003) säger att man ska 

uppmärksamma med bilder för att skapa ett intresse och det var något som vi hade 

strävat efter.  

Genom projektet ville vi förmedla HKOCHDs stil och image till besökaren av 

hemsidan. Med hjälp av användartesterna kunde vi studera upplevelser som i vanliga 

fall kan ses som underförstådda eller som något som inte behöver sägas eftersom det 

tidigare inte har varit föremål för reflektion. Undersökningen visade att både bilder 

och video bidrog till att skapa en uppfattning om HKOCHD utan personlig kontakt. 

Att sociala medier är ett bra marknadsföringsverktyg för spridning fick vi bekräftat 

när HKOCHD hade länkat till videoklippet på Twitter och redan efter en dag hade fått 

46 visningar. Det som varit den största utmaningen genom projektet har varit pro-

grammeringen av webbsidan. Vi har stött på flera problem under designprocessens 

gång. Då vi har lite erfarenhet av WordPress såg vi även detta projekt som en chans 
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att utöka våra kunskaper inom programmet och uppbyggnaden av en webbsida. Den 

feedback vi har fått genom användartesterna har hjälpt oss att göra en bättre webbsida 

både tekniskt och designmässigt.       
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – PERT-diagram  
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8.2 Bilaga 2 – Kartläggning  
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8.3 Bilaga 3 – Intervjumall  

Scenario:	  
	  
Du	  söker	  efter	  en	  DJ	  som	  ska	  spela	  på	  ett	  event	  som	  du	  har	  hand	  om	  och	  hamnar	  på	  
HKOCHD’s	  webbsida.	  

	  

• Hur	  upplever	  du	  informationen	  som	  förmedelas	  på	  webbsidan?	  

• Om	  du	  skulle	  vilja	  ta	  kontakt	  med	  HKOCHD,	  hur	  skulle	  du	  gått	  till	  väga?	  

• Tycker	  du	  att	  de	  sociala	  medier	  som	  finns	  med	  på	  sidan	  är	  relevanta?	  

• Har	  vi	  placerat	  de	  olika	  objekten	  på	  rätt	  ställe?	  

• Finns	  det	  någonting	  som	  du	  saknar	  på	  webbsidan?	  

• Hur	  upplever	  du	  bilderna?	  (Vilka	  känslor	  väcker	  de?)	  

• Tycker	  du	  att	  bilderna	  är	  viktiga	  för	  webbsidans	  innehåll?	  

• Finns	  det	  ett	  klart	  budskap?	  Vad	  tycker	  du	  om	  budskapet?	  

• Hur	  upplever	  du	  HKOCHD	  när	  du	  ser	  videoklippet?	  

• Vad	  tror	  du	  syftet	  är	  med	  filmen?	  

• Saknar	  du	  något	  i	  filmen?	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  längden?	  
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8.4 Bilaga 4 – Skisser  
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8.5 Bilaga 5 – Moodboard  
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En liten guide i marknadsföring
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  Branding och image

Ni är ett varumärkte - Dj-branchen 
har blivit allt mer populär och detta 
betyder att konkurrensen har blivit 
hårdare. I dagsläget kan ni inte bara 
nöja er med att erbjuda eran tjänst utan 
ni måste även sälja den och skapa ett 
tydligt varumärke. Ert varumärke blir 
det som era kunder kommer att associ-
era med er när de hör ert namn eller ser 
er logotyp. 

Logotypen - I dagsläget har ni en bra 
logotyp som kan bidra till att göra er 
verksamhet lättare att känna igen och 
förbli konkurrenskraftig. Använd den! 
Var försiktiga med att förändra utseen-
det på den för att nu förknippas ni med 
er logotyp. 

Var enhetliga - Genom att ni har en lätt 
identifierbar logotyp kan ni upprätthål-

la en enhetlighet i stil och design vilket 
kan bidra till stöd av 
varumärket. Ni kan t.ex. ha med logo-
typen i afficher, visitkort eller bara 
använda er av färgerna på logotypen.  
Använd er utav er specialla och unika 
DJ-stil när ni marknadsför er själva. 
Var tydliga med att ni inte bara spelar 
musik utan att ni också dansar till 
musiken tillsammans med de som kom-
mit för att “hålla käften och dansa”. 

Image - Hur vill ni att andra ska upp-
fatta er? Ett starkt varumärke har en 
stil, karaktär och personlighet och ska 
som mål kunna representera er alldeles 
självt. Er image blir det visuella intry-
cket som andra får av er och blir en del 
av hur “Håll käften och dansas” identitet 
skapas. Vad vill ni att era fans/kunder 
ska förknippa er med? Tänk på att ett 
internationellt företags personlighet 
och identitet är den största faktorn i 
kundens val mellan er och andra Dj:s.



      Sociala medier

Var aktiva - Använder ni er rätt utav 
sociala medier kan ni nå ut till många 
nya kunder. Idag har ni ett Twitter och 
Facebook-konto. Det är bra om alla 
tre är aktiva i uppdateringen av dessa 
sidor så att de håller sig uppdaterade.  
Som besökare på dessa sidor uppskat-
tar man om ni är engagerade med era 
fans eller potentiella bokare. Publicera 
gärna bilder eller videoklipp från era 
spelningar. Ett fenomen som man har 
sett en explosion av de senaste åren är 
så kallad ”viral video” , vilket inne-
bär att en video sprids vidare genom 
fildelning mellan olika användare. 
Chansen finns att någon som har sett 
ert videoklipp gillar den och sprider 
den vidare. 
 
Facebook - Använd er av de funk-
tionen ”Event”. Detta är ett enkelt 
medel att bjuda in privatpersoner eller 
företag till en spelning som ni ska ha. 
Men var försiktiga! och tänk förtro-
ende före sälj. Detta betyder att ni ska 
kommunicera och vara sociala med 

era fans på Facebook men däremot 
akta er för att spamma med massa 
reklam i statusarna.
 
Twitter - I dagsläget brukar ni Twittra 
på både svenska och engelska. Om ni 
kopplar er internationella webbsida 
till ert befintliga Twitter-konto bör 
ni begränsa er till att bara Twittra på 
engelska eller skapa ett nytt, inter-
nationellt konto. Genom att svara på 
kommentarer från era Twitter-följare 
kan ni bygga en stark relation med 
dem. Ni kan även länka till er webbsi-
da i era tweets med jämna mellanrum. 
Detta kan locka era Twitter-följare in 
på webbsidan.



       Digitala medier

Skapa upplevelser - Information 
som ges i visuell form är ett starkt 
marknadsföringsverktyg. 
En webbsida som bara använder text 
lyckas inte ge besökaren en upplev-
else eller närvarokänsla. Det är därför 
viktigt att tänka på att ni alltid upp-
daterar med bilder och videoklipp på 
webbsidan. Användandet av bilder 
och bildtexter förstärker er webbsidas 
flöde och är ett bra sätt att presentera 
er själva med. 

Bilder - En bild säger mer än tusen 
ord. Det är er uppgift att uttrycka det 
som skall framföras med hjälp av en 
bild. Tänk på vilka bilder ni väljer att 
plublicera på webbsidan och via de 

sociala medierna. Hur vill ni att mot-
tagaren ska uppfatta er? Som coola, 
roliga, seriösa, tuffa och så vidare.  

Video - I dagens samhälle väljer kon-
sumenterna hellre att titta på ett vid-
eoklipp än att läsa textbaserad reklam. 
En video sätter igång fler sinnen hos 
användaren och samtidigt som de 
kan få ett smakprov på vad ni spelar 
för musik kan de också få se hur ni 
dansar och peppar alla på dansgolvet. 
Med hjälp av en video kan  en bokare 
få en uppfattning om vad ni gör och 
hur ni är utan att behöva se er live.  


