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Bilag 1: Interviewguide (semistruktureret)
Interviewer:

Jonas Hammer

Informant:
Dato for interview:
Øvrige relevante
oplysninger:

Underskrevet datasikkerhed

Præsentation og information:
• Hvem er intervieweren
•

Hvad er formålet med interviewet/undersøgelsen

•

Hvor lang tid tager interviewet

•

Hvordan vil svarene blive anvendt

•

Datasikkerhed (bliver interviewet optaget på bånd, hvordan bliver data opbevaret,
fremstilles interviewpersonen anonymt i den færdige datapræsentation)

Tema 1: Mangler for lettere adgang til spillesteder
Spørgsmål 1: Hvor tit spiller du live?
Svar:

Kl.

Spørgsmål 2: Hvordan booker du/ i spillejobs?
Svar:
Spørgsmål 3: Hvad mangler du for lettere at få adgang til spillesteder
Svar:

Tema 2: Udførelse af Business Model Canvas
Spørgsmål 4: Hvorfor bør publikum vælge netop jer? Hvad er særegent ved jeres
koncerter?
Svar:

2

Kl.

Spørgsmål 5: Hvilke distributionskanaler bruger i til 1. At skabe opmærksomhed, 2.
Kundernes evaluering, 3. Købet, 4. Levering, 5. Efter salg/ support.
Svar:

Spørgsmål 6: Hvordan kan i tjene penge? Enkeltsalg, abonnement, fixed, dynamisk
Svar:
Spørgsmål 7: Hvad er jeres nøgleresurser (Fysisk: øvelokale, spillested eller bandbus.
Menneskelig: booker, promoter, manager. Finansiel: mulighed for kredit )
Svar:
Spørgsmål 8: Hvad er jeres nøgleaktiviteter (Produktion: sangskrivning,
pladeproduktion, koncertproduktion. Problemløsning: hjælpe med at finde vej til
koncert. Platform/Netværk eks. vedligeholdelse af kundekontakt og anden
kommunikation.
Svar:
Spørgsmål 9: Hvem er jeres nøglepartnere? 1. Strategiske alliancer (spillested,
sangskrivervirksomhed, bookingbureau, pladeselskab) 2. Samarbejde mellem
konkurrenter (fælles Danmarkstourné, eller længerevarende hvis man ønsker at
skabe samlet bevidsthed i befolkningen, om forskellen på vækstlagsmusikere og
amatører.) 3. Joint Venture 4. Buyer-Supplier Forhold
Svar:
For at tilføje en ny række: stå i det sidste felt og tryk på TAB
Afslutning:
• Evt. opsummering af hovedpointer
•

Spørg om der er noget relevant, som interviewpersonen ikke har fået sagt

•

Tak for dit bidrag
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Bilag 2: Samtykkeerklæring
Erklæring om samtykke
Jeg erklærer hermed, at jeg giver mit samtykke til at deltage i et interview i forbindelse med Jonas
Hammers undersøgelse af vækstlagsmusikeres mangler og udførelse af forretningsmodel.
Jeg er informeret om og indforstået med:
-

at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen

-

at interviewet er anonymt, og det betyder at jeg ikke nævnes ved navn eller på anden
måde kan genkendes i interviewet eller bacheloropgaven, ligesom informationen ikke
videregives til tredjepart

-

at alle oplysninger jeg måtte give, som enten kan føre til genkendelse af mig eller andre
personer ikke vil kunne genkendes i bacheloropgaven

-

at alt materiale, udover selve bacheloropgaven og transskriberinger, brugt som bilag,
destrueres efter anvendelse

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen

Dato:______________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________________________
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Bilag 3: Business Model Canvas

(2010, Osterwalder s. 44)
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Bilag 4: Empiri
Hvor tit spiller du live?
Inf.
Svar
A
”Hver 2. måned til hver 14. dag”
B
”1 gang om måneden”
C
”1 gang om måneden”, ”Svinger”
D
”Sæsonafhængigt”, ”8 til 10 gange årligt”
E
”10 gange årligt”
F
”Før 1 til 2 gange månedligt” ”Nu 2 gange det sidste år”
Hvordan booker du jobs?
Inf.
Svar
A
”Manager/ booker”, ”forsangeren”, ”på mail”, ”mund til mund”
B
”Halvdelen er egen kontakt, den anden er henvendelser”, ”Mails”, ”Telefon”
C
”Bliver kontaktet på Facebook, på mail, gennem venner og DJ’s”
”Skriver selv mails og ansøgningsformularer til festivaller og ang. Supportjobs”
D
”Manager/ booker”, ”skriver selv på mail”
E
”Bliver spurgt” ”Opsøger pr. telefon”
F
”Afhængig af spillested”, ”Mail med CV”, ”Som fake booker”, ”Ringer efter 1-2uger
og følger op”
Hvad mangler du for lettere at få adgang til spillestederne?
Inf.
Svar
A
”Bedre reklame for (kendskab til) mindre spillesteder”
B
”Det tager lang tid at lave mails”, ”Spillesteder har ikke andre ansvarlige, når
bookeren er på ferie”
C
”Mangler egen booker” og ”et netværk af kontakter i andre byer”, ”oplever
forskelsbehandling” og ”spillestederne træffer det sikre valg når de booker”,
”savner mere lokale support acts”, ”spillestederne bør være bedre til at have
antennerne ude ang. hvad der rør sig lokalt”
D
”Mindre spillesteder mangler en specifik booker”, ”ønsker feedback på ansøgning også ved afslag”, ”viden om hvad spillestedet ønsker når man booker”
E
”De store bør turde booke mere risikabelt ifht. opvarmning", ”Hovednavn bør
vælge lokal support sammen med Open Call”
F
”Viden om hvad de forventer”, ”Kontakt pr. telefon til 1 bestemt”
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Channels
Sociale medier forkortes SoMe. I forbindelse med SoMe forkortes Facebook - ”Face” og Instagram
- ”Insta”.
Hvilke distributionskanaler bruger i?
Inf Svar
.
Opmærksomhed
Evaluering
Købet
Levering
Support
A “SoMe
”Mund til mund ”Manager”
(Face+Insta)”,
efter
“Spinnup”,
koncerter”
“Soundcloud”
B ”SoMe (Face)”,
”ReverbNation” ”Facebook”
”Soundcloud”,
, ”Mund til
”ReverbNation”
mund”,
”Facebook”,
C “SoMe (Face+Insta)” “Mund til mund ”SoMe”, ”Digidi
“evt. fysisk:
“Youtube”,
(Typisk
(Streamingtjenester) RÅ records,
“Netværk af
musikere)”
”
Run for
samarbejdspartnere
Cover,
”
Rekords”
D ”SoMe (Face+Insta)” ”Face to face”
”Spillested”,
”evt. Face
”Facebook”,
to face
”Webshop”
meetups
med
publikum
”
E ”Følgerne”,
”Mund til
”Gratis ved
”Facebook”, ”Mund mund”
invitation og +1
til Mund”
billigt”, ”Spillested”,
”Merchsalg i baren”
F ”SoMe”,
”Mangler
”SoMe (Face+Insta)”, ”Postvæsnet”
”Streaming”,
kyndig
”Salg til koncerter”
,
evaluering”,
”Mund til
mund”, ”Andre
musikere”
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Revenue Streams
Hvordan kan i tjene penge?
Inf.
Svar
Enkeltsalg
Abonnement
A
“Tarif”
”For meget
undervejs til
nogen vil
betale”
B
”Tarif”,
”Eksklusivt
”Sjældent
indhold”
KODA”
C
“KODA”, “Tarif” ”Patrion”,
”YoutubeVlog”
D

Dynamisk
”Dyrere
billetter i
døren”
”VIP-adgang”
“Kickstarter”,
“Få flere
effekter for
flere penge”

”Youtube”,
”Twitch”
”Fanklub
priser”

E
F

Fixed

”Alt”

”Væsentlige
lyttere”
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Key Resources
Hvad er jeres nøgleresurser?
Inf.
Svar
Fysisk
A
“Øvelokale”,
“Gear”,
“Spillested”,
“Sceneremedier”,
“Bil”
B
”Computer”,
”Lydkort”, ”Gear”,
”Øvelokale”,
”Studie”,
”Spillesteder”,
”Kaffe”, ”Det
Nordatlantiske Hus”
C
+”Studie +
Øvelokale”,
”Hjemmestudie”,
”Gear”

D

E

F

Menneskelig
Finansiel
”Bandmedlemmer”, ”Crowd funding”
”Visuel kunstner”,
”Intern og ekstern
booker”
”evt. Producer”,
”evt. Booker”

”Mix+Masterengineer”, ”Sceneteknikere”,
”Lydmand”,
”Band”, ”DJ”,
”Netværk til
sparring”
”Booker/
manager”,
”Fotograf”, ”Grafisk
Designer”,

+ ”Øvelokale +
Studie”,
”Instrumenter”,
”Minibus
(transport)”,
”Hjemmestudie”,
”Spillesteder”
”Trykkeri”
”Distributionsselskab”
”4Sound”,
”Lydmand”,
”Spillesteder”
”Kammerater
(Produktion og
video)”,
”Management”,
”Instrumenter”,
”Musikere”, ”Mix”Øvelokale”,
engineer”
”Studie”,
”Transport”,
”Spillested”, ,
”Trykker”,
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”Fonde”, ”KODA”

”Crowd funding”,
”KODA”, ”Fonde”

”Donation”, ”KODA”

Key Activities
Hvad er jeres nøgleaktiviteter?
Inf.
Svar
Produktion
Problemløsning
A
”Strukturering: ”Opret
Hvad skal sangene Facebook
bestå af”,
begivenhed
”Sangskrivning”, med info om
”Produktion”,
koncerter”
”Udgivelse”,
”Øve”
B
”Spille”,
”Jam”,
”Sangskrivning”,
”Optagelser”
C
”Sangskrivning”,
”producering”,
”indspilning”,
”mix+master
(live+udg.)”,
”Øve”,
”forberede til
live”,
D
”Sangskrivning”, ”Info på
”TrackFacebook”
produktion”
E
F

”Skabelse af
univers og
narrativ”
”Oplevelser og
drømme (presangskrivning”,
”Sangskrivning”,
”Evaluering”,
”Øve”,
”Audition af
musikere”, ”Send
materiale til tryk”,
”Optagelse”,
”Strukturering af
performance”,

Platform/ netværk
”Opdatere og holde
SoMe (Facebook)
aktuel” ”Reklame”,
”Søge billedlig
inspiration på
Pintarest.dk (til
covers og lign.”

”Networking med
musikere”

”Reklame på
Facebook”,
”Samarbejde +
Feedback
(Producer)”
”Strategiske
Facebookgrupper”
”Holde sig
opdateret”,
”Evaluering” ”SoMehåndtering”,
”Promovering”,
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Key Partnership
Hvem er jeres nøglepartnere?
Inf.
Svar
Strategiske
Samarbejde
alliancer
mellem
konkurrenter
A
“Manager”,
”Sparring med
andre musikere”,
”Cross over
featuring på 2
sange med andet
band + på
koncerter”
B
”Det
”Fælles spillejob
Nordatlantiske
med Johan Solo”,
Hus”
”Fælles spillejob
med Jonathan
Christensen”,
C
”KODA”, ”Toke
”Fill-in til
(booker i KBH)”, koncerter”,
”Andreas (ejer
”Crossaf spilst. Bobz)” overkoncerter til
København”,
”Crack House (hip
hop-kollektiv)”,
”Bassist som
sessionmusiker
(betaler med
videosekvenser)”
D
”Sparring med
andre musikere”,
”Dobbeltkoncerter
på tværs af byer”
E
”Delegrupper på “Hjælpe andre
Facebook”,
musikere”, “Give
”Kæreste og
unge musikere
familie”,
håb”
”Band”,
”Spirituel
vejleder”,
”Birds Eye”,
”Scandanavian”,
”Heartbeat”,
”Spillesteder”

Joint venture
”evt. Dansere + Lys”,
”evt. Visuelt”

”evt. Film”, ”evt.
Sangskrivning til
Teater”
”evt. Lyskunstner
Kenneth Danielsen”,
”evt. restaurant
(Mad og musik)”

”evt. Visuel
kunstner”, ”evt.
Teater”
”Kunstnerloge”,
”Andre artister”
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Buyersupplier
forhold

F

”Studie - Mix og
Master”, ”1748Øvelokaler”

”Tourné
sammen”,
”Kontakter”,
”Kommunikation”,
”Anbefalinger”

”evt. Visuel
kunstner”, ”evt.
Digter”, ”evt.
Teater”, ”Større”,
”evt. Rolling Thunder
Revue”

Value Proposition
Hvorfor bør publikum vælge netop jer? Hvad er særegent ved jeres koncerter?
Inf.
Svar
A
”Bred appel”, ”så mange lyttere som muligt”, ”catchy musik og hooks”,
”vokalmelodier der skiller sig ud”
B
”Konceptet er indefra og ud”, ”Rød tråd”, ”Unik sound”, ”Indie med traditionelle
melodier”, ”Jazztrommeslager”, ”Bassist der skaber effekter og soundscapes”
C
”Ærlighed”, ”nærvær”, ”dybere budskab folk har brug for at høre”, ”tekster og beats
vækker genklang hos lytteren”
D
”Original”, ”feststemt”, ”inddragelse”, ”genrekombination”, ”bred appel”,
”samhørighed”, ”anderledes tekster”, ”historier om det gennemsnittelige menneske
med fokus på der hvor mennesker er ens”, ”sange med temaet lyster”.
E
”Eksklusiv”, ”Law of Attraction”, ”Invitation”, ”Pyramideforretning”
F
”Pakken”, ”Ny attitude”, ”Nye tekster”, ”Familiært men nyt”, ”Dansk”, ”Vækker
minder”, ”Ligheder”, ”Tekstemner om tab, eksistentielt, dybt, halv-tabu”, ”Blanding af
det familiære gør det ufamiliært”
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Bilag 5: Foreløbig Cost Structure
“Key Resources”:
Udgift
Fysisk

Instrumenter / gear
Øvelokale
(leje)
Spillested
(leje)
Studie
Transport
Trykkeri
Hjemmestudie
Sceneremedier
Kaffe

Engangsudgift Kontinuerlig
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Menneskelig Musikere
Booker
Mix-/masterengineer
Lydmand
Fotograf
Grafisk designer
Manager

(x)
(x)
x
x
x
x
(x)

Finansiel

x
(x)
x

(x)
(x)

(x)

Indtægt
KODA
Crowd funding (donation)
Fonde

“Key Activities”:
Produktion
Sangskrivning
Optagelse
Produktion
Mix og master
Inspiration, struktur og konceptskabelse
Øve, spille, jamme
Udgivelse, send til tryk
Forberedelse og struktur til koncerter
Problemløsning
SoMe-håndtering
Platform/ Network
Networking
Holde sig opdateret
Billedlig inspiration
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(x)

“Key Partnerships”:
Strategisk alliance
Spillesteders bookere
Egne bookere/ -bureau
Manager
Studie og musikskole
KODA
Sessionmusiker
Samarbejde med konkurrenter
Fælles tour og cross over-koncerter
Cross over-features på sange
Sparring, hjælp og anbefalinger
Kommunikation og kontakter
Fill-in og stand-in
Musikerkollektiv
Joint Venture
Visuel kunstner og lyskunstner
Teater
Dansere
Restaurant
Kunstnerloge
Større koncepter
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Bilag 6: Forretningsmodel for vækstlagsmusikere i Odense
Value Proposition:
Original og autodidakt skabt musik, som opererer uafhængigt af den musikalske
institutionalisering og kommercialisering.

Channels:
Opmærksomhed
- Sociale Medier (Facebook og Instagram)
- Streamingplatforme (Soundcloud, Spinnup, ReverbNation, Youtube, streamingtjenester)
- Mund-til-mund-metoden: Netværk af samarbejdspartnere og Følgerne
- Gixter.dk
Evaluering
- mund-til-mund
- Facebook, ReverbNation.
Salg
- SoMe.
- I baren til koncerter
- Spillestedet
- Manager
- Webshop
- Digidi.dk (streamingtjenester)
- Mail, telefon og ansøgningsformularer
Levering
- Fysiske distributionsselskaber
- Postvæsnet

Revenue Streams:
- Tarif
- KODA
- Abonnementsbetaling (adgang til eksklusivt indhold)
- Kickstarter.com (dynamisk pris så kunden kan donere mere, og dermed modtage mere
eksklusivt indhold.)
- Fanklubpriser med VIP-adgang.
- ”Væsentlige” lyttere får produktet gratis
- Forsalg er billigere end i døren op til koncerten.
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Key Resources:
Fysisk
- Instrumenter/ gear
- Øvelokale
- Spillested
- Studie
- Transport
- Trykkeri
- Hjemmestudie
- Sceneremedier
- Gixter.dk
Menneskelig
- Musikere
- Booker
- Producer, Mix- & masterengineer
- Lydmand
- Fotograf
- Grafisk designer
- Manager
Finansiel
- KODA
- Crowd funding (donation)
- Fonde

Key Activities:
Produktion
- Sangskrivning
- Inspiration, struktur og konceptskabelse
- Øve, spille, jamme
- Forberedelse og strukturering til koncerter
Platform/ network (uddelegeres til strategisk alliance/ nøgleresurse eller fordeles internt)
- Networking
- Holde sig opdateret
- Søge billedlig inspiration
- SoMe-Marketing
- Booking
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Key Partnerships:
Strategiske alliance
- Spillesteders bookere
- Egne bookere/-bureau
- Manager
- Studie og musikskole
- KODA
- Sessionmusikere
Samarbejde med konkurrenter
- Fælles tour og cross over-koncerter
- Cross over-features på sange
- Vækstlags-community
- Fill-in og Stand-in
Joint-Venture
- Visuel Kunstner og lyskunstner
- Teater
- Dansere
- Restaurant
- Kunstnerloge
- Større koncepter
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Cost Structure:
For budget sammenstilles ”Cost Structure” og ”Revenue Streams”.

“Key Resources”:
Fysisk
Instrumenter / gear
Øvelokale
Spillested (leje)
Studie
Transport
Trykkeri
Hjemmestudie
Sceneremedier
Menneskelig Musikere
Booker
Producer, Mix- &
masterengineer
Lydmand
Fotograf
Grafisk designer
Manager
“Key Activities”:
Platform/
SoMe-Marketing
network

Finansiel

KODA
Crowd funding
(donation)
Fonde

Udgifter
Engangsudgift
x

Kontinuerlig

Key Partnerships

x
x
x
x
x
x
x
(x)
(x)
x
x
x
x
(x)
Engangsudgift
(x)
Indtægter
Engangsudgift
x
(x)
x
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Studie og musikskole

(x)
(x)

Sessionmusiker
Egne bookere/ -bureau

(x)
Kontinuerlig
(x)

Manager
Key Partnerships
SoMe-Manager

Kontinuerlig

Key Partnerships
KODA

(x)

Costumer Segments:
(Kræver yderligere opdeling)
- Vækstlagsmusikere
- Tilhængere
- Spillestedet
- Potentielle kunder

Costumer Relationships:
Community
- Vækstlagsmusikere
- Tilhængere
- Spillestederne
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