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Inledning
Ingenjörsutbildningen Grafisk Teknologi på 120 poäng avslutas med ett
examensarbete innehållande 10 poäng på C-nivå. Arbetet skall innefatta
en teoretisk fördjupning med anknytning till utbildningens inriktning,
grafisk design. Även en praktisk tillämpning genomförs där de teoretiska
kunskaperna tillämpas.

Examensarbetet kommer att omfatta en fördjupning i ämnet grafisk
profilering med praktisk tillämpning på Rookiefestivalen i Hultsfred.

Bakgrund
Rookie är föreningen Rockpartys samlingsnamn för satsning på ny
svensk musik. Rockparty är även, bland mycket annat, arrangör av den
mer kända Hultsfredsfestivalen.

Hösten 2001 lanserades den första Rookiefestivalen och hösten 2003
arrangerades den tredje upplagan av festivalen, som då lockade drygt
1300 besökare från hela landet. Rookie för fram nya talanger inom svensk
musik. Varje år spelar ett trettiotal mindre etablerade artister tillsam-
mans med ett antal mer etablerade artister. På dagtid erbjuds seminari-
er med paneldeltagare från den svenska musikbranschen.

Idén till Rookie kom när de ansvariga för Hultsfredsfestivalens demo-
scen började fundera på vad man skulle göra med alla demos som kom in
till Rockparty. Tusentals band hoppas på att få spela på
Hultsfredsfestivalens demoscen, men endast ett tjugotal får chansen
varje år. Idén föddes då till en särskild demodag där banden kunde få
komma till Hultsfred och få föreläsningar och utbildning samt ges möj-
lighet att träffas och utbyta kontakter. 

Tanken med Rookiekonceptet är även att föra fram nya arrangörer
samt att inspirera andra arrangörer runtom i landet att våga satsa på
nya artister som Sverige ännu sett för lite av. På Rookie On Tour spelar
10-15 mindre etablerade artister från respektive region, samt två mer
etablerade. På dagtid hålls seminarier, workshops och happenings.

Rookiefestivalen har under de tre år den funnits använt sig av samma
logotyp. Den övriga grafiska profilen har ändrats från år till år.
Festivalen vill nu ha en ny grafisk profil till årets evenemang och har då
anlitat mig - en rookie i den grafiska branschen. 

Syfte
Syftet med examensarbetet är att genom litteraturstudier få ökade kun-
skaper i hur en grafisk profil tas fram. Dessa kunskaper skall sedan
användas för att göra en grafisk profil till Rookiefestivalen.

Mål
Målsättningen med examensarbetet är att skapa en identitet för
Rookiefestivalen, ge arrangemanget större uppmärksamhet, en större
publik och därigenom fler sponsorkontrakt.
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Metod
Genomförandet av examensarbetet kommer att ske genom insamling och
fördjupning av information via litteraturstudier, researcharbete, analys
av fakta, studiebesök samt användning av Internet. Samtidigt samlas
inspiration och intryck från befintliga profiler, festivaler och andra arran-
gemang som riktar sig till en snarlik målgrupp.

Profilen kommer att utformas genom att göra skisser samt research-
arbete. Därefter kommer den färdiga profilen att appliceras på allt mark-
nadsföringsmaterial från festivalen samt på festivalens webbsida. Till
festivalen hör en turné, som även den ska ha profilmaterial. För att skil-
ja materialet något från festivalen kommer färgvalet att ändras på tur-
néns profilmaterial.

Avgränsningar
Den grafiska profilen kommer att avgränsas genom att den inte kommer
att appliceras på traditionella profilmaterial som visitkort, brevpapper
etc. Den kommer endast att användas på festivalens marknadsförings-
material. Detta material är flyers i två olika varianter, affischer, pro-
gramblad, t-shirts samt en webbplats. Till turnén kommer endast affi-
scher att framställas. Även kodning av webbplatsen kommer att ingå i
examensarbetet. Festivalens logotyp är varumärkesskyddad både till
namn och form. Den kommer därför inte att ändras i den grafiska profi-
leringen, förutom möjligtvis färgvalet.

Resurser
Datorer: Macintosh Powermac G5
Bildskärm: LaCie electron19bluIII
Scanner: LaCie Bluescan48
Skrivare: Canon clc1150 och Sharp AR-P350
Programvara: QuarkXpress 6, Adobe Illustrator 10, Adobe 

Photoshop 7, Adobe Acrobat Distiller, Adobe 
Streamline 4, Microsoft Word, HTML Pad 2004 Pro 5.0

Kamera: Sony Cybershot

Tidsplan
En tidsplan för arbetet sattes upp. (Se bilaga A).
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1 Grafisk profilering

1.1 Vad är ett grafiskt profilprogram?
Ett profilprogram är till för att ge en bild av företagets karaktärsdrag och
är en mycket viktig identitetsbärare. De väsentliga delarna i programmet
utgörs av logotyp, symbol, färgval och typografi. Profilen är det företaget
vill vara och den del av identiteten som det medvetet väljer att kommu-
nicera med till sin omvärld.

Profilprogrammet utgörs av regler för användning av symboler, logoty-
per, färger och typografi med mera och samanställs i en grafisk manual.
För alla företag och organisationer, oavsett storlek, är den grafiska profi-
len en viktig identitetsbärare och bidrar starkt till företagets utveckling.

1.1.1 Logotyp och symbol
Logotyp eller dess kortare form logo, kommer från grekiskans logos och
betyder ord. En logotyp är ett formgivet firmanamn som oftast har ett
utmärkande utseende. Ibland förekommer den ihopkopplad med en sym-
bol – firmamärket.

En logotyp är ett kännetecken för ett företag. Det är logotypens grund-
idé och är alltså det bärande elementet i profilprogrammet. Den behöver
inte i sitt utseende direkt spegla företagets verksamhet, utan skall istäl-
let vara något som med tiden fylls med värden som företaget står och ver-
kar för. Logotyper är ofta enkla och stiliserade, vissa är uppbyggda av
ordbilder, andra av initialer eller symboler. 

Några trender eller mönster i logotypers utseende förekommer inte. En
logotyp som gör sitt jobb kan se ut hur som helst oavsett vilken tidsålder
den kommer från. Vilket företag eller organisation den representerar är
även det betydelselöst. Inte heller i vilken bransch aktören verkar påver-
kar logotypens utseende. 

En bra logotyp är minnesbilder som representerar någonting. Ledordet
i utformandet av logotypen är förenkling. Logotypen ska skilja sig från
marknadens övriga logotyper och ha en originell karaktär. Felet många
gör är att skapa en logotyp som passar in i en viss bransch istället för att
representera sitt eget företag.

Det är viktigt att logotypen är tidlös och inte följer några trender eller
på annat sätt använder något som gäller för tillfället. Modet förändras
fort och byts logotypen för ofta kan detta förvirra både intryck och bud-
skap från företaget.

Logotypen ska också utformas i nivå med företagets mål och den ska
fungera i alla samanhang, såväl nationellt som internationellt. 

En logotyp ska fungera i stort som smått och i både färg och svartvitt
på olika bakgrunder.
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1.1.1.1 Vad man bör tänka på vid utformning av en logotyp:
• Att den särskiljer sig och har en originell karaktär
• Att den är i nivå med företagets mål
• Att den fungerar i alla samanhang, även internationellt
• Att den är lättanvänd
• Att den fungerar i stort som smått
• Att den fungerar i både färg och svartvitt och på olika bakgrunder
• Att den inte är för trendig – den ska hålla i längden

1.1.2 Färger
Färgerna i vår omgivning påverkar oss mer än vi tror. När ett profilpro-
gram till ett företag skall tas fram är det mycket viktigt att välja rätt fär-
ger på allt från den grafiska profilen till kläder och inredning. För att få
en konsekvent profil är det bra att inte använda för alltför många färger. 

Det finns fyra olika grundläggande funktioner som färg kan fylla
(White 1983). Var och en av dem kräver sin speciella metod för att blir för-
stådd och rätt utnyttjad.

• Färg som bakgrund. Om färgen skall vara bakgrund måste den under-
ställas det material som skall tryckas på den. Därför måste den hållas
lugn, mild och behärskad så att den inte ger mer än en halvt omedveten
känsla om att området skiljer sig från omgivningen.

•Färg som dekoration. Här är färgen en del av förgrunden och kan där-
för vara kraftigare, starkare och mer synlig. Men den bör vara tillräckligt
behärskad för att hålla sig inom ramen för produktens allmänna karak-
tär.

• Färg som förtydligar detaljer. Detaljer i sig är små. Därför passar det
att välja en glad, klar och tilltalande färg som framhäver den lilla detal-
jen.

• Färg som understryker. Här är det viktigt att det är stor kontrast
mellan det som skall understrykas och bakgrunden. Om fallet inte är så
måste det område som skall understrykas göras större så att mängden
använd färg ger kompensation för den minskade kontrasten.

Färgens uppgift inom grafisk kommunikation är att verka som informa-
tivt budskap, samtidigt som den ska förstärka eller dra uppmärksamhe-
ten till sitt budskap. Viktigt att tänka på är att färger kan förmedla både
informativa, symboliska och psykologiska budskap. Att ha en grundläg-
gande kunskap om färglära är därför av stor betydelse när en grafisk pro-
fil tas fram, så att rätt budskap förmedlas.

1.1.3 Typografi 
Typografi är läran om bokstavsformerna och deras användning. Syftet
med typografi är att förmedla ett budskap från en författare till en läsare.
Den bästa typografin är den som inte syns. Typografi är ett medel för att
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nå ett mål, att budskapet skall läsas och uppfattas. Ju snabbare och lät-
tare denna läsprocess kan göras, desto mer effektivt har den typografis-
ka kunskapen använts.

Det finns ett oändligt antal olika teckensnitt att välja mellan inom
typografin. Dessa brukar delas in i olika grupper, beroende på utseende
och karaktär. De mest vanliga grupperna är linjärer och antikvor, vilka i
sin tur kan delas in i undergrupper. Den stora skillnaden mellan dessa
två typsnittsgrupper är att antikvorna har seriffer, små klackar i början
och slutet av staplarna i bokstaven, vilket linjärerna inte har. 

För stora mängder löpande text lämpar sig antikvan bäst då den är
lättläst, just på grund av serifferna som hjälper ögat att på ett naturligt
sätt nå nästföljande bokstav. Med sin enklare bokstavsform lämpar sig
linjärerna bra till kortare texter, rubriker, mellanrubriker, bildtexter och
i tabeller. Den passar också till affischer och annat som ska synas och
läsas på avstånd.

Även när det gäller teckensnitt kan det kännas rörigt om man blandar
in för många olika typsnitt i profilen. Oftast räcker det med ett typsnitt
till rubriker och ett annat till brödtext, eventuellt att ett tredje typsnitt
väljs för webbproducering.

1.2 Varför grafisk profil?
En tydlig profil är ett ovärderligt hjälpmedel för att ett företag ska kunna
verka slagkraftigt i kontakten med kunder och övrig omgivning. Endast
en hastig blick ska räcka för att avgöra från vilket företag informationen
eller produkten kommer från. Om företaget saknar en genomtänkt gra-
fisk profil kan det riskera att bli betraktat som mindre seriöst.

För att ett företag ska bli synligt på marknaden räcker det inte med att
ha en grafisk profil. Företaget måste även satsa på en marknadsföring
där den grafiska profilen används för att omgivningen lätt ska känna
igen företaget. Genom profilen kan företaget informera om vilka de är,
både internt och externt. Internt hjälper det till motivation och förståelse
och externt till synlighet och anseende. Tillsammans bidrar faktorerna
bland annat till ökad lönsamhet och lojalitet, samt en ekonomisk förbätt-
ring.

Det finns fyra viktiga skäl till varför det är viktigt att ett företag ska-
par sig en grafisk profil och därmed en skarp identitet:

• När utbudet av varor och tjänster ökar är det viktigt att skapa förtro-
ende. Konsumenterna söker företag med gott anseende och gallrar bort
det som ej inger respekt.

• Informationsbruset gör att man måste vara tydlig för att synas. 

• Internationaliseringsprocessen bidrar till att det är mycket viktigt att
ha en stark identitet.
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• När stora delar av företagets kommunikation decentraliseras behövs
tydliga riktlinjer och spridning av kommunikationskunnande, så att
identiteten håller en konsekvent linje och inte blir splittrad.

Företag med dålig grafisk design kan, trots detta, ha stora försäljnings-
framgångar om varorna är förstklassiga och konkurrensen är minimal. I
hård konkurrens däremot krävs kvalitativ design för att nå framgång.
Det är därför företag tvingas skaffa sig en identitet eller en tydlig profil.
Ett företag har normalt flera konkurrenter som är likvärdiga när det gäl-
ler produktion, service, pris etcetera och det är den grafiska formgivarens
uppgift att forma en företagsprofil som gör att företaget sticker ut från
konkurrenterna.

Ett grafiskt profilprogram utgår alltid från företagets logotyp. Ett
sådant program blir mest ekonomiskt om logotypen har alla kvalitativa
egenskaper som krävs idag. Att det utmärker sig i konkurrens med mark-
nadens andra förekommande märken och symboler. Det skall bryta sig
från andra existerande program och vara i nivå med företagets målsätt-
ning.

1.3 Framställning av ett grafiskt profilprogram
Grundprincipen för att skapa en företagsprofil är att återge speciella
formelement som hela tiden upprepas. Därmed skapas en bred spridning
av budskapet. Profilen ska vara konsekvent och sätta sin prägel på hela
företaget och därmed skapa en helhetsbild. Det krävs ingående studier
och kunskaper om företaget för att finna ett formspråk som passar före-
taget. För en tydlig och konsekvent profil krävs kunniga designers och en
fast och kompromisslös företagsledning. Det är enligt många viktigt att
designern inte är fast anställd utan driver sin verksamhet utanför före-
taget, eftersom skapande fantasi kräver frihet. Denna kan gå förlorad
genom alla personliga relationer och hänsyn som tas i ett företag.

1.3.1 Arbetsprocess och fasindelning
Grafisk profilering av ett företag kan delas in i ett antal steg eller pro-
cesser. Det är av stor vikt att varje fas utförs noggrant och i rätt ordning
för att uppnå bäst slutresultat.

1.3.1.1 Research, analys och planering
När en grafisk profil tas fram måste designern veta var företaget står i
dagsläget. Företagets affärsidé, varor, tjänster, målgrupp samt policy och
historia tas upp och diskuteras. Det är viktigt att medvetenhet finns
angående företagets identitet eftersom den grafiska profilen är till för att
stärka den. För att ge företaget det rätta anseendet är insamling av
användbara bakgrundsfakta nödvändigt. Har företaget redan en grafisk
profil bör man beakta om hela profilen skall göras om eller om det är
någon del som bör behållas. Det är även viktigt att ta reda på hur företa-
get vill uppfattas av omvärlden. 

Utvecklandet av en grafisk profil är nästan uteslutande beroende av
researcharbete om företagets identitet, kunder, marknad och konkurren-
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ter. Under researcharbetet rekommenderas minst ett besök på företaget,
för att få en inblick i företagskulturen och för att kunna prata med
anställda. I den här fasen jämförs också företaget med de övriga aktö-
rerna på marknaden och marknaden analyseras. Efter det görs en resurs-
planering där hänsyn tas till tid, pengar och arbetskraft.

1.3.1.2 Framställning av profilmaterial
I denna fas används fakta från research- och analysarbetet till att form-
ge ett grafiskt profilprogram. Det är mycket betydelsefullt att ha en bra
kontakt med kunden och att arbeta nära den för att nå resultat och mål
på bästa sätt. Företagsidentiteten blir mycket starkare om medarbetarna
känner sig delaktiga.

Här appliceras också logotypen på olika ytor. Typsnitt och färger med
mera väljs och en grafisk manual görs för att vägleda och visa hur profi-
len skall användas.

1.3.1.3 Lansering
Slutligen skall den framtagna grafiska profilen lanseras. Införandet sker
först till medarbetare inom företaget. Det sker genom seminarier, trä-
ningsprogram eller intranätlösningar. Presentationen av materialet skall
ske med ett seriöst intryck. Att berätta om tanken bakom idéerna gör det
lättare för uppdragsgivaren och företagets anställda att ta till sig den nya
profilen. Vid presentationen visas även den grafiska manualen och hur
den skall användas. 

Vid införandet av den nya profilen tas allt gammalt informationsmate-
rial, skyltar etcetera bort och ersätts med det nya profilmaterialet. 

När den interna lanseringen är genomförd sker lansering till företagets
kunder och andra externa intressenter.

1.4 Grafisk manual
När ett grafiskt profilprogram görs sammanfattas det i en manual. Den
finns till för att beskriva profilens utseende och tillämpning så att samt-
liga på företaget och andra inblandade förstår hur de skall använda pro-
filen på rätt sätt.

Manualen visar hur logotypen skall användas, hur den ska se ut i både
färg och svartvitt. Den visar vilka färgval som finns tillgängliga i profi-
len. Den ger anvisningar för vilka typsnitt som skall användas på bröd-
text, rubriker, underrubriker samt  vilken storlek de olika texterna skall
återges i och vilket radavstånd som skall hållas.

Exempel på användning som visitkort, brevpapper och kuvert bör
också finnas med. Vidare är det bra om det finns mallar för utformning
av annonser, planscher med mera i manualen.

1.4.1 Tillgänglighet
Den grafiska manualen kan finnas tillgänglig på olika sätt. I pärmform,
som broschyr eller publicerad på nätet. Det finns för- och nackdelar med
alla alternativen och olika alternativ passar bra för olika företag. Det vik-
tigaste är att alla som behöver ha tillgång till manualen får det på ett
enkelt sätt.
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2 Praktisk tillämpning på
Rookiefestivalen

2.1 Studiebesök på Rock City
Examensarbetet började med ett studiebesök i Hultsfred, där ett möte
med festivalens utvecklingsansvarige Hanna Rothelius, låg på schemat.
Hanna fungerar även som kontaktperson och tillsammans med henne
gjordes en rundvandring i Rock Citys lokaler. Rock City i Hultsfred är en
kreativ mötesplats för musik- och upplevelseindustrin. Den kreativitet
och kunskap som växt fram med föreningen Rockparty och
Hultsfredsfestivalen, är hjärtat och grunden till Rock City i Hultsfred.
Här finns allt från musikföreningar, eventföretag och produktionsbolag
till IUC musik- och upplevelseindustri och utbildningar inom musikin-
dustri, digitala media, evenemang och turism. Det gemensamma för alla
verksamheter i Rock City är skapandet, utvecklandet och förmedlandet
av upplevelser.

På rundvandringen presenterades de flesta personer och företag/för-
eningar som håller till i huset. Hanna berättade även om Rockpartys och
Rookies historia samt festivalens utveckling, målgrupp och annat som
kunde vara nyttigt i utformandet av profilmaterialet. 

Dagen efter anordnades ett möte med Nisse Johansson, AD på Paprika
Media som är ett helägt dotterbolag till Rockparty. Det är det företag som
gör samtliga grafiska material till Rockpartys olika evenemang.
Tillsammans med honom bestämdes vad som skulle göras, vilka begräns-
ningar som förekom i formgivandet och slutligen bestämdes även deadli-
ne till arbetet. Eftersom materialet ska vara klart i god tid för att festi-
valen ska kunna marknadsföras på Hultsfredsfestivalen, som går av sta-
peln i mitten av juni, bestämdes deadline till den 10 maj. Till hjälp i arbe-
tet erhölls cd-skivor med tidigare års festivalmaterial.

Under besöket i Hultsfred besöktes även andra möten och evenemang
som anordnades i Rock City-huset. Detta för att det kunde ge en vink om
vilken typ av stämning som skulle passa materialet bäst.

2.2 Fastställande av målgrupp och research
Efter besöket i Hultsfred studerades materialet för att få en uppfattning
om vilken typ av arrangemang det rörde sig om. Utifrån det fastställdes
arrangemangets målgrupp (Rothelius, Williamsson 2002). Målgruppen är
musikintresserade från större delen av landet som är nyfikna på ny oeta-
blerad musik i olika genrer, samt de som bor i Hultsfred med omnejd som
vill gå på festival.

Efter det gjordes en studie genom bland annat besök på andra festiva-
lers webbsidor, festivalens nuvarande webbsida, samt andra musikrela-
terade sidor på Internet. I researcharbetet  ingick även tidigare års mark-
nadsföringsmaterial. 
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2.3 Framställande av profilmaterial
När målgruppen hade bestämts började olika förslag till profilprogram
att skissas fram. De olika förslagen utvärderades och kommenterades av
studiekamrater samt andra personer som tillhör festivalens målgrupp.
Efter det valdes ett koncept och utifrån det arbetades sedan profilmate-
rialet fram.

2.3.1 Logotyp
Tidigare år har festivalen använt sig av i det närmaste samma logotyp
från år till år, endast vissa modifikationer har gjorts (se bilaga B). Det
enda som bytts ut är bakgrundsbilderna på materialet. Detta var något
de vill fortsätta med, men möjlighet fanns att ändra logotypens färg.
Logotypen består av namnet ”Rookie” skrivet i en tjock mekanstil med en
stjärna i början och i slutet av namnet. 

Flera versioner av logotypen i olika färger gjordes, för att sedan välja
ut en. Den färg som slutligen valdes till logotypen var en mättad röd
kulör. Detta för att rött aktiverar kroppen och ger människan kickar
samt har en minimal uppfattningstid på 0,02 sekunder (Rydberg 1999).
Det är den snabbaste tiden av alla färger. Uppfattningstiden är en fördel
då logotypen snabbt ska dra till sig uppmärksamhet. 

Tidigare år har årtalet stått i anslutning till namnet och med samma
teckensnitt. Detta förändrades logotypen i årets material. Istället skrevs
’04 för hand och skannades in för att sedan infogas intill logotypen. Årta-
let skrevs med svart kulör för att skapa kontrast mot den röda färgen i
logotypen (se bilaga B). 

2.3.2 Bakgrundsbilden
För att marknadsföringsmaterialet ska passa festivalens målgrupp bör
det passa in på de flesta musikstilar. Efter att ha skissat fram olika för-
slag testades en variant med en bild av en jeansjacka som bakgrund.
Detta förslag visade sig vara svårt att genomföra eftersom bilden skulle
förstoras till en storlek som digitalkameran inte kunde åstadkomma med
en acceptabel upplösning. Bilden gjordes därför om i programmet Adobe
Streamline 4.0 och blev därmed vektorbaserad (se bilaga D). Det innebar
att bilden obegränsat kunde förstoras eller förminskas utan att någon
kvalitetsändring skedde. Bilden fick också ett mer ruffigt intryck vilket
endast var positivt. Färgerna i bilden går i den gråblå skalan tillsam-
mans med lite smutsgult. Bilden är ljus upptill för att övergå till en mör-
kare nyans i den nedre delen. Detta är en stor fördel eftersom logotypen
ska placeras i den övre delen och den gör sig bäst med en lite ljusare bak-
grund. 

2.3.3 Typsnitt
Typsnitten som skulle väljas var till brödtext i bland annat programbla-
det, till mindre texter på flyers och affischer, samt till rubrikerna på affi-
scherna och flyers. Även typsnitt till festivalens webbsida skulle utses.

Det typsnitt som söktes till rubrikerna var en linjär eftersom det är en
bra teckensnittsvariant för rubriker. Flera olika tecensnittsvarianter tes-
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tades i olika storlekar och vikter. Av dessa olika valdes till sist FF Scala
Sans, med anledning av att det finns i flera olika vikter och varianter och
kunde därför användas i all textsättning av materialet. Till rubrikerna
valdes vikten Black, i programbladets brödtext valdes vikten regular,
även vikten bold förkommer i programbladet samt i vissa texter på affi-
scherna och på flyers. Att ha en linjär i en brödtext brukar undvikas
eftersom läsbarheten försämras något, i det här fallet är texterna förhål-
landevis korta och därför ansågs det fungera ändå. 

I programbladets texter där bakgrunden är vit kommer typografin att
vara svart. I rubrikerna på affischer och flyers där bakgrunden är mörk
förekommer teckensnittet i vit färg för att uppnå bästa konstrast, det
kommer även att skrivas med versaler. För att läsbarheten ska förbli god
även när rubrikerna skrivs i versaler, spärrades den med värdet +25.

2.3.3.1 FF Scala Sans
Typsnittet FF Scala Sans (se bilaga C) är designat av typsnittskonstnä-
ren Martin Majoor från Nederländerna. Han har designat typsnitt sedan
mitten av 1980-talet. 1993 designade han de två prisvärda typsnittsfa-
miljerna FF Scala och FF Scala Sans, en antikva och en linjär. Typsnittet
finns i 20 olika varianter och är numera världskänt. Flera stora företag
använder typsnittet i sina grafiska profiler. 

2.3.4 Programblad
Tidigare års programblad har varit i storleken 210x148,5, vilket är det
samma som A5. Ett standardformat som kan anses tråkigt. Inga begräns-
ningar i valet av format fanns till detta år men ett format nära A-serien
är en fördel med tanke på tryckkostnaderna. 

Programbladets rubriker är i samma röda kulör som logotypen, all
övrig text är i svart.

Programbladets innehåll består till största delen av bandbeskrivning-
ar och tidsschema för festivalen. För att festivalbesökaren lätt ska kunna
ta med sig programbladet på konserterna och på ett smidigt sätt kunna
förvara det i en ficka eller liten väska, valdes formatet A6. En annorlun-
da falsning gjordes för att slippa häfta bladet (se bilaga E).
Programbladet består av sex sidor duplex. Detta långa blad falsas först
på mitten för att sedan rundfalsas. Placeringen av innehållet gjordes
sedan så att man på ett enkelt sätt får upp tidschemat, som anses vara
det viktigaste i bladet.

Spelschemat i programbladet designades först som ett ordinärt ”skol-
schema”, men efter handläggning med handledare Hanna Rothelius gjor-
des det om för att bli lite mer «upphottat».

I övrigt innehåller programbladet karta över Hultsfred, bandpresenta-
tioner, seminariebeskrivning med mera (se bilaga F). 

2.3.5 Rookie On Tour
Till Rookiefestivalen hör en turné. Materialet till den ska påminna om
festivalens men ändå skilja sig från den. Logotypens färg har därför bytts
till en gråblå kulör. Till logotypen har en text tillsatts med orden On
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Tour. Bakgrunden är densamma men färgen har ändrats till en röd
nyans. I övrigt är typografin den samma som till festivalens (se bilaga I).

2.4 Webbplats
Festivalens webbsida ska göras om helt från den tidigare sidan. Önske-
mål fanns att sidan skulle få en struktur som liknade Rockpartys sajt.
Detta för att skapa igenkännande och för att strukturen är enkel, bra och
väl fungerande. 

Rockpartys sida har en bakgrundsbild som täcker hela sidan, ovanpå
den ligger vita textblock där all information står. Längst upp på sidan
finns huvudlänkarna och till vänster på varje sida de underlänkar som
hör till huvudlänken. 

Innan Rookiesajten började kodas gjordes en layoutskiss (se bilaga I)
samt en strukturskiss (se bilaga H) där sajten byggdes upp i olika nivå-
er. Den valda strukturen (som är mycket lik Rockpartys) med en navige-
ringsmeny i överkanten, gör sidan enkel att navigera samt lättöverskåd-
lig. Besökaren kan i stort sett nå alla delar av sajten från samtliga sidor.
Samtidigt är layouten utprovad på internetbesökare och ingen provpanel
behöver användas.

I enlighet med övrigt marknadsföringsmaterial ligger jeansjacksbilden
som bakgrundsbild även på webbsidorna.

2.4.1 Färger och typsnitt
I samband med att layoutskissen gjordes bestämdes även vilka färger och
vilka typsnitt som skulle användas. Som bakgrund på sajten användes
även i det här fallet jeansjackan. Typsnitten valdes främst efter läsbar-
het på skärm, men hänsyn togs även till tillgängligheten på typsnitten.
Det valda typsnittet blev därför Verdana som de flesta datoranvändare
har automatiskt i datorerna, annars finns det för fri nedladdning på
Internet.  

Enda undantaget från Verdana var i navigeringsmenyn, eftersom länk-
raden är en bild så var det möjligt att välja ett annat typsnitt. Det valda
typsnittet blev FF Scala Sans, samma som använts i all tryckt material
från festivalen. Navigeringslänkarna skrevs i svarta versaler på en ljus-
gul bakgrund.

2.4.1.1 Verdana
Typsnittet Verdana (se bilaga C) är designat av Matthew Carter från
Storbritannien. Typsnittet är en san seriff, designat för Microsoft och är
justerat för att vara mycket läsvänligt på skärm även i mycket små gra-
der. Anledningen till att typsnittet fungerar så bra på skärm är att det är
brett och har stor x-höjd och öppna inre former i bokstäverna.

2.4.2 Style-sheet
För att underlätta kodningen samt att lättare kunna typografera sajten
gjordes ett style-sheet. Där kodades hur storlekar, stilar, färger och dylikt
skulle se ut över hela sidan. För att inte få de traditionella länkattribu-
ten såsom understruken text med blå färg, klassades länktaggen till att
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få en gråblå färg som går igen i bakgrunden. När sedan besökaren för
muspekaren över länken färgas den grå och får den sedvanliga under-
strykningen. Undantaget till detta är i underlänksmenyn, där blir texten
endast grå, ingen linje uppenbarar sig.

Alla rubriker kodades till att vara röda i en fet variant av typsnittet.
All brödtext är i svart. Detta för att knyta an till programbladets färgval
och för att även webbsidan skall kännas enhetlig tillsammans med det
övriga marknadsföringsmaterialet.

De ytor som inte fyll ut av jeansjacksbilden gavs samma ljusgula kulör
som bakgrunden på navigeringsmenyn.

2.4.3 Navigeringsmeny
Menyn gjordes först i programmet Adobe Illustrator 10.0. Där användes
logotypen med jeansjacksbakgrunden precis som i övrigt material. Precis
under logotypen placerades en tjock linje i ljusgult där menyns länkar
placerades. Menybilden sparades sedan i ett webbvänligt format, gif. Alla
menyns länkar ingår i bilden och för att göra dem klickbara användes en
Map, där koordinaterna för varje länk skrivs i HTML-koden och länken
blir klickbar. Menybilden lades till sist i den översta framen. Även
Rockpartys logotyp lades i menybilden och länkades till deras webbsida.

2.4.4 Kodning
Festivalsajten kodades för hand i språket HTML med hjälp av program-
met HTML Pad 2004 Pro. Sajtens grundstomme byggdes upp med hjälp
av frames och tabeller. I en frame ligger menyraden där huvudlänkarna
och festivalens logotyp finns. Den framen ligger överst och är oförändrad
oavsett vilken länk besökaren klickar på. Under menyframen ligger den
frame där navigeringsmenyns länkar visar sig. Anledningen till att fra-
mes valdes var att navigeringsmenyn skulle vara densamma på alla sidor
och en hel del kodning besparas med hjälp av detta.

2.4.4.1 Script
Önskemål fanns från festivalledningen att det skulle gå att anmäla sig
till ett nyhetsbrev online. Detta löstes med ett formulär, kodat i språket
php, där besökaren fyller i sin mailadress och klickar på en knapp.
Adressen skickas då med hjälp av scriptet till önskad mailadress och
besökaren är anmäld. Detta lilla formulär lades i övre vänstra hörnet till-
sammans med underrubrikerna och finns på varje sida som tillhör sajten.

Även på sidorna Utställare, Funktionärer, Boende samt Press ville fes-
tivalledningen att besökaren skulle kunna anmäla sig online till olika
saker. Detta löstes även det med samma script men med flera funktioner
att fylla i.

Detta visade sig senare inte fungera eftersom webbservern sajten lig-
ger på inte kunde hantera det språket. Tillsvidare löstes då anmälnings-
funktionerna med att besökaren skickar ett mail till en angiven adress.

Ett annat script som använts är ett JavaScript som genererar en rul-
lande text i webbläsarens statusrad. Texten som rullar är en inbjudan till
festivalen och ligger endast på webbplatsens startsida.
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På undersidorna Boende och FAQ finns en länk till en karta över
Hultsfred. Den länken är även den knuten till ett JavaScript och kommer
upp i ett nytt mindre fönster ovanpå den ordinarie sidan.

2.4.4.2 Textsidor
De sidor som innehåller all information kodades med hjälp av tabeller,
anledningen till att tabeller valdes är att det är lätt att styra sidan och
att få innehållet placerat där det är tänkt. En nackdel är att kodningen
kan bli en aning invecklad. Alla sidor skulle vara uppbyggda på samma
sätt och de kan därför kodas på ett liknande sätt. 

En stor tabell med tre kolumner kodades. I den vänstra lades eventu-
ella undermenyer och i kolumnen i mitten lades huvudinformationen på
sidan. Kolumnen till höger lämnades tom förutom på startsidan där fes-
tivalens huvudsponsorers  logotyper samt länkar till dessa lades. Varje
kolumn består av en ny tabell, detta förenklade utplaceringen av inne-
hållet samt styrde tabellmellanrummen att vara desamma på hela sidan.

Den sida som på något sätt skiljer sig från sajtens övriga sidor är sidan
som innehåller ett forum där besökaren kan diskutera med andra besö-
kare. Forumet fanns även på festivalens förra sida och länkades därför in
på den nya sajten. Detta gjordes genom att kopiera koden från den tidi-
gare sidan och implementera den i den nya sidan. Detta visade sig inte
vara så lätt som det lät och forumet fungerar således inte som det ska.
Detta kommer dock att ordnas till av webbansvariga på festivalen.

2.5 Leverans av materialet
Eftersom festivalen inte går av stapeln förrän i höst är inga band eller
tider fastlagda ännu. Alla affischer, flyers, programblad med mera som
skapats innehåller därför endast fiktiva uppgifter. För att underlätta för
festivalledningen gjordes mallar i QuarkXpress av alla olika delar. I
dessa kommer de ansvariga endast behöva lägga in texter och annan
information när denna finns tillgänglig.

Webbsidan däremot skulle lanseras i samband med att Rookiebanden
till årets Hultsfredsfestival offentliggjordes, vilket är i mitten av maj. När
sidan var färdigkodad lades den upp via Ftp på festivalens server.

Allt material brändes till sist ner på en cd-skiva som skickades till
Hultsfred.
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3 Resultat
I enlighet med de slutsatser som dragits av litteraturstudien har jag tagit
fram en profil åt Rookiefestivalen och till den tillhörande turnén. För att
materialet skall användas på rätt sätt i marknadsföringen, har mallar
gjorts för att underlätta textsättningen. 

Reaktionerna på det färdiga profilmaterialet som precis kommit fram
till Hultsfred har varit positiva. Vissa delar har redan börjat användas i
marknadsföringen, webbsida, annonser och flyers.
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4 Slutsats
Genom litteraturstudien har ökade kunskaper om företagsidentitet och
grafisk profilering givits. En profilering av ett företag är mycket viktig för
dess förmåga att hävda sig på marknaden. Informationsbruset i dagens
samhälle är så stort att en tydlig profil är ett måste för att överhuvudta-
get synas och bli ihågkommen. För att nå detta mål är det betydelsefullt
att alla inom företaget följer den färdigställda profilen och inte gör egna
ändringar. Detta underlättas om en grafisk manual finns till hands och
vägleder.

Designarbetet är en lång process som kräver flera steg, enligt vissa bör
designern arbeta utanför företaget för att få den frihet som krävs. Det är
även viktigt att företagsledningen är väl involverad i arbetet och att för-
ståelse finns för vikten av en grafisk profil. Har de insett detta kommer
företaget att bli framgångsrikt.
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5 Diskussion
Arbetet har varit mycket lärorikt och givande men även tidskrävande. De
problem som varit mest kännbara under arbetets gång är de tidsfördröj-
ningar som skett i samband med att material skulle levereras. Andra pro-
blem som uppstått är ändringar och nya direktiv angående webbsidans
funktioner och innehåll samt att olika information kommit från olika per-
soner vilket har rört till det en del.

En sak som framkommit i arbetet med den grafiska profilen är att en
viktig del i arbetet är att planera väl och se till att ha goda marginaler för
oförutsedda händelser.

Resultatet av arbetet kan dels ses i rapportens bilagor samt på Internet
http://www.rookierockparty.se
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http://www.faluif.com
http://www.fontfont.com
http://www.myfonts.com
http://www.peaceandlove.nu
http://www.rockcity.se
http://www.rookierockparty.se (gamla sidan)
http://www.rockparty.se
http://www.roskildefestival.dk

6.5 Korrekturläsare
Kilström, Erik, Falun 2004-05-17 
Larsson, Margareta, Falun 2004-05-22
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ROCKCITY, HULTSFRED 29-30 OKT

FÖRENINGEN ROCKPARTY PRESENTERAR

Rookie ´02

Rookie ´04

Rookie ´03
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Verdana i vikterna regular och bold.

FF Scala Sans i vikterna regular, bold och black.
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ROCKCITY, HULTSFRED 29-30 OKT

FÖRENINGEN ROCKPARTY PRESENTERAR

...PUBLIC SERVICE VS. KOMMERSIELL MEDIA
Behövs verkligen public service nu när marknaden 
kommersialiserats? Har de kommersiella kanalerna 
urholkat det kvalitativa utbudet i etermedia? 
Här får du båda sidor.

...VAD ÄR VÄL EN RECENSION?
Några av Sveriges mest tongivande recensenter 
i en het paneldiskussion om hype, sågningar 
och den universellt goda smaken. När började 
Tomas Ledin prenumerera på dåliga recensioner,
och hur blev Håkan Hellström gud?

...GITARRCLINIC - BÄR OCH BANANER
Tre hinkar toner på 0,4 nanosekunder kontra sköna
blå toner av Sveriges slingrigaste tunga.
Ia Eklund och Janne Schaffer spelar, visar och berättar.

...SÅ FUNKAR DET
Skivbolag, förlag, managers och agenter. 
Musikbranschen är full av aktörer.
Vad gör dom och hur funkar musikindustrin för dig 
som väljer den traditionella vägen.

...MUSIKINDUSTRIN ÄR DÖD - LEVE MUSIKINDUSTRIN!
Internet har för alltid förändrat musikindustrin. Men hur? 
Vi får här ta del av såväl domedagsprofetior som odelad 
optimism inför dom nya möjligheter som öppnar sig.

...DO IT YOURSELF!
Dom är snygga, dom är coola och dom är självständiga. 
Det kan du också bli - gör det själv!
Vår panel guidar dig förbi A&R:s och skivbolag 
som inte förstår ditt konstnärliga värde.

280 kr + förköp (2 dagar) 160 + förköp ( 1 dag) Dessutom seminarier, DJ's och happenings
Biljettdirekt/TICNET.se 077-170 70 70 samt alla ATG-ombud

HELLACOPTERS
TURBONEGRO

LOOPTROOP
NASTY KIXX

SVERIGES BÄSTA 
OSIGNADE BAND

+



ROCKCITY, HULTSFRED 29-30 OKT

FÖRENINGEN ROCKPARTY PRESENTERAR

SVERIGES BÄSTA FESTIVAL

SPELAR DU I BAND 

OCH ÄR SUGEN PÅ ATT SPELA PÅ

FÖR OSIGNADE ARTISTER?

ELLER ÄR SOLOARTIST

Rockparty/Rookie
Box 170
577 29 Hultsfred

Skicka in cd
senast den

1:a september till



Bilaga E
Vikning av programblad

Emelie Sanden
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på Rookiefestivalen





Bilaga F
Programblad

Emelie Sanden
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på Rookiefestivalen



Beaver Farm

Octobits Monster Magnet

Blanka

The Animal Five

Ten-Brink

Alien She The Hellacopters

The Flare-up

Menteroja

Peggy Lejonhjärta

Cellulit

Rapid Butcher

Seventribe Nasty Kixx

Sideshow

Eiore

The Pamplonas

Tid: Rookie 1 Rookie 2 Rookie 3 Stora Scenen

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:00

00:00

00:30

Tid: Seminarier

13:00 Do it yourself

14:30

16:00

Så funkar det

Musikindustrin är död - leve musikindustrin

Alien She

The Flap Jacks

Eye Drop

Speakers corner

Violent work 

Firestone

Furioso Turbonegro

Gaby

Venue Kids

Emmon Marlons

The Liptones

Rotinjected The Pixies

Master Higgins

I love you baby! Dj Carro

Paris

Muslaban    

Tid: Rookie 1 Rookie 2 Rookie 3 Stora Scenen

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:00

00:00

00:30

01:00

01:30

Tid: Seminarier

13:00 Public service vs. kommersiell media

14:30

16:00

Vad är väl en recension?

Gitarrclinic - bär och bananer

»Schema Fredag »Schema Lördag

1

2
3

4

f. Kalm
ar väg 34

1. Rookie 04
2. Albäcksskolan Om ni 
 bokat boende är det hit ni ska

3. Hagadal Här finns dusch för 
 er som bor på Albäckskolan

4. Järnvägsstationen

»Karta

ROCKCITY, HULTSFRED 29-30 OKT

FÖRENINGEN ROCKPARTY PRESENTERAR

BANDPRESENTATIONER
NÄR SPELAR DITT FAVORITBAND

SÅ HITTAR DU I HULTSFRED
SEMINARIEGUIDE

ANNONS

...SÅ FUNKAR DET
Skivbolag, förlag, managers och agenter. Musikbranschen är full av aktörer. Vad gör
dom och hur funkar musikindustrin för dig som väljer den traditionella vägen.

...MUSIKINDUSTRIN ÄR DÖD - LEVE MUSIKINDUSTRIN!
Internet har för alltid förändrat musikindustrin. Men hur? Vi får här ta del av såväl
domedagsprofetior som odelad optimism inför dom nya möjligheter som öppnar
sig.

...DO IT YOURSELF!
Dom är snygga, dom är coola och dom är självständiga. Det kan du också bli - gör det
själv! Vår panel guidar dig förbi A&R:s och skivbolag som inte förstår ditt konstnärliga
värde....

PUBLIC SERVICE VS. KOMMERSIELL MEDIA
Behövs verkligen public service nu när marknaden kommersialiserats? Har de kom-
mersiella kanalerna urholkat det kvalitativa utbudet i etermedia? Här får du båda
sidor.

...VAD ÄR VÄL EN RECENSION?
Några av Sveriges mest tongivande recensenter i en het paneldiskussion om hype,
sågningar och den universellt goda smaken. När började Tomas Ledin prenumerera
på dåliga recensioner,och hur blev Håkan Hellström gud?

...GITARRCLINIC - BÄR OCH BANANER
Tre hinkar toner på 0,4 nanosekunder kontra skönablå toner av Sveriges slingrigaste
tunga. Ia Eklund och Janne Schaffer spelar, visar och berättar.

»Seminarier



Advance Patrol
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Maecenas ali-
quam dictum nulla. Vestibulum ut ip-
sum sit amet purus tincidunt tincidunt.
Etiam quis ante a augue tempus ele-
mentum. Cras tempus nisl sed nulla. Ali-
quam vehicula lectus. Duis posuere.
Fusce a lorem. 

Tony Allen
Duis viverra, urna at lacinia faucibus,
metus nisl eleifend odio, vel sollicitudin
ipsum diam non massa. Mauris vestibu-
lum. Nullam elit.

Asian dub foudation
Mauris enim erat, dapibus quis, viverra
vel, hendrerit non, nibh. Suspendisse
elit urna, iaculis eu, eleifend vel, cursus
non, est. Sed congue dictum mauris.
Quisque consequat nonummy erat.
Maecenas accumsan, urna vel lacinia
vehicula, lectus leo aliquam leo, in po-
suere tellus purus et arcu. 

Blur
Aliquam at justo nec sapien lobortis
convallis. Quisque quis sem eu mi
laoreet tincidunt. Nunc consectetuer
semper turpis. Donec adipiscing orci eu
quam. Aenean magna eros, con-
sectetuer et, convallis quis, nonummy
vel, est. Curabitur non odio auctor pede
ultricies iaculis. Aliquam quam nibh. 

Moi Caprice
Placerat a, hendrerit et, elementum
quis, sapien. Nam convallis, turpis eu
vulputate scelerisque, velit purus dic-
tum justo, eget euismod urna leo quis
leo. Duis varius porta elit. Mauris tem-
pus placerat ligula. Maecenas at orci.
Curabitur vulputate nibh eget felis. Nam
scelerisque ligula vel metus. 

Murderdolls
Vestibulum a elit ac libero accumsan
rutrum.Nulla vitae est id sapien euis-
mod dignissim. Nam nec arcu. Mauris
congue, mi ac hendrerit faucibus, massa
mauris dictum ante, nec semper libero
tellus et mauris. 

Doves
Ut tristique vehicula turpis. Morbi sed
ligula. Nulla viverra imperdiet sem. Cras
mauris wisi, interdum et, posuere et, ve-
hicula sit amet, tellus. Aliquam tristique,
lectus non euismod tincidunt, ante ligu-
la laoreet turpis, non porttitor eros
lorem ac quam. 

Los Lobos
Maecenas mollis ultrices dolor. Aliquam
erat volutpat. Donec purus wisi, lacinia
a, hendrerit quis, tempor laoreet, lorem. 

Nasty Kixx
Fusce quam est, pretium a, suscipit ut,
auctor ac, ante. Aliquam posuere.
Donec diam erat, convallis vitae, conse-
quat eu, suscipit ac, velit. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. 

Silver Rocket
Pellentesque erat. In hac habitasse
platea dictumst. Quisque luctus ipsum
id metus. Donec vehicula euismod do-
lor. Praesent ullamcorper est nec turpis.

Tiger Tunes
Maecenas tempus luctus pede. In hac
habitasse platea dictumst. Aenean a
turpis nec orci malesuada commodo.
Duis et quam volutpat leo nonummy
pretium. Vestibulum adipiscing tempor
erat. 

The Mutants
Nunc ut urna. In auctor dolor quis
quam. Morbi magna urna, porttitor
eget, blandit in, aliquam et, tellus. Morbi
eget ligula sed eros hendrerit consequat. 

Velour
Vestibulum viverra, augue sit amet pel-
lentesque rhoncus, magna arcu inter-
dum pede, vel egestas eros dui id neque.
Phasellus ac lorem.Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient

montes, nascetur ridiculus mus. Ut tris-
tique metus in mi. Fusce vel quam. In
hac habitasse platea dictumst. 

Ske
Suspendisse accumsan ipsum sit amet
nunc pretium aliquet. Sed vitae turpis et
nibh pellentesque suscipit. Nam massa
urna, condimentum nec, commodo sed,
iaculis sed, nisl. Nullam sem. Aenean
tempus lorem nec augue. Curabitur
rutrum turpis quis wisi. Donec vitae mi.
Praesent condimentum dolor in libero.

Interpol
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Maecenas ali-
quam dictum nulla. Vestibulum ut ip-
sum sit amet purus tincidunt tincidunt.
Etiam quis ante a augue tempus ele-
mentum. Cras tempus nisl sed nulla. Ali-
quam vehicula lectus. Duis posuere. 

Turbonegro
Fusce a lorem. Duis viverra, urna at
lacinia faucibus, metus nisl eleifend
odio, vel sollicitudin ipsum diam non
massa. Mauris vestibulum. Nullam elit.
Aenean tempus lorem nec augue.

»Bandpresentationer
ANNONS

The Hellacopters
Mauris enim erat, dapibus quis, viverra
vel, hendrerit non, nibh. Suspendisse
elit urna, iaculis eu, eleifend vel, cursus
non, est. Sed congue dictum mauris.
Quisque consequat nonummy erat.
Maecenas accumsan, urna vel lacinia
vehicula, lectus leo aliquam leo, in po-
suere tellus purus et arcu. 

Marlons
Aliquam at justo nec sapien lobortis
convallis. Quisque quis sem eu mi
laoreet tincidunt. Nunc consectetuer
semper turpis. Donec adipiscing orci eu
quam. Aenean magna eros, con-
sectetuer et, convallis quis, nonummy
vel, est. 

Erol Alkan
Curabitur non odio auctor pede ultricies
iaculis. Aliquam quam nibh, placerat a,
hendrerit et, elementum quis, sapien.
Nam convallis, turpis eu vulputate
scelerisque, velit purus dictum justo,
eget euismod urna leo quis leo. Duis
varius porta elit. Mauris tempus placerat
ligula des imortale. 

Sack Trick
Maecenas at orci. Curabitur vulputate
nibh eget felis. Nam scelerisque ligula
vel metus. Vestibulum a elit ac libero ac-
cumsan rutrum.

Monster Magnet
Nulla vitae est id sapien euismod dig-

nissim. Nam nec arcu. Mauris congue,
mi ac hendrerit faucibus, massa mauris
dictum ante, nec semper libero tellus et
mauris. Ut tristique vehicula turpis.
Morbi sed ligula. Nulla viverra imperdiet
sem. 

Fu Manchu
Cras mauris wisi, interdum et, posuere
et, vehicula sit amet, tellus. Aliquam tris-
tique, lectus non euismod tincidunt,
ante ligula laoreet turpis, non porttitor
eros lorem ac quam. Maecenas mollis
ultrices dolor. Aliquam erat volutpat.
Donec purus wisi, lacinia a, hendrerit
quis, tempor laoreet, lorem. 

Courtney Love
Fusce quam est, pretium a, suscipit ut,
auctor ac, ante. Aliquam posuere.
Donec diam erat, convallis vitae, conse-
quat eu, suscipit ac, velit. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Pellentesque erat. In hac habitasse
platea dictumst. Quisque luctus ipsum
id metus. Donec vehicula euismod do-
lor. Praesent ullamcorper est nec turpis.

Melvins
Maecenas tempus luctus pede. In hac
habitasse platea dictumst. Aenean a

turpis nec orci malesuada commodo.
Duis et quam volutpat leo nonummy
pretium. Vestibulum adipiscing tempor
erat. Nunc ut urna. In auctor dolor quis
quam. 

Skank
Morbi magna urna, porttitor eget,
blandit in, aliquam et, tellus. Morbi eget
ligula sed eros hendrerit consequat.
Vestibulum viverra, augue sit amet pel-
lentesque rhoncus, magna arcu inter-
dum pede, vel egestas eros dui id neque.
Phasellus ac lorem.

Gloat
Cum sociis natoque penatibus et mag-
nis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Ut tristique metus in mi.
Fusce vel quam. In hac habitasse platea
dictumst. Suspendisse accumsan ip-
sum sit amet nunc pretium aliquet. Sed
vitae turpis et nibh pellentesque suscip-
it. 

Immortal Lee County Killers
Nam massa urna, condimentum nec,
commodo sed, iaculis sed, nisl. Nullam
sem. Aenean tempus lorem nec augue.
Curabitur rutrum turpis quis wisi. Donec
vitae mi. Praesent condimentum dolor
in libero.

The Misfits
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Maecenas ali-
quam dictum nulla. Vestibulum ut ip-
sum sit amet purus tincidunt tincidunt.
Etiam quis ante a augue tempus ele-

mentum. Cras tempus nisl sed nulla. Ali-
quam vehicula lectus. 

Slovo
Duis posuere. Fusce a lorem. Duis viver-
ra, urna at lacinia faucibus, metus nisl
eleifend odio, vel sollicitudin ipsum
diam non massa. Mauris vestibulum.
Nullam elit.

Moder Jords Massiva
Mauris enim erat, dapibus quis, viverra

vel, hendrerit non, nibh. Suspendisse
elit urna, iaculis eu, eleifend vel, cursus
non, est. Sed congue dictum mauris.
Quisque consequat nonummy erat.
Maecenas accumsan, urna vel lacinia
vehicula, lectus leo aliquam leo, in po-
suere tellus purus et arcu. Aliquam at
justo nec sapien lobortis convallis.
Quisque quis sem eu mi laoreet tin-
cidunt. 

The Datsuns
Nunc consectetuer semper turpis.
Donec adipiscing orci eu quam. Aenean
magna eros, consectetuer et, convallis
quis, nonummy vel, est. Curabitur non
odio auctor pede ultricies iaculis. Ali-
quam quam nibh, placerat a, hendrerit 

»Välkommen till Rookie ‘04

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Duis tempus
elementum nibh. Integer hendrerit pede
a augue. Suspendisse in ipsum. Nulla
sed odio sit amet nulla mattis posuere.
Aenean ac nisl vitae mauris tincidunt
feugiat. 

Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec tortor pede, pulv-
inar ac, auctor id, sodales fringilla, wisi.
Fusce nec sapien hendrerit sem congue
dictum. Aenean imperdiet lacinia mas-
sa. Suspendisse sit amet augue id pede
adipiscing aliquet. Integer nec urna.

Phasellus luctus. Suspendisse faucibus.
Nulla ullamcorper lectus at libero. 

Maecenas vel erat sit amet dui aliquet
blandit. Donec interdum, augue a
vestibulum malesuada, lacus lacus tin-
cidunt lectus, eget viverra risus turpis
vel mauris. Aenean sed nunc. Pellen-
tesque justo. Curabitur wisi wisi, tem-
pus id, ultricies id, viverra vel, diam.Nul-
la a augue non erat consectetuer eges-
tas. Duis sed dolor. Praesent et nulla.
Aliquam erat. Maecenas pede mauris,
dictum sed, rutrum ut, cursus ut, justo.
Phasellus lacus dolor, suscipit ultrices,
semper quis, euismod in, pede. Aenean
nec nulla. Sed vel metus. 

Fusce vel justo quis wisi ultricies sus-
cipit. Etiam nec velit vel mauris tristique
gravida. Aliquam eget velit sed leo vene-
natis aliquam. Donec accumsan feugiat
libero. Cras orci massa, dapibus nec,
faucibus sagittis, rhoncus quis, erat.
Mauris sed turpis vestibulum purus tin-
cidunt euismod. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Rothelius 

Festivalansvarig
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FÖRENINGEN ROCKPARTY PRESENTERAR

...PUBLIC SERVICE VS. KOMMERSIELL MEDIA
Behövs verkligen public service nu när marknaden 
kommersialiserats? Har de kommersiella kanalerna 
urholkat det kvalitativa utbudet i etermedia? 
Här får du båda sidor.

...VAD ÄR VÄL EN RECENSION?
Några av Sveriges mest tongivande recensenter 
i en het paneldiskussion om hype, sågningar 
och den universellt goda smaken. När började 
Tomas Ledin prenumerera på dåliga recensioner,
och hur blev Håkan Hellström gud?

...GITARRCLINIC - BÄR OCH BANANER
Tre hinkar toner på 0,4 nanosekunder kontra sköna
blå toner av Sveriges slingrigaste tunga.
Ia Eklund och Janne Schaffer spelar, visar och berättar.

...SÅ FUNKAR DET
Skivbolag, förlag, managers och agenter. 
Musikbranschen är full av aktörer.
Vad gör dom och hur funkar musikindustrin för dig 
som väljer den traditionella vägen.

...MUSIKINDUSTRIN ÄR DÖD - LEVE MUSIKINDUSTRIN!
Internet har för alltid förändrat musikindustrin. Men hur? 
Vi får här ta del av såväl domedagsprofetior som odelad 
optimism inför dom nya möjligheter som öppnar sig.

...DO IT YOURSELF!
Dom är snygga, dom är coola och dom är självständiga. 
Det kan du också bli - gör det själv!
Vår panel guidar dig förbi A&R:s och skivbolag 
som inte förstår ditt konstnärliga värde.

280 kr + förköp (2 dagar) 160 + förköp ( 1 dag) Dessutom seminarier, DJ's och happenings
Biljettdirekt/TICNET.se 077-170 70 70 samt alla ATG-ombud

HELLACOPTERS
TURBONEGRO

LOOPTROOP

REGIONENS BÄSTA 
OSIGNADE BAND

+
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Emelie Sanden
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Grafisk profilering med praktisk tillämpning på Rookiefestivalen
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aliquam quam. Mauris euismod 
mattis magna. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos 
hymenaeos. Maecenas blandit lorem quis ligula. 
Sed nec lacus non metus facilisis viverra. 
Maecenas erat nibh, convallis id, gravida nec, 
blandit quis, nulla. Vivamus porta ipsum sit amet 
neque. Integer iaculis. Praesent at ligula. Nunc 
arcu risus, sagittis a, convallis eget, lobortis 
laoreet, velit. Suspendisse potenti. Nunc adipiscing 
neque sit amet turpis. Phasellus aliquet, mi sit 
amet suscipit tristique, leo justo gravida diam, ac 
facilisis purus urna non neque. Sed aliquam risus. 

Curabitur eu nibh. Sed elit orci, pharetra et, 
accumsan nec, lobortis et, est. Praesent feugiat 
velit id odio. Mauris interdum. In fermentum. Nunc 
risus ligula, volutpat ac, lobortis at, aliquet eget, 
dolor. Curabitur cursus. Pellentesque at ante. Sed 
dictum arcu at eros. Quisque sodales. Ut rhoncus, 
eros ac blandit vulputate, sapien purus volutpat 
felis, id dapibus odio orci et magna. 

Nunc sollicitudin eros at lectus. Sed eleifend 
rutrum erat. Donec pharetra ultrices ligula. 
Vivamus posuere nibh et quam. Ut quis pede eu 
tellus ullamcorper tincidunt. In sed velit. Nulla 
velit lorem, posuere in, congue in, iaculis non, 


