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1. Inledning/Bakgrund 
 
Idén till examensarbetet växte sig större ju längre in i läroprocessen av utbildningen jag 

uppnådde och därmed ökade mitt intresse för hur musikbranschen skulle nå ut med musiken 

på ett effektivt och regelrätt sätt. Efter intressanta lärorika kurser och nya erfarenheter har 

jag fått ta del av den goda sidan men även den oupplysta sidan av musikbranschen. Jag 

började förstå att branschen inte endast innehöll nöje som låtskriveri och produktioner, utan 

också ett allvar med de många olika reglerna och den svårsmälta byråkratin som måste 

dryftas för att både musikindustrin och konsumenterna ska kunna dra nytta av varandra på 

samma villkor.     

Detta engagemang har varit syftet till att arbeta och forska kring marknadsföring och 

dessutom vara delaktig i marknadsföringen och hitta sponsorer till musikfestivalen Urban 

Roots festival 2010. Jag tog kontakt med arrangörerna och erbjöd dem min tjänst att 

marknadsföra festivalen och få mer erfarenhet inom musikindustrin. Med kontakt med 

festivalarrangörerna sedan ett par år tillbaka antog dom min hjälp inför den kommande hip 

hop och reggaefestivalen den 2-3 juli 2010. 

 

2. Forskningsöversikt 

Under hela utbildningen har det hållits olika föreläsningar där vi har fått ta del av 

marknadsföringens syfte. En betydande föreläsning har hållits av Anna Rosdahl som är PR-

rådgivare och har jobbat med PR, marknadsföring och projektledning inom nöjesindustrin 

sedan 1996. Under föreläsningen gick vi igenom de tre vanligaste metoderna till att 

marknadsföra vilka var annonsering, mediabearbetning och övriga strategier. 

Marknadsföring via annonsering sker oftast genom att använda sig av TV, radio, 

utomhusreklam, bioreklam m.m. Med mediabearbetning används t.ex. dagstidningar, 

bloggar, magasin och veckopress. Övriga strategier kan ske genom att man använder sig av 

mun till mun metoden, rabatter och prova -på -erbjudanden. Mun till mun som är en 

amerikans term för ”word of mouth” eller ”buzz marketing” betyder att nöjda kunder sprider 

budskapet vidare till vänner om en produkt eller tjänst som i sin tur leder till att dom köper 

produkten”. Denna metod påstod projektledaren för Yeah festivalen var ett effektivt sätt att 

använda sig av. En utav många festivaler som jag kan jämföra med mitt arbete inom 

marknadsföring för Urban Roots 2010 är Alive festival som anordnades av tre studenter från 

Skövde Högskola. Denna grupp genomförde ett lyckat arbete där man kan följa deras förlopp 

och olika metoder i hur dom bl.a. kom åt sina målgrupper. (Se bilaga 1 och käll- och 

litteraturförteckning.)  
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3. Frågeställning och mål 

 

 Hur marknadsför jag Urban Roots 2010? 

Målet med denna frågeställning har varit att forska, framföra och använda mig av de 

effektivaste formerna inom marknadsföring för att locka så många konsumenter som 

möjligt till festivalen. 

  Hur hittar jag sponsorer till Urban Roots festival 2010? 

Med rätt marknadsföring och inriktning ville jag locka sponsorer/samarbetspartners 

till att bidra med assistans.   

 Varför är marknadsföring viktigt i festivalsammanhang? 

Här vill jag ta reda på varför festivaler är så starkt beroende av en bra 

marknadsföring. 

 Varför är kontrakt och tillstånd viktigt för att genomföra en musikfestival? 

Här vill jag komma fram till varför ”Kedjan inte är starkare än den svagaste länken”. 

 Vad har eventarrangörerna för idéer och mål kring Urban Roots festival 2010? 

Här vill jag presentera målet med festivalen och dess syfte. 
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4. Definition av viktiga begrepp 
 

Byråkrati: uppsatta arbetsordningar och regler vars uppgift är att leda en organisation eller 

bransch.  

Community: ett socialt nätverk som används på webbplatser. Facebook är en känd sådan. 

Direktreklam: reklam som skickas direkt till mottagaren. Reklam i brevlådan är en vanlig 

form av direktreklam. 

Entré: en nöjes och gratistidning som produceras av lokaltidningen Hallandsposten. 

Event: ett arrangemang där man vill får ut sina idéer till en publik i form av en tillställning. 

Facebook: ett namn på en välkänd webbsida som är avsedd för socialt nätverk.  

Flashback: en webbsida där man kan skapa debatt och diskussioner med hjälp av att göra 

skriftliga inlägg. Flashback är Nordens största diskussionsforum vars mål är yttrandefriheten. 

Forum: en plats där man kan kommunicera och föra en debatt. 

Gage: det är en lön artister får efter utförd spelning inför åhörare.  

Hip Hop: en musikstil som ursprungligen kommer från USA som växte sig fram på 70-talet 

och blev en stor modern popkultur på 80-talet. Ett starkt kännetecken inom hip hop är även 

rapp där man pratar och rimmar till en rytm. Musiken baseras främst på beats och 

samplingar. Hip hop kan även beskrivas som en kultur. Afrika Bambataa är en utav dem 

första och viktigaste personerna bakom hip hopens utveckling. 

House: Är en elektronisk musikstil som formades av amerikanska Dj:s och musiker på 80-

talet i staden Chicago. Genren blev till av att man använde soul och disco som grund för att 

skapa dansmusiken med influenser från europeisk elektronisk musik. House beskrivs som 

repetitiv där låten består av få repeterande ackord. 

Kommun: ett administrativt begränsat region inom en stad eller ett län. 

Konsument: en person som köper och förbrukar en vara eller en tjänst. 

Konsumtion: förbrukning av en produkt eller en tjänst. 

Kulturnämnd: en person som sitter inom en kommunal eller statlig myndighet vars uppgift 

är att besluta eller utreda inom kulturella sammanhang. 
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Marknadsföring: att upplysa en viss målgrupps medvetenhet med en produkt eller tjänst. 

Mun till mun metoden: är en sorts marknadsföringsmetod när t.ex. nöjda kunder sprider 

budskapet vidare till sina vänner om en produkt eller tjänst som i sin tur leder till att dom 

köper produkten. Ursprungligen är detta en amerikans term vid namn ”word of mouth”. 

Myspace: en webbsida som fungerar som ett socialt nätverk anpassat för artister och band 

där man kan lyssna på musik. 

PR: står för Public Relations och innebär att man försöker göra ett gott intryck mot 

allmänheten och företag för att uppfattas som positiv. PR är mycket betydelsefullt för 

artister, politiker, konstnärer m.fl.  

Ragga: digitaliseringen av musik gav upphov till den nya subgenren till reggaen i mitten av 

80-talet. Nya elektroniska instrument som trummaskiner, samplingar m.m. började 

användas. Beenie Man, Shabba Ranks och Buju Banton är några kända artister man 

förknippar med raggan. 

Reggae: en rytmisk musikgenre vars ursprung kommer från Jamaica. Bob Marley var en 

världskänd reggaeartist. Genren utvecklades ur musikstilen ska på 60-talet. 

Roots Reggae: namnet skapades på 80-talet då IT-utvecklingen skapade ett nytt sound inom 

reggaen som trummaskiner, samplingar, programmerbara keyboards och syntar som kom 

att bli kallad för ragga. För att inte blanda den gamla traditionella reggaen med ragga valde 

man att döpa den till roots reggae där dom typiska instrumenten behölls som elbas, 

trummor, perkussion, gitarr, keyboard orgel och piano. Bob Marley var en ikon för den 

traditionella reggaen, dvs. roots reggaen. 

Ska: är från början en jamaicansk musikstil som är grunden för reggae. Den utvecklades på 

50-talet och ett kännetecken för genren är användandet av blåsinstrument. The Skatelites är 

den kändaste ska-gruppen genom tiderna som var stora på 60-talet och som än idag är 

aktiva. 

Soul: soulmusiken är en afroamerikans musikgenre som utvecklades ur bluesen och gospeln i 

USA på 50- och 60-talet. Ray Charles, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder och Otis 

Redding är några stora namn in genren. 

Sponsor: en verksamhet som stöder en annan verksamhet ekonomiskt med utbyte att få sitt 

varumärke annonserat.  

Urban kultur: breakdancing, hip hop, graffiti och house är kännetecken för denna kultur. I 

USA beskrivs den som en afro-amerikansk kultur och har existerat sedan hip hopen blev en 

modern popkultur på 80-talet.    
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Yeah! Festival: är en drogfri gratisfestival som anordnas i Örebro av arrangörerna Schack 

London. Festivalen har ingen åldersgräns och det finns 4 stycken scener där olika band inom 

olika genrer uppträder. 

Workshop: en praktisk demonstration där ett antal deltagare är involverade. 
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5. Metod 
 

5.1 Case  
 
Mitt case innebar att jag erbjöd mig att hjälpa och samarbeta med arrangörerna av 

festivalen genom att marknadsföra den och använda mig av olika marknadsföringsmetoder 

samt hitta sponsorer.  För att genomföra detta arbete var jag tvungen att ha god kontakt 

med dessa för att hålla mig uppdaterad. Nedan följer metoderna jag använde mig av i 

arbetet. 

 

5.1.1 Telefonsamtal och e-mail kontakt 

Kontakt med arrangörerna – för att ständigt hålla mig uppdaterad så har det hållits en god 

kommunikation vilket har varit en avgörande faktor för att kunna marknadsföra festivalen.  

Sponsorer/samarbetspartners – samarbetspartners och sponsorer som har velat bidra med 

någon form av ekonomisk hjälp har varit viktigt.   

Tidningar – för att nå ut till konsumenter har kontakt med tidningarna varit givande där dom 

har kunnat ta kontakt med arrangörerna och bidra med annonsering om Urban Roots 2010. 

Kommuner – genom att ta kontakt med kulturnämnder inom de olika halländska 

kommunerna försökte jag med deras hjälp nå ut med informationen om festivalen. 

 

5.1.2 Internetforum  

Forum har ett stort inflytande där 1000-tals människor besöker varje dag för att debattera, 

ge ut eller hitta information. 

 

5.1.3 Facebook   

Denna sida växer snabbast av alla sociala nätverk och utnyttjas av miljontals medlemmar och 

företag varje dag. Det har skapats en facebook grupp som heter Urban Roots 2010 där 

personer har bjudits in för att delta på festivalen och bli informerade.  (Se käll- & 

litteraturförteckning) 
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5.2 Forskning 

Under hela arbetsprocessen har det varit nödvändigt att ta hjälp av liknande projekt och få 

anvisning om olika metoder. Forskningen har fortlöpt parallellt under hela arbetets gång. 

 

5.3 Intervju 

Jag har tagit kontakt med eventarrangörerna Schack London ifrån Örebro som anordnar 

Yeah festival. Dessa tog jag kontakt med eftersom de hade erfarenhet sedan flera år tillbaka 

och dessutom kunde bidra med nyttig information. (Se bilaga 1.)  

 

6. Tidsplan 

V. 14  
Forskning kring marknadsföring inom musikbranschen och andra festivaler 
 
V. 15  
Forskning och fastställning av kontrakt och avtal med artister/myndigheter 
 
V.16  
Skaffa sammarbetspartners/sponsorer och kontakta olika media för marknadsföring (fortlöpande) 
 
V.17 
 Skaffa sammarbetspartners/sponsorer och kontakta olika media för marknadsföring (fortlöpande) 
och intervjua eventarrangörerna. 
 
V.18 
 Skaffa sammarbetspartners/sponsorer och kontakta olika media för marknadsföring (fortlöpande). 
Ta kontakt med myndigheter för marknadsföring (fortlöpande) 
 
V.19 
 Skaffa sammarbetspartners/sponsorer och kontakta olika media för marknadsföring (fortlöpande). 
Ta kontakt med myndigheter för marknadsföring (fortlöpande). Rapportskrivning. 
 
V. 20 
 Skaffa sammarbetspartners/sponsorer och kontakta olika media för marknadsföring (fortlöpande). 
Ta kontakt med myndigheter för marknadsföring (fortlöpande).  Rapportskrivning. 
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7. Loggbok 

Jag har skrivit loggbok för varje vecka som har gått och sett en tydlig struktur i förhållande till 

mina metodshandlingar och tidsplaneringen.  

Den första veckan började jag forska kring marknadsföring och att leta efter liknande arbete 

som mitt eget. Efter att ha samlat på mig information och haft handledningar började jag 

undersöka om festivalens olika kontrakt och tillstånd för att fortsätta. När detta var avklarat 

började jag ringa och skicka e-mail för att marknadsföra festivalen. Dom sista veckorna 

började jag koncentrera mig på att leta efter samarbetspartners och bidragsgivare. (Se bilaga 

5.)       
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8. Undersökning 

 

8.1 Urban Roots 2010 
 
Urban Roots 2010 är en musikfestival inom genrerna reggae och hip hop  som kommer att 

anordnas på Bastionen i centrala Halmstad. Bastionen är en gammal befästning och en del 

av Norre Port som har en historia som sträcker sig till början av 1600-talet. Idag finns där en 

scen där det har hållits en rad olika föreställningar och på denna scen kommer artisterna att 

uppträda. Urban Roots 2010 ska inte misstolkas som Öland Roots som håller till i Sandbergen 

på Öland. Öland Roots är en reggaefestival medan Urban Roots drivs av två olika arrangörer 

vars olika koncept har slagits ihop, vilket är sammankopplingen mellan den urbana kulturen 

som utgör hip hopen och roots, även kallad traditionell reggae. 

I år har arrangörerna Three Kingz och Halmstad Roots slagits ihop inför festivalen och 

ambitionen är större än någonsin. I och med detta har festivalen lagts centralt i Halmstad på 

en större scen för att göra ett större intryck på kulturlivet i Halmstad. Festivaltillfället har 

lagts på en helg under en period efter löning och då turismen är stor i Halmstad. 

Evenemanget kommer även att bidra med workshops där olika föreningar kommer att få 

visa upp kreativitet i form av dans, konst m.m ur den urbana kulturen.                                                                                               

Kring denna festival kommer kulturerna inom hip hop och reggae att erbjuda mer än bara 

musik, utan även stand-up comedy, mat och dryck samt workshops hos deltagande 

föreningar för att ge ett större utbud till konsumenterna. Festivalen kommer att erbjuda 

artister från den svenska hip hop och reggae-eliten som Lazee, Organism 12, Advance Patrol, 

Kapten Röd och många fler. Evenemanget kommer att ledas av komikern och skådespelaren 

Ibrahim Faal som är känd från programmet ”Ballar av stål” på Kanal 5. Koncepten och 

intresset hos arrangörerna innefattar kunskapen inom hip hop och reggae och har med ett 

stort kontaktnät bidragit med kontakt med de olika artisterna. 

Tillstånd att få bedriva festivalen har bekräftats av diverse myndigheter. Det kommer även 

att ske en biljettförsäljning av eventet där kostnaden blir 200 kr för en dag och 250 för båda 

dagarna vid förköp av biljetter. På plats kommer biljetterna att kosta 300 kr för båda 

dagarna. Biljetterna kommer att finnas att köpa hos Roots klädesaffär, Pinstripes, 

Surfshopen, Ohana, Yellow avenue, Tretton, Skivlagret som alla ligger i Halmstad samt 

försäljning på webbsidan www.ticnet.se.  

 

 

 

 

http://www.ticnet.se/
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8.2 Three Kingz och Halmstad Roots 

Jag har arbetat med arrangörerna Three Kingz och Halmstad Roots, två ideella föreningar 

som är samarbetspartners och skaparna av festivalen Urban Roots 2010. Grupperna är 

baserade och etablerade i Halmstad där dom har organiserat flera musikevents dom senaste 

åren och lyckats få dit stora svenska artister.  

Three Kingz finner främst intresset inom hip hop-kulturen och med sitt stora kontaktnät har 

de bokat in stora svenska artister men även lyckats hyra in stora utländska artister från bland 

annat USA. Medlemmarna i gruppen är aktiva inom kulturlivet i Halmstad där varje medlem 

är inblandade inom arrangemang som spelningar, dans, DJ, boxning och urbana klädstilar. 

2009 var ett bra år för dem då gruppen arrangerade spelningar med artister som Xzibit, Ken 

Ring, Promoe, Maskinen, Adam Tensta m.m. Three Kingz bestod av en originaluppsättning på 

tre stycken medlemmar, därav namnet. 

Gruppen Halmstad Roots består av ett gäng ungdomar med två ledande och företagsamma 

killar i spetsen.. Gruppen är främst inriktade inom reggae-kulturen och har precis som Three 

Kingz har de lyckats boka kända svenska reggaeartister och anordnade dessutom en festival 

på Laxön sommaren 2009. Festivalen på Laxön var ett gratisevenemang som gästades av 

artisterna Amsiebrown, Jacco, Roots alliance m.m. En utav medlemmarna i gruppen är också 

butikschef för klädesaffären Roots som ligger i centrala Halmstad. Gruppnamnet Halmstad 

Roots omfattar gruppens koncept vilket är intresset för musikstilen roots reggae och dess 

kultur samt att dom är baserade i Halmstad.  

 

8.3 Tillstånd och kontrakt 

Denna viktiga punkt var starkt bundet till om mitt arbete var säkert att gå vidare med eller 

inte. Därför tog jag reda på ifall arrangörerna hade begärt tillstånd hos myndigheter och att 

kontrakt med artisterna var klartgjort för att vara på den säkra sidan. Myndigheter som 

kontaktades var polismyndigheten och Halmstad kommun. Polisen måste man kontakta för 

att säkerheten ska riskeras vid publika sammanhang. Vid ansökan fyller man i en specifik 

blankett för tillstånd av konsert/musikevenemang. Blanketten finns att ladda ner på polisen 

hemsida, www.polisen.se. Kommunen måste man ta kontakt med när man har i avsikt att 

driva en handel på offentliga platser. Räddningstjänsten ska också kontaktas för 

godkännande av butiks- och serviceutrymmen ur brandsynpunkt.  

Principen med kontrakt mellan artisten och arrangörerna är att ingen är bunden förrän ett 

kontrakt har skrivits och när det har gjorts så har parterna en överenskommelse samt att 

beviset inför kommande spelning har stärkts. (Se bilaga 2.) 

http://www.polisen.se/
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8.4 Marknadsföring 

Som delaktig i förarbetet av festivalen var jag delaktig i marknadsföringen vilket är ett viktigt 

moment för att informera sin publik. För att genomföra arbetet har jag varit beroende av att 

ha god kontakt med arrangörerna för att hålla mig uppdaterad om allt angående festivalen. 

Eftersom jag fungerade som en extern part av arbetet har det varit viktigt att vara 

synkroniserad gentemot arrangörernas. Nedan följer arbetsmetoderna som användes kring 

marknadsföringen av festivalen.  

 

8.4.1 Tidningar 

När det kom till mediabearbetning tog jag kontakt med tidningen Metro via telefonsamtal. 

Metro är en morgontidning med en halv miljon läsare varje dag i Sverige. Kontakt med 

denna tidning var därför ett bra sätt att kunna nå ut till så många läsare som möjligt. 

Dagstidningen Hallandsposten som dessutom producerar nöjestidningen Entré har sina 

huvudområden i städerna Halmstad, Laholm och Hylte med sprids även i Falkenberg och 

Markaryd.  För att nå ut till lokalbefolkningen i de olika halländska städerna blev 

Hallandsposten därför ett givet val att nå ut med informationen. (Se bilaga 4 och käll- & 

litteraturförteckning.) 

8.4.2 Facebook     

Det skapades en facebook grupp där vänner har bjudits in för att ta del av information om 

festivalen. En annonsering till en kostnad där reklamen dyker upp på obestämd tid hos 

facebook användare planeras att göras. Att marknadsföra och sköta affärer via facebook har 

blivit allt vanligare då communitysidan är den snabbast växande av alla sociala nätverk i 

världen har börjat bli. Med hjälp av facebook kan man rikta in sig på de målgrupper man vill 

ta kontakt med. (Se käll –litteraturförteckning) 

8.4.3 Internetforum 

Här använde jag mig utav det svenska diskussionsforumet flashback.se som har drygt 

400 000 medlemmar. Genom att lägga ut en diskussionstråd om festivalen ville jag 

uppmärksamma läsare om detta evenamang. (Se käll –litteraturförteckning) 

8.4.4 Informationsblad 

Ett informationsblad skapades och en affisch önskades av kontaktpersonerna angående 

festivalen. (Se bilaga 3.)  
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8.4.5 Affisch  

När jag fick den färdigtryckta affischen som ska sättas upp funderade jag på bra ställen att 

sätta upp dem på och riktade in mig på platser där främst ungdomar befinner sig vilket är 

den största målgruppen. Platser som fritidsgårdar, caféer, klädesaffärer, musikaffärer, 

campingar, idrottsföreningar, parker och skolor var effektiva ställen att sätta upp affischer. 

(Se bilaga 3.)  

8.4.6 Kommuner och kulturnämnder 

För att nå ut med informationen till så många konsumenter som möjligt tog jag kontakt med 

Hallands olika kommuner i diverse städer och frågade efter kulturansvariga. Jag 

presenterade mig själv och mitt ärende och frågade om assistans att genom kommunen få 

nå ut med informationen till stadens invånare. Kommunstyrelser som kontaktades var 

Halmstad, Laholm, Kungsbacka och Falkenberg. Dessa städer valdes för att många turister 

kommer till Halmstad på somrarna och att avståndet mellan städerna inte är långa. Pga 

tidsbrist kom jag inte i kontakt med Varbergs kommun.   

 

8.5 Sponsorbidrag och samarbetspartners 

För att förse festivalen med mer resurser för att hålla en stabilare budget behövdes det 

samarbetspartners som kunde stödja för att underlätta arbetet. Med kontakt med 

kommuner och efter handledningar dök tips upp på olika bidragsgivare och 

samarbetspartners som kunde kontaktas. Kostnader som gage till artisterna och för att driva 

festivalen så behövdes det understöd i form av samarbetspartners som kunde hjälpa till att 

få ner kostnaderna genom att bidra med t.ex. läsk där arrangörerna får erhålla panten. För 

att inte hamna i underskott är försäljning av förköpsbiljetter en viktig faktor då 

utomhusfestivaler kan påverkas av vädrets makter och av andra faktorer. Förarbetet av 

försäljning av förköpsbiljetter och hitta sponsorer är därför viktigt för att inte få kassabrist då 

avgifter ska utbetalas. Bidragen ifrån de olika sponsorerna redovisas nedan i resultat.  

 

8.6 Schacklondon 

Denna grupp är arrangörer av Yeah! festivalen i Örebro. Jag tog kontakt med projektledaren 

och gjorde en intervju med denna via telefon och e-mail. (Se bilaga 1.) 
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9. Resultat 

9.1 Samarbete med Three Kingz och Halmstad Roots 

Samarbetet med eventarrangörerna har resulterat till en större spridning av festivalen även 

utanför Halmstad konsumenterna vilket har varit målet. Pga. av det goda samarbetet har 

tillitet och gemenskapen till varandra vuxit sig starkare.  

 

9.2 Tillstånd och kontrakt 

När jag hade fått bevis på att kontrakt med artisterna och tillstånd hos myndigheterna hade 

säkerställts kunde jag därmed rikta mitt arbete på att marknadsföra festivalen. Detta gjordes 

pga. osäkerheten med plötsliga avhopp samt förbud att inte framföra festivalen om detta 

moment hade lämnats oberört. I och med att konsumenterna är intressenterna är dessa den 

grupp man inte vill ge fel information till. 

 

9.3 Marknadsföring 

9.3.1 Kommun och kulturnämnder 

Eftersom festivalen skulle hållas i Halmstad vilket är hemmaplan blev gensvaret snabbare 

och positivare än de andra kommunerna. Halmstad lade upp informationen på kommunens 

egna hemsida och gav mig även tips och telefonnummer till olika kontakter runtomkring 

staden som var kulturellt inriktade inom musik, hip hop och dans. (Se käll- & 

litteraturförteckning) 

Samtalet med Laholms kommun var annorlunda då dom inte var villiga att hjälpa till att 

annonsera festivalen på deras hemsida då dom i första hand stödjer stadens egna 

evenemang och inte städer utanför. Trots detta fick jag tips på kontaktpersoner i staden som 

kunde bidra med någon form av workshop på festivalen. Ett bra tips jag fick var att kontakta 

Region Halland som lägger ut all information på sin hemsida om vad som händer i hela 

Halland. 

Falkenberg som är staden som ligger närmast Halmstad var villiga att hjälpa till att informera 

stadens invånare genom stadens invånare genom deras hemsida men då var jag tvungen att 

skicka ett informationsblad om festivalen och en affisch som de först var tvungna att läsa. 

Efter detta samtal påbörjade jag ett säljande informationsblad och bad Halmstad Roots att 

skicka en affisch om festivalen vilket gjordes. Detta informationsblad blev ett objekt som 

skickade runt flitigt till bland annat olika tänkta samarbetspartner och tidningar.  
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Kungsbacka kommun ville precis som Falkenberg att jag skulle skicka iväg ett 
informationsblad. Därefter skulle kontaktpersonen lägga ut informationen på hemsidan 
kungsbacka.se under fliken kultur. (Se bilaga 3.) 
 
 

9.3.2 Tidningar 

Kontakt med tidningarna har resulterat till intresse hos nöje och kulturredaktörerna att göra 

reportage om festivalen och intervju med arrangörerna i Hallandsposten och magasinet 

Entré. Efter kontakt med gratistidningen Metro blev jag hänvisad till säljbolaget Annonsdags. 

Dessa var villiga att ställa upp med annonsering och gav e-mail adresser till kontaktpersoner 

inom kulturavdelningen hos Metro, SVD och Aftonbladet. (Se bilaga 4.) 

 

9.3.3 Internetforum 

Efter att ha utnyttjat hemsidan flashback.se och informerat om festivalen samt länkat till 

facebookgruppen så ökade antalet människor i gruppen. (Se käll- & litteraturförteckning.) 

 

9.3.4 Facebook  

Att nå ut med evenemanget på webbsidan facebook har varit det största genomslaget hittills 

där man har kunnat rikta informationen till specifika målgrupper. Antalet intresserade har 

uppnått upp till 763 stycken människor (2010-06-01.). Pga. av att man länkar till sidan från 

andra hemsidor som flashback.se har man kunnat se hur antalet intresserade människor 

sluter upp i gruppen samt skriver kommentarsinlägg. Med hjälp av detta sociala nätverk kan 

man komma i kontakt med flera människor samtidigt, dessutom kan man ge ut information 

riktat till utvalda individer. (Se käll- & litteraturförteckning) 
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9.4 Sponsorer och samarbetspartners 
 
Med hjälp av kommun och tips på att kontakta rätt partners lyckades arrangörerna och jag ta 
kontakt med följande sponsorer och samarbetspartners: 
 
Studieförbund bidrog med 25 000 kr 

Regionalt musikcentrum bidrog med 20 000 kr (se bilaga 2) 

Kulturförvaltningen bidrog med 20 000 kr (se bilaga 2) 

Pension organisation bidrog med 3000 kr 

Riksdagsparti 1 bidrog med 3000 kr 

Riksdagsparti 2 bidrog med 3000 kr 

Ungdomsparti bidrog med 3000 kr 

Fackförbund 1 bidrog med 3000 kr  

Fackförbund 2 bidrog med 3000 kr 

Öl och läskföretag bidrog med 20 000 kr i form av läsk 

 

9.5 Schack London 

Efter intervju med projektledaren för Yeah! festivalen i Örebro så fick jag mer information 

om viktiga förberedelser, struktur och arbetsuppdelning. (Se bilaga 1.) 
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10. Analys 

10.1 Samarbete med arrangörerna 

Samarbetet jag har haft med arrangörerna har varit bra men känner i slutändan att det 

kunde ha varit bättre. I detta arbete har jag inte haft någon kontakt med arrangörerna då vi 

har träffats ansikte mot ansikte. Min assistans accepterades och sköttes bra via telefon och 

e-mail men tyvärr var jag den som uteslutande fick kontakta arrangörerna för att hålla mig 

uppdaterad. Detta gjorde att jag oftast kom efter och fick göra hastiga ändringar när något 

nytt dök upp. När det kommer till lagarbete så är den fysiska kontakten värd mer än någon 

annan kontakt pga. att det skänker mer tillit och en sammanhållning. En betydande 

anledning till att samarbetet var ensidigt, dvs. att jag var den som fick uppsöka kontakten var 

att överenskommelsen mellan mig och arrangörerna inte var tillräckligt tydlig. Mitt 

bemötande med arrangörerna visade sig vara mer av ett erbjudande från min sida än ett 

verkligt lagarbete då jag kunde ha påpekat att jag ville bli uppdaterad kontinuerligt.    

När jag reflekterar till hur förberedelserna har varit hos mig själv så har den varit begränsad 

till examensarbetets period på två månader vilket är en otillräcklig tid att marknadsföra en 

festival. Reflekterar jag över arrangörernas förberedelser märker jag att de också är oerfarna 

när det kommer till att arrangera en festival. Med eftertanke känns det som att idén endast 

har existerat i ett par månader vilket egentligen bör planeras åtminstone ett år i förväg enligt 

vad projektledaren för Yeah festivalen påstod. Efter att ha intervjuat projektledaren vars 

team består av erfarna och utbildade arbetare inom området känner jag att Three Kingz, 

Halmstad Roots och jag själv har mycket att lära oss när det kommer till förberedelser.  

 

10.2 Telefonkontakt och e-mail kontakt 

Mitt arbete sköttes mestadels med hjälp av telefonkontakt och e-mail vilket har varit det 

enklaste och effektivaste sättet. Eftersom jag var tvungen att invänta bekräftelse på tillstånd 

och kontrakt började min sökning efter samarbetspartners och marknadsföring i försenat 

skede. I och med detta så har jag insett den viktiga innebörden att sköta kontrakt och 

tillstånd först av allt innan man sätter igång med marknadsföringen. 
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10.3 Marknadsföringen och samarbetspartners 

När det kommer till marknadsföring har jag under arbetet kommit underfund med hur 

många olika metoder och strategier det finns. Med ny kunskap och erfarenhet av detta 

arbete har jag insett hur viktig marknadsföringen är och med tanke på hur läget ser ut inom 

musikbranschen. 

Att göra tidernas bästa produkt sker ofta, men den är inte värd något om man inte kan locka 

folk till att konsumera produkten, därför ser jag marknadsföringen som en viktig process om 

inte viktigare än själva produkten.  

När det kommer till att kontakta samarbetspartners gäller det att ligga i och följa upp 

telefonsamtal och e-mail med att återkomma dagen efter. Kontaktpersonerna i företagen 

och kommunstyrelsen är ofta svåråtkomliga och upptagna. 

 

 

11. Sammanfattning 

När det gäller arbetsprocessen i förarbetet har jag insett innebörden med kontrakt och 

tillstånd vilket måste vara klart innan man går igång med marknadsföringen. Dessutom är 

det viktigt med kontinuerliga möten mellan partners och ha en överenskommelse 

sinsemellan om vad man begär utav varandra. Förberedelsen innan festivalens startdatum 

bör påbörjas ett år innan då man ska söka efter sponsorer och samarbetspartners. 
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12. Käll- & Litteraturförteckning 

Internet 
 

Facebook: 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=113652095322772&ref=ts 
2010-05-20 kl: 15:00 
 
Flashback: 
https://www.flashback.org/t1196258 
2010-05-20 kl: 15:10 
 
Destination Halmstad: 
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/260/1/?item=art_art-
s6/126&group=art_art_grp-s6/1 
2010-05-20 kl: 15:20 
 
Halland.se: 
http://www.halland.se/sv/noje-event-halmstad/ 
2010-05-20 kl: 15:22 
 
Kungsbacka.se: 
http://kungsbacka.se/sitetemplates/KBHeadlinePage4310.aspx 
2010-05-21 kl: 20:42 

Falkenberg.se: 
http://www.falkenberg.se/segora.4.4c02fa61127c78cf0380001489.html 
2010-05-21 kl: 20:42 

Anna Rosdahl: 
http://www.awb.se/se/people/anna-rosdahl-pr-raadgivare  
2010-05-31 kl: 20:42 
 
Metro: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning)  
2010-05-31 kl: 20:42 
 
Hallandsposten: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallandsposten  
2010-05-31 kl: 20:50 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/?ref=logo%23!/event.php?eid=113652095322772&ref=ts
https://www.flashback.org/t1196258
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/260/1/?item=art_art-s6/126&group=art_art_grp-s6/1
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/260/1/?item=art_art-s6/126&group=art_art_grp-s6/1
http://www.halland.se/sv/noje-event-halmstad/
http://kungsbacka.se/sitetemplates/KBHeadlinePage4310.aspx
http://www.falkenberg.se/segora.4.4c02fa61127c78cf0380001489.html
http://www.awb.se/se/people/anna-rosdahl-pr-raadgivare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metro_(tidning)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallandsposten
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Entré: 
http://www.lordagmorgon.se/?p=211&nav=_portfolio 
2010-06-01 kl: 02.30 
http://hallandsposten.se/misc/entre/entre.html  
sida 8.  
2010-05-31 kl: 20:50 
 
Bastionen: 
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.509835-boxningsgala-intar-bastionen  
2010-05-31 kl: 20:50 
 
http://www.halmstad.se/download/18.6bd63f7124969f7dcc800020510/090401-forslag-till-
stadsmiljoprogram.pdf sida 5.  
2010-05-31 kl: 20:50 
 
Tillstånd: 
http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_tillstand.htm  
2010-05-31 kl: 20:53 
 
Slag från hjärtat: 
http://www.skawars.nu/SlagFranHjartat/events/1476/urban-roots-2010  
2010-05-31 kl: 20:53 
 
Urban Roots 2010: 
http://roots-2010.tumblr.com/  
2010-05-31 kl: 20:53 
 
Ibrahim Faal blogg: 
http://www.finest.se/userBlog/?uid=10467&beid=1372732  
2010-05-31 kl: 20:53 
http://www.finest.se/userBlog/index.php?uid=10467&viewComments1350438=1&beid=135 
2624 2010-05-31 kl: 20:53 
 
Roots: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roots_reggae  
2010-05-31 
 
Three Kingz: 
http://profile.publishme.se/profile/view/858184/  
2010-05-31 
http://threekingz.blogg.se/  
2010-05-31 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=61157512211&v=info&ref=ts  
2010-05-31 
 
 

http://www.lordagmorgon.se/?p=211&nav=_portfolio
http://hallandsposten.se/misc/entre/entre.html
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.509835-boxningsgala-intar-bastionen
http://www.halmstad.se/download/18.6bd63f7124969f7dcc800020510/090401-forslag-till-stadsmiljoprogram.pdf
http://www.halmstad.se/download/18.6bd63f7124969f7dcc800020510/090401-forslag-till-stadsmiljoprogram.pdf
http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_tillstand.htm
http://www.skawars.nu/SlagFranHjartat/events/1476/urban-roots-2010
http://roots-2010.tumblr.com/
http://www.finest.se/userBlog/?uid=10467&beid=1372732
http://www.finest.se/userBlog/index.php?uid=10467&viewComments1350438=1&beid=135%202624
http://www.finest.se/userBlog/index.php?uid=10467&viewComments1350438=1&beid=135%202624
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roots_reggae
http://profile.publishme.se/profile/view/858184/
http://threekingz.blogg.se/
http://www.facebook.com/?ref=logo%23!/group.php?gid=61157512211&v=info&ref=ts
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Ticknet.se 
http://www.ticnet.se/search.php?tm_link=tm_homeA_header_search&language=sv&keywo
rd=urban+roots 
2010-06-01 kl: 03.30 
 
Halmstad Roots: 
http://www.skawars.nu/melvintheman/events/989/halmstad-roots  
2010-05-31 
http://hallandsposten.se/misc/entre/entre.html sid 6.  
2010-05-31 
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/album.php?aid=2033523&id=1177915976  
2010-05-31 
 
Alive festival: 
http://www.uppsatser.se/uppsats/b6cb527b5c/  
2010-05-31 
 
Öland Roots festival: 
http://www.olandroots.com/  
2010-05-31 
 
 
Definition av viktiga begrepp:  
 
PR:  
http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/reklam_pr.htm 2010-05-31 
 
Soul:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soulmusik 2010-05-31   
 
Roots reggae:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roots_reggae 2010-05-31 
 
Gage:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gage 2010-05-31 
 
Byråkrati: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byr%C3%A5krati 2010-05-31 
 
Hip hop: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hip_hop 2010-05-31 
 
House: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/House_(musikstil) 2010-05-31 
 
 

http://www.ticnet.se/search.php?tm_link=tm_homeA_header_search&language=sv&keyword=urban+roots
http://www.ticnet.se/search.php?tm_link=tm_homeA_header_search&language=sv&keyword=urban+roots
http://www.skawars.nu/melvintheman/events/989/halmstad-roots
http://hallandsposten.se/misc/entre/entre.html%20sid%206
http://www.facebook.com/?ref=logo%23!/album.php?aid=2033523&id=1177915976
http://www.uppsatser.se/uppsats/b6cb527b5c/
http://www.olandroots.com/
http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/reklam_pr.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soulmusik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roots_reggae
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gage
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byr%C3%A5krati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://sv.wikipedia.org/wiki/House_(musikstil)


21 

 

Kommun: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun 2010-05-31 
 
Ragga: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ragga 2010-05-31 
 
 
Reggae: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reggae 2010-05-31 
 
Ska: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ska 2010-05-31 
 
Urban kultur: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_culture 2010-05-31 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ragga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ska
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_culture
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13. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervju  

med projektledaren för Yeah! Festival  

 Hur gick ni tillväga och vilka kontaktade ni för att få tillstånd att anordna 
festivalen Yeah!? 

Vi pratade först med kulturförvaltningen på kommunen om vad vi tänkt 
arrangera och om dom trodde att det var möjligt etc.  
Dom tyckte att det var en bra idé och berättade lite kort om vilka vi behövde 
tillstånd från. Så vi fyllde helt enkelt i ett polistillstånd och skickade in det. 

 

 Fick ni något skrifligt kontrakt angående tillståndet? 

Eftersom tillståndet i sig är en skriven offentlig handling så skulle jag säga att 
det räcker som avtal/kontrakt. 

 

 Hur långt innan förberedde ni er innan festivalen satt igång och vad gjorde under 
denna process? 

Vi börjar planera festivalen i början av september, och då gäller det främst att 
bilda en projektgrupp och en fungerande organisation. Sen är det bara att 
sätta upp en tidsplan och köra efter den. Något att tänka på är att vara ute i 
god tid med att luska fram pengar (spons, bidrag etc) 

 

 Hur marknadsförde ni er festival? 

Affischer, flyers, små event, hemsida, communitys (facebook, myspace etc), 
MUN-MOT-MUN!  
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 Vilken var er effektivaste marknadsföringsmetod? 

Allt tillsammans.. en grej som har funkat bra är att vi har kört en teaser-affisch 
(dvs en affisch med rätt lite info så att folk blir nyfikna).  
En annan bra grej är nog att vi utnyttjar tillfällen då det finns mycket folk 
koncentrerat på ett ställe (valborg, andra stora evenemang etc) till att helt 
enkelt dela ut flyers etc.  
Facebook är väldigt bra också. 

 

 Vad hade ni för arbetsfördelningar inom gruppen? 

Vi har en projektgrupp som består av flera undergrupper: Service, Produktion, 
Område, Säkerhet, Artistbokning, Sponsring, Projektledning & Ekonomi, 
Marknadsföring, Press. 

 

 Hur kom ni i kontakt med artisterna? 

                             Myspace & bokningsbolag. 

 

 Hur såg kontrakten ut och hade ni några övriga överenskommelser med artisterna? 

Kontrakten innehåller mest tider och regler. Vid bokningar via bokningsbolag 
brukar de stå för kontrakt.  
På MoKS hemsida (moks.se) finns mallar för artistkontrakt! 

 

 Hur kom ni i kontakt med era sponsorer och vad var anledningen till att de ställde 
upp? 

Vi har väl egentligen bara skrivit upp en lång lista med företag som vi skulle vilja 
samarbeta med och sen har vi mailat/ring/besökt.  
När det kommer till sponsorer så måste ni vara ute i god tid, dvs innan 
årsskiftet för det året ni gör eventet. 
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 Hur blev ni bemötta av sponsorerna och vem/vilka inom företaget kontaktade ni? 

Alla möjliga, väldigt olika. Vi riktade in oss på VD:n eller Marknadsansvarig. I 
vissa fall finns det en sponsoransvarig.  
Ni måste ta reda på vad ett samarbete med er innebär för företaget och vad 
dom kan vinna på det! Ni kan inte bara ringa ett företag och be om pengar.  
  

 

 Hur blev företagen sponsrade er före och under evenemanget? 

Det man kan ge tillbaka till företagen är en tackannons i lokaltidningen, en 
fruktkorg, gratisbiljetter till evenemang osv.  
Det är bra att vårda sina kontakter. 

 

 Fick ni någon framtida relation till era sponsorer efter festivalen var över? 

Absolut, det är viktigt att spara all kontaktinfo, vem man har pratat med osv. 
det är alltid bra att träffa sponsorerna efter genomförd festival för en liten 
utvärdering, för då kan man passa på att planera inför kommande år  
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Vad är Urban Roots 2010? 
Urban Roots 2010 är en musikfestival inom genrerna Reggae och Hip hop  som kommer att anordnas 

på Bastionen i centrala Halmstad. Kring denna festival kommer kulturerna inom Hip Hop och Reggae 

att erbjuda mer än bara just musik, utan även stand-up komedi, mat och dryck samt workshops hos 

deltagande föreningar. Festivalen kommer att erbjuda artister från den svenska Hip hop och Reggae-

eliten så som Lazee, Organism 12, Advance Patrol, Kapten Röd och många fler. Evenemanget 

kommer att ledas av komikern och skådisen Ibrahim Faal som är känd från programmet ”Ballar av 

stål” på Kanal 5. 

Vilka är arrangörerna av festivalen? 

Arrangörerna är Three Kingz och Halmstad Roots som är samarbetspartners och skaparna av 

festivalen Urban Roots 2010. Grupperna är baserade och etablerade i Halmstad där dom har 

organiserat flera musikevents dom senaste åren och lyckats få hit stora svenska artister.  

Three Kingz består av bröderna Didi och Malo 

Lukebani och denna grupp finner främst intresset 

inom hip hop-kulturen och har bokat utländska 

världskändisar som Xzibit, vilket blev väl omtalat i 

media sommaren 2009. Three Kingz har idag goda 

kontakter med många utav de stora utländska 

artisterna och att få hit ännu en stor stjärna är 

bara en tidsfråga.                                                                                                                              

Läs artikel: 

http://hallandsposten.se/kultur/1.517112-90-

sekunder-med-xzibit-i-halmstad       

Halmstad Roots består av en grupp 

företagsamma ungdomar med Daniel Norrman 

och Viktor Nyiry i spetsen som driver en 

klädbutik i centrala Halmstad. Gruppen är 

främst inriktade inom reggae-kulturen och har 

precis som Three Kingz lyckats boka kända 

svenska reggaeartister och anordnade dessutom 

en lyckad festival på Laxön sommaren 2009.                                                                                                                              

Läs artikel: 

http://hallandsposten.se/kultur/1.517112-90-sekunder-med-xzibit-i-halmstad
http://hallandsposten.se/kultur/1.517112-90-sekunder-med-xzibit-i-halmstad
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http://hallandsposten.se/kultur/musik/1.531941-reggaefesten-pa-laxon-satsar-stort 

2-3 juni 2010 – hur ser det ut i år? 

I år har Three Kingz och Halmstad Roots slagits ihop inför festivalen och ambitionen är större än 

någonsin. I och med detta har festivalen lagts centralt i Halmstad på en större scen för att göra ett 

större intryck på kulturlivet i Halmstad. Festivaltillfället har lagts på en helg under en period efter 

löning och då turismen är stor i Halmstad. Idag är förarbetet och marknadsföringen inför 

evenemanget i full fart vilket är en viktig process för att väcka intresset hos så mycket folk som 

möjligt. Festivalen kommer även att bidra med workshops där olika föreningar kommer att få visa 

upp kreativitet i form av dans, konst m.m.                                                                                              

Marknadsföringen av Urban Roots festival är tänkt ska gå genom olika hemsidor och internetforum, 

kulturnämnder, affischering, tidningar och media.  

Tillstånd att få bedriva festivalen har bekräftats av diverse myndigheter. Det kommer även att ske en 

biljettförsäljning av eventet där kostnaden blir 200 kr för en dag och 250 för båda dagarna vid förköp 

av biljetter. På plats kommer biljetterna att kosta 300 kr för båda dagarna. Biljetterna kommer att 

finnas att köpa hos Halmstad Roots klädesaffär, Pinstripes, Surfshopen, Ohana, Yellow Avenue, 

tretton, skivlagret, ticnet. 

Urban Roots kommer att arrangeras varje år centralt i Halmstad under sommartid med kärlek, 

respekt och jämlikhet som budskap.  Alla är välkomna till Urban Roots och vi ser fram emot en 

fartfylld festival baserad på positiv glädje. 

 

Sponsring eller samarbete med Urban Roots 2010? 

I utbyte med att ha er som amarbetspartners är vi villiga att bistå med vad Ni vill få ut med inför 

möjligtvis 1000-tals besökare under två dagar. Dessutom sker festivalen under en period då 

sommaren kantas av hög turism i Halmstad och precis efter löning.  

Festivalen kommer uppenbart att locka flera av den yngre generationen människor än den äldre men 

genom de olika aktiviteterna utöver musiken så exponeras ni även för den yngsta utav barn samt den 

äldste utav äldre. 

Målsättningen med denna festival är att sätta Halmstad på kartan som en kulturstad den är och 

erbjuda folket den svenska musikeliten för att föra samman kultur- och musikälskare på en och 

samma plats.  

Med Er som sponsorer eller samarbetspartners blir ni starkt förknippade med att vara de som 

främjar kulturlivet i Halmstad och som ser till att festivalen blir en möjlighet. Att synas bland 

konsumenterna den 2-3 juli 2010 på festivalen är bland det smartaste ni kan göra då turismen är som 

högst i en sommarstad som Halmstad.  

http://hallandsposten.se/kultur/musik/1.531941-reggaefesten-pa-laxon-satsar-stort
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Bilaga 4.  

Hej Kenny. 
 
Här är mailadresser till de tre olika tidningarnas redaktioner: 
noje@aftonbladet.se 
kultur@svd.se 
redaktionen@metro.se 
 
För kontakt med Club Metro så får jag be dig kontakta eleanor.andersson@metro.se 
Som sagt så arbetar jag med annonser och är du intresserad av att annonsera i tidningarna är du 
varmt välkommen att återkomma. 
  
Lycka till. 
/Hälsn --- 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
Annonsdax AB  I  Box 7029  I  121 07 STOCKHOLM 
Besöksadress: Palmfeltsvägen 1 C, JOHANNESHOV 
Direkt 08-555 00 629  I  Mobil  070-733 43 29  I  Grupp nr 08-555 00 640  I  Fax 08-600 22 77 
www.annonsdax.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/noje@aftonbladet.se
file:///C:/Users/Acer/Desktop/kultur@svd.se
mailto:redaktionen@metro.se
http://www.annonsdax.se/
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Bilaga 5Examensarbetets Namn: Marknadsföring av 
festivalen Urban Roots 

Medlemmar & Funktion: Kenny Okoro 

Tidpunkt: 30 mars – 4 april 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - 

Sign 

30 mars 

2010 

kl:10:50 

Kenny Presentera 

min idé och 

bli vägledd 

Handledning 

med Jan & 

Ulf 

Live mellan mig och 

handledarna 

En start på 

examensarbetet. 

En del frågor dyker 

upp som jag måste 

ta tag i och lösa för 

att gå vidare med 

arbetet. 

   K.O 

1 april 

2010 

kl:02:00 

Kenny Prata med 

Didi om 

avtalsbiten 

inför 

festivalen 

Kenny stöter 

på Didi och 

pratar med 

honom 

utanför 

nattklubben 

mårtensson  i 

Hstd om 

avtalet 

Live mellan Kenny 

och Didi 

Får reda på att 

Didi har kontaktat 

myndigheter om 

tillåtelse om att få 

anordna festival 

på Norre Katts 

park 

   K.O 
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Examensarbetets Namn: Marknadsföring av festivalen 
Urban Roots 2010 

Medlemmar & Funktion: Kenny Okoro 

Tidpunkt: 5 april – 11 april 2010 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört – Sign    

8 april 2010 

kl:14:00 

Kenny Googla efter 

examensarbetet 

Alive festival 

Använder 

mig av 

Internet 

- Hittar 

examensarbetet 

och läser igenom 

och hittar bra 

punkter jag kan 

använda mig av till 

min marknadsföring 

   K:O 

kl:15:00 Kenny  Ringer Didi 

och skriver 

e-mail 

Telefon och e-mail Får tag i Didi och får 

reda på mer info 

angående festivalen 

och att han har 

tagit kontakt 

polismundighet och 

kommun. Får också 

reda på om det inte 

skulle ske på Norre 

Katts park så 

kommer festivalen 

att förflyttas till en 

annan destination i 

Hstd som heter 

Laxön. Länkar 

dessutom sidan där 

han kan ladda ner 

examensarbetet 

alive festival där jag 

förklarar att jag 

möjligtvis skulle 

använda mig utav 

några utav 

tillvägagångsätten i 

arbetet. 

   K.O 

10 april 2010 

kl: 20:00 

Kenny Starta en grupp 

på facebook 

Använder 

Internet 

och 

hemsidan 

facebook 

Internet Startat ”något att ta 

på”. Information 

finns uppe om 

festivalen 

   K.O 
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Examensarbetets Namn: Marknadsföring av Urban Roots 
festival 2010  

Medlemmar & Funktion Kenny 

Tidpunkt 12-18 april 

 

 

 
 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - Sign 

14 april 

2010 

kl:13.00 

Kenny Handledning Handledning Live med Jan och Ulf Ta kontakt med 

3Kingz och få 

avtalsbiten 

avklarad med 

artister 

   K.O 

15 april 

2010 kl: 

15:00 

Kenny Få tag i 

3kingz. Får 

tag i Daniel 

Norman från 

Hstd Roots 

Ringer 

Daniel 

Via telefon Få reda på 

värdeful 

information om 

festivalen. Visade 

sig att Daniel hade 

större kunskap 

som jag hellre har 

kontakt med. Bad 

honom skicka ett 

dokument med 

alla deras idéer 

kring festivalen. 

Skönt att veta att 

han insåg allvaret 

jag hade att 

komma med. 

   K.O 



34 

 

Examensarbetets Namn Marknadsföring av Urban Roots 
festival 2010 

Medlemmar & Funktion Kenny 

Tidpunkt 19-25 april 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - 

Sign 

21 april 

2010 

kl:14:00 

Kenny Handledning Handledning Live Stämma av hur jag 

ligger till. Får 

direktivet att 

börja ringa, ringa 

och ringa 

   K.O 

22 april 

2010 kl: 

15:00-

18:00 

Kenny Utforma en 

kontaktmall där jag 

tar reda på all info 

för att presentera 

inför företat och 

tidningar 

Microsoft 

word 

Telefon och mail En början på mall, 

inte helt färdig 

Måste ha tag 

i 

arrangörerna 

för mer info 

och 

bekräftelse. 

Får ej tag i 

någon 

Blir inte klar Väntar till 

nästa dag 

K.O 

23 april 

2010 

kl:15:00 

Kenny Göra klart 

presentaionsmallen 

Microsoft 

word 

Telefon och mail Blir klar och ringer 

arrangörerna och 

tar får reda på den 

information jag 

behöver för att bli 

klar. 

   K-O 
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Examensarbetets Namn 

Medlemmar & Funktion Marknadsföring av Urban Roots festival 2010 

Tidpunkt 26 april – 2 maj 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - Sign 

27 april 

2010 kl: 

14:00 

Kenny Ringa 

Hallandsposten  

Ringa 

upp 

Telefon Får kontakt och 

blir hänvisad till 

annan 

kontaktperson 

som inte är 

märvarande. 

   K.O 

28 april 

2010 

kl:15:00 

Kenny Ringer 

hallandsposten 

Ringer 

upp 

Telefon Får kontakt och 

blir ombedd om 

att ringa upp på 

tisdag nästa vecka. 

Får dessutom mail 

ifrån Didi om 

ändringar i 

festivalen. 

   K.O 

29 april 

2010 

kl:15:00-

17:00 

Kenny Googlar efter 

sponsorer och 

hittar brev 

festivalarrangörer 

har skickat till 

företag för att 

hitta sponsorer. 

Bestämmer mig 

för att formulerar 

ett liknande brev 

och göra 

massutskick.  

Internet, 

google 

Internet Hittar intressanta 

brev där jag hittar 

nya metoder att 

att hitta 

sponsorer. 

   K.O 
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Examensarbetets Namn Marknadsföring av Urban Roots 
festival 2010 

Medlemmar & Funktion Kenny Okoro 

Tidpunkt 3-9 maj 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - 

Sign 

5 maj 2010   Kenny Kontakta 

kulturnämder i 

olika kommuner i 

hallands och 

tidningen metro 

för maknadsföring 

Ringer upp Via telefon Får kontakt, blir 

ombedd att skicka 

info om festivalen 

och affisch,  

   K.O 

6 maj 2010  Kenny Utformar en 

infopresentation. 

Tidningen metro 

kontaktar mig och 

frågar om 

annonsering. Ger 

mig tips på andra 

tidningar att 

annonsera via.  

Ringer upp Via telefon     K.O 

6 maj 2010  Kenny Ringer och 

intervjuar George 

Bandick som är 

artist och 

sponsoransvarig 

för Yeah! Festival 

Ringer upp Via telefon Får nödvändig 

information.  

   K.O 

7 maj Kenny Skickar en skriftlig 

intervju till George 

Bandick och ställer 

samma frågor från 

dagen innan.  

Mailar  Får svar från 

projektledaren 

Niklas Lennartsson 

Värdefull intervju 

med bra info. vill 

hålla kontakten.. 

   K.O 

8 maj 2010 Kenny Påbörjar en enkel 

hemsida för en 

proffsigare 

aproach inför folk. 

Info om festivalen 

Använder 

mig av 

sidan 

Wix.com 

 Design av sidan.    K.O 
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Examensarbetets Namn Marknadsföring av Urban Roots 
festival 2010 

Medlemmar & Funktion Kenny Okoro 

Tidpunkt 10-16 maj 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört 

- Sign 

12/5 2010 Kenny Ringa falkenberg 

och kungsbackas 

kommun 

Telefonsamtal Telefon Fick bekräftat att 

informationen 

skulle läggas ut på 

kommunernas 

hemsidor. 

   K.O 

13/5 2010 Kenny Lägga ut 

biljettinformation 

på facebook. 

  Biljettpris och 

återförsäljare 

läggs ut på 

facebook 

   K.O 

14/5 2010 Kenny påbörjar 

rapportskrivning 

och presentaionen 

inför kommande 

redovisning 

Använder mig 

av microsoft 

word 

 Gör färdigt 

inledning, 

bakgrund  

   K.O 

15/5 2010 Kenny Rapportskrivning, 

påbörjar 

undersökning och 

resultat 

Använder mig 

av microsoft 

word 

 Gör färdigt 

metoden 

   K.O 

16/5 2010 Kenny Påbörja 

undersökning och 

resultat 

Använder mig 

av microsoft 

word 

 Gör färdigt 

undersökningen 

och halva 

resultatet 

   K.O 
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Examensarbetets Namn Marknadsföring av Urban Roots 
festival 2010 

Medlemmar & Funktion Kenny Okoro 

Tidpunkt 17-23 maj 

Tidpunkt Person  Uppgift Metod Kommunikation Uppnådda Mål Problem Konsekvens Åtgärd  Arbetet utfört - Sign 

17 maj kl 

12:00-

18:00 

Kenny Rapportskrivning 

och förberedelse 

inför 

redovisning. Gör 

även en PDF 

presentation 

som är tänkt ska 

visas upp under 

redovisningen. 

Word  Skrivit färdigt 

punkter till 

rapporten. Blir klar 

med PDF-

presentationen till 

redovisningen.  

   K.O 

18 maj kl 

09.00-

17:30 

Kenny Redovisning och 

föreläsning 

Redovisning i stora 

salen på skolan 

Redovisning 

införklassen 

Klar redovisning    K.O 

19 maj Kenny Skriva rapport Word.  Skriver om 

bakgrund/inledning 

och fyller ut metoden. 

Gör ändringar i 

undersökning och 

resultat 

 Näst intill klar med 

halva rapporten 

   K.O 

20 maj Kenny Skriva rapport Word. Påbörjar analys 

och sammanfattning. 

Även 

innehållsförteckning 

och sidnumrering. 

 Nästan klar med 

hela rapporten. 

   K.O 

21 maj. 

Kl:08:00-

12:00 

Kenny ”Finputsning” Word. Gör klart 

innehållsförteckningen 

och rättar stavfel och 

grammatiska fel. 

Skickar rapporten in 

rapporten till Jan och 

Ulf och min opponent 

Angelica. 

 Klar med 

rapporten. 

   K.O 

21 maj 

kl:12:00 

Kenny  Tar emot Angelicas 

rapport och skumläser 

 Tagit emot 

Angelicas rapport. 

   K.O 
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22 maj Kenny Läsa Angelicas 

rapport 

Läsa rapport  Tagit mig igenom 

halva Angelicas 

rapprt. 

   K..O 


