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Detta examensarbete innehåller en forskning av Facebookinlägg inom
evenemangsmarknadsföring. Många mindre evenemang marknadsförs endast med hjälp
av Facebookevenemang. Bristen på marknadsföringen kan bero på många olika saker,
t.ex. brist på resurser eller kunskap. Syftet för arbetet är att utreda hurdana
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Facebookinlägg från två olika festivaler: Rockfest och Tuska Festival. Genom att
analysera inlägg från två stora festivaler kan man se hurdana inlägg som genererar
reaktioner och engagemang av människor på Facebook. Vid datainsamlingen samlades
endast inlägg publicerade i festivalens Facebookevenemang, på festivalens eget
Facebook-konto. Endast inlägg publicerade en månad före evenemanget togs i
beaktande. Genom att endast analysera inlägg publicerade i Facebookevenemanget,
finns det inte en risk för att sponsorerade inlägg kommer med i datainsamlingen. I
Facebookevenemang kan man inte sponsorera inlägg och betala för mera synlighet. I
detta examensarbete har använts en kvantitativ metod. Mer specifikt en kombination av
innehållsanalys och icke-deltagande observation. Följande metoder lämpar sig för
forskningen tack vare att forskarens kvantitativa undersökning sker inne i
forskningsmiljön men hen reagerar inte på själva Facebookinläggen som analyseras. För
att få deskriptiv statistik i siffror av det insamlade materialet, har följande formel av Ge
& Gretzel (2017) använts: (Gillanden*1) + (Kommentarer*5) + (Delanden*10). Denna
formel ger en indikation på Facebookinläggets synlighet och hur effektivt inlägget är på
att skapa reaktioner och engagemang. Inläggen är delade i tio olika kategorier för att
bättre skilja ut vilken sorts inlägg som skapar reaktioner och engagemang. Forskningens
resultat visar att olika sorters inlägg genererar olika sorters engagemang. Med något
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kommentarer och delningar, måste man engagera människor. Detta sker med hjälp av
frågor och tävlingar som aktiverar människor. På så sätt kan man på Facebook skapa
mera synlighet åt ett evenemang.
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1 INLEDNING
Som en aktiv besökare av konserter, har jag märkt att konsertmarknadsföringen förändrat sig massor inom de senaste åren. Förr fick man reda på olika konserter via t.ex. tidnings-, radio- eller tv-reklamer. Nuförtiden är dock Facebook den platsen, var många av
oss ser evenemangsannonsen för första gången. Facebook har inom senaste åren blivit
ett nätverk som binder ihop människor och företag och detta har lett till en ökning av
marknadsföring inom Facebook. Motivet för att skriva om ämnet härstammar från att
jag anser, att sociala medier är framtiden av marknadsföring och kommer i något skede
att bli den största marknadsföringskanalen. Det är också mitt egna intresse att arbeta
inom evenemangsmarknadsföring efter mina studier.
Inom de senaste åren har sociala medierna exploderat i popularitet. Från år 2010 till
2017 har mängden med användare inom sociala medier, ökat från 0,97 miljarder till
2,46 miljarder (Se figur 1).
Till de största sociala medierna hör bl.a. Facebook med 2,13 miljarder -, Youtube med
1,5 miljarder -, WhatsApp med 1,3 miljarder -, Instagram med 0,8 miljarder - och Twitter med 0,33 miljarder användare. (Statista, 2018)

Figur 1. Ökning av användning av Sociala Medier (Statista, 2018)
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P.g.a. denna ökande popularitet har företagen också börjat investera mera, på att öka sin
synlighet inom dessa kanaler. Nuförtiden har man nästan inte råd, att inte vara med
inom sociala medier, ifall ens konkurrent håller på att engagera med dina potentiella
kunder. (Neti, 2011)
Marknadsföring i sociala medier som t.ex. Facebook och Instagram, ger företag en möjlighet att engagera och socialisera sig med sina kunder. På grund av att populationen
inom sociala medier har stigit enormt inom de senaste åren känner sig företagen också
tvungna att anpassa sig till dessa medier. Detta har lett till att företagen inte är mera så
beroende av andra medier. För att kunderna mer ofta letar sig fram via nätet till de produkter och varumärken som är rätta för dem. Därför är det viktigt att ett företag har studerat sin egna målgrupp och vem som följer deras kanaler. På detta vis kan företagen
optimera sitt innehåll inom sociala medier och skapa nya kunder. (Hakola & Hiila 2012)

1.1 Problemformulering
När jag ser konserter på Facebook, märker jag att många konserter som organiseras nuförtiden inte har en genomtänkt marknadsföring, speciellt mindre konserter. Endast de
största konserterna i så kallad stadion-storlek och de största festivalerna, har en marknadsföring som är mer genomtänkt och optimerad för evenemanget. Kanske de mindre
företagen som organiserar konserter inte har resurser, tid eller kunskap att optimera sin
marknadsföring? Eller sen anser de att deras kunder hör till en nischmålgrupp och inte
ser värdet med marknadsföring till en större publik. Man litar på att artisterna räcker,
och att fan-kulturen hämtar in åskådarna. Det är synd, för sociala medier är det överlägset största, och kanske till och med den enda kanalen var mindre konserter marknadsförs. Ofta är marknadsföringen av mindre konserter endast ett evenemang bland många
andra på Facebook. Därför är det viktigt att bättre förstå, på vilket sätt man kan skapa
synlighet för evenemanget.
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1.2 Syfte
I detta examensarbete kommer jag att presentera en undersökning om Facebookinlägg
gällande konsertmarknadsföring. Syftet för detta arbete är att ta reda på hurdana inlägg
som skapar mest synlighet. Med att analysera inlägg på Facebookevenemangssidor,
kommer jag att ta reda på vilka inlägg som skapar mest reaktioner. Två olika evenemang kommer att användas som undersökningsunderlag. Här är frågor jag vill ha svar
på med undersökningen:
1. Hurdana inlägg skapar de två evenemangen?
2. Vilken typ av engagemang skapar en viss typ av inlägg?
3. Finns det skillnader i inlägg och engagemang mellan de två konserterna?
4. Vad leder till mest synlighet?

1.3 Avgränsningar
Alla reaktioner på Facebookinlägg är inte positiva. Kommentarer kan innehålla kritik
och kan få konsertorganiseraren att synas i dåligt ljus. För denna undersökning kommer
jag inte att ta i beaktan, tonen av reaktioner som Facebookinläggen får, utan koncentrationen ligger endast på synlighet. Med att endast analysera inlägg i Facebookevenemang,
kommer det inte att finnas en möjlighet för sponsorerade inlägg att komma med i undersökningen.

1.4 Facebook begreppsdefinitioner
Gilla = Att gilla ett inlägg. Man gillar ett inlägg när man trycker på knappen var det
finns en tumme, ikonen som finns nedan inlägget.
Kommentera = Att kommentera inlägget. Sker med att trycka på knappen ”Kommentera” och med att skriva in en kommentar.
Dela = Att dela inlägget på sin egen Facebook profil. Sker med att trycka på ”Dela”, då
publiceras inlägget också som ett personligt inlägg, för alla delarens Facebook kompisar.
8

2 TEORI
2.1 Evenemangsmarknadsföring
Evenemangsmarknadsföring, så som marknadsföring av andra branscher har många
olika former. Om man tar produktmarknadsföring och innehållsmarknadsföring som
exempel, har man ett evenemang som sin produkt och evenemangsorganiserarens bild
och pålitlighet som man försöker förbättra. Ditt budskap måste vara tydligt och den
måste vara gjord för målgruppen, oavsett ifall budskapet står för att sälja biljetter eller
av att skapa medvetenhet om evenemanget eller evenemangsorganiseraren. (Reic 2016
s.185)
Vad är evenemangsmarknadsföring? Sanningen är att det inte finns ett rätt svar. Alla
människor tolkar ordet marknadsföring på ett lite annorlunda sätt och alla företag har
olika sätt att planera och definiera sin marknadsföring. Teorin av evenemangsmarknadsföring går ut på, så som största delen av all marknadsföring, på de 4 P: n. Dvs. Product,
pris, promotion och plats. Det finns dock en variabel som är konstant för evenemang,
som inte nödvändigtvis är relativt till marknadsföringen inom andra branscher, tid. Evenemang sker alltid på en viss tidpunkt och hela marknadsföringsplanen skall leda upp
till detta tillfälle, när t.ex. en produkt kan vara till salu på butikshyllan i många år och
marknadsföringen håller på året runt. (Reic 2016 s.2)
Nuförtiden går forskningar inom människors motivation att engagera med evenemang
mest ut på push – pulldikotomin. Människor är antingen drivna av sina inre behov och
dras in av specifika kännetecken av evenemang. Också att leta fram specifika lustbetonade erfarenheter eller rymma negativa exempel lockar människor in på evenemang.
(Reic 2016 s.148)
Men vad får människor att delta i konserter? Enligt Barry Kempton följer flesta människorna en av dessa fem orsaker:
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•

Andlig reflektion

Speciellt människor som lever en hektisk livsstil och har mycket lite fritid. Då när
de får en egen 2 timmar då de inte behöver kolla på något annat än konserten och
komma iväg från vardagen.
•

Att upptäcka något nytt

Åskådare som tar sig fram till uppträdare som släcker deras törst av något nytt och
annorlunda, dvs. människor som söker ny musik.
•

Återbesöka älskad musik

Många åskådare är motiverade att besöka en konsert p.g.a. att de vet redan att de
kommer att älska allting, eller i alla fall en del av musiken/showen. De troligen känner igen låtarna från artistens tidigare publicerade material, eller de har spelat/sjungit det själv. De är nyfikna att uppleva det på nytt i en live situation.
•

Själva tillfället

I en tid när det är möjligt att lyssna på flera versioner av musik på Spotify, Pandora,
Youtube etc. är motiveringen bakom att delta i evenemanget för många, själva tillfället. De som hör till industrin av att organisera konserter vet, att till själva tillfället
hör konsertsalen, att känna sig välkommen, stämningen och t.o.m. parkeringen. Det
är helheten som gäller.
•

Känslan av samhörighet

Människor som besöker konserter p.g.a. de känner sig höra till en större grupp av
människor med samma intressen. Många besökare känner att upplevelsen blir mer
speciell när det är en massa andra människor som delar samma intresse. Det är
kombinationen av att lyssna tillsammans och i efterhand diskutera, och kanske kritisera prestationen med de andra, och det är interaktionen som gör upplevelsen ännu
bättre. (Kempton 2014)

10

2.2 Social media marknadsföring
Sociala medier står för tjänster, som är kombinationer av innehåll och kommunikation.
Sociala medier skiljer sig av andra medier som t.ex. radio och TV, då människan inte
bara är mottagare när de gäller information, utan hen kan också kommunicera tillbaka
och dela saker med andra användare. Detta skapar en helhet av socialisering och nätverksarbetande. (Hintikka)
Sociala medier kan delas in i olika kategorier.
1.

Sociala nätverk som Facebook, LinkedIn och Twitter, var människor och företag kan kontakta varandra och kommunicera. Dessa kanaler kan användas för
marknadsföring, kundengagemang och kundbetjäning, samt studier gällande
målgrupper och dina kunder. Med dessa kanaler kan man bygga upp en förbindelse mellan kunden och företaget.

2. Plattformar som kan användas för att dela med sig media i form av bilder och
videon, t.ex. Instagram, Snapchat och Youtube. Dessa kanaler är bra för att
bygga upp varumärkets kännedom. Med dessa kanaler kan man dela visuellt imponerande bilder och videon till nuvarande och potentiella kunder. Fast inläggen
innehåller text, börjar de oftast med en bild eller video och fast man kan använda
dessa sidor för att kommunicera med kunden, är den primära idén med plattformen att dela media. Kommunikation är något som fungerar bättre inom sociala
nätverk.
3. Andra kategorier är t.ex. olika diskussionsforum som Reddit och Quora, konsumentrevy nätverk som Tripadvisor och Yelp, Bloggverktyg som Wordpress och
Tumblr och delningsekonomi nätverk som Uber och AirBnB. (Foreman 2017)

2.2.1 Influencer marketing
En nyare form av socialmedia marknadsföring som blir mer och mer populär är influencer marketing. Influencer marknadsföring är en blandning av något nytt och gammalt. Det är den moderna versionen att använda sig av en kändis för att rekommendera
produkten i sin marknadsföring. Förr var det endast TV- och tidningsreklamer med
kända idrottare som gjorde reklam för t.ex. Nike eller något annat större sportutrustnings företag. Nuförtiden kan en influencer vara vem som helst, bara hen har mycket
11

med följare på sina sociala media kanaler. Influencers kan hittas för varje bransch, de
kan vara populära modefotografer på Instagram, bloggare, eller t.o.m. en chef på ett Itföretag som delar med sig intressant material inom branschen på Facebook. De har tusentals, om inte miljontals följare på sina sociala media kanaler och följarna tillhör för
den största delen den rätta målgruppen. Populäraste sättet av influencer marketing är att
be influencern att sätta ut en bild eller video för t.ex. något klädesmärke, där influencern
har deras kläder på sig. Under bilden kan hen ge en rabattkod som lockar följarna att gå
och göra inköp. (Influencer Marketing Hub)

2.2.2 Innehållsmarknadsföring
Innehållsmarknadsföring, dvs. Content Marketing, står för att kommunicera med kunden om saker som är relativa till dem och att inte bara prata om egna produkter. Med
den sorts kommunikation är målet att skapa ett förhållande som en pålitlig partner, istället för att bara sälja något. (Arhammar & Staunstrup 2016 s.8)
”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till
värdeskapande innehåll på företagets egna plattform. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan
även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet skall vara relevant och värdefullt ur
målgruppens perspektiv och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content
marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.” (Arhammar & Staunstrup 2016 s.9)

När man bestämmer sig för att börja med innehållsmarknadsföring måste man fråga sig
själv några frågor. Vad håller dit företag på med och hur skiljer den sig från andra? Hur
fungerar ditt företag? Varför existerar ditt företag? När det kommer till innehålsmarknadsföring gäller det att fokusera sig på ”Hur” och ”Varför”. T.ex. Hur företaget skiljer
sig från sina konkurrenter? Varför startade företaget? Med att fråga dessa frågor kommer man att skapa innehåll för marknadsföringen. Det kombinerat med en grundlig
målgrupps analys är början för content marketing. Det gäller att definiera målgrupperna
mycket tydligt och koppla dem ihop med de olika utmaningar företaget har. Utmaningar
kan vara t.ex. inte tillräckligt med säljes möten, för få känner företaget eller svårigheter
att rekrytera ny personal. Det gäller inte att fokusera sig på allting samtidigt utan fokusera sig på de mest kritiska delområden först och rikta marknadsföringen mot de. Ta ett
steg i taget och småningom flytta dig till den nästa utmaningen. (Arhammar &
Staunstrup 2016 s.8)
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Som exempel kan man ta en gymkedja som delar ut videon och bilder om olika träningsmetoder och tips om hälsosam kost. Det ger en bild av ett kunnigt och pålitligt företag som försöker hjälpa dig, att följa en mer hälsosam livsstil. Videorna kan vara för
olika målgrupper, t.ex. tips för de som inte är bekanta med företaget, träning, eller mer
grundläggande och fördjupade videon för de som redan är kunder för att få dem att
spendera mera på deras andra produkter. Som t.ex. kostråd eller personlig tränare. (Arhammar & Staunstrup 2016 s.144 - 146)

2.3 Facebook marknadsföring
Facebook är världens största sociala nätverk med över 2,13 miljarder aktiva användare.
Med aktiva användare anses människor som loggar in på Facebook minst en gång i månaden. 1,4 miljarder av dessa användare använder Facebook dagligen och de anses vara
dagligt aktiva användare, antalet har stigit 14% varje år. Nästan 30% av alla användare
är i åldern 25 – 34 år och fem nya profiler sätts upp varje sekund. För att ge en bild på
hur mycket trafik Facebook har runt om dygnet, är ett bra exempel det att inom varje
minut sker det ca 510 000 kommentarer, 293 000 inlägg publiceras och 136 000 bilder
uppladdas. Detta bevisar att tävlingen för synlighet inom Facebook är enorm och att
kvalitén på inläggen är mycket viktig, ifall man vill stå ut genom trafiken. Största delen
trafiken på Facebook sker från kl. 13:00 till 15:00. Då har marknadsföringen en möjlighet att maximera det egna inläggets synlighet. (Zephoria 2018)
Facebook är helt enkelt för stort att undvika nuförtiden. Facebook är en kanal som utvecklas hela tiden och det betyder att företagen är tvungna att anpassa sig till det nya,
och vara färdig att anpassa sig till någonting nytt. Juslén (2013) skriver, att man inte
borde vara för påträngande när det gäller Facebook marknadsföring av ens egna produkter, utan att sträva mera för synlighet och att förbättra bilden av företaget. Man borde
publicera inlägg så ofta som möjligt för att ge en orsak att få människorna att följa sidan, men också inte få sidan att kännas jobbig och påträngande. Målet borde vara att
sträva efter interaktioner mellan sidan och följarna. Allting på Facebook baserar sig på
gillande, kommenterande och delande. Algoritmerna på Facebook fungerar så att innehåll som får mest reaktioner, får mest synlighet. Nuförtiden är Facebook så överflödad
av information så det gäller att hålla sina inlägg visuellt imponerande och hålla texten
kort, men ändå informationsrik. När man börjar marknadsföra på Facebook skall man
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först skapa en sida. Det räcker inte bara med hög kvalitets inlägg utan själva sidan skall
också vara uppbyggd på ett professionellt sätt. Därför att när nya potentiella kunder får
reda på dig, kan de hitta en sida som verkar professionell och intressant. Detta kräver en
visuellt framstående profilbild och pärmbild, och en info del var det som är mest relevant, är skrivet kort och koncist.
I början var innehållet i Facebook alltid i kronologisk ordning för varje användare. Efter
2009 tog Facebook i bruk en algoritm, som bygger upp innehållet med tanken på vad
användaren förmodligen är mest intresserad av. Algoritmen började snabbt välja ut inläggen med bättre kvalité, producerade av marknadsförare. Efter detta började Facebooks ursprungliga idé av att vara en kommunikationskanal mellan kompisar och bekanta att försvinna. Nuförtiden är Facebook inte mera vad det strävade att vara i början,
utan mera en enorm nätverkskanal. (Pönkkä 2016) P.g.a. att Facebook ger en möjlighet
att betala för extra synlighet till sina inlägg, håller Facebooks organiska inläggs synlighet på att sjunka hela tiden. (Niini 2016) Det gjorde marknadsföringen på Facebook svårare för mindre företag som inte har en lika stor budget att använda för sina sponsorerade inlägg. Facebook erbjuder ändå mycket simpla och lättanvända verktyg för att
marknadsföra sina inlägg. Att starta marknadsföringen inom Facebook är inte svårt.
Enda som krävs är kunskap om företagets målgrupp, som man riktar marknadsföringen
till. Facebooks marknadsföringsverktyg utvecklas hela tiden och de erbjuder mer och
mer möjligheter för marknadsföringen. (Lahtinen 2014)

2.3.1 Facebook algoritmer
När användaren öppnar Facebook, finns det tusentals olika inlägg som Facebook kan
välja mellan att visa på ens startsida. Facebook algoritmer arbetar för att skapa material
som skulle vara mest intressant för dig. I början av 2018 förnyades algoritmerna och
inlägg som får användarna att kommunicera med varandra får mera synlighet. Dvs. Inlägg med större mängder av delanden, kommentarer och gillanden ger mest synlighet
inom alla inlägg. Det att man öppnar upp en bild eller ser en video hjälper inte inlägget
mera lika mycket, reaktionerna har mycket större värde. Inlägg av privatpersoner är prioriterade mer än företag eller Facebook sidor. Också så kallade ”engagemangs lockande” inlägg som frågar rakt efter att användarna skall dela eller kommentera på inläg14

get har också minskat i synlighet med de nya algoritmerna. Därför gäller det att engagera användare med inlägg som är gjorda för dem, inte för din sida. Och på detta vis
skapa reaktioner som härstammar av rent intresse. (Peters 2018)

2.3.2 Facebook business manager
Facebook business manager är ett verktyg som Facebook erbjuder för företag med
många olika sidor eller kampanjer som används inom marknadsföring. Då man skapar
en Facebook sida, behöver man ett personligt konto. Med Facebook manager kan man
skilja åt Facebook som man använder i sitt privata liv och Facebook som används i arbetslivet. Då när företagets anställda byts, är det också mycket lätt att flytta rättigheterna
till den nästa anställda. (Valtari 2015)
Facebook business manager är ett väldigt nyttigt verktyg för alla företag som vill få så
mycket med data som möjligt från deras marknadsföring. Med att göra detta kan man
sätta med en kod till företagets egna nätsida som kallas för en Facebook-pixel. Med
denna kod kan man via Facebook business manager följa med en enstaka Facebook användares väg från deras Facebook sida till t.ex. deras nätbutik, och deras online beteende på nätsidan. Med Pixel kan man mäta ut olika konversioner, hitta den bästa möjliga målgruppen och människor som verkar intresserade av företaget. (Facebook pikseli)

2.3.3 Evenemangsmarknadsföring i Facebook
När det gäller evenemangsmarknadsföring gäller samma principer som i marknadsföring inom sociala medier. Man skall producera marknadsföringsmaterial med hög kvalité och äga kunskap om sin egen målgrupp. Evenemangsmarknadsföringen har dock en
mycket effektiv kanal till sin användning, själva Facebookevenemanget, för det som
arrangeras. 41% av Facebook användare deltar eller reagerar till offentliga Facebookevenemang varje månad, dvs. 550 miljoner människor. Då när man publicerar ett inlägg
på själva Facebookevenemanget, får de som varit intresserade av evenemanget med stor
sannolikhet en Facebook anmälan, av att någonting har blivit publicerat i evenemanget.
Detta sker inte vid ett normalt inlägg. Kort och koncist gäller också när det kommer till
evenemang. Namnet skall vara simpelt, men relevant, dvs. något som är lätt för människor att komma ihåg. Pärmbilden för evenemanget skall också vara visuellt imponerande och något som fångar blicken. Informationen skriven i evenemanget skall vara
relativt och rakt på sak. (Adespresso 2017)
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3 METOD
Metod står för tillvägagångssättet för hur man kommer att nå en slutsats, i detta fall resultatet till en undersökning. Metoden för en akademisk undersökning är antingen kvantitativ eller kvalitativ. Man kan säga att kvantitativa är allting som kan kvantifieras. Dvs.
svar som kan ges i form av siffror. Det är något som är konkret, som t.ex. en mängd,
kön eller ålder. En kvalitativ forskning är mer fördjupad och den försöker beskriva att
hur, vad och varför saker sker just på detta vis. Därför brukar man använda sig av antingen enkätundersökningar, frågeformulär eller intervjuer, eller en blandning av dessa.
På samma sätt som i en kvantitativ forskning, studerar forskaren data och kommer på
detta sätt till en slutsats. Datan är bara i annan form. (Träningslära 2010)

3.1 Kvantitativ metod
Jag har valt att använda mig av kvantitativ metod. Jag anser att kvantitativa metoder
bäst anpassar undersökningen, eftersom den deskriptiva statistiken som används för att i
siffror beskriva det insamlade materialet (Patel & Davidson 1994 s.90), bäst ger svar på
syftet.
I kvantitativa studier använder man sig ofta av t.ex. strukturerade intervjuer, enkäter,
strukturerade observationer, innehållsanalyser och dataanalyser. Med dessa redskap
samlar man in data som man analyserar och når en slutsats. En kvantitativ forskning är
deduktiv och objektiv. Den inriktar sig till en mer naturvetenskaplig modell, jämfört
med kvalitativa forskningen som är mer tolkande i sitt synsätt. (Bryman & Bell 2003
s.40)
Den kvantitativa metoden som används i denna forskning bygger sig på en kombination
av innehållsanalys och observations metod, i detta fall icke-deltagande observation.
Icke-deltagande observation står för en situation var forskarens befinner sig inne i
forskningsmiljön men inte deltar med något som händer. (Bryman & Bell 2003 s.197)
Jag anser den kvantitativa metoden av icke-deltagande observation, i kombination av
innehållsanalys, kommer att passa forskningen perfekt och ge svar på syftet, eftersom
metoden bäst beskriver forskningen till hands. Jag observerar Facebookinlägg utan att
själv reagera på inläggen på något sätt, men är ändå inne i forskningsmiljön.
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3.2 Tillvägagångssätt
För undersökningen jämfördes Facebookinlägg av två olika festivaler. Dessa festivaler
var Rockfest som organiserades i Hyvinge flygfält den 6. – 9.6.2018 och Tuska Festival
som organiserades i Helsingfors den 29.6. – 1.7.2018. Dessa evenemang var valda p.g.a.
att de är direkta konkurrenter med varandra och evenemangen är riktade till samma
målgrupp.
Jag observerade och samlade in data av inlägg som var publicerade på festivalernas Facebookevenemang, av festivalens Facebook konton. Både Rockfest och Tuska Festival
har egna Facebook sidor som de använder året runt för att marknadsföra deras evenemang. Dessa sidor ger dem möjligheten att betala för synlighet och skapa sponsorerade
inlägg för att sprida kännedom av festivalen. Rockfest Facebook kontot hade ett evenemang som hette Rockfest 2018 och Tuska Festival kontot hade ett evenemang som hette
Tuska 2018. Med att endast analysera inlägg i dessa evenemang, fanns det ingen risk av
att inläggen skulle ha kunnat vara sponsorerade och på detta vis ge en felaktig bild av
deras förmåga att skapa synlighet. Man kan inte betala för synlighet inne i Facebookevenemang.
Endast Facebookinlägg som var publicerade 1 månad innan evenemangen, var analyserade. Denna tidsram för datainsamlingen var vald p.g.a. att den sista månaden innan
evenemanget är den mest kritiska, när det gäller att maximera inkomsterna av biljettförsäljning. Under den tiden är evenemangen också mest aktiva gällande sin marknadsföring. Facebookinläggen var delade i 10 olika kategorier; Informativ, Komedi, Reklam
om festivalområdet, Reklam för biljetter, Ny sång/album, Ny artist, Hype, Nyheter, Artist Video Hälsning och Tävling.
Jag har skrivit ner datan av de olika Facebookinläggen i ett observationsschema. I observationsschemat har jag skrivit ner själva Facebookinlägget, till vilken kategori inlägget hör till och hur många reaktioner, dvs. gillanden, kommentarer och delanden den
fått. Jag har också tagit en ”screenshot” av varje inlägg som analyserats. I Facebook
finns det en möjlighet att ge olika sorts gillanden, det finns en tumme, ett hjärta och
olika emojis; ett skrattande, en överraskad, en sorlig och en arg. För att undersökningen
går ut på att mäta synlighet med hjälp av reaktioner, och inte koncentrerar sig på tonen
av reaktionerna, är alla dessa olika möjligheter kategoriserade under termen gillanden.
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För att göra en beräkning av den insamlade datan kommer jag att använda mig av följande formel: (Gillande*1) + (Kommentarer*5) + (Delanden*10). (GE & Gretzel 2017)
Denna formel mäter Facebookinläggets förmåga att skapa reaktioner och med hjälp av
reaktioner tjänar man synlighet. Med dessa resultat kommer jag nå en slutsats om att
vilka sorts Facebookinlägg, skapar mest synlighet för evenemanget.

3.3 Praktikfall för undersökningen
Tuska Festival och Rockfest valdes till undersökningen p.g.a. att de försöker nå samma
målgrupp när det kommer till marknadsföring, dvs. människor som gillar rock- och metallmusik och båda festivalerna har artister med så gott som samma genre av musik.
Det är en intressant tävling mellan dessa festivaler. Tuska Festival har redan etablerat
sig med sitt varumärke inom alla som hör till målgruppen när Rockfest kommer in som
en ny kandidat.

3.3.1 Tuska Festival
Tuska Festival har organiserats i Helsingfors ända sen 1998 då den första gången ordnades 3. – 4.07.1998. Då organiserades festivalen i Tavastia klubben. Efter det bestämde sig festivalen att flytta utomhus och de nästa två åren organiserades den i VR –
lagren i Helsingfors centrum var Musikhuset nuförtiden ligger. År 2001 flyttade festivalen till Kajsaniemiparken var den fortsatte varje år tills 2012, då festivalen organiserades för första gången i Suvilahti, där organiseras den ännu i dag. (Tuska-Festival 2015)
Tuska Festival är berömd för stora internationellt kända artister och att massor med folk
besöker festivalen varje år. Tuska Festival har i många år varit den största festivalen i
Finland när det kommer till metallmusik.

3.3.2 Rockfest
Rockfest är en ny festival som organiserades först den andra gången år 2018. Festivalen
organiserades i Hyvinge den 6. – 9.6.2018. År 2017 när festivalen organiserades för
första gången, anlände festivalen med stora och internationellt berömda artister och förvånade många människor. Genom att göra det, blev Rockfest en stor konkurrent till
Tuska Festival. Som i många år varit nästan ensam i denna storlek av metalmusikfestivaler i Finland.
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4 RESULTAT OCH ANALYS
Datainsamlingen skedde i slutet av sommaren 2018. 2 festivaler, totalt 114 inlägg med
allt som allt 9894 gillanden, 3808 kommentarer och 648 delningar var analyserade och
fyllt upp i datainsamlings tabeller. Sedan analyserades datan av inläggen i formeln (Gillanden*1) + (Kommentarer*5) + (Delanden*10) för att se värdet av inläggets reaktioner. Med detta värde kan man se hur mycket synlighet inlägget skapat. Som man ser i
Tabell 1, har Rockfest lyckats generera mera gillanden och kommentarer än Tuska Festival. Fast de har 4 inlägg mera är skillnaden ändå stor. Tuska Festival lyckades dock
engagera människor att dela inläggen mycket mera än Rockfest. Inläggens synlighet, för
festivalerna går hand i hand med hur många som till slut blev intresserade av evenemangen, 14 000 för Rockfest och 10 000 för Tuska Festival.

Tabell 1. Allmänna data om praktikfallen

Festival

Inlägg Gillanden Kommentarer Delningar Synlighet* Intresserade

Rockfest

59

5575

2045

252

18 320

14 000

Tuska Fest.

55

4319

1763

396

17 094

10 000

*(Gillanden*1) + (Kommentarer*5) + (Delningar*10)

4.1 Hurdana inlägg skapar de två evenemangen?
Efter att jag samlat in inläggen, delade jag upp dem i 10 olika kategorier: Se tabell 2 för
förklaringar av inläggens olika kategorier. När jag kategoriserade inläggen märkte jag
att många inlägg kan tillhöra många olika -, eller att de är blandningar av flera kategorier. Jag bestämde mig att kategorisera inläggen angående det primära målet av inlägget.
T.ex. om ett inlägg har en bild av en tidtabell och med att dela detta inlägg, har man
chansen att vinna biljetter för evenemanget, kategoriserar jag inlägget som ett informativt inlägg, istället för en tävling. P.g.a. att tävlingens mål i detta fall, är att skapa synlighet till något som är informativt.
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Tabell 2. Inläggskategorierna

Kategori

Exempel

Informativ

Något som gör festivalbesöket lättare, t.ex. karta eller busstidtabeller.

Underhållande

Något som är publicerats bara för att skapa positiv reaktion, dvs att
läsaren blir glad. T.ex. en rolig bild.

Reklam om

Något som erbjuds på festivalområdet. T.ex. olika sorters mat-

festivalområdet

alternativ, det finns tatueringsvagn på området, möjlighet till benji-hopp etc. En festival byggs inte bara runt artister, utan själva
området har också sin del då det gäller att skapa en upplevelse.

Reklam för

Rakt på sak med biljettreklam. Innehåller länkar till biljettförsälj-

biljetter

ning och man försöker locka kunder att göra inköp.

Ny sång/album

En artist som uppträder på festivalen släpper ut en ny sång eller ett
nytt album.

Ny artist

En ny artist kommer att uppträda på festivalen.

Hype

Primära objektivet är att väcka känslan av själva festivalupplevelsen, t.ex. med fina och imponerande bilder och videon. Det kan
vara människor som sitter och dricker öl och njuter av festivalens
stämning eller en bild av huvudscenen med stort fyrverkeri.

Nyheter

Bifogad nyhetsartikel gällande festivalen som inlägg. Kan vara
t.ex. en artikel om festivalen eller väderleksrapport inför festivalen.

Artist Video

En video av artisten, var hen berättar om att hur ivriga de är för att

Hälsning

uppträda på just denna festival och träffa sina fans där.

Tävling

Endast en tävling av att vinna antingen biljetter eller något annat
gällande festivalen.

Över hälften av Rockfests inlägg var antingen Informativa eller Hype när Tuska Festival
hade sina inlägg mera utspridda genom alla kategorier. Mest gjorde Tuska reklam om
själva festivalområdet och Hype för festivalen. Tuska hade också mera tävlingar och
underhållande inlägg när Rockfest hade mera inlägg om biljettreklam och Artisternas
Video Hälsning (Se tabell 3). Ingendera lade ut mycket Nyhets-, Ny artist eller Ny
sång/album inlägg. Enda orsaken Tuska hade nya artister som publicerades var p.g.a.
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deras bänd tävling tog slut först en par veckor före festivalen och vinnaren fick komma
och spela på festivalen, och för att ett band måste inställa sitt uppträdande från evenemanget och ett annat band uppträder istället. Ingendera festivalen hade mycket artister
som skulle ha publicerat ny musik heller. (Se tabell 3)
Tabell 3. Data om Kategorierna

% av alla

Tuska

% av alla

inlägg

Festival

Inlägg

17

28,81%

7

12,72%

2

3,33%

5

9,09%

7

11,86%

13

23,63%

5

8,47%

4

7,27%

Ny sång/album

1

1,69%

2

3,63%

Ny artist

-

-

2

3,63%

Hype

16

27,11%

11

20,00%

Nyheter

1

1,69%

2

3,64%

4

7,66%

1

1,81%

5

8,47%

8

14,54%

Kategorier

Rockfest

Informativ
Underhållande
Reklam om
Festivalområdet
Reklam för
biljetter

Artist Video
Hälsning
Tävling

4.2 Vilken typ av engagemang skapar en viss typ av inlägg?
Vid analysering av inläggen, märkte jag att olika sorts inlägg erhåller olika sorts engagemang. T.ex. Artisternas Video Hälsningar skapade mycket mera gillanden än kommentarer och delanden, samma med Hype inläggen. När man granskar dessa inläggen
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märker man att detta beror till största delen på att inläggen inte lockar att kommentera
eller att dela med sig.

4.2.1 Gillanden
Artisternas Video Hälsningar, Underhållande och Hype inläggen är till största delen
mycket enkla, en video eller bild och text. Men ingenting som nödvändigtvis lockar till
en konversation. Detta ser man klart och tydligt på dessa två exempel i Figur 2. I Figuren ges exempel på två olika inlägg, en av Rockfest och en av Tuska Festival. Båda är
olika exempel på inlägg som endast genererar gillanden. I Rockfests inlägg berättar man
om ett radioprogram som berättar om festivalens artister som man kan lyssna på med att
trycka på länken. Tuska Festivals inlägg är en video hälsning av bandet Beast In Black.

Figur 2. Exempel av inlägg som skapar gillanden.

Genast när man börjar locka människor att kommentera, som i följande exempel (Se
figur 3), skapar man genast mera engagemang. I det första exemplet frågar man ”Är du
på väg att se huvudartisten Avenged Sevenfold?” I den andra frågar man ifall man kan
gissa vilka tält som byggs upp på festivalområdet i bilden. Med att fråga något, och med
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detta locka människor till en konversation, skapar man mycket mera engagemang till
inlägget.

Figur 3. Exempel på inlägg med fråga.

4.2.2 Kommentarer
För att få människor att kommentera måste man locka människor att göra det. Detta kan
man göra med att antingen ställa en fråga, be om att man kommenterar t.ex. någon annans namn (i detta fall någon man är på väg till festivalen med) eller göra en tävling
mellan de som kommenterar något specifikt. Som man ser i Figur 4, har man i båda inläggen genererat mera kommentarer än gillanden. Festivalernas logo är mindre eller
syns inte alls och färg-världen påminner inte så mycket om festivalen. Kommentarerna
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har skapats med att be människor att antingen nämna en kompis som de är på väg med
till festivalen eller att nämna med vilket fordon de kommer på plats.

Figur 4. Exempel på aktiverande inlägg.

I Figur 5, ser man hur kombinationen av att skapa både gillanden och kommentarer fungerat bra. Fast det inte syns på bilden har båda inläggen tävlingar var man skulle kommentera namn av kompisar och kunna vinna biljetter. På detta vis har man skapat kommentarerna men med att ha imponerande bilder och videon i inläggen hålls mängden
gillanden också högre, i relation till kommentarerna.
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Figur 5. Exempel på inlägg med mycket kommentarer och gillanden.

4.2.3 Delanden
När jag analyserar hur människor delat de olika inläggen, märker jag att den enda orsaken varför människor delar inlägg av egen vilja är innehållet. Det finns mycket med inlägg som folk inte vill dela med sig men det finns också överraskande inlägg, som av
någon särskild orsak blivit delade över 10ggr. Flera av inläggen som var delade innehöll
information om festivalområdet och något som biljettägare väntar mycket ivrigt att få
veta. T.ex. när man köper en biljett i god tid före festivalen är inte tidtabellerna ännu
publicerade. De publicerades under den sista månaden före evenemanget för de båda
praktikfallen. Då är innehållet av inlägget för många så viktigt och något de väntat på
ivrigt, att de vill dela sin glädje med sina kompisar. Detta kan ses på inläggen i Figur 6.
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Figur 6. Båda festivalernas inlägg om tidtabeller som blivit delade av flera.

Det fanns endast ett inlägg, var man frågade människor att dela inlägget och det blev
genast det mest synliga inlägget av alla enligt formeln av Ge & Gretzel. I inlägget (Figur 7) hade Tuska Festival bifogat en Youtube video av huvudartisten Gojira, var de
spelar en sång live i studion. Det fanns en tävling vart man kunde delta att för att vinna
biljetter och det enda vad man måste göra för att delta, var att dela inlägget. Inlägget har
överlägset mest delanden av alla. Den som kommer närmast hade 16st i jämförelse av
denna inläggets 198st. Fast inlägget inte har den största mängden av kommentarer eller
gillanden, har delanden dock mycket större värde när det gäller synlighet.
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Figur 7. Inlägget som skapat mest synlighet.

4.3 Vad leder till mest synlighet?
Som tabellerna 4 & 5 visar har Hype inläggen skapat mest gillanden för båda festivalerna. Kommentarer och delningar har Tuska mest av i Tävlingskategorin och Rockfest i
Informativa. P.g.a. detta var det självklart att dessa kategorier också varit mest synliga.
Synlighet per inlägg var mer utspritt mellan alla kategorier i Rockfest än Tuska. Tuska
hade mest synlighet per inlägg i Tävlingskategorin och Rockfest hade mest synlighet
per inlägg med Underhållande inlägg. Tuska lyckades skapa inom tidsramen mera inlägg med hög synlighet, och t.o.m. ett större medeltal än Rockfest. Rockfests synlighet
var i medeltal 310,5 och Tuska Festivals medeltal var 310,8.
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Tabell 4. Deskriptiv data om inläggskategorierna, Rockfest

Rockfest

Likes Kommentarer Delningar

Informativ

1586

935

Underhållande

535

Reklam om
festivalområdet
Reklam för
biljetter
Ny sång/album
Ny artist
Hype
Nyheter
Artist Video
Hälsning
Tävling

Synlighet*

Synlighet / inlägg

88

7141

420

117

21

1330

665

560

448

20

300

428

128

77

13

643

128

37

5

0

62

62

-

-

-

-

-

1789

320

66

4049

253

31

0

2

51

51

470

38

22

880

220

406

80

19

996

199

*(Gillanden*1) + (Kommentarer*5) + (Delningar*10)
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Tabell 5. Deskriptiv data om inläggskategorierna, Tuska Festival

Tuska Festival

Likes

Kommentarer Delningar

Synlighet*

Synlighet / inlägg

Informativ

410

286

13

1970

281

Underhållande

589

9

20

834

166

841

211

22

2116

162

200

7

11

345

86

Ny sång/album

43

0

4

83

41

Ny artist

152

2

22

382

191

Hype

1158

131

40

2213

201

Nyheter

105

6

4

175

87

53

1

1

68

68

739

1110

259

8879

1109
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*(Gillanden*1) + (Kommentarer*5) + (Delningar*10)

Jag delade in alla inlägg från båda praktikfallen till 3 olika kategorier: Synliga, mera
synliga och mest synliga inlägg.
•

Synliga: Värden 0 – 500

•

Mer synliga: Värden 500 – 1500

•

Mest synliga: Värden 1500 –>

Rockfests inlägg var 90% synliga, 8% mer synliga och 2% mest synliga. Tuska Festivals inlägg var 87% synliga, 7% mer synliga och 6% mest synliga.
Förutom Figur 7, fanns det ännu 3 andra inlägg som kom över talet 1500 med synligheten. Dessa alla inlägg nådde sin nivå av synlighet med hjälp av engagerande inlägg
som genererade mycket kommentarer. Det fanns också mycket av gillanden, speciellt
med Rockfests inlägg av tidtabellen. Den skapade andra mest gillanden av alla inlägg
totalt.
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Det var 4 inlägg allt som allt, som nått över 1500 i synlighet. 3 av dem var av Tuska
Festival och 1 av Rockfest. Större skillnader mellan de två festivalernas inlägg, är att
Rockfest alltid delar sitt egna inlägg från deras Facebooksida till evenemangets Facebooksida, när Tuska gör det som ett originellt inlägg. Tuska Festival börjar sina inlägg med stora bokstäver, det fångar blicken mycket bättre. I genomsnitt hade Tuska
Festival också mycket mera text i sina inlägg jämfört med Rockfest. Rockfest använde
dock mycket mer av olika möjligheter som Facebook ger företagen möjligheter till. De
har själva bilden som en länk, som leder till deras biljettförsäljnings sida. Gällande tävlingsinläggen hade Tuska en mycket annorlunda taktik än Rockfest. När Rockfest lät
tävlingen rulla för en längre stund för att nå största mängden engagemang, hade Tuska
Festival alltid en deadline för tävlingens slut. Tävlingarna var igång oftast en dag och
slutade vid ett visst klockslag. Med detta skapar man en känsla av press och att man
måste delta i tävlingen nu när man ännu har en chans.

Figur 8. Andra och tredje synligaste inläggen.
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Figur 9. Fjärde mest synligaste inlägget.

5 DISKUSSION OCH KONKLUSION
Syftet med undersökningen var att ta reda på hurdana Facebookinlägg skapar mest synlighet inom konsertmarknadsföring. Med att analysera inlägg på Facebookevenemangssidor av två olika evenemang, har jag nått följande resultat för mina forskningsfrågor.
1. Hurdana inlägg skapar de två evenemangen?
Inläggen festivalerna producerade var mycket lika varann. Bådas Facebookinlägg innehöll olika bilder och videon, några nyhetsartiklar och länkar. De större skillnaderna mellan inlägg var mängderna inom de 10 kategorierna. När Rockfest producerade totalt 59
inlägg, var av 17st varit Informativa och 16st varit Hype, hade Tuska Festival sina inlägg mer utspritt genom alla kategorier. Tuska Festival producerade totalt 55 inlägg, var
den största enstaka mängden av en kategori var 13st av Reklam om Festivalområdet.
Tuska Festival publicerade också mera Tävlings- och Underhållandeinlägg. Rockfest
publicerade dock mera inlägg i kategorierna Artist Video Hälsning och Reklam för Biljetter (Se tabell 3). Ingendera lyckades skapa mycket reaktioner med Ny sång/album
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eller Ny Artist. Detta betyder, när man hänvisar till Barry Kemptons lista, att målgruppen inte innehåller mycket människor som söker något nytt när de besöker en konsert.
Det är främst bekanta artister och låtar som genererar engagemang, åtminstone i sociala
medier.
2. Vilken typ av engagemang skapar en viss typ av inlägg?
Gillande är något som människor använder då de har tyckt om inlägget, det är lätt att
göra när man bläddrar genom Facebook. Genast när man kommenterar eller delar inlägget blir det mera krävande. Med kvalité innehåll i inlägget, t.ex. med en imponerande
bild eller video och kort och koncis text med bra flöde, räcker väl för att skapa gillanden. Med gillande kan du visa att du noterade inlägget och tyckte om det. För att nå
kommentarer och delanden måst man locka människor att göra det.
De inläggen, som hade mindre mängder av engagemang, var inlägg av kategorierna Reklam för Biljetter, Nyheter och Ny sång/album. Alla kategorier hade undantag, men
inom dessa var mängden synlighet per inlägg, i genomsnitt mycket svag för båda festivalerna. Biljett reklamer, nya låtar av artister och nyhetsinlägg relaterade till festivalen
genererar inte lika mycket engagemang. Det är något att ta i beaktan när man planerar
inlägg, t.ex. Informativa inlägg och inlägg gällande festivalområdet genererade mycket
mera engagemang än dessa kategorier. När man jämför detta med listan skriven av
Barry Kempton, ser man att människor deltar också p.g.a. festivalstämningen och för att
umgås med andra. Artisterna och musiken är inte helheten för största delen av upplevelsen.
3. Finns det skillnader i inlägg och engagemang mellan de två konserterna?
Inom kategorin Reklam om Festivalområdet, hade Rockfest medeltalet av synlighet
428,5 och Tuska Festival 162,7. Detta tema fortsatt igenom nästan alla kategorier,
Tuska Festivals medeltal var i 7/10 kategorier svagare inom synlighet än Rockfest. Men
Tuska Festival hade det mest synliga inlägget av alla (Se figur 7), och med hjälp av
detta kom de förbi Rockfest i synlighets medeltalet. Detta visar hur stort värde, delningar har för synlighet.
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4. Vad leder till mest synlighet?
Inlägg med imponerande bilder och videon skapar gillanden, men sällan stora mängder
kommentarer eller delanden. Ifall man vill nå så många människor som möjligt, räcker
det inte bara med gillanden, texten i inlägget måste också vara flytande och underhållande för läsaren. Som redan diskuterades i teoridelen gällande Facebook algoritmer,
skall innehållet engagera människor att kommentera och dela inlägget. Med detta skapar
man mest synlighet. I detta lyckades båda festivalerna bra, men båda kan ändå lära sig
av varandra. T.ex. Tuska Festival hade enda inlägget var man engagerade människor att
dela inlägget, det var det mest synliga inlägget av alla. Med en kombination av något
visuellt som fångar blicken, en underhållande och flytande text, tävlingar som lockar
människor att kommentera och dela inlägget, kan Facebookinlägget nå den högsta möjliga synligheten.

5.1 Konklusion
När det gäller konsertmarknadsföring, är Facebook en av de bästa kanalerna att skapa
synlighet till sitt evenemang. Speciellt mindre konserter tycks lita nästan endast på Facebook. Med att förbättra sin Facebookmarknadsföring, kan mer och mer människor
hitta evenemanget och mängden av potentiella deltagare stiger. Facebookinläggen är det
bästa verktyget för denna utmaning. Som konklusion till arbetet tänker jag lista ut olika
viktiga punkter som enligt forskningens resultat, hjälper att skapa Facebookinlägg med
hög synlighet:
•

Börja med en imponerande bild eller video, med detta fångar du blicken av
människor som bläddrar på Facebook.

•

Som ett plus kan man använda sig av stora bokstäver i första meningen och göra
en kort och koncis rubrik. Tuska använde sig massor av detta.

•

Engagera människor att dela inlägget, t.ex. via en tävling. Gör inte det för komplicerat dock, för att delta i tävlingen skall det räcka med t.ex. att bara dela inlägget.

•

Generera konversation med en fråga. I dessa fall t.ex. ”Vilken artist väntar du
mest på?”
33

•

Sätt en tidsgräns för tävlingen. Med detta skapar man brådska att delta i tävlingen och rädsla av att inte hinna/komma ihåg att delta ifall man inte gör det genast.
Tuska Festival använde sig av tidsgränser i sina tävlingar. Ifall människor skulle
kommentera eller dela inlägget, nådde Tuska höga tal med den önskade reaktionen.

5.2 Fortsatta undersökningar
I fortsatta studier skulle jag sprida ut undersökningen till andra sociala media kanaler
som t.ex. Instagram. Jag skulle också dela upp inläggen i mindre kategorier, för att göra
datan mer klar för analysering. Det skulle också vara intressant att se ifall man skulle
kunna analysera effekten av denna undersökning, på festivalernas synlighet när det gäller nästa år.
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