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1 INLEDNING 

Evenemang har alltid varit viktiga, och har funnits så länge som det har funnits liv på jorden. Evenemang 

gäller inte enbart festande och konsumtion av alkohol, evenemang handlar också om gemenskap, vänner, 

firandets av högtider och om att vara med om kulturella händelser i livet.  När ordet evenemang sägs, 

tänker människor oftast på större fester, men egentligen kan evenemang vara vad som helst; festival, 

födelsedagsfest, romantisk middag mellan ett eller flera par. Evenemang kan definieras som en oregel-

bunden händelse som har uppstått som kan vara fiktiv eller verklig. Det är i själva evenemangets innehåll 

som ett element uppstår omärkligt. (Rowner 2015a s.13)  

Att satsa på evenemang är ett positivt ting, för evenemang kan öka tillväxt och göra en stad eller ett land 

att se mer lockande ut. (Bjerkne & Co)   

Alla länder har sina egna evenemang och händelser som beskriver landets egenskaper. Till exempel vad 

skulle Finland vara utan all valborgs och midsommarfirande, eller utan Finlands äldsta festival Ruisrock, 

eller väldigt kända runt millenniegenerationen världens mest kändaste startupevenemang Slush.  

Hur evenemang arrangeras och marknadsförs är vitalt, de som arrangerar evenemang vill naturligtvis 

göra vinst. Det är inte alltid lätt att få vinst, men med hjälp av rätt metod och målgrupp fås vinst enklare.  

Millenniegenerationen är framtiden, därav är det betydande att nå dem. Att förstå millenniegenerationen 

är viktigt, på det sättet nås dem. Millenniegenerationen är väldigt annorlunda än generation X, och ge-

neration X måste anpassa sig till millenniegenerationens beteende för att kunna locka dem. (Kästel 2016) 

Generation X är människor som fötts före millenniegenerationen, d.v.s. mellan 1960 – och 1980 talet 

(Woo 2018).  

Millenniegenerationen, en generation som fötts mellan 1977 och 2000-talet (Millennial Marketing 2018) 

anses vara självsäkra, optimistiska, öppna för nya idéer, ärliga och lyssnar mer på bekantas åsikter 

(Rouse 2019). Millenniegenerationen är vår framtid. De är smarta och begåvade med modern teknologi 

och information, och de är också beredda på att spendera lite extra pengar på något de verkligen bryr sig 

om, speciellt något som stöder något de har starka känslor över (Millennial Marketing 2018). Millen-

niegenerationen är laddade med åsikter och känslor (Glad 2019).  
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1.1 Problemformulering 

Finland är ett litet land, med en låg population, med några stora evenemang under året. Finland har 

samma evenemang och festivaler varje år; Tangomarkkinat, Flow festival, Ruisrock, Slush, Kalajoen 

juhannus och många fler.  

Allting händer nuförtiden på nätet, millenniegenerationen till och med lever på nätet (Millennial Marke-

ting 2018), och på nätet kan en inte alltid veta ifall någonting är 100% äkta eller inte. En person från 

millenniegenerationen kan se sin favoritsångare främja en produkt eller ett evenemang, men är det till-

räckligt att locka millenniegenerationen till ett evenemang? Millenniegenerationen kräver upplevelse, 

många val, bekvämlighet och igen kännedom. (Alton 2018) 

Det råder hård konkurrens mellan företag och evenemang, alla vill såklart ha den största deltagarmängden, 

alla vill vara nummer ett. Eftersom millenniegenerationen är framtiden strider alla företag om hur de skall 

lyckas med att förstå och locka millenniegenerationen. Hur skall företag i dagens läge marknadsföra deras 

produkter och evenemang så de ser lockande ut till deras målgrupp, och hur får företag bäst tag på millen-

niegenerationen som en målgrupp?  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syfte med detta arbete är att utreda hur evenemang i Finland lockar millenniegenerationen till dem, vad 

är det som får millenniegenerationen att fara på evenemang, vad är lockande, vilka trender och faktorer 

är lockande för millenniegenerationen. 

Examensarbetet är avgränsat enbart till den finska millenniegenerationen och tre festivaler i Finland; 

Flow Festival, Ruisrock och Tuska Open Air.  

Det kommer att göras observationer om vad som är lockande samt kommer det att intervjuas fyra perso-

ner från millenniegenerationen. Två av de intervjuade ur millenniegenerationen har varit på någon av de 

tre festivalerna och två av de intervjuade ur millenniegenerationen har inte varit på någotdera av de tre 

festivalerna.   
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2 TEORETISKA REFERENSRAMEN 

2.1 Millenniegenerationen 

Millenniegenerationen, Echo boomers, Internet generation, iGen, Net generation, millenniegenerationen 

har hur många namn som helst, men den mest vanligaste namnet är Generation Y (Business Dictionary 

2018).  

Millenniegenerationen är människor som har fötts mellan åren 1977 och 2000. Många tror att millen-

niegenerationen ännu är tonåringar som inte ännu vet något om den riktiga världen, medan redan 53% 

av millenniegenerationens hushåll har barn. Millenniegenerationen är inte mera endast barn eller tonå-

ringar som inte vet någonting, millenniegenerationen är framtiden. En allmän uppfattning om millen-

niegenerationen är att de inte är smarta eftersom millenniegenerationen är uppväxta med en telefon i 

handen. Men det som många gör är att de blandar millenniegenerationen och generation z (som är födda 

efter millenniegenerationen) med varandra. Många glömmer att det finns personer ur millenniegenerat-

ionen som är mellan 35 och 40 år gamla, de föddes inte med en telefon i handen, till och med de som 

fötts runt 1990 och 1995 som i dagens läge är 24–29 år gamla har inte heller fötts med en telefon i 

handen. Eftersom i dagens läge spelar teknologi en så stor roll i vår vardag glöms det lätt att det inte var 

så 10–15 år sedan.  

Millenniegenerationen bryr sig mycket om världen, nästan 50% av millenniegenerationen skulle hellre 

köpa en vara från ett företag som stöder en orsak, 37% av millenniegenerationen är villiga att betala 

extra för en produkt de vet att stöder en orsak, hellre än att betala ett billigt pris för en vara som inte 

stöder något. Fastän millenniegenerationen är teknologiskt begåvade och vill ha allting nytt genast, så 

måste produkten ändå vara användbar. Produkten skall förbättra deras liv, och förse ett syfte. Millen-

niegenerationen är inte så ytliga människor som mången tror.  (Millennial Marketing 2018)  

2.1.1 Millenniegenerationens karaktärer 

Millenniegenerationen har flera karaktärer, de är till exempel tekniskt kunniga. Millenniegenerationen 

är inloggade på nätet 24/7, en stor del av deras kommunikation händer via nätet (Twitter, e-post, Fa-

cebook), och de använder dessa sociala media plattformar för att klara av sina vardagar. Andra karaktärer 
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millenniegenerationen har är att de uppskattar konst och kreativitet (Soare 2014), de är familje-och lag 

orienterade, uppmärksamhets sökande och de är mer benägna att hoppa från jobb till jobb utan att ha 

någon slags bunden kontrakt med ett jobb. Eftersom millenniegenerationen är födda från 1977 till 2000 

gör det dem till den snabbast växande delen av arbetskraften. Emedan millenniegenerationen är framti-

den kan inte arbetsgivaren enkom ignorera deras behov, önskningar och attityd, de måste bli hörda. Men 

ofta görs det inte, så många byter jobb istället, millenniegenerationen är inte rädd att ifrågasätta myn-

digheterna, och de ser till att de får vad de betjänar. (Kane 2018)  

Som Serena Williams en gång sade: “jag kommer inte att vara tyst” (Williams 2016).  

 

2.2 Festivaler i Finland 

2.2.1 Flow Festival 

Flow Festival är en festival som ordnas årligen i Södervik. Många kända artister har varit och uppträda 

på Flow festival sedan deras första år 2004. Stora artister som bland annat Kendrick Lamar, Florence 

and the Machine, Pet Shop Boys, Major Lazer, Alma, Iggy Pop, Sia och Lana Del Rey har varit och 

uppträda på Flow. Flow Festival är inte enbart en musikfestival, utan en innovativ föregångare bland de 

nordiska festivalerna. Festivalen satsar på musiken, maten, konsten och på hur kreativt det visuella kan 

vara.  

Flow använder sig av det modernaste tekniken. Befolkningsmängden för festivalen har stigit med 3000 

besökare per dag. (Flow Festival)  

2.2.2 Ruisrock Festival  

Ruisrock, Finlands äldsta och hela Europas andra äldsta rockfestival, är en festival som ordnas årligen i 

Åbo sedan 1970-talet. Ruisrock är en rock och pop baserad festival (Finland Festivals), och har haft 

många kända artister och uppträda under deras 50 år, bland annat Metallica, Iron Maiden, Pharell Willi-

ams, Nirvana, Alma och Dua Lipa (Paavilainen 2018). På Ruisrock njuts det av musik, mat, och av bra 

samhörighet (Ruisrock Festival 2018). Ruisrock föddes när ungdomarna ville ha något annat att göra än 
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att gå på Turun Musiikkijuhlat. Ingenting liknande hade skett i Finland tidigare (Yle Teema 2011). Det 

sägs att Ruisrock var Finlands Woodstock (Lindfors 2018).  

2.2.3 Tuska Open Air 

Tuska eller Tuska Metal Fest, är en heavy metalrockfestival som ordnas årligen i Södervik. Tuska grun-

dades 1998 av Juhani Merimaa, och ordnades första året i nattklubben Tavastia. Flera kända bänd har 

uppträtt på Tuska, bland annat Nightwish, Slayer, Sabaton, Alice Cooper, HIM och Santa Cruz. Tuska 

har inte alltid ordnats på samma ställe, först ordnades det i Tavastia nattklubben, 1999–2000 ordnades 

den i VR:n makasiinit, sedan flyttades den till Kaisaniemi, och år 2011 ordnades festivalen för första 

gången i Södervik var den har ordnats varje år sedan dess. (Tuska 2018) Tuska är idag Nordens största 

metallmusikhändelse (Riikonen 2017).   

 

2.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är en hanteringsprocess var varor och tjänster går igenom så de byts från koncept till 

kund (Business Dictionary 2018). Marknadsföring är en kritisk måsta inom ett företag. Marknadsföring 

handlar om hur människor uppfattar ens företag och deras varor. Företag marknadsför dem själva för att 

nå kunder och för att bygga upp starka relationer med andra företag och människor. (Verksamhet 2018)  

2.3.1 Digital marknadsföring  

En stor del av marknadsföringen sker på nätet och det är därifrån kunder lätt lockas ifrån. Fler än 750 miljoner 

människor hittas på Facebook, 200 miljoner människor hittas på Twitter. Dessa siffror ökar för var år, att nå 

sin målgrupp är hur lätt som helst på sociala medier. Det är lättare att gå dit var din målgrupp befinner sig än 

att de skulle försöka hitta dig. Det är enklare att kommunicera med ens målgrupp via sociala medier, oberoende 

mängd eller var i världen de befinner sig. Dessutom är sociala medier gratis, som passar bra till både små och 

stora budgeter.  
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Det finns få enkla steg att följa för att förbättra sin sociala medier kunskap; definiera budskapet, utveckla 

relationer, var inte rädd att stå ut och glöm inte att fastän sociala medier är en bra sak för företaget kan pro-

dukten inte vara oduglig. (Monster 2019)  

Förutom att skapa en hemsida är det viktigt att skapa ett allmänt evenemang på Facebook, fastän det inte är 

Facebook som säljer biljetterna så nås en stor audiens tack vare Facebook evenemanget som sedan har alla 

linkar till den riktiga hemsidan och biljettförsäljnings hemsidan. Enkel och billig marknadsföring är att an-

vända sig av influenser. Influenserna endosserar festivalen i sina media kanalaren (blogg, Youtube, Instagram, 

Twitter etcetera). En vanlig Youtube influenser kan ha över flera miljoner följare på olika kanaler. Att göra 

sin festival oförglömlig på nätet är det bra att ha en hashtag som människor kan använda på sina bilder och 

Tweets och be alla följare att dela vidare evenemanget, en liten tävling var priset är biljetter till evenemanget 

är alltid bra. (Fågelstedt 2015)  

 

2.3.2 Marknadsföring av evenemang  

Evenemang är en stor del av turismen, såväl som marknadsföring. (Cooper 2012a s.296)  

Marknadsföra ett evenemang kräver mycket planering och tid, för att nå den önskade kundmängden. 

Före marknadsföringen och publiceringen, är det essentiellt att tänka ut tema och syfte, sedan måste det 

tänkas ut vem målgruppen är; är evenemanget menat för människor som är 50–60 år gamla, tonåringar 

eller millenniegenerationen etcetera. När målgruppen är uttänkt skall det tas reda på hur dem nås lämp-

ligast. Det är viktigt att framhäva nyckelbudskapet, plats, händelser och andra aktiviteter som kan ske 

under evenemanget, om allt detta görs, är det mycket lättare att börja marknadsföra.   

Det är centralt att börja tillräckligt i tid, så tiden räcker för att göra allting. Att börja för tidigt är inte 

heller alltid bra, då kan kunderna glömma evenemanget. Det är vitalt att påminna om evenemanget la-

gom ofta med jämna mellanrum i olika medier.  

Det är betydande att veta i förtid vem målgruppen är för evenemanget, då är det lättare att marknadsföra 

evenemanget och då finns det en större möjlighet att få en större kundmängd. Det är viktigt att känna till 

sin målgrupp, till exempel ifall ett evenemangs målgrupp är millenniegenerationen, så det bästa sättet 

att nå ut till dem är via sociala medier, eftersom de är på sina telefoner 24/7.  Fastän vi lever i en teknisk 
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värld skall det inte glömmas att marknadsföras på det gamla sättet, det vill säga; televisions reklamer, 

radioreklamer, reklam på busstationer och tidningar. Det är kritiskt att skapa en bra hemsida med all 

information det kan tänkas att behövas för evenemanget. Ifall evenemanget är mindre så behöver det 

inte alltid en egen hemsida, men en slags informationssida behövs det. Informationssidan kan antingen 

finnas på Facebook eller någon annan social-media plattform eller sedan på biljettförsäljningens hem-

sida. (Athenas)  

För att hålla ett evenemang relevant och intressant måste den göras mer attraktivt för kunderna. Sociala 

medier är en stor del av människans vardag, och genom sociala medier hittas den målgruppen man vill 

ha billigt och lätt. Endast av att publicera ett evenemang på Facebook eller Instagram kan man nå den 

kundmängden som är önskvärd. Andra bra plattformar med många följare är Twitter, Linkedin och 

Snapchat. Ifall man har någon slags uppträdde på evenemanget, kan man be hen att också marknadsföra 

evenemanget, på de sättet kan man få mera av uppträdarens följare att delta i evenemanget. Ifall evene-

manget inte endast handlar om uppträdanden är det viktigt att marknadsföra om de andra händelserna 

och aktiviteterna som sker under evenemanget.  

Respons, att kunna ta emot konstruktiv kritik är vitalt. Genom kritik kan man bygga upp ett bättre evenemang 

nästa gång. Det räcker inte endast med att man väntar på respons, man måste fråga kunderna efter den. Man 

kan antingen skicka frågeformulär, eller fråga kunderna direkt, oberoende hur man samlar ihop responsen är 

det viktigt att det görs. (Athenas)  

 

2.3.3 Marknadsföring av festivaler 

Att marknadsföra en festival skiljer sig inte mycket ifrån att marknadsföra ett vanligt evenemang. Poängen 

med marknadsföringen är samma vid alla evenemang, att nå sin målgrupp och få biljetterna slutsålda.   

Såväl som evenemang så finns det festivaler i många olika former; det finns årliga festivaler, festival som 

ordnas en gång eller en festival som arrangeras då och då. Desto större festival, desto större budget som betyder 

mer marknadsföring. Årliga festivaler har större budget eftersom de marknadsför året runt medan mindre fes-

tivaler eller en som hålls en gång har mindre budget då de behöver mindre marknadsföring. Oavsett budget så 

marknadsförs festivaler med samma medel och konster. 
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Det första och viktigaste är att bygga upp en hemsida, ifall festivalen är mindre och kanske inte kräver en egen 

hemsida så kan ett allmänt evenemang göras på Facebook, eller något liknande. Att laga en egen hemsida och 

uppehålla den är dyrt, därav är det bra att använda sig av social-media plattformar eftersom de är gratis.  

En hemsida är idag en av de bästa och mest effektiva sättet att marknadsföra sitt evenemang, ända negativa 

med det är kostnaderna.  

Att ha kommunen på festivalens sida är positivt. Kommunen får en ekonomiskt lyft tack vare festivalen och 

festivalen kan få en gratis plats att vara på och få reklam av kommunen. (Kulturochporslinfestivalen 2019) 

Till exempel Berghäll, som är känt för den bohemiska atmosfären och konstnärliga befolkningen med sina 

oändliga barer och händelser. Ifall det ordnas ett evenemang i Berghäll är det bra ifall Berghäll marknadsför 

evenemanget för då kommer det mer av Berghälls befolkning som är målgruppen. Evenemanget kan mark-

nadsföras i hemsidor som helsinkithisweek.com som flera läser för att få mer information om händelser. (Ni-

itamo 2019)   

Fastän tiderna har ändrat sig och alla lever ett mer teknologiskt liv idag så uppskattas gamla marknadsförings 

sätt ännu. Till exempel affischer sätts ännu upp på busshållplatser, väggar och barer med samma musiks stil. 

Fastän affischer är ett gammalmodigt sätt att marknadsföra är den ännu effektiv. Till exempel Person X står 

på en busshållplats och har bråttom till bussen och hinner inte läsa hela affischen och informationen, men det 

som affischerna gör att person X sedan i bussen söker i Google efter festivalen och kommer fram till hemsidan 

var hen kan hitta all information. (Kulturochporslinfestivalen 2019) 

 

2.4 Finna rätt målgrupp 

 

Världen är stor, med en befolkning som ökar dagligen. Att marknadsföra till alla är omöjligt och dyrt. Med 

hjälp av en målgrupp är det lättare att hitta kunder och att få vinst med försäljningen. 

En vanlig definition på ordet målgrupp är; en grupp människor till vilka reklamer riktas åt.  Målgruppen består 

av människor som är märkta som influenser, rekommenderare eller köpare. Att nå den rätta målgruppen kan 

vara en utmaning, men användning av de rätta instrumenten, förstår sig på målgruppens tankesätt och identi-

fierar sig själv med målgruppen blir arbetet enklare. (Saget 2006a s.31)  
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Ett bra sätt att börja är att undersöka befintliga kunder, det är dem företag vill ha fler av, sedan skall det 

undersökas varför just den kundgruppen. För att kunna hitta de bästa kunderna skall det funderas på vem som 

passar bäst evenemanget. När de har hittats skall önskekunden skiljas från de befintliga kunderna, och lära 

känna till önskekunderna. Det är viktigt att lära känna dem eftersom på det sättet fås det mer av dem. Förutom 

att veta allt om ens målgrupp, är det bra att också förstå sig på dem, till exempel millenniegenerationen som 

lever med teknologi, då är det viktigt att förstå sig på teknologi för att kunna locka millenniegenerationen. Att 

gå ut i världen och lyssna på sina kunder är essentiellt, kunder dyker inte upp av att sitta vid ett kontorsbord 

dygnet runt. (Nilson 2017)  

2.4.1 Skapa efterfrågan 

Efter finnandet av rätt målgrupp och ha all kunskap av dem, är det målgruppens tur att veta mer om säljaren. 

Målgruppen vet att säljaren vet vad målgruppen behöver, så det är säljaren tur att bevisa att de har vad som 

efterfrågas. Att veta allt om företaget och produkten som säljs är centralt för kunden. Kunden skall få veta allt 

säljaren har lärt sig. Det görs med hjälp av marknadsföring och kommunikation. Kommunikationen kan inte 

enbart vara ensidig, lyssna och kommunicera med kunden är väsentligt.  

Vinna pålitlighet av kunden är målet, så de handlar hos dig än hos konkurrenten. För att kunna vinna pålitlighet 

och respekt av kunden måste säljaren veta vad målgruppen tjänar när de väljer just denna säljare. Säljaren 

måste kunna svara på alla kunders svar med 100% säkerhet. Ifall det är osäkert vad som skall göras kan det 

alltid frågas: varför ditt företag? (Nilson 2017) 

 

2.4.2 Millenniegenerationen som målgrupp 

Millenniegenerationen, den tekniskt begåvade gruppen. Det är inte enbart via social-media som millenniege-

nerationen nås, för att få dem som din största kund och få deras förlitan måste företagen förstå dem, ta reda på 

hur de tänker, leva upp till deras förväntningar och på det sättet vinner företaget deras förtroende. Millenniege-

nerationen vill ha äkta, de vill ha något att tro på, och de vill undersöka allting noga, de tar aldrig det första 

erbjudet de får. På grund av detta är det viktigt att säljaren känner till sin produkt, att säljaren vågar bjuda på 

sig själv och kan förklara noggrant varför just den är bäst. Som vanligt i alla marknadsförings situationer så 

skall kommunikationen vara tvåsidig.  
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Teknologin spelar en stor roll i dagens läge, det finns en orsak varför millenniegenerationen är så tekniskt 

begåvad, eftersom de lever på nätet 24/7. Att inte satsa på marknadsföring på mer än en social-media plattform 

är ett stort misstag av ett företag. Fastän millenniegenerationen uppskattar mångsidighet på social-media så 

gillar millenniegenerationen även förändring, en dag kan de bestämma sig att inte längre använda sig av tek-

nologi, och då hoppar resten av millenniegenerationen på den trenden. Ett företag skall alltid vara färdiga att 

en stor förändring kan ske, och att inte spendera hela marknadsföringsbudgeten på social-media. Av den orsa-

ken hittas det ännu affischer och flygblad runt stan, ibland måstes det enbart veta var det skall tittas. (Sjöholm 

2018)  

 

 

3  METOD 

Kvalitativ forskningsmetod innebär en mer djupare forskning var analysen av data fokuseras mer på ord 

än på siffror. En kvalitativforskning är induktiv, tolkande och strukturerad. Vanliga kvalitativa forsk-

ningsmetoder är till exempel intervjuer och observationer. (Bryman & Bell 2003a s.297) 

 

Kvantitativ forskningsmetod är motsatsen till kvalitativ. Kvalitativ metod handlar om insamling av nu-

merisk data, att relationen mellan forskningen och teorin är deduktiv, synen på arbete skall vara objek-

tivt. En normal kvantitativ metod är till exempel användning av enkäter. (Bryman & Bell 2003a s.85)  

 

Det här arbetet är kvalitativt, med hjälp av observationer och fyra intervjuer som datainsamlingsmetod.  

3.1 Observation som metod  

Observation är en datainsamlingsmetod inom kvalitativa metoder, som granskar olika människors beteende i 

olika sociala situationer som sker i realtid (Kremska 2018). Det är en teknik var forskaren använder sig av 

klart formulerade regler för observation och registrering av regler (Bryman & Bell 2003a s.195).   

 

Det finns olika former av observationer, det finns också olika tillvägagångssätt att notera de olika beteende 

inom en observation, det är viktigt att välja en före forskningen börjas, på så sätt är det lättare att fortsätta och 
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då finns det klara riktlinjer. En annan väsentlig sak är att skriva upp ett observationsschema, som är som en 

modell för registrering av observationerna. Synpunkter som är viktiga att komma ihåg i ett observationsschema 

är  

1. Det skall vara klart vad, vem och var observeras 

2. De olika kategorierna som observeras skall inte vara överlappande 

3. Registreringen av observationen skall vara enkel  

4. Kunna tolka svåra situationer.  

(Bryman & Bell 2003a s.196–200)  

 

Observationen i detta arbete var strukturerat, det kommer att användas fasta regler. Reglerna beskriver vad 

som letas efter och hur de skall registrera det som har observerats. Observationen kommer även att vara icke-

deltagande, som betyder att observeraren iakttar men deltar inte i det som observeras. (Bryman & Bell 2003a 

s.197)  

 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Det som kommer att observeras är med vilka marknadsföringssätt och reklam de tre nämnda festivalerna lockar 

millenniegenerationen. Vilken festival verkar mer lockande genom att observera vilka marknadsföringssätt de 

använder sig av.  

 

Eftersom observationen är strukturerad så betyder det att det finns klara regler för observationen. Reglerna är 

att observationen kommer att hållas i Helsingfors och i sociala medier. Det kommer alltså observeras ifall det 

förekommer reklam av dessa tre festivaler på gatorna i Helsingfors och i olika sociala media plattformar. De 

sociala mediaplattformarna som kommer observeras är Instagram, Facebook och Snapchat. De kategorier som 

kommer att observeras är: 

• Ifall det förekommer reklam på Instagram, Facebook, Snapchat  

• Ifall det förekommer reklam på hållplatser, affischer på gatuväggar, flygblad, reklam på digitala rutor 

utomhus 

• Ifall det förekommer reklam på radio, Spotify, television  



17 

 

• Ifall det förekommer ordentligt med information om festivalen på reklamen  

• Ifall hemsidan nämns på reklamen 

• Ifall ålder och pris nämns någonstans 

• Ifall det nämns för vem festivalen är menad för någonstans 

• Ifall annat program nämns någonstans 

 

Beteendena kommer att registreras av olika händelser, dvs. efter något av de ovannämnda har hänt så kommer 

det att antecknas vad och var som händelsen skedde.  

 

Observationsschemat för detta arbete är: 

1. Observationen handlar om hur festivaler marknadsför sina evenemang till lockande, detta sker runt 

Helsingfors och i sociala medier 

2. Ingen kategori överlappar 

3. Registreringen är lätt att använda, direkt när jag ser något gällande festivalerna gör jag anteckning om 

vad som observerades, sedan lägger jag informationen i tabellen nedan  
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4. Det var lätt att göra tolkningar ifall det behövs, eftersom riktlinjerna och vad som observeras är klara 

 

3.2 Intervju som metod 

Med hjälp av intervjuerna kommer det att forskas vilka trender och faktorer evenemangs arrangörer 

lockar millenniegenerationen till deras evenemang med. Eftersom intervjuerna är mindre i fokus kom-

mer det endast att behövas fyra intervjuer.  

Det är viktigt att utföra intervjun i ett lugnt och avskilt utrymme, så intervjun inte blir störd av en utom-

stående. Andra faktorer än människor som kan föra ljud, till exempel en mobiltelefon, kaffemaskin eller 

trafik utanför utrymmet är vitalt att tänka på. Det är därför bra att granska utrymmet i förtid så det inte 

sker störningar under intervjun.  
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Några grundläggande saker att komma ihåg när intervjun görs; skapa frågorna i ett tema så frågorna är i 

samband med varandra. Ifall det råkas byta något mitt i intervjun är det centralt att frågorna inte är för 

mycket i samband med varandra. Försök undvika ja eller nej frågor, använda bra språk så den intervjuade 

förstår allt och frågorna skall också vara lätt formulerade så den intervjuade kan lätt svara med hens egna 

tankar. Det är viktigt att alltid komma ihåg att fråga om bakgrundsfakta som till exempel kön, ålder eller 

vid detta fall vet de intervjuade vad millenniegenerationen är. (Bryman & Bell 2003a s. 368–369)   

Det är viktigt att följa en intervjuguide, i figuren nedan finns det ett exempel på hur en intervjuguide 

utformas som sedan kan följas.  

 

 

               1  

Figur  1 Hur man utformar en intervjuguide (Bryman & Bell 2003a s.371) 
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3.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Det kommer att intervjuas två personer ur millenniegenerationen som har varit på någon av de tre festi-

valerna och två som inte har varit på någon av de tre festivalerna.  

För att få ett djupare svar till hur evenemang lockar millenniegenerationen kommer det att behövas in-

tervjuer med personer ur millenniegenerationen som har varit på evenemang och festivaler, samt perso-

ner ur millenniegenerationen som inte har varit för att veta vad som får dem att eventuellt fara på ett 

evenemang de inte tidigare har varit på.  

Intervjuerna kommer att genomföras enskilt i Arcadas studerande kårs hus; Cor-huset. Alla intervjuer 

kommer att bli inspelade med den intervjuades lov, intervjuerna kommer sedan att transkriberas med 

hjälp av inspelningarna.  

De resultat som söks efter är vilka trender som lockar millenniegenerationen och varifrån de hittar mark-

nadsförings material.  

Intervjuerna var semi-strukturerad, intervjun kommer alltså att följa en intervjuguide och den intervjuade 

kommer att ha total frihet att utforma hens svar. Frågorna kommer att ställas i samma ordning i varje 

intervju men undantag får ske. Ifall det frågas någonting som inte ingår i intervjuguiden är det okej och 

alla frågor behöver inte alltid komma i samma ordning. Hela intervjuprocessen är flexibel.  (Bryman & 

Bell 2003a s.363)  

Detta arbete kommer att följa en intervjuguide av Bryman & Bell (se figur 1)  

Det allmänna forskningsområdet är hur evenemang marknadsförs för millenniegenerationen och de spe-

cifika frågeställningarna är: vad det är som får millenniegenerationen att fara på evenemang? Vad är det 

som är lockande? Med vilka trender och faktorer lockas millenniegenerationen? Sedan skall frågorna 

formuleras och de skall hållas i temat som är semi-strukturerad intervju. Först skall en testintervju göras 

ifall det skulle kommas på saker att ändra, efter det är det dags att börja intervjua de fyra ur millenniege-

nerationen.   
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4 RESULTAT 

I detta kapitel kommer observations resultaten och även de fyra inbandade och transkriberade intervjuerna 

presenteras. Observationerna som har gjorts pågick dagligen under hela våren. Det observerades dagligen ifall 

marknadsföring av de tre nämnda festivalerna förekom i Helsingfors eller på olika sociala media plattformar. 

Observationerna gick lätt att utföra, med inga komplikationer och tolkningarna var inte svåra. I observations-

tabellen nedan ses resultaten jag fick från mina observationer.  

Intervjuerna som har spelats in och transkriberats var med fyra personer ur millenniegenerationen, var tre av 

dem var kvinnor och en var en man. Alla intervjuer intervjuades i Cor-huset.  

Två av de intervjuade hade inte varit på någon av de tre festivalerna (person 1 och person 4), medan två hade 

varit på någon av de tre festivalerna (person 2 och person 3).  

4.1 Millenniegenerationens karaktärer 

Alla som blev intervjuade visste vad en millenial är med mer eller mindre förklarning. De flesta hade fel med 

årtalen och vissa visste ordets betydelse bättre ifall det användes ett annat ord som generation y istället för 

millenial. I helhet var ordets betydelse bekant för alla.  

Med andra frågan ”vad som är viktigt i livet” kom det rätt så likadana svar som familj, vänner och jobb. Det 

var först efter jag frågade att något annat ännu som andra svar började komma fram. Ett annat populärt svar 

var också jämställdhet. Andra svar var djur, något att se framemot i framtiden, hem, utbildning, resa och mil-

jön.  

Vilka evenemang som de intervjuade går på skilde dem åt ganska mycket. Alla nämnde olika enskilda evene-

mang men i allmänhet hade alla liknande typ av evenemang de gillade. Till exempel person 2 och person 3 

gillade inte så hemskt mycket festivaler men ändå hade de besökt festivaler och gick på ungefär en festival per 

år. Person 2 och 3 hade också gemensamt de att de nämnde olika stils evenemang, inte enbart festivaler eller 

skolevenemang utan evenemang som till exempel seminarier och vernissage besök.  
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4.2 Marknadsföring av festivaler 

 

Hur alla de intervjuade hade hört om specifika evenemang var väldigt lika, alla sade antingen vän, bekant, 

affischer, sociala medier eller sedan alla fyra. Var de stött på marknadsföringen var likaså samma; affischer 

och sociala medier.  

Alla de intervjuade var av den åsikten att marknadsföringen har blivit bättre efter den blev digitaliserad, men 

alla hade en olik åsikt över varför. Person 1 och person 4 hade ganska samma åsikt, person 1sade att inform-

ation fås snabbare medan person 4 sa att information fås lättare. Person 2 sade att de har en stor inverkan för 

människor behöver inte använda så mycket energi på att hitta när ens favoritartist uppträder och var, men hen 

tyckte i allmänhet att den har blivit bättre men kanske lite för bra, eftersom människor köper biljett enbart för 

märkets skull, inte för att njuta och ha kul på evenemanget. Person 3 tyckte att digitaliserad marknadsföring 

har blivit bättre eftersom den har blivit bättre på ett kreativt sätt. Alla hade nått mer evenemang tack vare 

digitaliserad marknadsföring.  
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4.2.1 Observationstabellen 

           

 

Marknadsföring på sociala media plattformar var lättast och snabbast att observeras, eftersom det förekom 

mest, och jag spenderade mest tid där. Minst en gång i veckan förekom det någon slags av marknadsföring av 

någon av de tre festivalerna. Mest förekom det reklam om Flow Festival på Instagram och Facebook.  

Enär Facebook köpte Instagram fungerar deras reklam funktioner på samma sätt; de vet vad personen som 

äger telefonen tycker om och söker efter på nätet så den visar reklam på dylika saker som den vet att hen 

kommer att villa köpa (Rvacehv 2015). Jag fick mest reklam om Flow Festival, eftersom min telefon vet att 

jag är mest intresserad av Flow Festival och att jag far på festivalen årligen, och den vet att jag är minst 

intresserad om Tuska så därför förekom det minst reklam om Tuska Open Air.  
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I början kom det upp väldigt lite reklam om festivalerna, men direkt efter att ha få gånger googlat fram festi-

valerna på telefonen började reklamerna synas mer. Först var det några gånger i månaden, sedan var det flera 

gånger i veckan. Telefonen visste att mitt intresse ökade för var gång en reklam förekom på min telefon.  

Reklam på applikationen Snapchat var oerhört liten, till och med obefintlig. 

Figuren nedan är en typisk reklam av en festival. Reklamen på figuren är om Flow Festival på applikationen 

Instagram.  

                               

Figur 2 Flow Festival reklambild 1 

 

Reklam utomhus var så att ifall jag inte visste vad jag sökte efter så hittades det inte något, men direkt när det 

vistes så hittades det. Det är svårt att hela tiden spana efter reklam när man är ute och går, det är lättare när det 

finns kunskap över vad som sökes efter.  

Observationen börjades så att jag inte hade googlat fram hur festival marknadsföringen såg ut i år för festiva-

lerna. Jag ville testa ifall jag skulle lägga märke till olika affischer och dylikt utan att veta hur de såg ut i 
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förväg. Med detta förekom det inte mycket lycka. Först märktes ingen form av reklam, men direkt när jag fick 

reda på hur affischerna såg ut och vilka färger jag skulle spana efter såg jag mycket mer reklam runt stan.  

Till exempel Tuska har för i år en ljusblå färg på deras affischers och reklamer, direkt när jag fick reda på det 

insåg jag att jag sett dylika reklamer många gånger i stan utan att veta att det var Tuskas reklamer. 

Att veta var det skall sökas hjälpte också mycket. Till exempel jag hittade affischer av festivalerna i sådana 

barer var det spelades sådan musik som på festivalen. Till exempel jag hittade lätt Tuska Open Air affischer i 

nattklubben Tavastia.  

Mest reklam i stan förekom på kollektiv trafiks hållplatser. Reklam på hållplatser var inte svåra att hitta, ef-

tersom jag åker med kollektiv trafik nästan dagligen. De var också lättare att märka eftersom de är större i 

storlek och på platser jag besöker mera.  

 

Efter att ha observerat marknadsföringen av de tre festivalerna en god tid märktes det att allt fungerade lite på 

samma sätt; ibland måste jag leta fram det jag söker efter, och efter kom det hela tiden mera och mera reklam. 

Samma sak var det med Spotify. Varje festival har sin egen sånglista på Spotify, efter att ha lyssnat på alla tre 

sånglistor började jag få mera förslag på sånger av artister som var eller har varit på någon av de tre festiva-

lerna.  

 Alla tre festivaler gör samarbete med en radiostation: Flow Festival med Basso radio, Tuska Open Air med 

Radio Rock och Ruisrock har tidigare gjort samarbete med Loop. Alltid när jag lyssnade på någon av dessa 

tre radiostationer nämnde de festivalerna. Det var inte svårt att missa reklamerna och jag hörde ofta reklam 

om de tre festivalerna då Basso radio, Radio Rock och Loop är radiostationer jag alltid lyssnar på.  

 

Extra information som hemsida, åldersgräns eller pris nämndes inte alltid på affischer, men ifall det stod så 

var det med en betydligt mindre text. Festivaler betonar naturligtvis mer de artister som uppträder samt datu-

met på affischer, all annan information står med liten text i något hörn. Det var därför jag inte alltid märkte 

ifall det stod det, till exempel om jag var i en buss och jag åkte förbi en affisch så märker jag inte all liten text 

i den farten bussar kör. Alltid letar jag inte efter vad allt det står på affischen eftersom ifall affischen är till-

räckligt lockande så far människor alltid på telefonen och letar efter mer information på nätet.  

Åldersgränser nämndes naturligtvis på festivalernas hemsidor. Flow Festival och Tuska Open Air är k-18 

medan Ruisrock Festival har ingen åldersgräns. Desto mera stod det inte vem festivalerna vad menade för, alla 

festivaler hade ett allmänt intryck att vem som helst kan köpa biljett och njuta av festivalen. 
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Fastän det finns annat att göra på de tre festivalerna än lyssna på uppträdarna marknadsfördes det oerhört lite. 

Fastän Tuska Open Air och Ruisrock säger att de erbjuder mer än musik så fanns det ingen marknadsföring 

av de andra händelserna de skulle erbjuda. Flow Festival är den ända som har mycket annat program som tex. 

opera, konst och rullbrädsåkning, men detta extra program marknadsfördes inte mycket utanför deras hemsida. 

På ett par reklamer hittade jag marknadsföring av dessa saker, men det var mera i formen: ”vi erbjuder annat 

än musik”, med lite förklarning till vad ”annat” skulle vara.  

 

4.3 Vad är lockande 

Vad som var lockande till dessa intervjuade var ganska lika men alla hade ändå sina individuella svar som 

passade deras personlighet. Alla var med om att det är störande när det är för mycket folk eller för mycket 

tonåringar, som gjorde att nästan alla krävde att ha ett k-18 område på festivaler de besöker. Vänner eller 

grupptryck som person 1 och 4 kallade det för var också ett populärt svar bland de intervjuade.  

Alkohol var också något som nämndes jämt. Alla nämnde att de vill ha alkohol att dricka under en festival 

förutom person 2. Person 2 var inte emot alkoholkonsumtion med tyckte inte att det är något som måstes göras 

på en festival, person 2 gillar inte när tonåringar måste dricka sig berusade och föra mycket oljud. Alla som 

nämnde alkohol hade mer betoning på att konsumtionen av alkoholen skulle vara liten, alltså några alkohol-

portioner under festivalen, ingen var av den åsikten att de måste dricka sig berusade för att ha roligt.  

Andra faktorer som lockar de intervjuade till en festival var sittplatser, bra upplevelse, mat, rykte, vattenpunkt 

och Instagram vänligt område.  

 

4.4 Målgrupp millenniegenerationen 

 

Alla de intervjuade var personer ur millenniegenerationen så det var lätt att fråga och få svar på hur man når 

millenniegenerationen bäst, alla svarade samma: social media.  

Fastän alla tyckte att via sociala medier nås millenniegenerationen bäst så hade de ändå annat att tillägga. 

Person 1 och person 3 tyckte att det ännu behövs gammalmodiga sätt som till exempel affischer för att nå 
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millenniegenerationen, att de inte är onödiga. Det är viktigt att kreativitet syns och att det satsas på, för det 

finns massvis med personer ur millenniegenerationen som inte är vid någon social mediaplattform utan istället 

läser tidningar och letar efter affischer och television reklamer för nya intressen. Person 4 gillade inte alls 

affischer, person 4 tyckte att de är störande och att det är digital marknadsföring som gäller för hen. Person 2 

tyckte att många ur millenniegenerationen betalar för märket istället för att på riktigt villa fara på festivalen, 

det är hur många företag får millenniegenerationen till sina evenemang.  

 

Alla tyckte att de finns olika sätt at nå olika målgrupper, att man når äldre med mer gammalmodiga marknads-

föringsätt som till exempel affischer och sedan de yngre nås med mer moderna marknadsföringssätt som till 

exempel via sociala medier.  

Det var två svar som en aning avvek från de andra. Person 2 talade mer om att det finns olika sociala media-

applikationer för de olika åldersgrupperna, men att det ändå krävs olika sätt att nå olika målgrupper. Person 3 

tyckte att det behövs olika sätt att nå olika målgrupper men att i princip används det samma knep och grun-

didéer för att nå olika målgrupper.  

 

Alla hade lite olika åsikter om varför just dessa tre festivaler passar bra för millenniegenerationen. Person 1 

hade inte varit på någon av de nämnda festivalerna så hen hade lite och säga men hen tyckte att de passa bra 

för att alla tre var ”pop” och väldigt mode, hen tyckte att Tuska Open Air är Flow Festivals motsvarighet.  

Person 2 tyckte att allt handla om ”branding” och att firmor utnyttjar millenniegenerationen för de vet att 

millenniegenerationen spenderar pengar på vad som helst som är mode.  

Person 3 tyckte att Flow Festival är för alla, inte endast för millenniegenerationen och Ruisrock är för yngre 

och Tuska Open Air för lite mer äldre.  

Person 4 tyckte lite samma om Flow Festival som person 1, att det är mode och allt vad Flow står för är mode. 

Person 4 tyckte också att Ruisrock är för alla och Tuska ville hen inte säga mycket om eftersom hen inte visste 

mycket om det men att hen gissade på att Tuska Open Air är för millenniegenerationen.  
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5 DISKUSSION 

Resultaten av både observationerna och intervjuerna visade sig att gå väldigt hand i hand. Alla svar från inter-

vjuerna och alla tolkningar och observationer visade sig att det mesta som sägs om millenniegenerationen är 

sant. 

5.1 Observationerna 

 

Alla reklamer och marknadsföringssätt var så att nästan inget kom fram förrän det söktes efter. Så skall mark-

nadsföring inte fungera, det är inte meningen att hamna söka efter något nytt, utan det skall plötsligt befinnas 

vid din närhet. Jag måste söka fram allt, eftersom det fanns så lite att börja med. Ända saken jag inte behövde 

söka fram var reklam på radio, eftersom de stationer som marknadsför festivalerna är mina personliga favo-

riter.  

Fast det var så att jag lite i början hamnade söka fram material, så i slutet hamnade jag inte göra det mera då 

det räcker att det görs en gång och sedan kommer det mera och mera hela tiden. Varje gång det kom till 

exempel en reklam på min telefon så klickade jag på den, och då antog min telefon att jag var intresserad så 

därför fick jag mera och mera reklam. Det märks att reklamfunktionerna fungerar på applikationerna och fes-

tivalerna har satsat sina marknadsföringspengar rätt.  

 

Jag upptäckte att Flow, Ruisrock och Tuska vet vilka sociala media plattformar de skall använda sig av för att 

nå mer människor. Jag hade i min observationstabell att jag skulle följa med Snapchat ifall det dök upp reklam 

där, vilket det inte gjorde alls. Snapchat har förlorat popularitet under det senaste året, och därför var det inte 

så stor överraskning att marknadsföringen var obefintlig på Snapchat.  

 

Jag har i flera år besökt Flow Festival och jag har följt Flow Festival på sociala medier förrän jag började mitt 

arbete, så det var inte lika svårt att få reklam om Flow som de två andra. Få reklam om Ruisrock var inte svårt 

eftersom jag har besökt Ruisrock en gång tidigare och lyssnar på fler av de artister som oftast kommer och 

uppträda på Ruisrock. Den svåraste festivalen att få reklam om var Tuska Open Air eftersom jag inte lyssnar 

på sådan musik dagligen och jag har aldrig varit på Tuska tidigare. Flow Festival och Ruisrock satsade mera 
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på reklam på sociala medier än vad Tuska Open Air gjorde, som gjorde det ännu svårare att hitta reklam då 

jag var oftast på min telefon.  

Millenniegenerationen vill ha flera val att välja mellan och enligt Soare uppskattar de konst och kreativitet. 

Från resultaten kan man dra den slutsatsen att festivalerna har lagt märke till detta eftersom de sätter tid och 

energi på att reklamerna skall se fina ut och att de varje år är olika. Person 3 var väldigt insatt på konst och 

kreativitet och gillade att festivaler satsar på utseende, som gjorde att hen hade en typiskt millenniegenerations 

karaktär.  

 

Enligt Sjöholm måste man kunna förstå millenniegenerationen för att kunna vinna över dem till deras företag. 

Från resultaten kan den slutsatsen dras att de förstår millenniegenerationen, de vet hur de tänker emedan det 

märktes att festivalerna har lyckats marknadsföra åt rätt personer och målgrupper eftersom i början fick jag 

reklamer av endast de festivaler jag var intresserade av (Flow Festival) och andra människor fick reklam på 

de festivaler som de var intresserade av.   

 

Det upptäcktes ganska snabbt för vem festivalerna var mer betonade för. Fastän det inte nämndes någonstans 

för vem festivalen är för (förutom åldersgräns) så märktes det snabbt ett underliggande meddelande om vem 

som festivalens största målgrupp är, det märktes tack vare marknadsföringsmaterialen. Ruisrock festivalens 

reklamer var endast på sociala medier, under hela min observationsperiod såg jag ingen affisch eller reklam 

utomhus. Ruisrock har mera reklam på sociala medier eftersom festivalen inte är k-18 utan den är för alla, så 

en hel del av Ruisrocks deltagare är yngre och de yngre spenderar mer tid på sociala medier än att vara ute. 

Medan Flow Festival och Tuska Open Air har mer äldre deltagare som gillar både gammalmodiga marknads-

föringssätt såväl som nya. Flow Festival hade mycket av båda, reklam på sociala medier och affischer utom-

hus.  

Tuska Open Air hade minst reklam på sociala medier men hade också mycket reklam utomhus, för till Tuska 

kommer det många olika åldersgrupper så de behöver marknadsföring av alla sorter.  

Flow hade överlägset mest reklam, men Flow Festival är en festival jag mest vill fara på så det var också 

orsaken varför jag märkte mer reklam om Flow Festival. Flow Festival hade också de mest kreativa reklamerna 

av alla tre, men det beror också på att Flow Festival är en konstnärlig festival.  
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Avslutningsvis så vet festivalerna med vilka sett de lockar besökare till sina festivaler. Emedan de känner till 

sina kunder så de vet varifrån de hittas, och med vilka sätt. Fastän marknadsföringen är utomhus på affischer 

eller en kort reklamsnutt på Instagram så får festivalen ändå reklamen att se bra och lockande ut, eftersom ifall 

den är där var en helst vill se reklamen så ser den alltid 10 gånger bättre ut. 

5.2 Intervjuerna 

Fastän alla de intervjuade var av olika åldrar, kön och varken de varit på festivalerna eller inte var majoriteten 

av svaren lika och väldigt typiskt millenniegenerationen. Flera gånger råkade de sig så att alla hade samma 

tankesätt eller grundidé men alla satte sin egen personliga tvist på svaret.  

 

Med fråga nummer tre (vad som är viktigt i livet) svara alla de intervjuade utan tvekan familj, jobb och vänner 

som först. Efter de intervjuade fick tänka lite mer på svaret kom de på talrika andra saker. Att alla svarade 

direkt familj, jobb och vänner visar att resultaten var samma som Kane sade; millenniegenerationen är famil-

jeorienterade. Rouse sade att millenniegenerationen är benägna att lyssna på deras bekantas åsikter mera än 

på andra, som också visade sig vara sant eftersom alla svarade vänner och person 1 och 4 nämnde i sina 

intervjuer att de lyssnar mycket på sina vänner.   

 

Jag valde personer ur millenniegenerationen med olika åldrar att bli intervjuade eftersom jag ville att deras 

svar skulle avvikas från varandra och jag ville testa ifall det var så att desto yngre man är, desto mer betydelse 

har sociala medier och desto mindre betydelse har gammalmodiga marknadsföringssätt. Det visades vara sant, 

den yngsta av alla var person 4 som inte gillade affischer utan var mer för digital marknadsföring. Som Soare 

sade är millenniegenerationen tekniskt kunniga och lever på nätet 24/7.  

 

Som med observationerna märktes det att marknadsföringen av festivalerna har lyckats med att rikta sina re-

klamer åt rätt personer. De fyra som blev intervjuade hade fått mest reklam av de festivaler som de var mest 

intresserade av, som till exempel Tuska som var mest okänt bland de intervjuade, hade de fått minst reklam 

om, och inget av dem var så insatta på sådan musik som spelas på Tuska Open Air. Med de intervjuade som 

jag diskuterade om denna sak så höll med mig, de tyckte att marknadsföringen fungerade eftersom festivalerna 

inte spenderade onödigtvis sina marknadsföringspengar på sådana människor som har inget intresse för deras 
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festival. En annan orsak till att festivalerna har lyckats med marknadsföringen är för att festivalerna hade nått 

dem på rätt sätt emedan alla hade samma svar med hur de hade märkt festivalen.  

 

Som en millenial enligt Glad, som resultaten visade sig vara sant, var alla laddade med åsikter på vad som gör 

en festival till en lockande festival. Alla ville naturligtvis ha bra artister men alla ville ha andra faktorer för att 

uppfylla deras krav, med äkta millenial anda enligt Kane så ville alla bli hörda med sina personliga krav.  

Det som alla höll med om var att millenniegenerationen inte behöver konsumera alkohol i stora mängder, att 

en inte behöver vara totalt berusad på en festival endast för att en är på en festival. Alla tyckte att det är kul 

och hör lite till att dricka några portioner av alkohol under en kväll. Majoriteten var också av den åsikten att 

det är störande när en festival är full med tonåringar som är berusade, men de tyckte också att dessa berusade 

tonåringar befinner sig mera på Ruisrock och Weekend festival. Både Ruisrock och Weekend festival är fes-

tivaler utan åldersgräns, på dessa åldersgräns fria festivalerna finns det mera berusade tonåringar som inte kan 

bete sig som var e negativ faktor till alla. Det var en av orsakerna varför alla valde att gå på Flow Festival.  

I slutet av varje intervju frågade jag vilken av de tre festivalerna skulle de helst fara på och alla svarade Flow 

Festival, även om det var den dyraste festivalen av alla tre val. De tyckte att Flow var bäst då Flow bemöter 

för det mesta av deras krav och Flow är verkligen kreativt och konstnärligt. Människor far dit för hela upple-

velsen, inte enbart för musiken. Som Millennial Marketing nämnde, är millenniegenerationen mer benägen att 

betala mera för något som de bryr sig om, som resultaten visade sig att stämma.  

 

Alla var av den åsikten att marknadsföringen har blivit bättre efter den blev digitaliserad för det hjälper till ens 

vardag väldigt mycket, men den har kanske blivit för bra. Vem som helst kan nå vem som helst med digital 

marknadsföring, som betyder att festivalerna når mer människor vilket betyder de säljer mer biljetter så de får 

mer pengar fast festivalutrymmet inte blir större i storlek. Det leder till att det blir väldigt trångt under festiva-

len, som till alla var en negativ faktor. De intervjuade var av den åsikten att festivalerna säljer alldeles för 

många biljetter, att de tänker mest på pengar. Festivalerna vet att de får många besökare för deras festival har 

blivit ett ”varumärke”, så de vet att människor kommer dit fast de inte skulle vara av någon av de artister som 

uppträder. De utnyttjar folk för det finns så många människor som köper biljett för vilket pris som helst för att 

festivalen har blivit så mode så människor betalar för varumärket och inte för att njuta av festivalen, på de 

sättet får festivalen in en hel del pengar.  

 



32 

 

Alla de intervjuade stötte på marknadsförings av festivalerna på sociala medier eller utomhus på affischer. I 

mina egna observationer var det också det jag mest såg av. Festivalerna vet detta och därför satsar de mer på 

de så på så sätt lockar de mer besökare.  

Fastän de gammalmodiga sätten att marknadsföra har minskat tyckte majoriteten att det är bra att det ännu 

finns gammalmodiga sätt att marknadsföra en festival, eftersom de ännu behövs. Fastän millenniegenerationen 

nås bäst genom digital marknadsföring var Sjöholm av den åsikten att millenniegenerationen uppskattar 

mångsidighet och att företag inte borde satsa endast på ett sätt att marknadsföra eftersom millenniegenerat-

ionen kan byta trender väldigt snabbt. Från resultaten kan man dra den slutsatsen att det stämmer, då företag 

har märkt detta och fortsätter ännu med olika former av marknadsföring. 

De intervjuade krävde inte mycket och hade inte oerhört svåra krav, så länge som vissa av deras krav blir 

hörda och att kreativiteten syns så kan de lockas till en festival. Som Kane och Soare sade, millenniegenerat-

ionen vill bli hörda och de bryr sig om kreativitet.   

 

6 KONKLUSION  

Arbetets utgångspunkt var att utreda hur evenemang lockar millenniegenerationen i Finland. Ifall det är något 

speciellt som får millenniegenerationen att fara på evenemang, vad är lockande för millenniegenerationen.  

Jag ville ta reda på ifall vad som massmedian säger om millenniegenerationen och evenemang är sant, ifall 

millenniegenerationens karaktärer har en koppling med deras åsikter om evenemang och vad som är lockande, 

och ifall gammalmodiga marknadsföringssätt ännu spelar någon roll i millenniegenerationens liv.  

 

Genom denna forskning kan jag fastlägga det mesta vad som sagts om millenniegenerationen är sant. De är 

familjeorienterade, de stöder saker med en djupare betydelse, de följer trender, men först och främst är att de 

är teknologi orienterade. Alla tyckte samma med hur man når millenniegenerationen bäst, via sociala medier, 

det fanns ingen tvekan om det svaret.  

Allas svar var liknande, vad som lockar millenniegenerationen är bra artist, vänner, rykte, sociala medier, 

alkohol, inga berusade tonåringar, satsning på konst och kreativitet och ställen som inte är fullsatta med män-

niskor. Millenniegenerationen är trendsättare och följer alla trender även om det skulle kosta lite extra. Alla 

de intervjuade valde att helst gå på Flow Festival av alla tre festivaler, fastän Flow Festival är dyrast. Alla de 
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intervjuade var färdiga att använda lite mera pengar för att få en bättre och riktig upplevelse, de var villiga att 

använda mer pengar på något de bryr sig om, som var en av millenniegenerationens typiska karaktärer.  

 

Genom observationerna märktes det att festivalerna betonar mer på marknadsföring på sociala medier och 

affischer för det är så de når människor och millenniegenerationen bäst. De intervjuade var av samma åsikt, 

hur de hade lagt märke till festivalerna var via sociala medier, affischer och vänner.  

Alla är på någon form av social mediaplattform, och via sociala medier nås vem som helst, som företagen har 

märkt och använder sig mycket av det.  

Det var trevligt i samband med observationerna och intervjuerna få reda på att gammalmodiga marknadsfö-

ringssätt ännu spelar en stor roll. Majoriteten av de intervjuade uppskattar ännu gammalmodiga marknadsfö-

ringssätt och att de visar upp deras kreativitet via affischer och dylikt. De tyckte även att dylika behövs ännu 

för att locka millenniegenerationen.  

 

Eftersom det var jag själv som gjorde observationerna och jag är en typiskt millenial som gillar marknadsföring 

på sociala medier och affischer så ville jag testa ifall festivalerna lyckas marknadsföra till mig på ett lyckat 

och lockande sätt. Med observationerna fick jag snabbt reda på mitt svar, de lyckades väldigt bra. Mest reklam 

fick jag från olika sociala media plattformar och affischer. Naturligtvis så visste inte festivalerna att jag sökte 

efter affischer så de gick inte runt stan och hänga upp affischer för min skull, men jag blev nöjd och belåten 

att företag ännu också sätter tid, energi och pengar på gammalmodiga marknadsföringsätt även om vi lever i 

en värld full med teknologi.  

I början var det lite ansträngande att hitta reklam av alla tre festivaler då alla tre inte var mina favoriter, men 

efter en stund så löstes det problemet och reklamerna började synas mer. Som det nämndes tidigare måstes det 

lite sökas efter reklamerna, men det tog inte länge förrän de sedan började komma av sig själv.  

 

Eftersom det intervjuades fyra personer ur millenniegenerationen kan jag inte påstå att deras svar motsvara 

alla från millenniegenerationen, däremot var deras svar av samma slag som vad alla tidningar och hemsidor 

har skrivit om millenniegenerationen, vilket betyder att det är säkert att säga att de flesta ur millenniegenerat-

ionen skulle svara samma. Detsamma med observationerna, jag är en typiskt millenial som går med trenden 

och gillar reklam på sociala medier och affischer.  
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6.1 Slutord 

Jag tycker att jag har åstadkommit det syfte jag ville med detta arbete, och jag har fått svar på alla frågor jag 

hade.  

Arbetet har inte varit en lätt och kort process, det har förekommit många hinder, men jag har lärt mig mycket 

under den tid jag gjort på arbetet och jag har jobbat hårt för att åstadkomma ett välskrivet arbete.  

Jag har fått mera kunskap inom kvalitativ undersökning och hur jag skall göra observationer och intervjuer på 

en professionell nivå.  

Jag vill tacka alla som jag fick intervjua och även alla som har hjälpt mig med detta arbete.  

Slutligen kan jag säga att jag är nöjd med mitt arbete och de resultat jag fick. 
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