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Sammanfattning:

Sociala medier och public relations kan vara effektiva
verktyg i festivalers strategiska kommunikationsarbete. För
att kunna skapa en dialog och upprätthålla en relation till sin
publik använder arrangörerna ett antal tekniker och PRstrategier. Undersökningen visar hur dessa strategier används
och hur de fyller ett antal funktioner för de båda aktörerna.
Bland annat ser vi hur publiken låter sig ”utnyttjas” i
festivalernas PR-arbete men samtidigt tycker det är värt det
genom att vara sociala på festivalernas sociala mediekanaler.
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Inledning
För tio år sedan fanns det ingenting som hette konkurrens mellan festivaler i Sverige.
Det fanns endast en stor festival som hade möjlighet att boka de största och bästa
banden och dra den stora publiken utan hjälp av sociala medier.
Åren gick och fler festivaler började komma in i bilden, för den då enda festivalen,
uppkom konkurrens. De nya festivalerna var nytänkande och innovativa. Eftersom
dessa växte sig starkare blev man tvungen att dela med sig av marknaden. Detta ledde
till att den stora och etablerade festivalen fick ge sig och gick i konkurs.
Idag räcker det inte att boka de största och bästa banden längre. Nu är arrangörerna
tvungna att tänka nytt och skapa en ”hype” kring festivalen och arbeta hårt för att
attrahera en publik.

Konkurrensen kring festivaler är hårdare och svårare. Därför gäller det att kombinera
bra innehåll och ge det spridning i världen.
Som festival måste man idag visa att man syns och finns. Därför måste man vara
kreativ, påhittig och vara bra på att nå sin publik. Är man inte det riskerar festivalen att
gå under.
I och med sociala mediers intåg erbjuds festivaler idag en mängd nya kanaler för att nå
sin publik, konvergensen mellan olika kommunikationsområden ökar. En mix av public
relations och sociala medier ger alla möjligheter till att skapa en ”hype” kring
festivalen (Theaker 2012:15) och det gäller för en festival att ta vara på allt vad den
sociala medie-världen erbjuder. Det skapas ingen spridning eller ”hype” kring en
festival förrän det finns ett genomtänkt kommunikationsarbete och bra PR-strategier.
Därför är public relations och sociala medier två mycket centrala verktyg för dagens
musikfestivaler att använda på kreativa och innovativa sätt.

Public relations och sociala medier gör att man kan vara innovativ och nytänkande.
Men det räcker inte i största allmänhet. Med sociala medier kan man vara
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meningsskapande, skapa en relation till sin publik, föra en dialog med den och på ett så
tidigt stadium som möjligt och göra den delaktig i själva arbetet med festivalen.

Public relations och sociala medier ses som två effektiva verktyg för hur festivaler ska
kunna bygga upp strategier för att binda samman sin publik och engagera dem i
festivalernas sociala medie-arbete. Ju mer genomtänkta strategier de har dessto större
chans har de att kunna engagera publiken och få en stark relation.

1.1 Problemdiskussion
I och med att det har dykt upp fler festivaler i Sverige har konkurrensen hårdnat. Därför
måste festivaler vara duktiga och innovativa med sociala medier och för kunna skapa
dialog och upprätthålla en relation med publiken. Konkurrensen mellan festivaler är
stenhård och alla använder idag sociala medier för att nå sin publik. Enligt Christian
Fuchs kan sociala medier utnyttja sin publik i sitt strategiska kommunikationsarbete
(Olsson 2013:32). Genom sociala medier kan publiken utgöra en stor del av PR-arbetet,
vilket gör att publiken bland annat används som gratis arbetskraft i sociala medier och
låter de göra deras arbete utan att de vet om det.

1.2 Syfte och mål
Detta arbete ska undersöka hur svenska festivaler arbetar med sociala medier för att
skapa dialog och bygga en relation till sin publik med olika PR-strategier. Med
utgångspunkt i Fuchs tankar vill jag försöka förstå vilka underliggande funktioner detta
arbete fyller för både festivalarrangörer och deras publiker.

Jag vill studera vad som krävs för att med hjälp av sociala medier skapa och
upprätthålla relationer och dialoger med publiker i olika kontexter och hur publikerna
genom sociala medier kan och inte kan bidra i festivalernas arbete.

Med undersökningen vill jag se om det finns underliggande funktioner som olika PRstrategier kan fylla och om dessa genererar olika relationer och engagemang hos
publikens på festivalernas sociala medier.
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1.3 Problemformulering
Min forskningsfråga är hur svenska festivaler kan utnyttja sociala medier i sitt PRarbete och varför de kan göra detta. Under vilka förhållanden kan de med hjälp av
sociala medier och public relations engagera sin publik och samtidigt skapa dialog och
upprätthålla en relation med den och när kan publiken hjälpa till i festivalernas PRarbete.

Utifrån problematiseringen ovan (och från det insamlade materialet) hoppas jag kunna
besvara följande underfrågor:

Underfrågor
1. Hur använder festivaler sociala medier för att skapa en relation och dialog med
publiken?
2. Hur kan festivaler med hjälp av sociala medier engagera sin publik?
3. Hur kan man förstå de underliggande funktionerna som festivalernas sociala
medie- och relationsarbete fyller för arrangörerna och publiken?

För att få svår på dessa underfrågor använder jag mig av en kvalitativ metod. Jag gör en
kvalitativ innehållsanalys där jag tolkar centrala delar av mitt material. Men också en
textanalys med olika metoder som retorisk- och dialogisk analys och bildanalys för att
analysera vad och hur festivalerna skriver och utformar inlägg på sociala medier.
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Tidigare forskning
Public relations och sociala medier spelar stor roll för hur festivaler arbetar med sitt
strategiska kommunikationsarbete och är två centrala verktyg för att skapa en dialog
och bygga en relation med publiken. Public relations är ett begrepp som funnits en
längre period, medan sociala medier är relativt nytt. I det kommande kapitlet följer en
genomgång av huvuddrag i den tidigare forskningen om public relations och sociala
medier.

2.1 Public relations
Tidigare forskning inom public relations visar att man kan utgå utifrån olika perspektiv.
Man kan analysera och utveckla olika dimensioner inom public relations. Det innebär
att man lånar modeller och tankekonstruktioner från mass- eller interpersonella
kommunikationsteorier. Man kan också se public relations som ett sätt att effektivisera
kommunikationsstrategier och taktiker för offentliga eller privata organisationer. Detta
innebär att man planerar och upprätthåller en förståelse till sin publik. Till sist kan man
se public relations som en social-, historisk- och ekonomisk institution ur ett
samhällsperspektiv. Adorno och Horkheimer (1996) påpekar att public relationsinstitutionen beskrivs som en kulturindustri (Larsson 2011:20f). Samtidigt påpekar
O’Sullivan med flera (1994:152); ”Those

enduring regulatory and organizaing

structures of any society, which constrain and control individuals and individuality”
(Larsson 2011:21). Kulturindustrin och public relations medför en symbolisk
kommunikation som spelar en central roll i människors föreställningar och medvetande.
Falkheimer och Heide påpekar också att public relations handlar om kommunikation
och att organisationerna ska stå i centrum. Det viktigaste målet med public relations är
att skapa gemensam mening genom symboler och tecken (Falkheimer & Heide
2011:19).
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2.1.1 Public relations som ledningsverktyg
Det har visat sig att public relations främst är en strategisk kommunikativ teknik och
praktik. Som Grunig (1992:6) påpekar; ”Some see the purpose of public relations as
manipulation. Other see it as the dissemination of information, reslolution of conflict, or
promotion of understanding” (Larsson 2011:22). Det innebär att man idag ser public
relations som ett ledningsverktyg, då det behandlar både teori och praktik i strategiska
relationer och kommunikationsprocesser som organisationer medverkar i med sin publik
externt och internt (Larsson 2011:22).
Public relations fokus ligger på massmedier, medborgare, samhällsinstitutioner,
personal, lokalsamhällen, investerare, sociala och politiska rörelser. Till skillnad från
marknadsföring som fokuserar sin publik som kunder (Larsson 2011:22).

2.2 Sociala medier i förändring
Tidigare forskning visar att sociala medier inte är något helt nytt. Till exempel fanns
bloggar redan på slutet av 1990-talet och sociala nätverk redan runt 1995-1997, detta
dock i USA (Fuchs 2014:35).
Sociala medier är idag ett komplext begrepp som har flera skikt av betydelser. Ett
socialt medium innehåller massor av innehåll (information) och används som ett
verktyg för kommunikation för att kunna upprätthålla samhällen, etablera samarbete och
innebär tre typer av socialitet: kognition, kommunikation och gemenskap (Fuchs
2014:6).
Under årsperioden 2002-2013 skedde en viktig förändring, vilket var uppkomsten av
sociala nätverk och fildelningswebbplatser som ökade möjligheten till kommunikation
och informationsdelning (Fuchs 2014:47).

Medieutvecklingen har en lång utvecklingsprocess i och med att nya medier gör intåg.
De nya medierna och de kommunikationsformer som finns idag utgör ett paradigmskifte
som fortfarande är under utveckling. Ett paradigmskifte innebär ett visst tidsskede inom
ett visst mönster och i detta fallet innebär det nya kommunikationsformer med public
relations och sociala medier (Falkheimer & Heide 2011:25f).

Sociala medier används på ett delvis nytt sätt för att utöka människors kunskaper för att
ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Cooke och Buckley (2008) förklarar fyra
faktorer som förklarar sociala mediers betydelse. Första handlar om användargenererat
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innehåll som suddar ut gränserna för professionellt och amatörmässigt producerat
innehåll. Det andra innebär att användaren själv hämtar den information den är
intresserad av. Den tredje handlar om att användaren har friheten att själv sätta in det i
en berättelse. Till sist påpekar de att nyckeln för att förstå det användargenerade
innehållet handlar om de sociala interaktionerna som utvecklas runt innehållet
(Falkheimer & Heide 2011:32f).
Samtidigt påpekar Grunig och Grunig (2010) att sociala medier inte utnyttjas fullt ut,
utan används till största delen att sprida organisationers budskap (Falkheimer & Heide
2011:39).

Den nya tekniken och sociala medier har också förändrat rytmen för tid och rum i
samhället. I och med att man blev van att den nya tekniken ökade rytmen förväntade sig
folk och användare att få svar på frågor inom några minuter eller timmar som skickas på
bland annat på e-post och/eller textmeddelanden. Ibland tar det längre tid och tog det
flera dagar för en individ eller organisation att svara på ett meddelande ansågs det som
avvikelse

från

användarens

och

individens

sida.

Mobiltelefoner och andra enheter har gjort de möjligt för människor att kommunicera
med varandra var som helst och när som helst på dygnet, vilket också kan påverka
negativt på människor (Kent 2013:339).

2.2.1 Sociala medier och webb 2.0
Från början fanns webb 1.0, vilket var ett datorbaserat nätverkssystem av människans
uppfattningsförmåga. Därefter kom webb 2.0, ett datorbaserade nätverkssystem som
karakteriseras

av

mänsklig

kommunikation.

Begreppet

sociala

medier

kan

sammankopplas till begreppet webb 2.0 som fokuserar på datorteknik och beskriver
olika typer av program. Det tillförde en radikal decentralisering, radikal tillit,
användarna blev delaktiga och bidragsgivare, användarupplevelsen blev större, man såg
webben som en plattform, man hade kontroll av egna uppgifter med mera (Fuchs
2014:32). Dock är vi på väg mot webb 3.0 vars nätverkssystem karakteriseras av
människors samarbete. Dessa tre olika former av socialitet konvergeras med varandra
och varje skikt utgör en grund till nästa webbdimension som kommer med nya
egenskaper (Fuchs 2014:44).
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Henry Jenkins anser att det viktigaste kännetecknet för sociala medier och webb 2.0 är
att de är breda medier (2009); "Konsumenterna spelar en aktiv roll i att sprida innehåll
[...] Konsumenterna i denna modell är [...] förespråkare för material som är personligt
och socialt meningsfullt för dem" (Fuchs 2014:53).
Samtidigt påpekar Jenkins att sociala medier är ett uttryck för en deltagandekultur där
publiken uppmanas att aktivt delta i skapandet och spridningen av innehållet i medierna
och att deltagarna ska interageras med varandra (Fuchs 2014:53f). Jenkins menar också
att vi lever i en konvergent mediekultur, där nya medier och gamla medier integrerar
med varandra och nya kommunikationsformer skapas. Till sist, som även kännetecknar
webb 2.0, att det tillför kollektiv intelligens som innebär hur olika deltagare bidrar med
olika delar till en helhet genom kommunikation, vilket också hänger samman med
deltagarkulturen (Falkheimer & Heide 2011:29).

2.3 Public relations och sociala medier - ett äkta par
I en artikel av Papasolomou och Melanthiou tyder mycket på organisationer med hjälp
av public relations och sociala medier kan bygga upp en relation med sin publik. Carter
(2009) påpekar att det bästa sättet att skapa relationer till sin publik och påverka den är
att använda sociala medier. Behovet att skapa relationer beror på de sociala nätverkens
uppkomst som är en del av sociala medieplattformen. Användningen av dessa faktorer
skapar en medvetenhet till ett relationsbygge. Därför är public relations, internet och
sociala medier en stark kombination för många organisationer att bygga relationer med
sin

publik

(Papasolomou

&
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Melanthiou

2009:320f).

3
Begrepp & teorier
Under detta avsnitt presenteras de begrepp och teorier som undersökningen bygger på.
Först tydliggörs de begrepp och utgångpunkter som används i undersökningen. Sen
presenteras kortfattat de viktigaste sociala medierna och vad de innebär. Därefter
presenteras de teorier och modeller som undersökningen bygger på och som ligger till
grund för hur jag kan diskutera hur festivaler går tillväga i sitt strategiska
kommunikationsarbete.

3.1 Public Relations och kommunikation
Public

relations

ses

idag

som

ett

nyckelbegrepp

till

organisationers

kommunikationarbete och olika relationer. Public relations syfte är att skapa och bevara
goda relationer mellan organisationen och dess olika publiker (Falkheimer & Heide
2008:46f). För att definiera public relations skriver The Instituite of Public relations
(1987) och som fortfarande håller sig;

”Public relations is the planned and sustained
effort to establish and maintain goodwill and
understanding between an organisation and
its publics” (Theaker 2012:5).

Efter alla definitioner fungerar public relations i grund och botten som ett verktyg för att
kunna hantera kommunikation för att bygga goda relationer och ha en ömsesidig
förståelse mellan en organisation och dess publik (Tench & Yeomans 2009:4).
Efter vad som visats är relationsbegreppet centralt inom public relations och att man kan
bygga relationer på olika sätt. Ett sätt är genom att bekräfta som innebär att man skaffar
kunskap och information om relationen och omgivningen samt en speciell situation. Ett
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annat sätt är att en relations syfte är att förändra och påverka en organisations publik
(Larsson 2011:91).

Kommunikation spelar en viktig roll för hur vi kommunicerar med publiken genom
olika kanaler för att kunna nå dem. Man kan se kommunikation som överföring av
meddelanden och inriktar sig hur sändare och mottagare använder olika kanaler och
medier för kommunikation. En annan syn på kommunikation är att man kan se
kommunikation som ett skapande och utbyte av betydelser. Det innebär att man inriktar
sig på hur meddelanden och texter samverkar med människor för att skapa betydelse
(Fiske 2003:12).

Tvåvägs symmetriska modellen för public relations innebär att man har en dialogisk
förståelse och där sändare och mottagare ses som två jämställda parter. Dialog skapas
genom samtal och innebär att se varandras erfarenheter (Falkheimer & Heide 2008:73).
Kommunikativa handlingar är lärande av tänkandet som baseras på värderingsmässiga
förutsättningar och att man ska se kommunikation som ett samspel som bygger på
ömsesidiga underförstådda garantier och löften (Larsson 2011:47). Genom att ha en
dialog på detta sätt stärks relationen mellan parterna.

3.2 Sociala medier
Sociala medier har blivit allt viktigare för att föra en dialog med och skapa en relation
till en publik. Det är också ett samlingsnamn hur människor från olika delar i världen
integrerar med varandra på en och samma plattform genom internet (König 2012:13).
Sociala

medier

har

idag

en

stor

roll

för

organisationers

strategiska

kommunikationsarbete och är ett effektivt verktyg för att kunna informera sin publik
och samtidigt får publiken ge sin syn på organisationen (König 2012:3) och sociala
medier betraktas som mer öppna och stödjande demokratisk medieanvändning och de
har fler möjligheter än vad traditionella medierna erbjuder (Falkheimer & Heide
2011:33).
Sociala medier definieras enligt Malin Forsman:

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar
teknik, social interaktion och användargenererat innehåll.
Det kan ta sig uttryck till exempel genom Internetforum,
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communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio eller
artikelkommentarer. Idag använder många företag och
organisationer sociala medier för att kommunicera med sina
målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att
nå fram och skapa en dialog” (Forsman 2012:66).

Sociala medier handlar främst om relationer mellan människor, relationer mellan
individer och ett varumärke. Men också en åsikt, en fråga och ett intresse.
Kommunikationen skapas av människor som vill bli ihopkopplade på ett enkelt, smidigt,
billigt och roligt sätt (König 2012:14).

3.2.1 Facebook
Facebook ses idag som världens största sociala medium med 1 155 000 000 användare
världen över och 4 736 980 användare i Sverige (Facebookskolan.se 2014). Facebook är
den vanligaste plattformen för organisationer att synas på genom att skapa sin egna
”gilla-sida” där publiken kan få information och ha en dialog med organisationen.
Facebook tillåter användaren att gilla, dela med sig och kommentera det som informeras
på respektive sida.

3.2.2 Twitter
Twitter är en så kallad mikroblogg där användaren tillåts att skriva små och koncisa
tweets (meddelanden) på maximalt 140 tecken där man även kan dela med sig av bilder
och videos. Twitter är ett effektivt verktyg där organisationer kan binda sig samman
med sin publik och andra organisationer i realtid. Man delar man med sig av
information till publiken som är intresserade av dess produkt eller tjänst samtidigt som
man bygger relationer med publik, partners och andra viktiga intressenter.

3.2.3 Instagram
Instagram är ett mobilt- och webbaserat socialt medium som bygger på att man kan
uttrycka sig i både bilder och videos på maximalt 15 sekunder. Det är ett socialt
medium likt Twitter där man binder sig samman med sin publik och andra
organisationer.
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3.2.4 Spotify
Spotify är en musikstreaming tjänst där användaren har tillgång till en stor mängd musik
och kan skapa och dela sina egna spellistor med andra användare samt följa andra
användares spellistor. Detta medium är inte lika socialt som de andra, men är utmärkt
om man som festival vill dela med sig av spellistor med artister som har bokats.

3.3 Kommunikation via sociala medier
Sociala medier är allt viktigare idag och ses som en global marknadsplats som är öppen
dygnet runt och finns med oss hela tiden (König 2012:6). Till en början befann sig
nästan bara privatpersoner på sociala medier. Eftersom publiken redan fanns där
behöver organisationer också ta plats på sociala medier för att skapa en dialog och
aktivitet tillsammans med publiken samtidigt som man når många (König 2012:6f).
Sociala medier används för att bredda människors kunskaper. Människor integrerar på
sociala medier för att kunna ställa frågor och få svar från andra (Falkheimer & Heide
2011:32).

Skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier är främst att man med sociala
medier har en dialog och en tvåvägs-kommunikation med publiken. Tvåvägskommunikationen skapar, till skillnad från envägs-kommunikation, oftare mer
balanserade förhållanden. Genom dialog och ömsesidig förståelse kan parterna i
kommunikationen påverka varandra (Windahl et al. 2012:14). I och med detta är det
enklare att skapa en relation till sin publik på sociala medier med möjlighet till tvåvägskommunikation.

3.3.1 Word of Mouth-modellen
Word-of-mouth innebär att få folk att prata och skapa ”hype” kring det man vill
marknadsföra. För att få folk att göra det måste dem själva berätta om produkten eller
tjänsten för vänner och bekanta. En fördel med Word-of-mouth är att information och
kunskap sprids informellt från person till person, vilket gör det mer trovärdigt och
övertygande än om en organisation skulle göra det själv (Resumé.se 2013).
Om en person gillar en produkt eller tjänst som finns på sociala medier så kan de välja
att använda funktionen ”dela”. Detta gör att de rekommenderar en produkt eller tjänst
och för det vidare till sin vänkrets. Ett exempel kan vara att en festival har släppt en
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efterlängtad artist och man vill gå och se denna. Då kan en person dela med sig av detta
som festivalen har skrivit på sociala mediet och samtidigt sprids detta budskapet till
andra som man annars kanske inte hade nått. Detta verktyg är mycket effektivt och
billigt till skillnad från traditionella medier som tar stora summor för annonser (Bäcke
& Örås 2009:8f).

3.4 Innovation genom och med sociala medier
Sociala medier ses idag i sig själv som en viktig innovation för organisationer och dess
publik som utvecklas och förändras hela tiden. Därför är det viktigt för användaren och
organisationer att vara medveten om sociala mediers utveckling och kunna använda
sociala medier. Det är även viktigt för organisationer att kunna använda sociala medier
på nytänkande sätt. Diffusionsteorin innebär att människor och organisationer har
relationer och tar till sig innovationer efter vissa principer (Windahl et al. 2012:78).
Everett Rogers kan dela in till exempel en publik i fem olika kategorier:


Innovatörer (2,5 % av en population) är människor som först är benägna att ta
till sig en ny innovation, risktagare, välutbildade och har en högre social status.



Tidiga anhängare (13,5 % av en population) anses också vara välutbildade, men
vänder sig oftast till andra människor om råd för att ta till sig en innovation.



Tidig majoritet (34 % av en population) beskrivs som försiktiga användare som
vill undvika risker och överväger sina beslut.



Sen majoritet (34 % av en population) av en population) anses vara skeptiska
och behöver ofta påtryckningar från andra för att ta till sig en innovation.



Eftersläntare (16 % av en population) är dem som sist tar till en innovation
(Windahl et al. 2012:85).

Det gäller för användare av sociala medier att vara snabba och innovativa att ta till sig
nya trender (Solis & Breakenridge 2009:223).

Med hjälp av teorierna vill jag kunna diskutera hur festivalerna och deras publiker vill
och kan ”göra jobbet”. Publiken kan, utan att vara medvetna om det, utföra en stor del
av festivalernas strategiska kommunikationsarbete och kan på så sätt låta sig
”utnyttjas”. Genom de olika strategierna som festivalerna använder i sociala medierna
kan man se hur en dialog och relation skapas och sköts mellan avsändaren och
mottagaren. Med Rogers innovationskurva kan man också se var olika typpubliker
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befinner sig och hur villig publiken är att ha en symmetrisk dialog i sociala mediekanaler.
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4
Material & Metod
I det kommande avsnittet ges en presentation av vilka urval och avgränsningar som har
gjorts vad gäller festivaler och sociala medier. Därefter en presentation av vilka
metoder som används för att beskriva och analysera festivalernas strategiska
kommunikationsarbete och hur de använder sociala medier. Till sist hur jag praktiskt
gått

tillväga

för

att

få

fram

ett

resultat.

Med metoderna nedan vill jag kunna undersöka hur festivaler gör för att skapa en dialog
och upprätthålla en relation med sin publik och hur de engagerar sin publik med sitt
strategiska kommunikations arbete och sociala medier.

4.1 Urval och avgränsningar
Jag har valt att göra urval och avgränsningar i undersökningen. Dels finns det många
festivaler i Sverige. Vissa har gått i konkurs och kommit tillbaka efter en period och nya
har tillkommit. Dels finns det väldigt många sociala medier ute i den virtuella världen.
Jag valde tre festivalar som är olika varandra och vänder sig till olika målgrupper och
publiktyper. De fyra sociala medierna valde jag eftersom de är störst och mest vanliga,
att många användare finns där och för att de tre festivaler använder dem flitigast.
Följande material har alltså valts ut:

4.1.1 Festivaler
Till denna undersökning har jag valt att inrikta mig på att undersöka tre av Sveriges
största festivaler. Dessa är Way Out West Festival som är en stadsfestival i Göteborg
som nischar in sig mot en smalare publik. Bråvalla Festival som är en campingfestival
som riktar sig till den stora publiken samt Summerburst Festival som är en festival som
inriktar sig på elektroniskt musik.
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Jag valde dessa eftersom de är så pass olika varandra och för att dem förväntas skilja sig
åt vad gäller hur de går tillväga i sitt strategiska kommunikations- och PR-arbete. För
närmare presentation, se kapital fem.

4.1.2 Sociala medier
I undersökningen har jag valt att avgränsa mig till de tre största sociala medierna som är
Facebook, Twitter och Instagram. Detta för att de tre festivalerna använder dessa tre
sociala medier ambitiösast och oftast, samt att den största delen av deras publik befinner
sig i dessa.
Samtidigt har jag valt att ta med Spotify som är en musikstreaming tjänst. Detta
eftersom festivalerna inriktar sig på musik och använder Spotify för att skapa egna
spellistor med de artister och band som de bokar som publiken kan lyssna på.

4.1.3 Material
Det material jag samlat in för analys kommer från de olika festivalernas Facebooksida,
Instagram-konto och Twitter-konto. Under en tre månader lång period (från den förste
januari till den sista mars) har jag följt varje festivals sociala medier och tagit så kallade
”skärmdumpar”. Dessa ”skärmdumpar” är inlägg som festivalerna har skrivit på sina
sociala medier (se bilaga 1).

4.2 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod är också en teknik för att dra slutsatser från exempelvis texter och
bilder, vilket här innebär att jag kommer göra en tolkande analys av innehåll som är
betydelsebärande och kommunikativt (Rosengren & Arvidson 2010:369f).
Textanalytisk metod innebär att utforska texters olika beståndsdelar på olika nivåer och
viktiga nyckelbegrepp är intertextualitet och relation. Intertextualitet handlar om hur
samspel och interaktion fungerar mellan olika texter och dess deltagare (Ekström &
Larsson 2010:155). Relation handlar om att man vill nå fram till sina deltagare och
kunna påverka dem och samtidigt stärka och förbättra en relation. Samtidigt vill man
med texters budskap och all kommunikation nå fram till sin publik, kunna påverka dem
och stärka och förbättra relationen (Ekström & Larsson (2010:158).
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Jag har valt att göra en textanalys med olika metoder som retorisk- och dialogisk analys
och bildanalys. Dessa använder jag mig av för att analysera vad och hur festivalerna
skriver och utformar inlägg på sociala medier med texter, bilder och videos för att skapa
dialog och relation till sin publik och göra den engagerade på deras sociala medier.
Också hur detta kan ligga till grund för hur sociala medier används för att skapa dialog
och en relation till deras publik.

4.2.1 Retorisk analys
Retoriska analysen är till för att undersöka hur man kan övertyga och påverka sin publik
och har som utgångspunkt att: ”någon försöker övertyga någon om något på ett visst
sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats” (Ekström & Larsson (2010:217). Med
hjälp av retorisk analys kan jag se hur festivalerna uttrycker sig i statusuppdateringar på
sociala medier med text och bild för att övertyga och påverka sin publik.

4.2.2 Dialogisk analys
Dialogiska analysen innebär att man fokuserar på relationer mellan olika ord och
yttranden inom texter, men också mellan texter som har ett ömsesidig direkt eller
indirekt samband (Ekström & Larsson 2010:243). Eftersom texter riktar sig framåt
förväntar man sig en slags respons av deltagarna och publiken från en text eller ett
budskap som har gjorts. (Ekström & Larsson 2010:165). Analysen är lämplig att
använda när man vill arbeta nära texter och undersöka meningsskapande, alltså hur
mening skapas i relation till olika relevanta sammanhang utifrån ett relationellt
perspektiv. Det är ett bra verktyg för att generellt förstå både kommunikation, språk och
kognition (Ekström & Larsson 2010:243, 246).

4.2.3 Bildanalys
Många av de inlägg som festivalerna skriver kombineras med både text, bild och videos.
En bildanalys är bra för att kunna studera hur bild och text hänger samman. I likhet med
texter, är bilder symbolsystem för att kunna kommunicera (Ektröm & Larsson
2010:179). Med bildanalys undersöks vilken relation som skapas till betraktaren och
publiken av den betydelse som avsändaren vill förmedla med bilden.
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4.3 Tillvägagångssätt
Den kvalitativa metoden ligger till grunden för det jag kommer att analysera utifrån vad
respektive festival har publicerat på sina sociala medie-kanaler, för att få svar på de
frågeställningar jag har ställt med hjälp av de olika teorierna som verktyg. Denna
undersökning utgår från ett beskrivande perspektiv utifrån de tolkningar som görs då det
är en kvalitativ metod som utgångspunkt.
När jag utför analysen för att ta reda på festivalernas PR-strategier kommer jag först gå
igenom materialet för att få en överblick över hur festivalerna tänker använda sina
sociala medier och antecknar detta för att sedan gå igenom det igen. Därefter ska jag gå
igenom olika PR-strategier de använder för att få en överblick hur dessa används för att
engagera publiken, vilka underliggande funktioner de kan fylla och hur dessa kan skapa
olika typer av relationer i form av antal ”likes” och kommentarer i olika strategier.
När jag kodar materialet kommer jag bland annat fokusera på:
-

Relevanta meningar, fraser och ord.

-

Hur frågor ställs till publiken.

-

Hur bilder förhåller sig till texter för att övertyga och påverka publiken för att
skapa en viss känsla och budskap.

-

Vilka underliggande funktioner som kan spåras bakom arbetet mellan
avsändaren och publiken.

Tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys där jag kommer att sätta mig in i
mitt material och därefter tolka centrala delar av materialet med hjälp av ett antal olika
metoder som beskrivits ovan.

Med hjälp av den retoriska analysen ska jag undersöka hur festivalerna försöker
övertyga sin publik i form av olika nyckelord i de inlägg de publierar på sina sociala
medier, alltså vilka ord och meningar som väcker en känsla och en övertygelse om
varför publiken ska besöka någon av festivalerna. Med hjälp av dessa nyckelord
kommer jag kunna se texternas syfte.

Den dialogiska analysen kommer jag använda genom att jag kommer att analysera hur
dialog och relation upprättshålls genom kommentarer som skrivs av publiken, men
också hur festivalerna tar emot frågor och besvarar publikens kommentarer för att förstå
kommunikationen mellan de båda aktörerna. Med denna analys ska jag också analysera
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hur deltagande publiken är i festivalernas PR-arbete, eftersom det är en viktigt faktor till
att en relation upprätthålls mellan aktörerna. Det kan vara i form av att publiken ska
berätta historier och minnen, dela och tagga sina vänner i olika inlägg som festivalerna
publierar, hur festivalerna arbetar med hashtags för att binda ihop både sina och
publikens egna inlägg tillsammans etcetera. Samtidigt vill jag undersöka hur
festivalerna ställer frågor till pubilken. I och med detta vill jag kunna se i vilken grad av
symmetri det finns i de olika strategierna.

Bildanalysen kommer jag arbeta med genom att se hur bilder i de olika inläggen
förhåller sig till texterna, eftersom inläggen består av både bild och text. Här analyserar
jag genom att se om texterna och bilderna konvergerar med varandra, om de förmedlar
samma typ av känsla och budskap tillsammans. Samtidigt försöker jag se hur de kopplat
nyckelord i texterna så det passar in i bilderna och hur de väcker en speciell känsla hos
publiken.

Utifrån dessa faktorer hoppas jag kunna se hur PR-strategierna hänger ihop för att binda
samman publiken och få dem engagerade och samtidigt kunna se vilka typer av relation
festivalerna har till sin publik av olika nivåer.

4.4 Metoddiskussion
Det som kännetecknar en PR-strategi är kommunikation genom publicerade inlägg på
sociala medier som startar dialoger i form av att publiken kommenterar, gillar, delar,
taggar och blir engagerade som leder till att en relation utvecklas.

Jag anser att mitt val av metoder och material är funktionellt för undersökningens syfte,
men att det finns både styrkor och svagheter med metoderna. En kvalitativ
innehållsanalys är ett bra sätt att fördjupa sig textkritiskt i det som ska undersökas.
Jag undersöker fler än en festival för att kunna se olika mönster och skillnader i
festivalernas strategiska kommunikatiosarbete och för att finna olika sätt att skapa
dialog och upprätthålla en relation till publiken. Samtidigt valde jag att begränsa mig till
att undersöka tre festivaler och fyra sociala medier som de använder för extern
kommunikation. Detta för att undersökningen ska bli hanterlig.
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För att så enkelt som möjligt hitta relevant material har jag arbetat systematiskt, då jag
har delat in materialet för respektive festival och socialt medium för att på ett noggrant
sätt bearbeta materialet. Materialet som jag använt mig av är relevant och kopplat till
mitt problem, då jag använt mig av material som beskriver hur dialog och relation
skapas i sociala medier mellan festivalerna och publiken och hur de engageras utav
olika inlägg och strategier. Etiken har också beaktats vid inhämtandet av material. Där
har jag strukit över personernas namn och användarnamn så att de inte syns utan
tillstånd i uppsatsen och bilagorna.

Ovan nämda metod ska besvara de frågeställningar som presenteras i undersökningens
inledning.
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5
De tre festivalerna
I detta avsnitt presenteras de tre festivalerna. Här beskrivs hur festivalerna är
uppbyggda, vad de nischar in sig på, deras bakgrund samt hur de har utvecklats genom
åren, när de började med sociala medier och hur många följare de har.

5.1 Way Out West Festival
Way Out West är en stadsfestival som äger rum i Slottsskogen i Göteborg och
arrangeras av evenemangsföretaget Luger. Festivalen ägde rum första gången år 2007
som en tvådagarsfestival, men utökade till en tredagarsfestival 2012. 2013 års festival
sålde slut på alla biljetter, som de gjort varje år, och satte nytt publikrekord med 27 752
besökare (festivalinfo.se 2013).
Way Out West har ett klubbkoncept kallat Stay Out West. Det innebär när festivalen
stänger i Slottsskogen under natten, fortsätter festivalen ute på stan där musiker/band
spelar på olika krogar/klubbar.

Sedan den 15 december 2009 har Way Out West funnits på Facebook och på Instagram
sedan

juni

2011.

På

Facebook

har

Way

Out

West

81

471

gillare

(Facebook.com/wayoutwestfestival 2014), på Instagram har de 13 304 följare
(Instagram.com/wayoutwestfestival 2014) och på Twitter har de cirka 12 900 följare
(Twitter.com/wayoutwestgbg 2014).
2011 vann Way Out West pris för världens bästa innovativa festival och följande
skrevs; ”Way Out West obviously has the best and most dedicated fans in the world.
When it finally was decided via voting, Way Out West crushed the giants. With the unity
among blog heroes, dedicated Twitter groups and general pep on Facebook all over the
globe, Way Out West sailed past the others and won the prize as ‘The Most Innovative
Festival’ in the whole world” (blog.omusicawards.com 2011).
Way Out West arbetar också med miljö som fokus och vill vara en hållbar festival
genom att vara mer resurssnål än andra festivaler, endast servera vegetarisk mat
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etcetera. Way Out West var också med om att ta fram och har en ISO20121-certifiering
som är speciellt framtagen för evenemangsbranschen och för deras arbete för miljön
(Wayoutwest.se 2014).

Festivalen inriktar sig till en smalare publik vänder sig till så kallade publiktypen
Hipster (hipster = livsstilorienterad rörelse, främst bestående av yngre trendmedvetna,
urbana medelklassmännsikor (ne.se 2014)). De nischar in sig på genren indie-musik
(indie = förkortning för indiependent och innebär musiker/band som tillhör mindre och
självständiga skivbolag). Men de bokar också större band som dragplåster för att även
nå ut till den bredare publiken. Förutom musik inriktar sig Way Out West även på
konst, film och föreläsningar med olika fokus varje år (medvetenkonsumption.org
2014). I år äger festivalen rum den 7-9 augusti.

5.2 Bråvalla Festival
Bråvalla är en campingfestival som äger rum på Bråvalla Flygfält utanför Norrköping
och arrangeras av det tyska evenemangsföretaget FKP Scorpio. Festivalen ägde rum för
första gången år 2013 och sålde slut alla biljetter och satte svenskt publikrekord med 51
590 besökare (musiknyheter.nu 2013). Festivalen blev en enorm succé och räknas just
nu som den största musikfestivalen i Sverige genom tiderna (Bravallafestival.se 2014).

Bråvalla började med sociala medier och Facebook den 25 september 2012, ungefär nio
månader innan festivalen hade premiär. I februari 2013 startade de upp sitt Instagramkonto. På Facebook har Bråvalla 86 083 gillare (Facebook.com/bravallafestivalen
2014), på Instagram har de 9 914 följare (Instagram.com/bravallafestival 2014) och på
Twitter har de cirka 9 274 följare (Twitter.com/bravalla 2014).

Festivalen inriktar sig, till skillnad från Way Out West, till bredare grupper och
publiktyper som barnfamiljer, ungdomar och vuxna. Den fokuserar på att boka
musiker/band som tillhör de stora skivbolagen inom genren mainstream (mainstream =
företeelse inom skilda områden som följer de ledande riktningarna (NE.se 2014) och
tillhör större skivbolag). I år äger festivalen rum den 26-28 juni.
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5.3 Summerburst Festival
Summerburst är en festival som äger rum på Nya Ullevi i Göteborg och på Gärdet i
Stockholm och arrangeras av evenemangsföretaget Stureplansgruppen Live. Festivalen
ägde rum första gången år 2011, i en heldag på Stockholm Stadion i Stockholm och
blev omedelbart en succé med 13 000 besökare. Året därpå utökade man festivalen till
en tvådagars-festival samtidigt som man också anordnade en festival i Göteborg på Nya
Ullevi. 2013 sålde Summerburst slut på biljetter redan två månander innan festivalen
ägde rum. I Stockholm besökte 30 000 besökare varje dag och i Göteborg besökte 24
000 besökare festivalen varje dag. Det innebär att Summerburst besöktes av 108 000
besökare och sålde 60 000 biljetter år 2013 (Summerburst.se 2014).

Summerburst började med sociala medier och Facebook den 17 mars 2011 och började
med Instagram så sent som i februari i år (2014). På Facebook har Summerburst 135
634 gillare (Facebook.com/summerburst 2014), på Instagram har de 3 033 följare
(Instagram.com/summerburst_festival 2014) och på Twitter har de cirka 4 978 följare
(Twitter.com/SummerburstCrew 2014).

Som en utstickare från Way Out West och Bråvalla inriktar sig Summerburst till den
publik som gillar elektronisk musik och vänder sig främst till publiktypen 90-talisterna.
Nytt för i år är att det tillkommer attraktioner till festivalområdet samt att ”Orion Area”
tillkommer till festivalen som är en ny scen för den mer hårdare elektroniska musiken
som kallas för ”Hardstyle” (Summerburst.se 2014). I år äger festivalen rum den 30-31
maj på Nya Ullevi i Göteborg och den 13-14 juni på Gärdet i Stockholm.
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6
Festivalerna i sociala medier
I detta kapitel inleds resultatredovisningen med en överblick över hur festivaler i
allmänhet använder sociala medier för att skapa en relation och ha en dialaog med sin
publik. Därefter beskriver jag hur studiens tre festivaler använder sina egna sociala
medie-kanaler.

För att kunna avgöra de skillnader hur festivalerna använder sina sociala medier i
allmänhet har jag gått tillväga på ett speciellt sätt. Jag har delat upp varje festival för sig
och varje socialt medium för sig. Därefter har jag valt ut ett antal ”skärmdumpar” från
respektive festival och sociala medier för att se i vilken utsträckning festivalerna
använder sociala medier. På detta sätt har jag kunnat se vilken av festivalerna som
använder ett sociala medium bättre och någon annan festival.

6.1 Festivalernas användning av sociala medier
Sociala medier visar sig vara en trend att använda bland svenska festivaler för att nå sin
publik. Sociala medierna kan användas på olika sätt och har ofta sin egen nisch för att
komma i kontakt med publiken och få dem intresserade av festivalen. Sociala medier
har revolutionerat musikfestivalsindustrin och upplevelsen på många sätt. Genom att
använda sociala medier har festivaler hittat nya vägar att ”tycka om” en festival utan att
vara där, genom att följa de och se vad som är på gång.
Mellan festivalerna och publiken skapas dialog och tvåvägs-kommunikation då
publiken kan ställa frågor och skriva kommenterer direkt till festivalen genom ett antal
kanaler (imfcon.com 2013).

Nedan följer en överblick hur respektive festival använder sina olika social mediekanaler.
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6.1.1 Way Out Wests användning av sociala medier
Way Out West använder Facebook som sin huvudkanal. Den används till nästan allt. På
Facebook går de ut med information när de släpper nya artister och hänsivar till sina
andra sociala medier-kanaler, främst till Instagram och Spotify för att de används till
andra saker än Facebook (se bilaga 2). Spotify, för de hänvisar till en spellista som fylls
på med nya artister vid varje artistsläpp och som publiken kan följa. Facebook är också
det sociala medium som Way Out West, till störst del, använder för att ha en dialog med
sin publik. Via Facebook kan publiken ställa frågor genom att kommentera och
arrangören kan på ett enkelt sätt svara på publikens frågor genom att kommentera
tillbaka.
Instagram använder Way Out West främst till ledtrådar vid artistsläpp genom rörliga
bilder (se bilaga 3) för att publiken ska kunna gissa nästa artistsläpp och engagera dem.
Samtidigt används Instagarm för att visa nya artistsläpp genom bilder på artisterna.
Instagram används också för att hänvisa till Spotify för att få följare till spellistan som
fylls på med nya artister.
Way Out West använder inte Twitter lika flitigt som Facebook och Instagram. De
använder Twitter mestadels till att återkoppla till sin publik, intressenter och artister
som har taggat dem genom deras användarnamn eller hashtag (#) genom så kallade
retweets, men svarar också på frågor som ställs av publiken genom denna kanal (se
bilaga 4). Då och då publicerar de inlägg som är utformat på samma sätt på Facebook
och Instagram. De publiceras inte lika ofta på Twitter som på Facebook och Instagram.

6.1.2 Bråvallas användning av sociala medier
Bråvalla använder också Facebook som sin huvudkanal där allting sker. Men de
använder den inte lika fullt ut som Way Out West gör. Bråvalla använder, liksom Way
Out West, Facebook för att kunna föra en dialog genom kommentarer. Däremot är
Bråvalla är bättre än Way Out West på att kommentera tillbaka till sin publik och gör
det ofta (se bilaga 5). Facebook används också för artistsläpp för att visa vilka artister
som kommer till festivalen.

Instagram används inte särsklit flitigt eller innovativt av Bråvalla. De använder endast
Instagram till artistsläpp med bilder på vilka artister som kommer. De ligger långt efter
både Way Out West och Summerburst i användningen av Instagram.
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Twitter används däremot flitigt av Bråvalla. De använder Twitter för att att återkoppla
till sin publik när de frågar något genom att svara med en kommentar vilket sker ofta (se
bilaga 6). De ”retweetar” också tillbaka när festivalen har taggats och nämnts av
publiken eller dess andra intressenter som till exempel kommande artister. De använder
också Twitter för att visa upp artistsläpp, men hänsivar också, som Way Out West, till
till Spotify för att få följare till sin spellista och för att publiken ska kunna lyssna på de
artisterna som spelar på festivalen.

6.1.3 Summerbursts användning av sociala medier
Liksom både Way Out West och Bråvalla, använder Summerburst Facebook som sin
huvudkanal för sociala medier. De använder också Facebook för att föra en dialog med
publiken och så klart för artistsläpp för att informera om vilka artister som kommer till
festivalen. De hänvisar också till sina andra sociala medier-kanaler Instagram och
Spotify (se bilaga 7).
Instagram började Summerburst använda så sent som i år och det används främst till att
informera om vilka artistsläpp de gör. Arrangörerna använder också Instagram till att
hålla en dialog och relation, bilder inför artistsläpp och videoklipp.
Twitter använder Summerburst som ett mellanting mellan Facebook och Instagram. De
har här ingen direkt kommunikation eller dialog med publiken eller intressenter på
samma sätt som Way Out West och Bråvalla. De lägger upp bilder på kommande
artister, hintar om artistsläpp, men Summerburst använder inte Twitter lika löpade som
de andra festivalerna.
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7
Engagera publiken med sociala medier
Efter att jag beskrivit hur festivalerna använder sina sociala medie-kanaler diskuterar
jag i detta kapitel vilka PR-strategier som festivalerna använder sig av och hur de med
dessa förmår engagera sin publik. Efter det kommer en analys av vilken betydelse
strategierna har och hur de påverkar publiken.

7.1 PR-strategier som används
Festivalerna använder sig av ett antal olika PR-strategier i sitt strategiska
kommunikationsarbete. Strategiernas främsta syfte är att engagera festivalernas publik
på deras sociala medier-kanaler, men de är också till för att föra en dialog och
upprätthålla en relation till publiken på olika sätt. För att få det måste arrangörerna ha
fungerande PR-strategier samt vara påhittig, kreativ och innovativ. Därför gäller det att
man är långt fram i Everett Rogers innovationskurva och är med på det senaste
trenderna inom sociala medier. Ju mer kreativa, påhittiga och innovativa festivalerna är i
sitt sociala medie-arbete, desto bättre fungerar de olika PR-strategierna.

PR-strategierna är olika tekniker som festivalerna använder för att uppnå dialog och
relationer med publiken och utvecklas till strategier. Strategierna är kopplade till närhet
och dialog som ger tecken på den tvåvägs-symmetriska modellen som används för en
dialogisk förståelse där sändaren och mottagare ses som två jämställda parter.
Genom en tvåvägs-symmetrisk dialog skapas en relation där både festivalarrangörerna
och publiken har nytta av ett utbyte på ett dialogiskt sätt.

Man ser tydligt att festivalerna går i samma spår och använder liknande strategier, men
Way Out West använder betydligt fler strategier och det syns att de arbetar och planerar
mer än Bråvalla och Summerburst.
Nedan listas de olika PR-strategierna som festivalerna använder i sitt strategiska
kommunikationsarbete och beskrivs hur de används.
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7.1.1 Ställa frågor
Detta är den vanligaste och kanske enklaste tekniken som alla tre festivalerna använder
och innebär att festivalarrangörerna (avsändaren) ställer frågor (meddelande) till
publiken (mottagarna) och förväntar sig svar tillbaka (feedback). Denna är ett bra
exempel på hur festivalerna vill föra en dialog, en tvåvägs-kommunikation och bygga
upp en relation till publiken.
På Instagram ställde Way Out West frågan ”Gooooood morning! What songs are you
listening to rignt now?” (se bilaga 8). Ett annat exemepl som Bråvalla skrev på
Facebook ”Har du bestämt dig för vad du ska göra den 26-27-28 juni?” (se bilaga 9)
samtidigt som de länkar till festivalens evenemangs-sida.
Inför ett artistsläpp lade Summerburst ut en suddig bild på Instagram med ett
frågetecken på med frågan; ”Vilken är nästa akt tror ni?” (se bilaga 10). Av dessa
exemplen från respetive festivalen visade det sig att de fick mycket respons från
publiken. Frågorna ställs på ett öppet sätt för att få igång en dialog med publiken.

7.1.2 Hashtags (#)
Hashtags är en strategi för att samla alla publicerade inlägg på ett och samma ställe. De
festivaler som använder sig av hastags är Way Out West och Summerburst. Båda
festivalerna använder alltid hashtags på Instgram och Twitter, men inte på Facebook.
Oftast har dem en egen fast hashtag där alla inlägg samlas och som både arrangörerna
och publiken använder. Way Out Wests egna hashtag är #wowgbg och Summerbursts är
#summerburst. Dessa hashtags används för att gruppera duskussioner, inägg och tweets
från öppna och röriga flöde (Lindgren 2012:118). Men även publiken använder
festivalernas hashtag. Till exempel kan publiken använda hashtagen när de lägger upp
en bild på Instagram eller en tweet på Twitter som har en koppling till festivalen att
göra, för att hitta inlägg genom tävlingar och få gillningar av festivalen.

7.1.3 Väcka minnen
För att skapa en relation till publiken är det viktigt att få den att tänka tillbaka på gamla
minnen från föregående festivaler. Att ”väcka minnen” hos publiken är också en vanligt
förekommande strategi som används flitigt av Way Out West. Denna strategi innebär att
festivalen lägger upp ett inlägg med en bild (se bilaga 11) på Facebook och ska
engagera publiken genom att de delar bilden på Facebook och skiver sitt finaste minne
från festivalen i kommentarsfältet. Exakt samma strategi använde de på Instagram där
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publiken skulle ”Re-insta” (re-insta = lägga upp bilden på sitt egna flöde/konto) och
skriva sitt finaste minne från Way Out West och använda deras hashtag (#wowgbg) så
att festivalarrangören kan hitta bilden i hashtagsflödet. För att få en stor spridning av
bilden och budskapet var denna strategi kopplad till en tävling, där de som deltog kunde
vinna två biljetter till årets festival.
I början på mars fortsatte Way Out West på samma strategi. De lade upp ett inlägg på
Facebook med texten; ”Hej vänner! I väntan på sommaren vore det fint att dela lite
minnen tillsammans. Fyll i tomrummet: Mitt bästa minne från Way Out West är
___________” (se bilaga 12). Den innebär också att man engagerar publiken att skriva
sitt bästa minne från festivalen genom att skriva i kommentarsfältet. Denna var dock
inte kopplad till en tävling, utan var bara till för en socialfunktion mellan arrangören
och publiken.

7.1.4 Dela och tagga vänner
Att dela och tagga vänner i sociala medier är en populär strategi som både Way Out
West och Bråvalla använder och kopplas till Word of mouth-modellen. Den innebär att
publiken ska engagara sig genom att dela och tagga sina vänner som de vill gå med på
festivalerna.
På allahjärtansdag lade Way Out West upp en bild på Facebook med texten; ”Jag vill
gå med dig på Way Out West” med en tillhörande text; ”Vem vill du gå på Way Out
West med? Dela vidare bilden till de vänner du vill ta med på årets festival!” på
inlägget (se bilaga 13) och; ”Nu är biljetterna släppta! Vem vill du gå på Way Out West
med? Tagga i kommentarsfältet!” på Instagram.
Den 19 februari gjorde Way Out West en liknande strategi på Facebook. De lade upp en
bild från förra årets festival, där bildern beskriver; strålande sol, festivalbesökare som
sitter i gräset och umgås med varandra. Bilden väcker en känsla av sommar och värme.
Tillsammans med bilden fanns tillhörande text; ”Lite sånt här hade passat fint nu! Dela
eller tagga de vänner du helst skulle vilja liveuppleva bilden tillsammans med” (se
bilaga 14).
Bravålla använder också denna PR-strategin. På Facebook lade Bråvalla ut en bild med
texten ”100 dagar till Bråvalla” med tillhörande text; ”Vet du vad det är för dag idag?
Dela peppen med alla dina vänner” (se bilaga 15).
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7.1.5 Artisthints
Artisthints innebär att festivalarrangörerna går ut med ledtrådar om vilka artister och
band de bokat till festivalen så att publiken kan gissa. Denna strategi används enbart av
Way Out West och endast på Instagram. Det på grund av att de vill använda sina sociala
medier till olika strategier för att få fler besökare till varje kanal. Den engagerar
publiken genom att de gissar nästa artistsläpp genom rörliga bilder som en video på
Instagram. Vid första artistsläppet kombinerades denna strategi som en tävling där den
som gissade rätt vann en biljett till årets festival.

7.1.6 Skriv bildtext
Denna strategi har Summerburst använt sig av på både på Facebook och Instagram. De
lägger upp en bild från förra årets festival där fyrverkerier skjuts upp från en scen med
texten; ”Skriv en bildtext” (se bilaga 16). Denna strategin innebär att påverka och
engagera publiken att skriva en passande text till bilden i kommentarsfältet. Även Way
Out West använde en liknande strategi i ”väcka minnen”-strategin (se bilaga 12).

7.1.7 Ändra omslagsbild
Att ändra omslagsbild på ens Facebook-sida gör att den blir mer levande och mer
lockande för publiken. När Way Out West påbörjade arbetet på Facebook i början på
året började de med att uppdatera en bild på deras nya grafiska profil och logotyp som
omslagsbild. Därefter uppdaterade dem med en ny omslagsbild med datumet festivalen
äger rum. I februari uppdaterade de omslagsbilden igen med att biljetter släpps den 14
februari och efter det uppdaterade de omslagsbilden med att biljetter nu finns att köpa.
Däreftersom festivalen presenterar sina bokningar uppdaterar de omslagsbilden löpande
på Facebook med vilka artister/band som än så länge är klara till festivalen.
Summerburst kör på samma strategi som Way Out West, men uppdaterar inte lika ofta.
I början på året uppdaterade de uppslagsbilden med deras grafiska profil, logotyp och
datum när festivalen äger rum. Därefter uppdaterar de endast omslagsbilden när de
släppt en stor artistbokning.
Bråvalla däremot har under denna perioden aldrig uppdaterat sin omslagsbild. De
uppdaterade omslagsbilden i december förra året då de gick ut med vilket datum
festivalen äger rum. Nuvarande omslagsbild består av deras grafiska profil, logotyp och
datum. Denna omslagsbild kommer de förmodligen att köra med hela tiden tills årets
festival har avslutats.
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7.2 PR-strategiernas betydelse
Festivalernas PR-strategierna har flera betydelser och är bland annat till för att skapa
känslor hos publiken. I deras inlägg på sociala medier använder de sig av ett antal
nyckelord och ”peppande” ord för att framkalla en viss känsla hos publiken. Den
känslan som de vill locka fram är gemenskap, längtan till sommaren, värme och
framförallt längtan till festivalen.
Det märks att festivalarrangörerna har en baktanke med inläggen och utformat de med
både texter och bilder kopplade tillsammans för att få fram dessa känslor hos publiken.

Den 25 mars, i och med ett stort artistsläpp, publicerade Way Out West ett inlägg på
Facebook med texten; ”Sommaren kryper närmare. Vi stärker idag längtan och
förväntan på 7-9 augusti med:” (se bilaga 17). Allt för att få publiken att längta efter
sommaren och festivalen.
Ett annat exempelinlägg från Way Out Wests Instagram där de skrev texten ”Vem bryr
sig om vårens bakslag när vi har detta att se framemot!”. Detta inlägget var kopplat till
en bild från festivalområdet i strålande solsken och sommarvärme med en artist på scen.
Samtidigt står det folk som hoppar framför scenen till musiken och folk som sitter i
gräset och umgås i varandras sällskap (se bilaga 18). Detta inlägg publicerades när man
trodde att våren var påväg, men istället kom kalla vintern tillbaka.
De publicerade ett liknande inlägg på Instagram med samma innebörd. Där skrev de;
”En liten påminnelse om hur gött man kan ha det.” Detta tillsammans med en bild från
Slottsskogen i strålande solsken med utsikt över en sjö mot en av scenerna på
festivalområdet (se bilaga 19). Ett annant inlägg som de också publicerade på Instagram
med texten; ”Torsdag = drömma sig tillbaka till Way Out West” med en bild på
festivalbesökare som sitter ner i gräset och umgås medan de solar i den varma
sommarsolen.

Way Out West satsade mycket på att skriva om längtan till våren och sommaren samt
till festivalen med värmande sommarbilder från tidigare festival för att locka fram
känslan hos publiken. Bråvalla och Summerburst använder sig inte av sådana bilder. Ett
exempelinlägg från Bråvalla där de enbart skrev; ”Vet du vad det är för dag idag? Dela
peppen med alla dina vänner!” (se bilaga 15). Det är Bråvallas strategi för att framkalla
känslan av längtan till festivalen hos deras publik.
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Summerburst är ganska likt Bråvalla för att locka fram denna känsla. De publicerade ett
inlägg på Facebook med texten ”Har helgen varit trevlig hittills? Nu blir den ännu
trevligare…” med en bild på det senaste artistsläppet. På ett annat inlägg på Facebook
skrev de; ”Vem längtar till allsången när Hardwell spelar denna på Ullevi och Gärdet i
sommar?!!??” kopplat till en länk till en av hans låtar (se bilaga 20).

Förutom att festivalernas PR-strategier väcker en känsla till längtan till sommar och
festivalerna som står i fokus, kan man se att festivalarrangörerna försöker bygga en
familjemetafor. De vill skapa en ”vänrelation” mellan festivalen och publiken och få
dem att känna sig som en familj, vi gillar samma saker, lyssnar på samma musik
etcetera. Ett exempel från Way Out Wests Instagram när de publicerade en rörlig bild
med deras grafiska profil där supergruppen Outkast med deras superhit ”Hey Ya” med
tillhörande texten; ”Whats cooler than being cool!” (se bilaga 21). Detta visar att om
man väljer att gå på Way Out West och se Outkast så tillhör man den häftiga gruppen
och att alla festivalbesökare anses vara häftiga. På Instagram lade de även ut en bild på
en av Sverige största popstjärnor Veronica Maggio med texten; ”Gilla! En av Sveriges
största popstjärnor […] Hela Huset ska dit”. Frasen ”Hela Huset” i texten syftar dels på
Veronica Maggios låttitel med samma namn, men också att alla (läs: hela familjen =
familjemetafor) ska dit för att se henne (se bilaga 22). Samtidigt vill de att man ska gilla
inlägget så att en hype skapas.
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8
Festivalernas gömda finesser
I detta kapitel analyseras de underliggande funktioner som kan spåras i festivalernas
PR-arbete, hur arrangörerna förhåller sig till publiken, hur de använder publiken i sitt
PR-arbete samt hur

de båda aktörerna påverkar varandra. Därefter förs ett

resonemang om relationer som de olika strategierna skapar och hur dessa kan stärka
relation och dialog.

8.1 Festivalernas underliggande funktioner i PR-arbetet
Går man på djupet i festivalernas PR-strategier kan man se ett antal underliggande
funktioner som de besitter och hur festivalarrangörerna använder publiken som en
hjälpande hand.
Studier visar att webb 2.0 och sociala medier har resulterat till en ökning av ett mer
demokratiskt samhälle vilket blir tydligt när man talar om synsättet ”deltagande i
sociala medier” (Olsson 2013:26). Christian Fuchs motsätter sig detta och menar att
webb 2.0 och sociala medier skulle leda till ett mer demokratiskt samhälle är en myt.
Alvin Toffer (1980) introducerade begreppet prosumer, vilket innebär att gränsen
suddas ut mellan producent och konsument (Olsson 2013:32). Detta innebär att det
bland

annat

finns

en

ekonomisk

funktion

i

festivalernas

strategiska

kommunikationsarbete. Denna funktion gör att festivalerna använder publiken som
gratis arbetskraft med deras sociala medier och låter dem göra arbetet utan att de vet om
det. I och med att publiken kommenterar, gillar, delar och taggar vänner och har en
dialog och relation till festivalen gynnar detta festivalarrangörerna med gratis
marknadsföring för festivalen eftersom publiken hjälper till att sprida vidare festivalens
information

och

budskap.

Detta

gör

att

festivalerna

kan

minska

sina

marknadsföringskostnader och arbetskraftskostnader samtidigt som publiken utnyttjas.
Publiken producerar vinst till festivalena utan att få betalt för sitt arbete. Sociala medier
har användargenerat innehåll och publikens medverkan gör den till innehållsproducent
som bedriver skapandet av kommunikation, dialog och relation (Olsson 2013:33). När
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Way Out West publicerar inlägg som; ”Vem vill du gå på Way Out West med? Dela
vidare bilden till de vänner du vill ta med på årets festival” (se bilaga 13). Detta är ett
typiskt exempel på den ekonomiska funktionen, där man ber publiken att engagera sig
och dela och tagga vänner för att ge festivalen spridning vilket också innebär färre
marknadsföringskostnader för festivalen samtidigt som publiken utnyttjas.

Festivalernas PR-strategier fyller också en informationsfunktion. Denna funktion
innebär att all information som överförs fyller en funktion (Thunberg et al. 1984:71).
Varje inlägg arrangörerna publicerar på sina sociala medier-kanaler bär på någon sorts
av information om det rör sig om att påverka publikens känslor, övertyga publiken, ett
nytt artistsläpp eller något annan information som har med festivalen att göra. Se bilaga
17 som ett typiskt exempel på informationsfunktionen, där Way Out West publicerat ett
inlägg med information om att de släppt nya artister. Samtidigt sprider publiken vidare
festivalernas information genom deras sociala medier. Detta sker genom att man ber
dem dela och tagga sina vänner i inlägg. Detta gör att information sprids till andra som
inte direkt följer festivalerna på sociala medier.

Det finns också en social funktion. Den innebär att kommunikationen mellan
festivalerna och publiken fyller en samvarofunktion. Det handlar om att kunna
förverkliga

de

grundläggande

upplevelsevärden,

att

uppleva

identitet

och

människovärde, gemenskap och en trygghet (Thunberg et al. 1984:70f). Det som
festivalerna och publiken gör på sociala medierna har en social medvetenhet där båda
aktörerna har en gemenskap och är ömsesidigt beroende av varandra på ett socialt
tillvägagångssätt (De Swaan 2004:163). Det finns en viss gemenskap inom denna
funktion där det råder bestämda förväntningar där dessa ges en särskild betydelse. Man
kan se det som Thomas-regeln: när festivalerna publicerar inlägg på sina sociala medier
förväntar man sig att en sak ska hända, att publiken ska kommentera etcetera, så att det
kan få följder för vad som sedan kommer att hända (De Swaan 2004:42). Genom att
publiken kommenterar på festivalernas sociala medier och festivalerna svarar eller gillar
deras inlägg, visar det att det sker en dialog och att det uppstår en relation mellan de
båda aktörerna på ett socialt sätt. Ett exempel på den sociala funktionen är inlägg som
handlar om gemenskap. Way Out West publicerade en bild med texten; ”GEMENSKAP
är en av de finaste sakerna med #wowgbg. Berätta om ditt finaste minne och vinn 2
biljetter till årets festival!” (se bilaga 11). Se även bilaga 22 för ett annat exempel där
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de skriver; ”…Hela Huset ska dit…”, vilket också syftar på att man är en gemenskap.
Sådana inlägg handlar om att knyta en samvaro till publiken. Det sociala innebär också
att publiken lägger ner arbete på sociala medier att tagga och dela festivalernas budskap
vidare till sina vänner. Samtidigt tycker publiken att det är roligt att använda sociala
medier och bygger upp sin längtan till festivalerna genom dessa kanaler.
Sociala funktionen kan också löpas samman till en tillitsfunktion mellan båda aktörerna.
För att publiken ska kunna vara sociala och delta i festivalernas sociala medie-arbete,
måste de känna en tillit och förtroende från festivalen. De olika strategierna skapar en
gemenskap, en vi-känsla vilket i sin tur skapar en ömsesidigt tillit mellan
festivalarrangörerna och publiken (De Swaan 2004:23). Det är ett exempel påHade detta
inte skapats hade förmodligen publiken inte varit villiga att vara så aktiva som de är på
festivalernas sociala medier.
Festivalerna har en viss kontroll över kommunikation som sker, alltså en
kontrollfunktion. Det innebär att man med hjälp av kommunikation kan få andra att göra
som man vill, att kontrollera omgivningen. För att kunna påverka omgivningen måste
man ha tillfällen och förutsättningar för att kunna delta i kommunikationen på ett
tillfredsställande sätt (Thunberg et al. 1984:71). Festivalerna har en kontroll över
inläggen de själva publicerar. När de ställer frågor, ber publiken att dela och tagga sina
vänner styr de i viss mån över kommunikationen när de förmår publiken att delta och
engagera sig.

8.1.1 Utbyte och konvergens mellan festivalarrangörer och publiken
Det finns ett utbyte mellan festivalarrangörerna och publiken vilket gör att den
ekonomiska funktionen och den sociala funktionen konvergerar med varandra. Eftersom
festivalarrangörerna använder publiken som gratis arbetskraft i deras sociala mediearbete utan att de vet om det. Samtidigt tycker publiken det är roligt med sociala medier
och gillar att synas på kanalerna, vilket gör att det sker ett utbyte mellan de båda
aktörerna. Man kan se det som att publiken ger och festivalarrangörerna tar. Även om
publiken är omedveten om att festivalarrangörerna utnyttjar publiken så sker utbytet
genom att publiken tycker att sociala medier är roligt att använda och uppmärksammar
festivalen genom dessa kanaler.

I

funktionerna

finns

också

ett

makt-

och

beroendeförhållande

mellan

festivalarrangörerna och dess publik, för att deras strategiska kommunikationsarbete
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ska fungera som det gör. Festivalerna är beroende av publiken för att kunna uppnå sitt
arbete med sociala medier, därmed har de ett beroendeförhållande till publiken.
Publiken vill ha festivalerna i olika hög grad. Maktförhållandet innebär att
festivalarrangörerna använder sin makt på publiken, men samtidigt använder publiken
sin makt över festivalarrngörerna som väljer att hjälpa eller inte hjälpa festivalerna att
uppfylla deras behov i sitt arbete med sociala medier (De Swaan 2004:43).

8.2 Olika typer av relationer från publik till festival
Av materialet framgår det att det finns olika relationer i publiken, som beror på hur
aktiva och engagerade de är i festivalernas strategiska kommunikationsarbete och på
deras sociala medie-kanaler. För att visa hur detta ser ut i de olika PR-strategierna kan
relationerna delas in i tre olika typer. Den första är den stabila-användaren som både
gillar och kommenterar mycket och ofta och delar med sig och taggar festivalen när den
själv uppdaterar på sina egna sociala medie-kanaler. Den andra kallar jag för
mellanläges-användaren som då och då gillar, men kommenterar inte lika ofta och
mycket som den stabila-användaren. Den sista typen kallar jag för enskilda ”likes”användaren som enbart gillar det som festivalerna publicerar.
Publikens engagemang beror på hur inläggen är utformade och vad festivalen vill få ut
av det. Det visar sig att strategier som innebär att väcka minnen är ett bra exempel på
där publiken blir engagerade. Mycket tyder också på att inlägg som är kopplade till en
tävling där man kan vinna biljetter till festivalen triggar igång publikens engagemang.
Majoriteten av de inlägg under denna period som festivalerna har publicerat har
dominerats av fler antal likes än kommentarer. Detta visar att det finns fler typer av den
enskilda-”likes”-användaren än den stabila-användaren som enbart dyker upp vid större
strategier och tävlingar, där man tvingar publiken att engagera sig och kommentera.
Eftersom det finns fler antal ”likes” och likes är vanligare än kommenterar så är den
enskilda ”likes”-användaren den vanligaste förekommande typen av dessa tre.
Mellanläges-användaren däremot kan behöva lite påtryckning från festivalens sida och
kommenterar till exempel på inlägg där publiken uppmuntras tagga vänner som man vill
tillbringa på festivalen.

Utifrån festivalernas sociala medier kan jag se att vissa strategier får mer respons från
publiken än andra, vilket också gör att dialogen och relationsskapandet blir tydligare.
Det som ger relationer är genomtänkta och planerade strategier, där arrangörerna
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uppmanar publiken att berätta saker, dela med sig eller tagga vänner i kommentarsfält,
tävlingar etcetera. Strategierna som handlar om att engagera och väcka intressen,
känslor och gamla minnen hos publiken och blir därmed några av de viktigaste
strategierna. Med sådana strategier skapas en dialog mellan aktörerna och publiken
vilket också utgör en relation.
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9
Slutdiskussion
I slutdiskussionen lyfter jag vad som åstadkommits i studien och diskuterar bland annat
vad det beror på att en festival lyckas bättre än den andra med sina strategier med
grund i olika publiktyper. Därefter diskuterar jag de skillander och mönster som går att
urskilja i festivalernas strategiska kommunikationsarbete och vad dessa beror på. Till
sist diskuterar jag om sociala medier och public relations bidrar till att festivalernas
PR-arbete är effektivt eller inte.

Genom det material jag samlat in ser jag att sociala medier faktiskt är ett effektivt
verktyg tillsammans med PR-strategier. Jag ser också olika mönster och skillnader i
festivalernas strategiska kommunikationsarbete vilket jag återkommer senare i kapitelet.

Utifrån det insamlade materialet och studien kan följande slutsatser dras:


De tre festivalerna använder sig av olika PR-strategier i sina sociala mediekanaler. På så sätt skapar de en dialog och upprätthåller en relation till sin
publik.



Facebook fungerar som huvudkanal för alla tre festivalerna i deras sociala
medie-arbete, där paralleller dras till andra kanaler för att få en ökad krets och
att det sker andra strategier på till exempel Instagram än på Facebook.



Twitter är det sociala medium som används minst, mindre än Facebook och
Instagram. Det används mest för att retweeta med publik och intressenter.
Mycket beror på att den stora delen av publiken är passiv på Twitter och att
majoriteten istället använder Facebook och Instagram.



Vissa strategier leder till mer engagemang än andra och får mer respons av
publiken, då festivalerna trycker på publiken att göra något.



Festivalernas PR-strategier fylls av underliggande funktioner som ekonomisk-,
information-, kontroll-, social- och en tillitsfunktion och använder bland annat
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publiken som gratis arbetskraft utan att de vet om det, känna gemenskap och
tillit etcetera.

9.1 Festivalers användning av PR-strategier
Way Out West är den festival som använder sig av flest PR-strategier. Av de strategier
som nämns ovan så använder de sex stycken. Dessa är ställa frågor, hashtags, väcka
minnen, dela och tagga vänner, artisthints och ändra omslagsbild. Därefter kommer
Summerburst på fyra strategier, vilka är ställa frågor, hashtags, skriva bildtext och ändra
omslagsbild. Sist kommer Bråvalla som endast använder sig av två strategier. Dessa är
ställa frågor och dela och tagga vänner. Det syns att Way Out West har varit med längst
i festivalbranschen och vet hur man skapar en ”hype” med hjälp av PR-strategier i olika
inlägg, vilket jag tycker att de andra festivalerna saknar. Alla festivalerna använder
samma typer av strategier, men Bråvalla och Summerburst är inte lika innovativa i sin
användning. Eftersom sociala medier hela tiden förändras, utvecklas och kommer med
nya funktioner är det viktigt att hänga med i utvecklingen, vilket Way Out West gör
bäst och Bråvalla och Summerburst hamnar på efterskälken.

9.1.1 Anpassa PR-strategier till publiktyper
Det är viktigt att kunna anpassa sina sociala medier så att det matchar festivalens profil.
För att lyckas effektivt och få många av publiken engagerade måste festivalerna vända
sig till en viss publiktyp. Way Out West gör detta genom att nischa in sig på en smalare
typ av publik, vilket gör det lättare att anpassa sina sociala medier och strategier.
Way Out West anser sig själva som moderna och att de ligger långt fram i sin
användning av sociala medier (tillsammans med sin publik) och anser sig ha en stor
vana och använder dem i större grad. I och med det kan de ligga långt fram i Everett
Rogers innovationskurva. Samtidigt måste Bråvalla inse att de inte kan gå samma väg
som Way Out West. De måste istället komma på egna strategier och anpassa dem till sin
publiktyp. Detta gör att de i dagsläget ligger längre bak i Everett Rogers
innovationskurva. Även Summerburst går åt samma väg som Way Out West, men
anpassar sig bättre än Bråvalla i sina strategier, eftersom de också anser sig ligga hyffsat
till med användningen med sociala medier (som deras publik) och anses ligga längre
fram Rogers innovationskurva än Bråvalla.
För en enkel beskrivning hur festivalerna kan ligga i innovationskurvan, se bilaga 23.
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När en festival vet vilken publiktyp de ska vända sig till blir deras strategiska
kommunikationarbete enklare och kan hitta PR-strategier som passar deras publik. I
undersökningen använder Bråvalla och Summerburst liknande strategier som Way Out
West, men Way Out West är effektivare och lyckas bättre.

9.2 Skillnader och mönster i festivalernas sociala medier
Ett bekant mönster är att alla festivaler använder Facebook som sin huvudkanal i sociala
medier. Vilket inte är konstigt eftersom det är det största sociala mediet och har flest
användare och majoriteten av festivalernas publik använder denna plattform. Det beror
också på att de drar paralleller från Facebook till sina andra sociala medie-kanaler, för
att få fler användare till Instagram (då denna plattform används för andra strategier),
Twitter och spellistorna i Spotify.
Det som skiljer festivalerna åt är att Way Out West använder Instagram betydligt mer
och ambitiösare än både Bråvalla och Summerburst, medan Bråvalla är den festival som
använder Twitter ambitiösast med att ge respons till publiken och sina intressenter.
Det som gör att festivalerna inte satsar lika mycket på Twitter kan bero på att Twitter
mer och mer tappar aktiva användare bland privatpersoner (som också kan vara passiva)
och att endast kändisar och festivalernas intressenter tar större plats på denna plattform.

På Facebook förekommer den mest symmetriska dialogen mellan festivalerna och
publiken. Det beror på att publiken drar sig till det största sociala mediet när de har en
fråga eller vill kommentara något angående festivalerna. Jag ser att ingen av
festivalarrangörerna svarar med kommentarer på Instagram, utan det mest dialogiska
sker i form av ”likes”. På Twitter har däremot Bråvalla en mycket bra dialog med
publiken som söker sig dit för att ställa en fråga eller kommentera. Jag tycker att
festivalerna i allmänhet bör vara bättre på att svara på publikens frågor, speciellt på
Instagram och Twitter. Även om de då och då svarar på Facebook så bör de kunna göra
det oftare, för att kunna stärka dialogen och få en starkare relation till publiken. Bråvalla
är den festival som sköter dialogen bäst av festivalerna. De svarar med humor och på
roliga sätt, vilket också leder till en starkare relation till publiken.
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9.3 Sociala medier - positivt för festivalers PR-arbete
Sociala medier bidrar både positivt och effektivt till festivalernas strategiska
kommunikationsarbete.

Mycket

beror

på

hur

angelägna

publiken

och

festivalarrangörerna är på sociala medier.
Sociala medier, public relations och de olika strategierna är bidragande faktorer till
festivalernas PR-arbete, där strategierna ses som grundpelare för hur det skapas en
dialog och upprätthålls en relation mellan festivalerna och dess publik. Utan sociala
medier hade det varit svårt för festivalerna att nå och kommunicera med sin publik.

I undersökningen ser jag att publiken använder sociala medier väldigt mycket och är
skickliga på att använda dem. Ju bättre publiken är på att använda sociala medier, desto
större del av festivalernas PR-arbete deltar de i. Detta tyder också att de är intresserade
av sin del i PR-arbetet med sitt engagemang på festivalernas sociala medier-kanaler.
Den festival som vänder sig mot en bredare publik kan ha en publiktyp som inte är lika
insatt i sociala medier som andra publiktyper, vilket gör att relationen blir mer
traditionell till festivalen och inte engagerar sig så mycket i deras sociala medie-arbete.

Den ekonomiska- och den sociala funktionen är viktiga och fyller stor funktion i
festivalernas strategier och festivalarrangörernas PR-arbetet. Funktionerna konvergeras,
vilket gör att både festivalarrangörerna och publiken är ömsesidigt beroende av
varandra då båda aktörerna vinner på PR-arbetet. Arrangörerna tjänar ekonomiskt i och
med att publiken hjälper till i deras PR-arbete, medan publiken tycker det är roligt att
engagera sig och vara social på festivalernas sociala medier. Tillsammans blir båda
aktörerna ett och samma community.
Mycket handlar om att en relation medför en symbolisk kommunikation i publikens
föreställningar och medvetande. Det sociala beror på att i och med sociala medier bildas
en deltagandekultur, där publiken uppmanas att delta aktivt i skapandet och spridningen
av innehållet.
Funktionerna gör att det tillförs en kollektiv intelligens där publiken, med hjälpa av
kommunikation, bidrar med olika delar till en helhet som hänger samman med
deltagandekulturen. Sammanfattat skapas en dialog, en relation upprätthålls, det bildas
en gemenskap samtidigt som ett samarbete inleds mellan festivalarrangörerna och dess
publik med hjälp av public relations och sociala medier som verktyg.
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För att runda av uppsatsen sammanfattar jag kort utifrån mina frågor i
problemformuleringen vad jag kommit fram till:
Festivalerna skapar dialog och relation i sociala medier med hjälp av ett antal olika PRstrategier där man också engagerar publiken. Som sagt sker detta i form av PR-strategier
där festivalerna bland annat ställer frågor, med artisthints, ber publiken att dela inlägg
och tagga vänner så festivalen samtidigt får en spridning. Dialog och relation skapas
genom att man får publiken att kommentera, gilla och berätta fina minnen från
föregående festivaler, vilket också skapar en sorts gemenskap mellan de båda aktörerna.
De underliggande funktionerna fungerar också som festivalernas sociala medie-arbete
och relationsarbete i och med att den sociala funktionen handlar om att engagera
publiken i olika PR-strategier och skapa en gemenskap samtidigt som de vill och tycker
de är roligt att engagera sig på festivalernas sociala medier. Även tillitsfunktionen
skapar tillit och en vi-känsla. Samtidigt gör sociala medier och den ekonomiska
funktionen att festivalerna kan minska sina marknadsföringskostnader i och med att
publiken delar festivalernas inlägg och taggar vänner, vilket gör att de inte behöver
lägga lika mycket pengar på till exempel traditionella annonser.
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