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Förord 

Vårterminen 2016 har flugit iväg snabbt och nu stundar examensdagen. Jag vill rikta ett stort 

tack till Hansi Gelter för dessa tre år på programmet Upplevelseproduktion med inriktning 

projektledning och för det distansstöd jag fått under mitt rapportskrivande i Stockholm. Det är 

en stor sorg att programmet läggs ner men det är med stolthet som jag tar examen som den 

sista årskullen. Trots att upplevelseindustrin blomstrar är det fortfarande många som inte 

förstår vad en upplevelseproducent är och vikten av det vi gör. Kanske blir detta som allra 

tydligast nu när utbildningen inte längre kommer att finnas. Men jag hoppas att min nu 

avslutade C-uppsats kommer att leda vägen till mitt drömjobb och att den okunskap om 

upplevelseproducenters förmåga som jag märkt av i mitt arbetssökande inte kommer att tynga 

ner detta, utan snarare omvändas till en insikt om den enormt kreativa kapacitet vi besitter.  

Avslutningsvis vill jag tacka världens bästa mamma som alltid tror på mig och mig själv för att 

jag aldrig slutar kämpa. 

 

Gabriella Persson 

Stockholm, 2016-05-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Denna forskningsrapport syftar till att undersöka hur en interaktion i sociala medier mellan 

musikfestivaler och dess besökare påverkar deras uppfattning om festivalen. Detta görs genom 

att undersöka ett begränsat urval musikfestivaler som sätts i kontext med en bakgrund som 

avhandlar den upplevelseekonomi och upplevelseindustri som musikfestivaler befinner sig i, hur 

musikfestivaler idag måste marknadsföra sig som varumärken och hur detta varumärke kan 

förstärkas genom sociala medier. Problemområdet berör hur föränderlig den digitala miljön är 

och att det därför behövs uppdaterad forskning som berör den svenska festivalmarknaden. 

Undersökningen görs genom teorin upplevelsebaserad marknadsföring, även kallat 

varumärkesupplevelse, med hjälp av en internetbaserad enkätundersökning. 

Forskningsfrågorna som besvaras är hur musikfestivalers interaktion i sociala medier påverkar 

konsumenters uppfattning om musikfestivalen, hur den påverkar deras vilja att besöka 

musikfestivalen igen, samt hur den påverkar deras vilja att rekommendera festivalen till andra. 

Resultatet visar att 78 %, har interagerat med musikfestivalen de besökt i sociala medier där 

Facebook och Instagram toppar listan, och 22 % respondenter har inte detta. I första gruppen 

anser majoriteten att interaktionen har påverkat deras uppfattning positivt. De anser också att 

interaktionen inte har påverkat deras vilja när det gäller återbesök eller rekommendation. En 

jämförelse mellan båda grupperna visar att de som har haft en digital interaktion också har en 

mer positiv helhetsuppfattning om musikfestivalen de besökt, än de som inte har haft en 

interaktion. Slutsatsen är att den andra gruppen är för liten för att denna jämförelse ska vara 

statistiskt tillförlitligt, samt att undersökningen inte förtäljer om det är interaktionen i sig som är 

avgörande för den positiva uppfattningen. Trots detta påvisar resultatet den enorma 

samhällsrelevans denna rapport har då 41 av 52 respondenter har haft en digital interaktion. 

Detta bevisar hur viktigt det är för svenska musikfestivaler att skapa positiva 

varumärkesupplevelser i sociala medier samt i vilka nätverk detta bör göras. 

 

Nyckelord: Musikfestivaler, Sociala medier, Digital interaktion, Varumärkesupplevelse och 

Kundpåverkan.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This report aims to examine how the interaction in social media between a music festival and its 

visitors can affect the view of the festival. This is done by exploring a limited number of music 

festivals that are put in context within the experience economy and industry that they appear. 

Also by examining how the music festivals have to brand themselves through social media. The 

problem area concerns how dynamic the digital environment is, and therefor needs to be 

updated within the Swedish festival market. This is analyzed by using a theory called experience 

marketing, or brand marketing, via a survey. The purpose of the survey is to answer the 

questions; how does the interaction in social media between the festival and its visitors affect 

the view of the festival, how does it affect their will to revisit and how does it affect their will to 

recommend it to others. The result shows that 41 respondents have interacted with the music 

festival they attended in social media, Facebook and Instagram in first hand. 11 respondents 

have not interacted at all. Concerning the first group majority claims the interaction has 

affected their view of the festival in a positive way. They also claim the interaction haven’t 

affected their will to revisit or recommend it at all. A comparison between the two groups 

shows that the ones who did interact with the festival in social media also have a more positive 

view of the festival than the ones who didn’t. The conclusion is that the second group is too 

small for this comparison to be statistically reliable, and that the survey doesn’t tell if the 

interaction is crucial for the positive view. Despite this, the result shows the huge relevance of 

this report since 41 out of 52 respondents had an interaction in social media. Also it shows the 

importance for Swedish music festivals to create positive brand experiences online and where 

they should be doing it. 

 

Key words: Music festivals, Social media, Digital interaction, Brand experiences, Customer 

impact. 
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1. Inledning 

I en allt mer globaliserad värld med hög konkurrens är det viktigare än någonsin för företag och 

varumärken att utmärka sig. I ett upplevelsesamhälle innebär det att företagen måste ta nästa 

steg när det gäller att utmärka just deras varumärke hos konsumenten, det handlar om att 

skapa en varumärkesupplevelse. Genom att interagera med sina konsumenter online och 

genom sociala medier underlättar det att skapa de emotionella och relationella band som utgör 

grunden för en ökad positiv bild av varumärket. Detta resulterar i sin tur i återköp och 

rekommendationer av kunden.  

 Denna rapport fördjupar sig i hur upplevelsesamhällets musikfestivaler i Sverige bör 

uppmärksamma vikten av interaktioner i sociala medier med sina besökare för att förhöja bilden 

av deras varumärke och för att skapa en hållbar relation som ger positiva utfall.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Upplevelseekonomin 

Pine och Gilmore (1999) anser att upplevelseekonomin är en fjärde ekonomi som skiljer sig från 

varor och tjänster. En upplevelse syftar på det ekonomiska värde som adderas till en produkt 

eller är identiskt med en produkt (Christensen, 2009). När en konsument köper en upplevelse så 

betalar hen för att spendera tid på att bli engagerad i en minnesvärd händelse (ibid). Denna 

iscensätts då av ett företag för att engagera kunden på ett personligt sätt (Christensen, 2009), 

och varorna och tjänsterna fungerar som rekvisita under upplevelsen (Boswijk, 2011). Enligt 

Pine och Gilmore (1999) så berör upplevelseproduktion fyra delar, underhållning, utbildning, 

estetik och eskapism. Tillsammans kan de forma en unik och personlig upplevelse (Pine & 

Gilmore, 1999).  

 När ett land uppnår en viss nivå av välstånd så skiftar efterfrågan av varor och tjänster 

till upplevelser (Pine & Gilmore, 1999). Vid köp och konsumtion av upplevelser är det 

emotionella värdet centralt, då människor söker allt fler upplevelser som ger ett större värde 

och tillfredsställelse (Mossberg, 2003). Detta grundar sig i att när människor blir mer förmögna 

och har uppnått sina basbehov av materiella ting så ökar fokus på självutveckling och 

självförverkligande (Christensen, 2009). Våra förändrade konsumtionsmönster tyder på att vi 

söker nya sätt att lära oss, slappna av, bli underhållna och njuta av livet, menar Mossberg 

(2003). 

 

1.1.3 Upplevelseindustrin 
Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag som med ett kreativt 

förhållningssätt skapar och/eller levererar upplevelser i någon form (KK-stiftelsen, 2007). 
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Upplevelseindustrin omfattar delområden som arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, 

konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, 

turism/besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.  

 Människor är villiga att spendera både mer tid och kapital på varor och tjänster kopplade 

till den kulturella sektorn (KK-stiftelsen, 2007). Under de senaste decennierna har det därför 

skett en kraftig ökning av konsumtion av kultur och upplevelser i olika former (ibid). 

Eventindustrin som är en del av detta har vuxit enormt världen över (Christensen, 2009), på 

grund av sin förmåga att knyta an till konsumenter emotionellt (Getz, 2012). Festivaler som 

tillhör eventindustrin har blivit en världsomfattande upplevelseform och genererar enorma 

intäkter till företag och länder (Christensen, 2009). 

 

1.1.4 Musikfestivaler 

Som en del av upplevelseindustrin arrangeras musikfestivaler numera i de allra flesta städer 

(Frey, 1994). Musikfestivaler som fenomen är inte en nyhet och det finns historiker som menar 

att det förekom redan 4500 f.Kr. i forntida Egypten (Hudson, Roth, Madden & Hudson, 2014). 

Evenemangsformen definieras på följande vis i Oxford Dictionaries (2016), en organiserad 

tillställning som oftast pågår i flera dagar och tillhandahåller uppträdanden av olika musiker och 

sångare. Getz (2012) menar att många festivaler tillhandahåller mer än färdigpaketerad 

underhållnings- och partyatmosfär. Festivaler lämnar också utrymme för besökarna själva att 

involvera sig och utveckla upplevelsen på ett djupare plan, anser Getz (2012). 

 Crompton och McKay (1997) menar att musikfestivaler är den snabbast växande 

turistattraktionen, och de senaste årtiondena har det skett en markant ökning av antalet 

festivaler (Leenders, Go, & Bhansing, 2015). 2013 rapporterades det siffror som avslöjade att 

det för tillfället fanns över 800 musikfestivaler i 57 länder (Schwartz, 2013). Enligt Frey (1994) 

kan ökningen bero på att det finns en större efterfråga av festivaler då det stigande antalet 

människor har mer pengar, tid och intresse att spendera på kulturnöjen. För besökaren blir då 

musikfestivalen ett avbrott i vardagen och en chans att uppleva något nytt, annorlunda, och 

mer intensivt än det vanliga vardagslivet, anser Ronström (2001). Samtidigt kan det vara en 

kostnadseffektiv evenemangsform för såväl besökare som arrangörer (ibid). Ur ett 

producentperspektiv skapar dock det stigande antalet festivaler en hög konkurrens och det är 

viktigare än någonsin för musikfestivaler att differentiera sig för att överleva, anser Pegg och 

Patterson (2010). Flera producenter experimenterar med datumen som festivalen arrangeras på 

och väljer skollov för att locka fler besökare (Leenders, 2009). Andra experimenterar med 

omfattningen av festivalen när det gäller genrer och konstformer, eller åldersgränser (ibid). I 

Sverige brukar åldersgränserna på musikfestivaler variera mellan 13, 18, 20 och 23 år (Into The 

Valley, 2016; Summerburst, 2016; Way Out West, 2016). Men oavsett så har många 

musikfestivaler svårt att locka en tillräckligt stor publik och går ofta i konkurs, enligt Leenders 

(2009).  
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 I takt med det ökande antalet musikfestivaler har ett allmänt erkännande av 

evenemangsformens värde uppstått (Leenders et al., 2015). Detta har lett till en gedigen mängd 

forskning kring ämnet med varierande motiv och infallsvinklar, följande text är en 

sammanfattning av detta.  

 Leenders et al. (2015) menar att en musikfestival förhöjer en destinations image och 

attraktionskraft samt skapar en känsla av stolthet hos lokalbefolkningen. Generellt förstärker 

den även kulturella och demokratiska värderingar, samt ekonomiska effekter som bidrar till den 

lokala och regionala ekonomin (ibid). Hodur och Leistritz (2008) anser att det finns två olika 

slags ekonomiska effekter av en musikfestival. De primära effekterna som sker direkt på grund 

av biljettintäkter, och det sekundära effekterna som sker indirekt till följd av festivalen som 

hotellintäkter (ibid). Mackellar (2008) menar att det finns andra positiva effekter av en 

musikfestival som är ogripbara. Dessa är företagsnätverkande, utbyte av idéer samt de 

relationer som uppstår mellan organisationer genom skapandet av evenemanget (ibid). 

 Bortsett från de effekter en musikfestival kan ha på sin destination har även omfattande 

forskning gjorts om hur en festival kan överleva en konkurrenskraftig marknad. Andersson och 

Getz (2013) undersöker om det är tillväxtstrategin bakom en festival som avgör dess framtid. 

Slutsatsen är att det inte finns något samband mellan de som lyckas eller misslyckas, och att 

tillväxtstrategin bakom en festival inte spelar någon roll i resultat av tillväxt (ibid). Crompton och 

McKay (1997) menar att det viktigaste är att arrangörerna förstår motiven som besökarna har 

för att gästa en musikfestival. På så sätt kan tillfredsställelse uppnås parallellt med en insikt i 

beslutsprocessen som besökarna har (ibid). Motiven som tagits fram i olika forskningsstudier 

skiljer sig beroende på vilka länder och musikfestivaler som undersökts, men flera tycks vara 

överens om att atmosfären och upplevelsen är det starkaste motivet för en festivalbesökare 

(Crompton & McKay, 1997; Leenders et al., 2015; Pegg & Patterson, 2010). Leenders (2009) 

anser att festivalarrangörer lägger för stort fokus på line-up, biljettförsäljning och sponsorer. I 

relation till att få lojala och återkommande festivalbesökare är varumärket viktigast, och fokus 

borde istället ligga på långsiktig varumärkesstrategi (Leenders, 2009).  

 

1.1.5 Varumärken 

Fill (2013) refererar till Alexander (1960) som definierar ett varumärke som namn, term, tecken, 

symbol, design eller en kombination av flera som är avsedd för att identifiera varor eller tjänster 

av en eller flera säljare samt differentiera sig från konkurrenter. Generellt berör 

varumärkesstrategi produkter eller företag men Mossberg och Getz (2006) menar att en 

musikfestival kan hanteras som ett varumärke. Detta kan innebära att samma psykologi som 

ligger bakom marknadsföring av ett produktvarumärke även går att applicera på musikfestivaler 

(ibid). Thomson et al. (2005) har gjort en studie som antyder att konsumenters emotionella 

tillgivenhet till ett varumärke kan förutsäga deras förpliktelse till ett varumärke och deras vilja 

att göra ekonomiska uppoffringar för att behålla det. Men även om en konsument interagerar 
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med tusentals varumärken under sin livstid så utvecklar hen bara en djup förpliktelse till ett litet 

antal varumärken. Emotionell tillgivenhet definieras i rapporten som en känsloladdad 

förbindelse till ett specifikt objekt eller en person (ibid). 

  

Utveckling av ett varumärke är svårt, dyrt och tidskrävande men möjliggör samtidigt många 

fördelar för företaget, anser Fahy och Jobber (2012). Dessa fördelar är exempelvis ett förhöjt 

värde av företaget, en positiv bild av företaget hos kunden som leder till lojalitet mot företaget, 

svårare för andra att konkurrera ut företaget samt mer intäkter då kunderna är beredda att 

betala mer för ett välkänt varumärke (ibid). Målet med varumärkeshantering är i sin enkelhet 

att skapa kunskap, förtrogenhet och medvetenhet om varumärket hos kunden (Mossberg & 

Getz, 2006). 

 Enligt Mossberg och Getz (2006) måste festivalproducenter fokusera mer på hur 

varumärkesutveckling kan befästa just deras position, då det växande antalet festivaler tävlar 

om samma resurser och stöd (Leenders, 2009). Eftersom festivaler även kan locka till sig stor 

uppmärksamhet i media (Leenders et al., 2015), som enligt Mossberg och Getz (2006) tenderar 

att fokusera på negativa aspekter som alkoholkonsumtion eller kriminalitet, blir det extra viktigt 

att definiera varumärket och dess värderingar. Genom teknikens framsteg som innefattar 

sociala medier och den spridning som det ger, är det nu lättare för arrangörer att förmedla en 

önskad bild av sitt varumärke utåt (Hudson & Hudson, 2013).  

 

1.1.6 Sociala medier 

Nationalencyklopedin (NE, 2016) definierar sociala medier som samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger 

på ett innehåll som produceras av dem som använder det (NE, sociala medier, 2016). Sociala 

medier har de senaste åren vuxit explosionsartat som ett alternativ till traditionell 

marknadsföring på grund av sin effektivitet inom vissa branscher samt växande popularitet hos 

konsumenter (Rothschild, 2011). Många företag anammar sociala medier för dess potential att 

engagera och generera samarbeten med deras kunder (Hudson & Hudson, 2013). Det finns 

också beskrivningar av sociala medier som en onlineversion av WoM (Word of Mouth) vars 

påverkan på kundattityder jämförs med den WoM som sker ”offline” (Rothschild, 2011). Ett 

exempel på detta är genomsnittsanvändaren på Facebook som har 130 vänner, och om en 

person får tips om en produkt eller tjänst genom en vän så menar Hudson och Hudson (2013) 

att de bli kunder i en 15 % högre takt än om de får höra det genom andra sätt. 
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Nedan illustrerar ett diagram hur användandet av olika sociala medier ser ut i Sverige.  

 

 

Figur 1. Andelen av internetanvändare i olika åldrar som besöker olika sociala nätverk någon gång under 2015. 

Källa: Baserad på Findahl och Davidsson (2015). 

 

Diagrammet i figur 1 visar att Facebook är det sociala nätverk som flest svenskar använder sig av 

(Findahl & Davidsson, 2015). Populärast är det hos 16–25-åringar där 94 % facebookar, och 41 % 

i samma ålder använder mikrobloggen Twitter mest. Båda fotodelningsverktygen Instagram och 

Snapchat används mest frekvent av 12–15-åringar där 85 %, respektive 81 % använder sig av 

dessa. Den professionella nätverkstjänsten LinkedIn används inte alls av 12–15-åringar, och 

mest av 36–45-åringar där 36 % använder tjänsten. Snapchat används inte alls av 66-åringar och 

uppåt (ibid). 

 En annan uppskattad tjänst som inte omnämns i diagrammet är videoverktyget Youtube. 

Enligt en undersökning av Findahl och Davidsson (2015) framgår det att 93 % svenskar har 

internettillgång och 83 % svarar på frågan ”vad gör du på internet?” att de ”kollar youtube”. 

Högst upp på listan bland svar finns ”söker fakta” (89 %) och på plats fem är det ”facebookar” 

(70 %). Dessa siffror kan indikera att Youtube är det mest populära sociala mediet i Sverige 

(ibid). Ur ett globalt perspektiv är det Facebook som tar ledningen sett till hur många som har 

ett konto (Chaffey, 2016). 80 % av världsbefolkningen har ett Facebookkonto, 60 % har ett 

Youtubekonto och över 50 % har ett Twitterkonto (ibid). I Sverige är den snabbast växande 

plattformen Instagram som de senaste åren har ökat med 12 procentenheter varje år (Findahl & 

Davidsson, 2015), men internationellt så ligger Instagram bara på tredje plats som det snabbast 
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växande sociala mediet (Chaffey, 2016).  

  

1.1.7 Forskningsöversikt 
Sociala medier ligger till grund för en undersökning av Hudson et al. (2014) som studerat hur 

interaktioner i sociala medier mellan amerikanska musikfestivaler och dess besökare påverkar 

den emotionella tillgivenheten till musikfestivalens varumärke. Studien är gjord genom en 

enkätundersökning online där 423 respondenter besvarat frågor som mätt deras emotionella 

tillgivenhet till olika musikfestivaler. För att mäta respondenternas känslor användes en skala 

med tio kvalitativa variabler utvecklad av Thomson et al. (2005). De tre sociala medier som 

respondenterna föredrog var festivalens hemsida, Facebook och Youtube (ibid). Någon 

definition av vilken slags interaktion mellan festival och kund som Hudson et al. (2014) 

undersökt framgår inte, trots att detta finns med i frågeställningen. Studiens slutsats är att 

musikfestivaler som använder sig av sociala medier för att interagera med sina besökare har en 

direkt positiv effekt på hur besökarna uppfattar deras varumärke (Hudson et al., 2014). Detta 

stöds av Rothschild (2011) som undersökt hur sociala medier används, sköts och uppfattas av 

ledningar för underhållningsarenor runt om i USA. Slutsatsen är att de 57 % som har en 

definierad marknadsföringsstrategi inom sociala medier upplever en högre avkastning än de 

som inte har det (Rothschild, 2011). Även Hudson och Hudson (2013) menar att all ny forskning 

pekar på att den som bedriver interaktioner i sociala medier med konsumenter på ett 

meningsfullt sätt också kommer att uppleva en gynnsam effekt i grunden. En positiv upplevelse 

av ett varumärke genom direktmarknadsföring leder till upprepade köp och rekommendationer 

(Hudson & Hudson, 2013). 

 Dessa undersökningar är gjorda i USA och Hudson et al. (2014) anser att vidare forskning 

bör tillämpas i andra länder med andra kulturer för att stärka resultatets validitet. Framförallt 

då den digitala miljön är dynamisk och olika sociala mediers popularitet förändras snabbt med 

tiden, precis som den varierar sig mellan olika kulturer (Hudson et al., 2014). Därför ämnar 

följande studie att forska vidare inom samma ämne för att se om resultatet skiljer sig åt när det 

handlar om svenska musikfestivalers varumärken och dess interaktion i sociala medier med 

konsumenter. Ger forskningen samma utfall som Hudson et al. (2014) så kan slutsatsen stärkas 

ytterligare om att uppfattningen om ett varumärke kommer att förbättras (försämras) hos 

kunder som (inte) engagerar sig i interaktioner genom sociala medier, även i andra länder än 

USA. I den här rapporten studeras ordet interaktion utifrån Nordstedts (1997) definiering som 

följer, socialt växelspel mellan personer i kontakt, även samspel mellan datoranvändare och 

dator.  

 

1.1.8 Teoretisk grund 
Det teoretiska ramverket för denna forskningsrapport utgörs av en upplevelseteori inom 

upplevelseekonomin som berör upplevelsebaserad marknadsföring. 



7 
 

1.1.8.1 Upplevelsebaserad marknadsföring 
Upplevelsebaserad marknadsföring, eller en varumärkesupplevelse som det även kallas, har 

uppkommit på grund av konsumenttrender i västvärlden där en upplevelse anses ha ett större 

värde än ägandet av en vara (Fahy & Jobber, 2012). För att skapa en varumärkesupplevelse kan 

företag samarbeta med andra företag för att synas på redan existerande event, eller skapa helt 

egna (ibid). En varumärkesupplevelse kan också uppstå genom interaktioner med varumärket 

som vid köp eller konsumtion (Fill, 2013). Den bästa upplevelsemarknadsföringen leder till att 

kunden kan identifiera sig med produkten eller tjänsten (Fahy & Jobber, 2012). Detta motiverar 

kunden att influera och förespråka varumärket till familj, vänner och kollegor (ibid). När andra 

marknadsföringsevent drivs av siffror och kostnad per varuprov, så handlar en 

varumärkesupplevelse om att skapa ett emotionellt band mellan varumärket och kunden (Fill, 

2013). Fill (2013) refererar till Bashford (2007) som definierar upplevelsebaserad 

marknadsföring som skapelsen av en kampanj som levereras ansikte-mot-ansikte och engagerar 

målgruppen i varumärket genom stimulering av några eller flera sinnen. Tekniken strävar efter 

att forma ett djupare samband med individen och skapa en uppfattning om varumärkets 

värderingar (ibid).  

 Den här teorin är vald på premissen att konsumenter även kan uppleva ett varumärke 

genom sociala medier (Fill, 2013). Detta innebär att upplevelsemarknadsföring eller en 

varumärkesupplevelse trots sin definition kan engagera sin målgrupp genom flera sinnen och 

skapa ett emotionellt band mellan varumärke och kund trots att det inte sker ansikte-mot-

ansikte. Denna anpassade version av teorin stöds av forskning som bevisat att 

marknadsföringsstrategier och interaktioner som sker genom sociala medier har gynnat både 

avsändaren (företag/organisation/varumärke) såväl som mottagaren (kund) som fått en ökad 

emotionell tillgivenhet och positiv bild av avsändaren (Hudson & Hudson, 2013; Hudson et al., 

2014; Rothschild, 2011). Det emotionella band mellan varumärke och kund som en 

varumärkesupplevelse avses skapa och är definierat efter, uppstår alltså i denna forskning trots 

att det sker i sociala medier och inte ansikte-mot-ansikte (ibid). 

 

1.2 Problemområde 

Då den digitala miljön som sociala medier befinner sig i är föränderlig krävs det att forskning 

som berör detta ständigt uppdateras och görs i flera länder än USA för att stärka forskningens 

validitet. I undersökningen av Hudson et al. (2014) rankas Instagram som nummer sex i 

popularitet av festivalbesökare, men i Sverige ligger Instagram på en stadig andraplats som det 

mest populära sociala mediet och det står även för den största ökningen av användare (Findahl 

& Davidsson, 2015). Dessa siffror indikerar att en liknande studie utförd i Sverige skulle kunna få 

ett annorlunda resultat. Detta utgör grunden till varför en liknande studie bör utföras i Sverige, 

och denna forskningsrapport är en första ansats till en sådan studie. 
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1.3 Syfte 

Denna forskningsrapport syftar till att undersöka hur svenska musikfestivalers interaktioner i 

sociala medier med konsumenter påverkar uppfattningen om festivalen genom att studera ett 

begränsat urval konsumenters uppfattning om ett begränsat antal musikfestivaler. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

F1: Hur påverkar ett urval av svenska musikfestivalers interaktion i sociala medier med ett urval 

___konsumenter deras uppfattning om musikfestivalen? 

F2: Hur påverkar ett urval av svenska musikfestivalers interaktion i sociala medier med ett urval 

___konsumenter deras vilja att besöka musikfestivalen igen? 

F3: Hur påverkar ett urval av svenska musikfestivalers interaktion i sociala medier med ett urval 

___konsumenter deras vilja att rekommendera musikfestivalen till andra? 

 

1.5 Avgränsningar 

Till följd av studiens storlek kommer endast ett begränsat antal musikfestivaler och dess 

besökares uppfattning om dem undersökas. Då undersökningen baseras på de musikfestivaler 

som respondenterna har besökt så kommer urvalet av festivaler som undersöks att väljas 

utefter detta. Vilka musikfestivaler som studeras avgörs därför i resultatdelen. Anledningen till 

att det inte beslutas i förväg om vilka festivaler som ska inkluderas är att det riskerar att 

exkludera potentiella respondenter som besökt andra musikfestivaler än de som omnämns. 

Konsumenter som inkluderas i undersökningen avgränsas till de som är nåbara via Facebook där 

datainsamlingen kommer att ske. Detta då Facebook är ett välanvänt forum för såväl 

festivalarrangörer som festivalbesökare. 

 Hudson et al. (2014) undersöker hur musikfestivalers interaktion med konsumenter i 

sociala medier påverkar konsumenters emotionella tillgivenhet till musikfestivalers varumärken. 

I denna rapport är ordet varumärke struket i frågeställningen för att reducera längden på 

frågan, samt för att en konsuments uppfattning om en musikfestivals varumärke anses vara 

synonymt med uppfattningen om musikfestivalen. Detta eftersom ett varumärke definieras som 

en symbol avsedd för att identifiera ett företag eller organisation med deras tjänster eller 

produkter (Fill, 2013), vilket i det här fallet är en musikfestival.  

 Denna rapport kommer inte heller att fördjupa sig i emotionell tillgivenhet och 

innebörden av detta. Därför är det istället konsumentens uppfattning om en musikfestival som 

kommer att undersökas, och inte en konsuments emotionella tillgivenhet. Detta val baseras på 
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att ordet uppfattning är mer lättillgängligt och lättförstått både för forskningen i sig såväl som 

för respondenterna.  

 

1.6 Metod 

1.6.1 Forskningsfilosofi 
Denna rapport utgick ifrån forskningsfilosofin positivism. Detta vetenskapliga förhållningssätt 

baserar sig på antagandet om att det finns orsaker och följder (Denscombe, 2009). Det är dessa 

mönster och regelmässigheter i den sociala världen som rapporten syftade till att finna genom 

en vetenskaplig metod, och därför valdes denna forskningsfilosofi. 

 

1.6.2 Forskningsansats 
Rapporten hade en deduktiv ansats vilket innebar att den utgick ifrån teorin som sedan testades 

mot empirin, verkligheten (Backman, 2008). Detta är motsatsen till en induktiv ansats, som 

istället utgår ifrån empirin för att sedan bilda teorier (ibid). Denna ansats valdes då det redan 

fanns teori från andra undersökningar som berörde det syfte som denna rapport hade. Med en 

deduktiv ansats prövades därför denna teori mot verkligheten genom den valda 

forskningsmetoden. 

 

1.6.3 Forskningsstrategi 
Forskningen utfördes genom en surveyundersökning. Denna strategi valdes då den hänvisar till 

aktiviteten att skaffa fram data till en kartläggning (Denscombe, 2009). Surveyundersökningar 

har en bred och omfattande täckning och ger en bra överblick över det som avses undersökas. 

Syftet med surveyundersökningar är också att ge en uppdaterad kunskap vid en specifik 

tidpunkt och ger därför en ögonblicksbild av ett fenomen (ibid), vilket var precis det som denna 

rapport eftersträvade.  

 

1.6.4 Forskningsmetod 
Den valda metoden inom surveyundersökningar var enkätundersökning via internet. En 

internetbaserad enkät valdes för att det är en snabbare och billigare metod än postenkäter och 

intervjuer (Denscombe, 2009). I den här undersökningen underlättade det också när det gällde 

att nå urvalet då det inte fanns någon offentlig sammanställning med kontaktuppgifter inom 

den urvalsram som gällde. Forskningsmetoden var kvantitativ vilket innebar att frågorna och 

svaren var mätbara (Trost, 2007). Den kvantitativa undersökningsformen valdes för att få en 

tillräckligt stor datamängd, inom en specifik tidsram, som förhoppningsvis skulle utgöra ett 
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mätbart beteendemönster hos respondenterna. 

  

Innan enkätundersökningen utfördes gjordes även en allmän litteratursökning. Detta för att 

samla in tidigare kunskap om ämnet och hitta kunskapsluckor varpå denna studie kunde finna 

sitt syfte (Backman, 2008). 

 

1.6.5 Urval 
Urvalsramen för forskningen var att alla respondenter som skulle delta i enkätundersökningen 

skulle ha besökt en musikfestival under det senaste året. Beroende på vilka musikfestivaler som 

omnämndes avgjorde vilka musikfestivaler som skulle studeras. Denna urvalsmetod för 

musikfestivaler baserades på att ett förbestämt antal musikfestivaler riskerade att exkludera 

eventuella respondenter och på så sätt reducera antal deltagare i undersökningen. 

Respondenten skulle ha besökt en musikfestival det senaste året för att det är samma tidsfrist 

som Hudson et al. (2014) hade i sin studie och för att undersökningen förlitade sig på att 

respondenten skulle minnas musikfestivalen och den eventuella interaktion de hade haft med 

den i sociala medier. En tidsfrist på längre ett år hade därför kunnat försvaga tillförlitligheten i 

respondentens svar. En tidsfrist på kortare än ett år hade uteslutit många potentiella 

respondenter då musikfestivaler oftast är ett årligt evenemang. Bortsett från att respondenten 

skulle ha besökt en musikfestival inom det senaste året fanns inga övriga specifikationer på vem 

som fick delta.  

 Urvalsmetoden för undersökningen var ett icke-sannolikhetsurval. Detta val baserades 

på att det inte fanns tillräcklig information om populationen inom urvalsramen (Denscombe, 

2009). Urvalet som användes var ett bekvämlighetsurval och det innebar att alla som fanns till 

hands och matchade urvalsramen fick delta i enkätundersökningen. Det här valet är gjordes på 

grund av den uttalade nackdelen med frågeformulär, dålig svarsfrekvens (ibid). Med ett 

bekvämlighetsurval så inkluderades alla inom urvalsramen och studien behövde inte tappa 

potentiella respondenter på grund av ett strängt urval. Förhoppningen var att alla informanter 

skulle utgöra ett representativt tvärsnitt av alla människor inom populationen trots ett 

bekvämlighetsurval. 

 

1.6.6 Genomförande 
När litteraturöversikten var gjord och syftet med forskningen stod klart inleddes ett utformande 

av en enkät. Enkäten distribuerades genom rapportförfattarens Facebookkonto där 273 vänner 

uppmuntrades att delta och sprida enkäten vidare. Den publicerades även i gruppen 

”Bortskänkes/Bytes/Säljes/Vill ha på Ankars” för 1029 medlemmar, varav många var studenter 

från Luleå Tekniska Universitet, campus Piteå. Totalt nådde enkäten 1302 Facebookkonton men 

det externa bortfallet beräknades redan då bli stort då en stor andel av de Facebookkonton som 
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nåddes var internationella och kunde inte delta på grund av språket, samt att det var rimligt att 

många inte skulle matcha urvalsramen som var att respondenten ska ha besökt en musikfestival 

i Sverige inom det senaste året. 

Enkäten bestod av 5, respektive 9, frågor beroende på om respondenten hade haft en digital 

interaktion med musikfestivalen eller inte.  Dessa frågor var utformade för att samla 

information av festivalbesökare som gav data för analys och kunde besvara tre frågeställningar. 

Enkätens syfte var att utröna två grupper av respondenter. En grupp som hade interagerat med 

en musikfestival genom sociala medier, och en grupp som inte hade interagerat med en 

musikfestival i sociala medier. Nästa steg var att analysera svaren och se om det fanns någon 

korrelation som påvisade att en eventuell interaktion hade påverkat respondentens uppfattning 

om musikfestivalen i en positiv respektive negativ riktning. Utifrån svaret på detta kunde en 

slutsats formuleras och potentiellt validera Hudson et al. (2014) som menade att en interaktion i 

sociala medier har en direkt positiv effekt på konsumenters uppfattning om musikfestivaler.  

 Enkäten var webbaserad och gjordes med hjälp av Google Formulär vilket tillät en mer 

attraktiv utformning än exempelvis frågeformulär via email. Det var även en fördel då svaren 

automatiskt lästes in i ett kalkylprogram eller en databas som gjorde sammanställningen av alla 

svar snabbare och mer exakta. Frågorna i enkäten var fasta vilket innebar att frågorna var 

försedda med fasta svarsalternativ. Fasta frågor valdes för att det påtvingade en struktur i 

respondentens svar som underlättade kvantifiering och jämförelse (ibid). Detta gjorde att långa, 

utförliga beskrivningar eller korta stickord som kunde varit svårförstådda undveks (Trost, 2007). 

Det ökade också chansen att få ett ikryssat svar om respondenten kände sig osäker på vad hen 

egentligen ansåg, vilket annars lätt hade kunnat leda till ett internt bortfall som hade inneburit 

att respondenten hoppat över frågan (ibid). Svarsfrekvensen borde enligt Denscombe (2009) 

inte vara lägre än 30 stycken vid småskaliga undersökningar. Målet var därför att 

enkätundersökningen skulle ha minst 30 deltagare.  

 

1.6.7 Kvalitetssäkring 
Vid småskaliga undersökningar som denna finns det en risk att ett lågt antal respondenter inte 

ger en tillräckligt stor datamängd för att utgöra en grund till generella påståenden som ska 

besvara forskningsfrågorna tillförlitligt. För att höja tillförlitligheten så mycket som möjligt, ett 

lågt antal respondenter till trots, så kvalitetssäkrades denna kvantitativa forskning genom 

validering av data. Detta innebar att data skulle registreras med exakthet, att data 

överensstämde med undersökningssyftet, samt att slutsatser som härleddes från dataanalysen 

var korrekta (Denscombe, 2009). För att data som samlades in från enkätundersökningen skulle 

betraktas som validerad och inneha en hög reliabilitet utfördes tre kvalitetssäkringar. Den första 

var att söka efter konsistenta svarsmönster och titta efter överensstämmelser i data 

beträffande liknande svar av respondenter med liknande profil (Denscombe, 2009). Det 

placerades även ut en kontrollfråga för att se om respondenten besvarade en liknande fråga på 
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samma sätt. Den andra var att jämföra resultaten med liknande forskningsfynd för att se om 

resultaten hade kunnat tillämpas lika bra i andra kontexter. Den tredje och sista var att betänka 

huruvida konkurrerande teorier gav en bättre förklaring till data, för att på så sätt överväga om 

analysen var korrekt (ibid). 

  

1.6.8 Forskningsetik 
Studien ansågs inte innehålla ett ämne eller frågor som kunde vara känsliga eller uppfattas som 

stötande för respondenten. Det fanns en text på enkäten som informerade om syftet med 

undersökningen. Deltog respondenten i undersökningen genom att göra enkäten ansågs detta 

vara synonymt med att lämna samtycke till att delta. All information som insamlades genom 

undersökningen behandlades konfidentiellt, och det var inte möjligt att identifiera enskilda 

individer med tillhörande svar.  

 

2. Resultat 

Enkätundersökningen publicerades på Facebook för totalt 1302 personer. Länken till formuläret 

delades även av fyra personer med cirka 1700 vänner totalt. Sammanlagt publicerades 

enkätundersökningen för ungefär 3000 människor på Facebook, dock inte 3000 unika individer 

då ursprungspubliceringen hade många gemensamma vänner med personerna som delade 

länken. Bortsett från detta medverkade 52 personer i undersökningen vilket gav ett externt 

bortfall på cirka 2947 personer och 0 interna bortfall. 

 

2.1 Musikfestivaler i Sverige 
För att inte exkludera potentiella respondenter så baserades valet angående vilka 

musikfestivaler i Sverige som skulle undersökas på vilka som omnämndes av respondenterna i 

enkätundersökningen. Som resultat blev 26 olika musikfestivaler i Sverige valda och dessa listas 

på följande sida i tabell 1. 
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Tabell 1. Musikfestivaler i Sverige som omfattas av undersökningen. 

FESTIVALNAMN FESTIVALFORMAT OCH INNEHÅLL 
POPULARITET I 

SOCIALA 
MEDIER 

Way Out West                 
(8 respondenter) 

En tredagars musikfestival som arrangeras i Göteborg under augusti. Festivalen 
startade 2007 och hade senast omkring 30 000 besökare per dag. Musikgenren är 
blandad och festivalen kompletteras även med kvällskonceptet Stay Out West som 
arrangeras på klubbar runt om i staden.1 

Facebook:         
98 826 gillar.         
Instagram:        
21 500 följer. 

Piteå Dansar och Ler     
(7 respondenter) 

En flera dagars stadsfestival som arrangeras i Piteå under juli. Festivalen hölls första 
gången 1961 men har varit ett årligt evenemang sedan 1990. Utbudet utformas efter 
besökarnas önskemål och innehåller dans, musik, tivoli, tävlingar, marknader och 
annat. Musikgenren är blandad2 och 2012 hade festivalen totalt 20 000 besökare.3   

Facebook: 8 995 
gillar.         
Instagram: 779 
följer. 

Bråvalla Festival             
(4 respondenter) 

En tredagars musikfestival som arrangeras utanför Norrköping under slutet av juni till 
början av juli. Festivalen har hållt på sedan 2013 och säger sig vara Sveriges största 
med omkring 50 000 besökare, om antalet är per dag eller totalt framgår dock inte. 
Musikgenren är blandad.4 

Facebook:       
113 659 gillar.          
Instagram:        
21 000 följer. 

Sweden Rock Festival    
(4 respondenter) 

En fyra dagars musikfestival som arrangeras utanför Sölvesborg i Blekinge under juni. 
Festivalen har arrangerats sen 1992 men då under annat namn. Idag har den omkring 
33 000 besökare per dag och musikgenren är en blandning av klassisk rock, hårdrock, 
metal och blues.5 

Facebook:       
144 687 gillar.         
Instagram:         
16 500 följer. 

Into The Valley               
(3 respondenter) 

En tredagars musikfestival som arrangeras i kalkstensbrottet Dalhalla, Rättvik, under 
juli. Festivalen gjorde succé för första gången 2015 med 4000 besökare och planerar 
att fortsätta som ett årligt evenemang. Musikgenren är elektronisk.6 

Facebook:         
53 905 gillar.          
Instagram: 2 534 
följer. 

Krökbacken Festival  
(2 respondenter) 

En tredagars musikfestival som arrangeras utanför Leksand under augusti. Det är en 
liten festival som bara släpper 800 biljetter och musikgenren är rock. Festivalen har 
arrangerats sedan 2000.7 

Facebook: 3 146 
gillar.         
Instagram: Finns 
ej. 

Malmöfestivalen           
(2 respondenter) 

En åtta dagars stadsfestival som arrangeras i Malmö under augusti. Festivalen är 
gratis och känd för sitt jämställdhets- och miljöengagemang. Den har arrangerats 
sedan 1985 och bjuder bland annat på en årlig kräftskiva, danstävlingar, debatter, 
modevisningar, mat och musik.8 

Facebook:          
41 184 gillar.                
Instagram: 2 306 
följer. 

Popaganda                      
(2 respondenter) 

En tvådagars musikfestival som hålls på Eriksdalsbadet, Stockholm, under augusti. 
Festivalen har arrangerats sedan 2002 och slog publikrekord 2013 med 12 000 
besökare totalt. Musikgenren är pop.9 

Facebook:         
20 937 gillar.         
Instagram: 4 950 
följer. 

Storsjöyran                     
(2 respondenter) 

En tvådagars musikfestival som kompletteras med en tio dagar lång stadsfestival med 
olika aktiviteter i Östersund under juli. Festivalen har arrangerats sedan 1983 och 
musikgenren är blandad.10 2013 rapporterades festivalen ha 39 000 besökare totalt.11 

Facebook:         
24 510 gillar.         
Instagram: 1 881 
följer. 

                                                      
1 https://www.festicket.com/festival/way-out-west-2015/  
2 https://wip.pitea.se/Besokare/Evenemang/Produkt/?lang=&TLp=403217  
3 http://www.nsd.se/nyheter/luleakalaset-uppe-for-diskussion-7074652.aspx  
4 http://www.bravallafestival.se/festivalguiden/  
5 http://www.swedenrock.com/en/festival/about-the-festival/what-is-the-sweden-rock-festival  
6 https://www.festicket.com/festival/into-the-valley-2016/  
7 http://soffta.nu/event/krokbacken-festival-2016/  
8 http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Festivaler--utomhusnojen/Malmofestivalen.html  
9 http://www.festivalrykten.se/popaganda-bevisar-att-det-gar-att-gora-en-popfestival-2013/  
10 http://storsjoyran.se/om-yran/  
11 http://www.dn.se/kultur-noje/musik/fler-besokare-pa-storsjoyran-i-ar/  

https://www.festicket.com/festival/way-out-west-2015/
https://wip.pitea.se/Besokare/Evenemang/Produkt/?lang=&TLp=403217
http://www.nsd.se/nyheter/luleakalaset-uppe-for-diskussion-7074652.aspx
http://www.bravallafestival.se/festivalguiden/
http://www.swedenrock.com/en/festival/about-the-festival/what-is-the-sweden-rock-festival
https://www.festicket.com/festival/into-the-valley-2016/
http://soffta.nu/event/krokbacken-festival-2016/
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Festivaler--utomhusnojen/Malmofestivalen.html
http://www.festivalrykten.se/popaganda-bevisar-att-det-gar-att-gora-en-popfestival-2013/
http://storsjoyran.se/om-yran/
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/fler-besokare-pa-storsjoyran-i-ar/
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Trästockfestivalen        
(2 respondenter) 

En tvådagars stadsfestival som hålls i Skellefteå under juli. Festivalen startade 1991 
och bjuder på både musik och kultur.12 2011 hade festivalen sammanlagt 34 000 
besökare.13 

Facebook: 8 007 
gillar.         
Instagram: 923 
följer. 

Backafestivalen             
(1 respondent) 

En tre dagars kulturfestival som arrangeras i Österlen under juli. Festivalen startade 
2005 för att skapa en mötesplats för de tre grundpelarna musik, mat och miljö. 
Musikgenren är folkmusik.14 

Facebook:  2 306 
gillar.       
Instagram: 600 
följer. 

Camp Cosmic                 
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival med konstinslag som brukar hållas i Gnesta under under 
juli. Festivalen startade 2011 och musikgenren är elektroniskt.15 

Facebook: 201 
gillar.       
Instagram: 322 
följer. 

Frukta Inte Skogen       
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som arrangeras i Dalsland under juli. Festivalen startade 
2014 som en motreaktion på alla stora festivaler och satsar istället på en familjär och 
intim stämning. Musikgenren är psykadelisk rock.16 

Facebook: 603 
gillar.       
Instagram:  Finns 
ej. 

Klusterfestivalen           
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival som hålls i Luleå under september. Festivalen som 
arrangerats av föreningen Kluster sedan 2011 jobbar för att lyfta Norrbottens 
konstmusik.17 

Facebook och 
Instagram finns 
ej. 

Luleå Hamnfestival      
(1 respondent) 

En fyra dagars stadsfestival som hålls i Luleå under juli. Festivalen har arrangerats 
sedan 2013 med varierande musikgenrer. Förutom musiken så finns det en uppsjö 
med aktiviteter för besökarna att göra.18 

Facebook: 7 725 
gillar.       
Instagram: 461 
följer. 

Musikens makt              
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som arrangeras i Luleå under augusti. Festivalen har hållt 
på sedan 2010 och är gratis. Musikgenren är pop och fokus ligger på jämställdhet 
med många kvinnlig artister.19 

Facebook: 4 572 
gillar.       
Instagram: 526 
följer. 

New Directions             
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som arrangeras i Piteå under maj. Festivalen startade 
2013 och inriktar sig på nyskriven konstmusik.20 

Facebook och 
Instagram finns 
ej. 

Peace and Love              
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival som hålls i Borlänge under juli. Festivalen startades 1999 
och gick från att vara Sveriges största festival till att gå i konkurs 2013. Då tog en 
ideell förening över arrangemanget och har hållt i festivalen sedan dess.21 
Musikgenren är blandad.22 

Facebook:         
66 956 gillar.        
Instagram: 1 461 
följare. 

Psykjunta                       
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som hålls i Småland under juni. Festivalen startade 2013 
men tar en paus i år för att återkomma 2017.23 Musikgenren är folkmusik av 
psykadelisk karaktär.24 

Facebook: 4 109 
gillar.       
Instagram: 923 
följare. 

                                                      
12 http://trastockfestivalen.se/festivalinfo/  
13 http://www.festivalinfo.se/article/traestockfestivalen-presenterar-sina-foarsta-artister  
14 http://www.backafestivalen.se/index.php/om-backafestivalen  
15 http://campcosmic.com/?q=about  
16 http://hymn.se/2015/06/29/frukta-inte-skogen-ar-en-motreaktion/  
17 http://lulea.gratistidning.com/evenemang/klusterfestivalen  
18 http://luleahamnfestival.se/  
19 http://musikensmakt.se/festivalinfo-2/  
20 http://www.newdirections.se/new-directions/  
21 http://www.dn.se/kultur-noje/litet-format-ska-radda-peace-love/  
22 http://peaceandlove.se/  
23 https://www.facebook.com/psykjunta/info?tab=page_info  
24 http://gaffa.se/Festivalguide/festival/1037  

http://trastockfestivalen.se/festivalinfo/
http://www.festivalinfo.se/article/traestockfestivalen-presenterar-sina-foarsta-artister
http://www.backafestivalen.se/index.php/om-backafestivalen
http://campcosmic.com/?q=about
http://hymn.se/2015/06/29/frukta-inte-skogen-ar-en-motreaktion/
http://lulea.gratistidning.com/evenemang/klusterfestivalen
http://luleahamnfestival.se/
http://musikensmakt.se/festivalinfo-2/
http://www.newdirections.se/new-directions/
http://www.dn.se/kultur-noje/litet-format-ska-radda-peace-love/
http://peaceandlove.se/
https://www.facebook.com/psykjunta/info?tab=page_info
http://gaffa.se/Festivalguide/festival/1037
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Sónar Stockholm           
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som startades i Barcelona men som har spridit sig till 
andra storstäder som Stockholm. Festivalen hålls i februari och musikgenren är 
elektronisk.25 

Facebook:          
11 958 gillar.       
Instagram: 517 
följer. 

Stockholm Love Affair     
(1 respondent) 

En tvådagars musikfestival som startade i år, 2016. Festivalen hålls under april och 
musikgenren är elektronisk. Bakom festivalen ligger delvis samma arrangör som till 
Into The Valley.26 

Facebook: 6 042 
gillar.       
Instagram: 659 
följer. 

Stockholm Music & 
Arts                                   
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival med konstinslag som arrangeras i juli av Luger som även 
ligger bakom Way Out West och Popaganda. Festivalen startade 2012 och har ett 
fåtal men högklassiga musikuppträdanden med blandade genrer.27 

Facebook:         
27 629 gillar.        
Instagram: 933 
följer. 

The Island Festival            
(1 respondent) 

En endagsfestival som arrangeras i Karlstad under augusti. Festivalen startade 2015 
och musikgenren är blandad.28 

Facebook: 8 143 
gillar.       
Instagram: 2 200 
följer. 

Uddevalla Solid 
Sound                           
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival som hålls i Uddevalla under juni. Festivalen firar i år 
femårsjubileum då den startade 2011. Musikgenren är blandad med överhängande 
svenska artister.29 

Facebook:         
11 519 gillar.       
Instagram: 1 626 
följer. 

Urkult                               
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival som hålls i Näsåker, Sollefteå, under juni. Festivalen har 
arrangerats sedan 1995 och innehåller förutom musik även dans och poesi. 
Musikgenren är världsmusik.30 

Facebook: 9 528 
gillar.       
Instagram: 313 
följer. 

Öland Roots                    
(1 respondent) 

En tredagars musikfestival som arrangeras på Öland under juli. Festivalen startade 
2004 då unga ölandsbor var upprörda över att det inte fanns musik- och 
kulturarrangemang för de unga. Musikgenren är reagge.31 

Facebook:         
11 099 gillar.       
Instagram: 2 750 
följer. 

Respondenter: 52 Musikfestivaler: 26  

 

Tabell 1. består av fyra kolumner som beskriver hur många respondenter som valde en viss 

musikfestival, namnet på festivalen, festivalformatet och hur många som gillar och följer 

festivalen i sociala medier. I den sistnämnda kolumnen valdes Facebook och Instagram för att 

dessa utmärkte sig som de två mest populära medierna i enkätundersökningen vilket därför gör 

de mest intressanta. För att det skulle räknas som att festivalen hade en Facebook eller 

Instagram så skulle dessa konton vara specifikt registrerade under musikfestivalen. 

Klusterfestivalen och New Direction hade endast en Facebookgrupp för föreningen eller 

arrangörerna bakom festivalen vilket i det här fallet inte räknades. Sweden Rock Festival är den 

musikfestival som flest personer gillar på Facebook, 144 687 stycken, och Way Out West är den 

musikfestival som har flest Instagramföljare med omkring 21 500 stycken. Musikfestivalerna 

                                                      
25 https://sonarstockholm.com/en/pg/what-is-sonar  
26 https://www.facebook.com/events/1672536416351994/  
27 http://gaffa.se/Festivalguide/festival/1041/Stockholm+Music+%26+Arts  
28 http://www.theislandfestival.se/information.html  
29 http://www.uddevallasolidsound.se/  
30 http://www.urkult.se/in-english/  
31 http://www.olandroots.com/en/info/  

https://sonarstockholm.com/en/pg/what-is-sonar
https://www.facebook.com/events/1672536416351994/
http://gaffa.se/Festivalguide/festival/1041/Stockholm+Music+%26+Arts
http://www.theislandfestival.se/information.html
http://www.uddevallasolidsound.se/
http://www.urkult.se/in-english/
http://www.olandroots.com/en/info/
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som är med i undersökningen arrangeras runt om i hela landet, har olika storlekar och spelar 

olika musikgenrer. 

 

2.2 Enkätundersökningen 
Av de 52 respondenter som deltog i enkätundersökningen var 26 män och 26 kvinnor vilket gav 

en exakt jämn könsfördelning. Åldersfördelningen var mindre jämn då 30 personer som svarade 

var mellan 15 – 24 år. 20 personer var mellan 25 – 34 år och, och två personer var äldre än 34 

år, se figur 2. 

 

Åldersfördelning i enkätundersökningen. 

 

Figur 1. Åldersfördelning i enkätundersökningen. 

 

För att få fram respondenternas helhetsuppfattning om musikfestivalen fick de gradera 

huruvida de hade en negativ eller positiv uppfattning på en 10-gradig skala där 1 stod för 

mycket negativ och 10 stod för mycket positiv. Resultatet visade att majoriteten av 52 

respondenter hade en positiv helhetsuppfattning av musikfestivalen de besökt. Närmare 44 

stycken hade en mer eller mindre positiv uppfattning medan 8 stycken hade en mer eller 

mindre negativ uppfattning av musikfestivalen. För att få fram huruvida en eventuell interaktion 

i sociala medier hade påverkat denna uppfattning delades respondenterna upp i två kategorier, 

de som hade haft en digital interaktion och de som inte hade haft en digital interaktion med 

musikfestivalen. De flesta respondenter ansåg sig ha haft en digital interaktion med 

musikfestivalen de valt. 41 personer hade interagerat med musikfestivalen i sociala medier och 

11 personer hade inte det. Av de 11 personer som inte hade interagerat så var 10 män och en 

kvinna. Graderingen av musikfestivalerna som de gjorde visade ingen korrelation mellan ålder 

eller festivaler. Medelvärdet av helhetsuppfattningen om musikfestivaler för de utan interaktion 

blev 6,9, alternativt 7 i medianvärde. Detta gav en måttligt positiv helhetsuppfattning. Av de 41 

personer som ansåg sig ha haft en digital interaktion så var 25 kvinnor och 16 män. Graderingen 
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av musikfestivalerna visade ingen korrelation mellan kön, ålder eller festivaler. Medelvärdet av 

helhetsuppfattningen för de med interaktion blev 7,4, alternativt 8 i medianvärde. Detta visade 

att de som hade haft en interaktion i sociala medier hade fått en ökad positiv bild av 

musikfestivalen jämfört med de som inte hade haft en interaktion. Detta illustreras i figur 3 och 

4. 

 

Figur 3. Besökarnas helhetsuppfattning av en musikfestival som de inte hade haft en interaktion med i sociala 

medier. 

 

 

Figur 4. Besökarnas helhetsuppfattning av en musikfestival som de hade haft en interaktion med i sociala medier. 
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Av 52 respondenter så ville totalt 44 stycken besöka festivalen igen och 8 stycken ville inte 

detta. För att återigen urskilja huruvida den digitala interaktionen eventuellt hade påverkat 

viljan så delades respondenterna upp i två grupper. Av de som inte hade haft en interaktion 

med musikfestivalen i sociala medier så ville 10 ändå besöka festivalen igen och en ville inte 

detta, denna person hade besökt Piteå dansar och ler. Av respondenterna som hade haft en 

interaktion så ville 34 gå igen och 7 ville inte detta, tre av dessa hade besökt Piteå dansar och 

ler. En majoritet av de som inte ville besöka festivalen igen hade besökt Piteå dansar och ler, 

oavsett om de hade haft en interaktion i sociala medier eller inte.  

 Av 52 respondenter så ville totalt 43 rekommendera musikfestivalen till andra, medan 9 

inte ville detta. Av de 11 som inte hade haft en digital interaktion så ville 9 rekommendera 

festivalen till andra och två ville inte detta, båda dessa hade besökt Piteå dansar och ler. Av de 

41 personer som hade haft en digital interaktion så ville 35 rekommendera och 6 ville inte detta, 

tre av dessa hade besökt Piteå dansar och ler. Även här syntes en korrelation mellan oviljan att 

rekommendera och festivalen Piteå dansar och ler, oavsett om de hade haft en interaktion i 

sociala medier eller inte. 

 Av de 41 personer som hade haft en digital interaktion så hade hela 40 delvis haft det 

genom Facebook. 26 genom festivalens hemsida, 18 genom Instagram och 16 genom Spotify. 4 

personer ansåg sig ha haft en interaktion genom ett socialt nätverk som inte presenterades i 

enkätundersökningen, se figur 5. 

Figur 5. Sociala medier där interaktion mellan besökare och musikfestival ägde rum. 

 

De 41 personer som hade haft en digital interaktion graderade huruvida den digitala 

interaktionen hade påverkat deras helhetsuppfattning av musikfestivalen, se figur 6. 10 

personer ansåg att interaktionen hade påverkat deras uppfattning mer eller mindre negativt, 

medan 31 stycken ansåg att de påverkades mer eller mindre positivt. Bland de festivaler som 

fick lägst betyg gällande påverkan på uppfattningen genom digital interaktion var två festivaler 
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omnämnda fler än en gång, Piteå dansar och ler samt Sweden Rock Festival. De festivaler som 

fick högst betyg gällande påverkan genom interaktion var Way Out West och Bråvalla. 

 

Figur 6. Hur besökarnas helhetsuppfattning av en musikfestival påverkades av interaktion i sociala medier. 

 

Av 41 personer som hade haft digital interaktion ansåg 21 att den inte hade påverkat deras vilja 

att besöka igen men att de ville göra detta ändå, medan 6 personer menade att den inte hade 

påverkat deras vilja att besöka igen och att de inte heller ville detta. 13 personer ansåg att den 

digitala interaktionen hade påverkat deras vilja till att vilja besöka festivalen igen, medan en 

person ansåg att interaktionen hade motverkat hens vilja att besöka festivalen igen. Totalt 

ansåg 27 personer att interaktionen inte hade påverkat deras vilja att besöka igen, medan 14 

ansåg att den hade det, se figur 7. 
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Den digitala interaktionens påverkan på viljan att besöka igen. 

 

Figur 7. Antal respondenter som ansåg att den digitala interaktionen (inte) påverkade deras vilja att besöka 

musikfestivalen igen. 

 

Av 41 personer som hade haft digital interaktion ansåg 25 personer att den inte hade påverkat 

deras vilja att rekommendera musikfestivalen men att de ville göra detta ändå, medan 6 

personer ansåg att den inte hade påverkat deras vilja att rekommendera och att de inte heller 

ville detta. 10 personer menade att interaktionen hade påverkat deras vilja till att vilja 

rekommendera festivalen till andra. Totalt ansåg 31 personer att interaktionen inte påverkade 

deras vilja att rekommendera, medan 10 ansåg att den hade det, se figur 8. 

 

Den digitala interaktionens påverkan på viljan att rekommendera till andra. 

 

Figur 8. Antal respondenter som ansåg att den digitala interaktionen (inte) påverkade deras vilja att rekommendera 

musikfestivalen till andra. 
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2.3 Enskilda musikfestivaler 
Några musikfestivaler valdes av flera respondenter vilket möjliggjorde en jämförelse 

sinsemellan. Way Out West valdes av 8 besökare och gav därmed mest data för en 

musikfestival. 4 av respondenterna var kvinnor och 4 var män, och det rådde en korrelation 

mellan en mer positiv uppfattning av festivalen och kvinnorna. Av de 8 som hade besökt Way 

Out West så hade alla haft en interaktion med festivalen i sociala medier, alla ville även besöka 

den igen samt rekommendera den. Det totala medelvärdet av helhetsuppfattningen om 

festivalen blev 8,1 av 10 vilket gav en rätt så positiv bild av festivalen. Det totala medelvärdet av 

helhetsuppfattningen efter den digitala interaktionen blev 8,2 vilket också var positivt och ligger 

i samklang med uppfattningen från början. 3 av 8 besökare menade att den digitala 

interaktionen hade påverkat deras vilja att besöka festivalen igen samt att rekommendera den. 

Men majoriteten ansåg att de ville besöka den igen och rekommendera den till andra oavsett 

interaktionen i sociala medier. De sociala medier som användes mest av besökarna var 

Facebook och Spotify. 

 Piteå dansar och ler valdes av 7 besökare varav två inte hade haft någon interaktion med 

festivalen i sociala medier. Av de som hade haft interaktion så ville 3 av 5 varken besöka 

festivalen igen eller rekommendera den. Alla ansåg att interaktionen inte hade haft någon 

påverkan på viljan att besöka den igen eller rekommendera den förutom en person som 

menade att den hade påverkat hen till att vilja gå igen. Det totala medelvärdet av 

helhetsuppfattningen blev 5 vilket gav en lite negativ bild av festivalen. Det totala medelvärdet 

av helhetsuppfattningen efter interaktionen blev 5,6 vilket var neutralt då det ligger emellan lite 

negativt och lite positivt. Det sociala mediet som hade använts mest av besökarna var Facebook.  

 Bråvalla Festival valdes av 4 besökare varav alla hade haft interaktion i sociala medier. 

Alla respondenter ville besöka festivalen igen samt rekommendera den till andra, och alla ansåg 

även att denna vilja inte hade påverkats av den digitala interaktionen. Det totala medelvärdet 

av helhetsuppfattningen blev 8 vilket var rätt så positivt. Efter interaktionen blev det totala 

medelvärdet 8,5 vilket också var positivt. Det sociala mediet som hade använts mest var 

Facebook. 

 Sweden Rock Festival valdes av 4 besökare varav alla hade haft interaktion i sociala 

medier. Alla respondenter var män och alla ville besöka festivalen igen samt rekommendera 

den. Endast en person menade att den digitala interaktionen hade påverkat honom till att vilja 

besöka festivalen igen. Det totala medelvärdet av helhetsuppfattningen blev 8,7 vilket närmade 

sig en väldigt positiv bild av festivalen. Efter interaktionen blev dock det totala medelvärdet 6,2 

vilket var en mindre positiv uppfattning. Det sociala mediet som hade använts mest var 

Facebook. 
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2.4 Sammanfattning resultat 
På forskningsfråga 1 så är svaret att interaktionen i sociala medier har påverkat majoriteten av 

besökarnas uppfattning i en väldigt positiv riktning. Detta eftersom 31 av 41 personer hade 

svarat att interaktionen hade påverkat deras helhetsuppfattning på ett mer eller mindre positivt 

sätt, och majoriteten av dessa hade graderat med 9:or och 10:or vilket är väldigt och mycket 

positivt. Medelvärdet av deras helhetsuppfattning blev 7,4 på en skala där 1 är mycket negativt 

och 10 är mycket positivt. De som inte hade haft någon interaktion med musikfestivalen i 

sociala medier hade graderat sin helhetsuppfattning mer negativt än de som hade haft en digital 

interaktion. Medelvärdet för deras helhetsuppfattning blev 6,9 vilket är mindre positivt och ger 

en skillnad på 0,5 i medelvärde, eller 1 i medianvärde. 

 På forskningsfråga 2 är svaret att interaktionen i sociala medier inte har påverkat 

majoritetens vilja att besöka festivalen igen. Detta eftersom 27 personer ansåg att interaktionen 

inte hade påverkat deras vilja att besöka festivalen igen alls, medan 14 personer ansåg att den 

hade det. 13 av dessa 14 menade att interaktionen hade påverkat dem till att vilja besöka 

festivalen igen, medan en person menade att den hade gjort att personen inte ville besöka 

festivalen igen. Detta var dock rimligtvis fel ikryssat då tidigare svar angav att personen visst 

ville besöka festivalen igen samt att graderingen av festivalen var satt i en högt positiv riktning. 

 På forskningsfråga 3 är svaret att interaktionen i sociala medier inte har påverkat 

majoritetens vilja att rekommendera festivalen till andra. Detta eftersom 31 personer ansåg att 

interaktionen inte hade påverkat deras vilja att rekommendera musikfestivalen till andra alls, 

medan 10 personer menade att den hade det och att de därför ville rekommendera den till 

andra. 

 

3. Diskussion 

3.1 Arbetets kvalitet 
En rad kvalitetssäkringar utfördes för att förhöja arbetets kvalitet. Dessa var att ha minst 30 

respondenter i enkätundersökningen, vilket uppnåddes med 52 deltagare. En eftersökning av 

konsistenta svarsmönster, bland annat med hjälp av kontrollfrågor. Jämföra resultatet med 

liknande forskningsfynd samt överväga konkurrerande teorier till varför resultatet blev som det 

blev. Det fanns dock en rad förbättringsområden. Även om 52 respondenter ansågs ge en 

tillräckligt stor datamängd för att kunna göra generella påståenden som besvarar 

forskningsfrågorna inom den begränsade tiden och studiestorleken, så hade ett högre antal 

kunnat göra resultatet mer tillförlitligt. Exempelvis hade kategorin som inte hade interagerat 

med en musikfestival behövts vara större för att kunna göra en rättvis jämförelse med kategorin 

som hade interagerat. Ett högt externt bortfall på 2947 personer kan bero på att en publicering 

av en status eller ett inlägg på Facebook inte garanterar att alla 3000 personer nås av denna 

publicering. Även om genomsnittsanvändaren anses ha 130 vänner så är det många som har 
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betydligt fler vänner än så och risken att ett inlägg eller en status försvinner i flödet är stort. En 

annan faktor är att undersökningen var på svenska och därför exkluderade alla icke-

svensktalande, samt att kravet för att delta var att respondenten skulle ha besökt en 

musikfestival i Sverige det senaste året. De som deltog i enkätundersökningen var inte ett 

representativt tvärsnitt av populationen sett till ålder, däremot var det en jämn könsfördelning. 

Dock eftersom majoriteten av de som svarat var mellan 15-34 år, som matchar de vanligaste 

åldersgränserna och därmed målgrupperna för svenska musikfestivaler så anses inte detta ha 

haft en relevant påverkan på resultatet. 

 En kvalitetssänkande miss i arbetet var att begreppet sociala medier specificerades innan 

enkätundersökningen utfördes genom att urskiljas från massmedier på grund av att innehållet 

produceras av användarna och tillåter kommunikation genom text, bilder eller ljud. Trots detta 

inkluderas musikfestivalens hemsida som ett alternativ för forum där digital interaktion skett då 

Hudson et al. (2014) hade detta i sin undersökning. Men enligt definitionen av sociala medier i 

denna rapport borde detta alternativ ha uteslutits vilket hade förändrat rangordningen av 

sociala medier som besökarna utnyttjade i interaktionen med musikfestivaler. Listan borde då 

ha blivit: 1. Facebook, 2. Instagram, 3. Spotify, 4. Youtube, 5. Snapchat och Twitter, men blev 

istället: 1. Facebook, 2. Festivalens hemsida, 3. Instagram, 4. Spotify, 5. Youtube, vilket är en 

aning annorlunda. Hade festivalens hemsida exkluderats som ett alternativ hade det dock inte 

förändrat resultatet angående antal respondenter som hade interagerat digitalt respektive de 

som inte hade det, eftersom att alla som ansåg sig ha haft en interaktion genom hemsidan 

också hade interagerat genom andra nätverk. Detta är en viktig aspekt att poängtera eftersom 

det hade kunnat förändra resultatet angående medelvärdet av de två kategoriernas 

helhetsuppfattningar om festivalerna, men det gör det alltså inte. Det var också fyra 

respondenter som ansåg att det saknades alternativ för sociala medier där de hade haft sin 

interaktion. Detta kunde ha varit medier som inte heller skulle ha matchat definitionen av 

sociala medier som gjorts i arbetet. Men eftersom alla dessa fyra hade interagerat genom 

nätverk som fanns som alternativ också, så hade inte heller detta påverkat antal respondenter i 

respektive kategori.  

 Forskningsfynden anses ha en acceptabel nivå av reliabilitet då samma resultat bör 

uppstå igen om en ny mätning görs under samma förhållanden. Detta stöttas av att tidigare 

forskning inom sociala mediers påverkan har haft liknande resultat. Däremot anses resultatet ha 

en lägre validitet, delvis på grund av att musikfestivalernas hemsidor inkluderades som ett 

socialt medie trots att detta inte matchade definitionen som fanns i arbetet. Samt att 

uppfattningen om en musikfestival bara mättes i variabler som negativ och positiv i 

enkätundersökningen och därmed bara skrapade på ytan av hur interaktionen faktiskt 

påverkade besökarnas uppfattning om musikfestivalerna. En högre validitet hade kunnat 

uppnås om alternativ för olika känslor och motiv bakom uppfattningarna hade inkluderats. Det 

hade även skapat en högre tillförlitlighet i svaren då respondenten hade tvingats överväga sitt 
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svar på en djupare nivå. Detta hade kunnat öka uppfattningen om att respondenten besitter 

den goda självinsikt som denna enkätundersökning kräver för att få tillförlitliga svar. 

 

3.2 Resultatdiskussion 
Precis som problemformuleringen förutspådde så råder det en viss skillnad i vilka sociala medier 

som används i olika kulturer. I Hudson et al. (2014) så fick 423 respondenter lista vilka sociala 

medier de hade använt i sin interaktion med musikfestivaler; 1. Festivalens hemsida, 2. 

Facebook, 3. Youtube, 4. Twitter, 5. Google+. I enkätundersökningen som gjordes för denna 

studie så framgick det att det delvis är andra nätverk som föredras i Sverige; 1. Facebook, 2. 

Festivalens hemsida, 3. Instagram, 4. Spotify, 5. Youtube. Facebook är fortfarande överst som 

det mest populära mediet och Instagram är en stark tvåa förutsatt att festivalens hemsida inte 

räknas som ett socialt medie. I den amerikanska undersökningen av Hudson et al. (2014) fanns 

inte Instagram med överhuvudtaget på listan över de 12 mest frekvent använda medierna. 

Spotify omnämndes inte heller och Youtube, Twitter samt Google+ som är populärt i USA är inte 

alls lika populärt i Sverige när det gäller interaktion mellan besökare och musikfestivaler. Findahl 

och Davidsson (2015) menar att Facebook och Instagram är de populäraste sociala nätverken 

hos internetanvändare i Sverige. Denna studie bevisar att detta gäller även inom interaktion 

mellan musikfestival och besökare. I ett större perspektiv är detta av vikt för upplevelsebaserad 

marknadsföring och varumärkesupplevelser eftersom detta avgör vilka sociala nätverk som 

musikfestivalerna ska använda sig av när de vill interagera med sina gäster. 

 Syftet med denna forskningsrapport var att undersöka hur musikfestivalers interaktioner 

med konsumenter genom sociala medier påverkar deras uppfattning om musikfestivalerna. 

Resultatet för F1 påvisade att majoriteten av respondenternas uppfattning om 

musikfestivalerna hade påverkats i en positiv riktning på grund av interaktionen. Det bevisade 

också att de som inte hade haft en interaktion hade en mindre positiv helhetsuppfattning av 

musikfestivalen med en skillnad på 0,5 i medelvärde. Detta skulle kunna innebära samma 

slutsats som för Hudson et al. (2014), att musikfestivaler som använder sig av sociala medier för 

att interagera med sina besökare har en direkt positiv effekt på hur besökarna upplever deras 

varumärke, samt att uppfattningen om ett varumärke kommer att förbättras (försämras) hos 

kunder som (inte) engagerar sig i interaktioner genom sociala medier. Men eftersom kategorin 

respondenter utan digital interaktion bara var 11 personer, jämfört med kategorin 

respondenter med digital interaktion som var 41 personer, så är det inte statistiskt tillförlitligt 

att dra denna slutsats. För att göra detta hade det behövts fler personer som inte hade haft 

någon digital interaktion och graderat festivalen de besökt i en negativ riktning. En annan 

betydande faktor är att enkätundersökningen inte gick tillräckligt på djupet för att kunna antyda 

att det var den digitala interaktionen som varit avgörande för den positiva uppfattningen, den 

kunde lika gärna ha förstärkts av att musikfestivalen var så bra i sig. Detta argument stärktes när 

festivaler som hade besökts av flera respondenter undersöktes närmre. Alla Way Out West’s 
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och Bråvallas besökare hade interagerat med festivalerna i sociala medier och alla hade en 

ganska positiv helhetsuppfattning. Men båda dessa festivaler är väldigt framgångsrika i Sverige, 

vilket även speglades av det faktum att de hade flest Instagramföljare av alla festivaler som 

ingick i undersökningen, vilket därmed skulle kunna varit en rimlig förklaring till den positiva 

uppfattningen hos besökarna. Ett annat exempel är att det både fanns de som hade interagerat, 

och de som inte hade interagerat, med Piteå dansar och ler i sociala medier, men alla hade 

fortfarande en ganska negativ bild av festivalen. Samt att alla som hade besökt Sweden Rock 

Festival hade en väldigt positiv bild av festivalen, men en mycket mindre positiv bild av hur den 

digitala interaktionen hade påverkat denna helhetsuppfattning. Båda dessa fall bevisar att 

interaktionen inte var avgörande för en positiv helhetsbild av festivalen. Eftersom en 

varumärkesupplevelse kan uppstå under interaktion i sociala medier såväl som under 

konsumtion av upplevelsen går det att dra slutsatsen att Way Out West och Bråvalla har lyckats 

med båda dessa, Piteå dansar och ler har misslyckats med båda dessa, och Sweden Rock Festival 

har lyckats med konsumtionsupplevelsen men misslyckats med interaktionsupplevelsen av 

varumärket online. Dock enligt Hudson och Hudson (2013) samt Fahy och Jobber (2012) 

definition av en positiv varumärkesupplevelse som innebär återköp och rekommendationer av 

kunden så innebär det att Sweden Rock Festival har lyckats ändå trots besökarnas missnöje med 

den digitala interaktionen eftersom alla ville besöka festivalen igen samt rekommendera den. 

Alla dessa indikationer för enskilda festivaler baseras dock på svar från mellan 4-8 respondenter 

vilket även där gör att det inte är helt statistiskt tillförlitligt.  

 Både F2 och F3 förlitade sig helt på respondenternas självinsikt och förmågan att kunna 

härleda upphovskällan till viljan. Detta är svårt eftersom det inte alltid är möjligt att veta 

varifrån viljan till något uppstår. En tydlig majoritet ansåg dock att den digitala interaktionen 

inte låg till grund för deras vilja till återbesök och rekommendation. Detta kan vara bevis för att 

uppfattningen om, och upplevelsen av, en festival har en större och mer avgörande betydelse 

för viljan att besöka igen samt rekommendera till andra än vad den digitala interaktionen har. 

Återigen stöttas detta av att majoriteten av de som besökt Piteå dansar och ler varken ville 

återbesöka eller rekommendera festivalen oavsett den digitala interaktionen. Men det kan 

återigen också vara bevis för att musikfestivalen inte har gjort sin varumärkesupplevelse online 

tillräckligt bra för att påverka besökarna i vissa riktningar.  

   

4. Slutsats 

Forskningsresultatet från denna rapport stödjer samma slutsats som från tidigare forskning som 

menar att uppfattningen om ett varumärke kommer att förbättras (försämras) hos kunder som 

(inte) engagerar sig i interaktioner genom sociala medier (Hudson et al., 2014). Men på grund av 

att kategorin respondenter som inte har haft interaktion med festivaler i sociala medier förlitar 

sig på svar från endast 11 respondenter, som är avgörande för jämförelsen med den andra 

kategorin som har haft interaktion, är det inte statistiskt tillförlitligt att dra denna slutsats. Men 
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även om det inte går att dra slutsatsen att interaktionen i sociala medier är avgörande för en 

positiv uppfattning av musikfestivalen så påvisar ändå denna undersökning samhällsrelevansen i 

detta ämne. 41 av 52 respondenter hade interagerat med en musikfestival i sociala medier och 

31 av 41 ansåg att denna interaktion hade påverkat deras helhetsuppfattning i en positiv 

riktning. Detta bevisar att musikfestivaler måste ta den digitala interaktionen och förmedlingen 

av sin varumärkesupplevelse online på allvar. Undersökningen ger även svaret till vilka sociala 

nätverk som festivalbesökarna använder sig av mest, och således vilka kanaler som 

musikfestivaler i Sverige ska prioritera för att marknadsföra sina varumärkesupplevelser. 

 Fortsatt forskning bör fokusera på en fördjupning av ämnet genom att undersöka vilka 

känslor och motiv som ligger bakom svaren samt mäta i andra variabler än positiv och negativ. 

Detta hade kunnat få en mer avgörande roll i slutsatsen om att uppfattningen om ett varumärke 

förbättras genom interaktioner i sociala medier, även i Sverige.  

 Eftersom resultatet har bevisat hur populärt det är att interagera med musikfestivaler i 

sociala medier så hade det även varit av vikt att undersöka om det finns skillnader i hur olika 

sociala medier påverkar besökarnas uppfattningar om festivalen på olika sätt, finns det 

exempelvis någon korrelation mellan vissa nätverk och vissa känslor? Då det digitala klimatet 

dessutom är föränderligt kommer det krävas en uppdatering av forskning liknande denna för att 

få relevant fakta om vilka sociala medier som är populärast för tillfället. Snapchat hamnade 

exempelvis långt ner på listan i denna undersökning men allt fler festivaler har börjat använda 

sig av detta verktyg vilket gör att det förmodligen kommer att klättra upp på listan i framtiden. 
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