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1. Indledning 

Sociale medier får en større og større indflydelse på forretningslivet, og det gælder ikke mindst for 

kulturelle institutioner. Sølund Musik Festival oplever også dette behov, men de oplever udfordringer 

ift. målgruppen, som ikke nødvendigvis har de samme forudsætninger som den almene bruger af de 

sociale medier. Sølund Musik Festival er verdens største festival for udviklingshæmmede mennesker – 

og de har altid været kendt for at værne om deres målgruppe. 

Det overordnede formål med at bevæge sig ind på de sociale medier er at forstærke dialogen med 

gæsterne, samt at få gang i billetsalget, donationerne og sponsorkontrakterne. Festivalen oplever, at 

deres tilstedeværelse på Facebook har haft en positiv effekt på målgruppen, da det er opblomstrende 

for dialogen. Nu lanceres bloggen, www.festligfrits.wordpress.com, hvor afsender er maskotten Frits, i 

håb om at udbygge dialogen og øge mængden af fx donationer. 

 

1.1 Problemformulering 

Hvordan etablerer Sølund Musik Festival en holdbar dialog med sin målgruppe via de sociale medier – 

primært i samspillet mellem Wordpress og Facebook – samt en økonomisk fremgang? 

 Hvordan skal festivalen tilgodese sin målgruppes behov på de sociale medier? 

 Hvem skal stå for kommunikationen? 

 Hvad er fordelen ved at have maskotten Frits som ”social brand ambassadør”? 

 Hvordan kan bloggen anvendes som en kickstarter i forhold til donationer o.l.? 

 

2. Analyse af beslutningsfaktorer 

Ifølge Joshua Porter er vi født til at være sociale – netop derfor ligger fremtiden også i sociale design og 

medier, som understøtter social interaktion.1 Dette er i høj grad tilfældet ift. Sølund Musik Festivals 

primære målgruppe, som er udviklingshæmmede mennesker. Deres behov for kontakt, dialog og 

fællesskab kan endda siges at være endnu større – dette ses bl.a. i festivalens opblomstring på 

Facebook i forhold til manglende besøg på hjemmesiden.2 

Det nye tiltag indenfor festivalens kommunikationsstrategi, bloggen Festlig Frits, skal være med 

til at forstærke dialogen mellem gæsterne og festivalen – derfor er det vigtigt, at platformen er 

dynamisk, grafisk, samt overskuelig og iøjnefaldende. Bloggen opbygges med fokus på målgruppen og 

mulighederne i mediet – men også med faldgruberne i bagtankerne. 

 

 

                                                           
1 Joshua Porter: Designing for the social web (kapitel 1, side 6)  
2 Hjemmeside: http://solundfestivalen.dk/ 
   Facebook: https://www.facebook.com/pages/S%C3%B8lund-Musik-Festival/227932873924057  

http://www.festligfrits.wordpress.com/
http://solundfestivalen.dk/
https://www.facebook.com/pages/S%C3%B8lund-Musik-Festival/227932873924057
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2.1 Målgruppen – en socialt problematisk profil? 

Det nye sociale medie har mange muligheder, såvel som faldgruber, som Sølund Musik Festival skal 

have for øje i anvendelsen – ikke mindst pga. målgruppen. Det er vigtigt, at festivalen ikke bare følger 

strømmen, og gør hvad andre festivaler gør. Deres målgruppe stiller andre krav end den almene 

bruger af sociale medier. Målgruppen tages bl.a. i betragtning, når det kommer til valget af bloggens 

afsender, festivalens maskot, fuglen Frits. 

Målgruppen er todelt: 1) den primære målgruppe (de udviklingshæmmede), og 2) den sekundære 

målgruppe (pårørende, ledsagere o.l.). Den valgte kommunikationsplatform skal tale til begge, da den 

sekundære målgruppe ofte fungerer som et mellemled til den primære målgruppe – men festivalens 

kommunikation skal stiles mod den primære målgruppe, da dette er i festivalens ånd, og hvis Frits skal 

være den troværdige brand ambassadør for festivalen på det sociale medie, så har det stor betydning. 

 

2.2 En ny verden: Samspillet mellem Facebook og blog 

Afsenderen på Facebook er Sølund Musik Festival, og afsenderen på bloggen er maskotten Frits. At der 

vælges to forskellige afsendere skaber muligheden for en dialog mellem de to sociale medier, hvor der 

gives plads til brugerne. Dialogen kan være baseret på linkdeling og en humoristisk dialog. Hermed 

kan festivalen også undgå gentagelser i indlæg, såvel som fragmentering i kommunikationsstrategien, 

hvilket er utroligt vigtigt for at forene platformene og opnå den rette brugeroplevelse.3 

 

2.3 Bloggens faldgruber 

Det nye tiltag har også mulige faldgruber, men festivalen har råd til at afprøve det nye sociale medie 

grundet deres store succes med Facebook profilen. Facebook har givet festivalen mulighed for at lære 

sin målgruppes adfærd på de sociale medier bedre at kende, og denne interessentanalyse er især vigtig 

ift. denne specifikke målgruppe. Hvad fanger dem, og hvad fanger slet ikke deres opmærksomhed?  

Facebook siden er godt etableret og accepteret af målgruppen, og der kan derfor afprøves et nyt medie 

– hvilket giver anledning til spørgsmål om hvorvidt to sociale medier er for meget at gabe over – både 

for festivalen og målgruppen. Men det vil en evaluering efter opstartfasen kunne give et billede af. 

 

2.4 Bloggen – som det sociale medie 

Valget af bloggen, som det sociale medie, er ikke tilfældigt. Umiddelbart kunne det være ”nemmere” at 

opstille en Twitter profil i stedet for at stable en blog på benene – men Twitter er primært baseret på 

skrift, hvilket ikke fanger målgruppen. Derimod er bloggen den perfekte platform for at være så visuel 

så muligt med billeder, videoer o.l. Denne erfaring er festivalen blevet beriget med via arbejdet med 

                                                           
3 Paul Boag: “Social media is a part of the user experience” 
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Facebook siden; de afholdte herigennem en konkurrence to år i streg på to forskellige måder, og her 

oplevede festivalen en klar fremgang ved anvendelse af visuelle tiltag (BILAG A). 

 

3. De sociale mediestrategier med Festlig Frits 

Ovenstående giver et indtryk af hvorfor festivalen har valgt netop bloggen som kommunikations-

platform, og herefter skal den sociale mediestrategi bevæge sig ind på hvordan mediet skal anvendes, 

og hvilken fremgangsmetode, som kan hjælpe festivalen med at indfri de ønskede mål: 

 Kontakt med publikummet året rundt, som kan bygge ovenpå Facebook profilens dialog. 

 Øget aktivitet ift. donationer og sms-indsamling. 

I forhold til at afsætte en ramme for opnåelse af disse mål, så skal festivalen justere sin indsats på de 

sociale medier med øje for målgruppen. Det går nemlig ikke nødvendigvis så hurtigt som andre 

virksomheder kan forvente pga. den primære målgruppes vanskeligheder, og budskaberne skal ofte 

igennem mellemleddet, den sekundære målgruppe. 

 

3.1 Det overskuelige design 

Porter beskriver udfordringen i at designe en grænseflade, som fremkalder den ønskede opførsel ved 

modtageren – hvis den er for begrænset, så vil folk ikke anvende den, og hvis den er for fleksibel, så vil 

folk ikke vide hvordan de skal anvende den. Med andre ord er det vigtigt at finde et sted herimellem, 

hvor det sociale medie understøtter modtagerens personlighed såvel som det sociale miljø og grupper, 

som denne er en del af.4 I arbejdet med denne målgruppe er dette særdeles vigtigt for festivalen. 

Det er vigtigt for festivalen, at bloggens signaler kan aflæses med nemhed. En af frustrationerne 

har været, at bloggens tema ikke understøtter danske tekster overalt på bloggen. Det danske sprog 

spiller en stor rolle ift. målgruppens krav om simple og tydelige signaler; især hvis den ikke kun skal 

ramme den sekundære målgruppe. Det har været muligt at foretage mange af de nødvendige 

ændringer, men f.eks. står der stadigvæk: ”Enter your comment here…” under hvert indlæg. Brugeren 

skal blot møde modstand én enkelt gang for at opgive, og denne målgruppe er hurtigere tilbøjelig til at 

opgive uden at scanne sidens opbygning for at indsamle nok data til at forstå hvor og hvordan. 

 

3.2 Afsenderens storytelling 

Maskotten Frits har været til stede på festivalen siden 1989 rent visuelt – og ved hjælp af bloggen får 

Frits nu en stemme og kommunikerer ud til målgruppen. Maskotten bliver til en mere direkte brand 

ambassadør, og der anvendes storytelling som en del af strategien. Målgruppen lader sig ofte begejstre 

som børn, og netop derfor har storytelling et stort potentiale i denne strategi. Valget af Frits er ikke 

                                                           
4 Joshua Porter: Designing for the social web (kapitel 1, side 9) 
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tilfældigt, og åbner op for en række nye muligheder for festivalen, samt giver en dynamisk social 

kommunikationsplatform mellem Wordpress, Facebook og målgruppen. 

Afsender er dog ikke kun et spørgsmål om den pågældende persona på bloggen (Frits), men også 

hvem i organisationen, som skal stå for denne stemme. Ellie Mirman præsenterer faldgruber i arbejdet 

med sociale medier, og her er en faktor, som er vigtig for festivalens valg af afsender ang. outsourcing 

af den sociale mediekommunikation: ”Social media is a way for you to communicate with your 

audience, which means it not only needs to be your voice, but the content of the conversations you’re 

having need to also be based on your expertise in the industry. Not just anyone can talk about the 

challenges and trends your customers face, especially if you’re in a niche industry.”5 Sølund Musik 

Festival er i høj grad en ”niche industri”, hvor vigtigheden i at bevare den originale stemme og 

forståelse for målgruppen er altafgørende. Festivalen skal anvende sin årelange erfaring til at skabe 

den rette stemme bag bloggen. Herudover skal der være et tæt samarbejde mellem de ansvarshavende 

for henholdsvis Facebook og bloggen for at gavne dialogen herimellem. Festivalen er en mindre 

organisation, og har ikke mange midler i forhold til ansættelse af kommunikationsmedarbejder, men 

den primære egenskab for medarbejderen er en klar forståelse for modtageren på den anden side af 

skærmen og dennes behov. 

 

3.3 Publicerings- og udbredelsesstrategi 

I forhold til publiceringen af bloggen, så skal den opdateres jævnligt – og der skal være fokus på det 

visuelle frem for tekstbaseret indhold. Det er vigtigt at holde profilen opdateret med nyheder, billeder 

og sjove historier, men de besøgende må ikke føle sig bombarderet – og bloggen skal ikke opdateres så 

meget, at det virker uoverskueligt. 

Udbredelsesstrategien skal i høj grad foregå via ”word-of-mouth” effekten. Festivalen skal være 

offensiv i forhold til at inkludere link til bloggen i hver e-mail, der sendes ud til billetkøbere, sponsorer, 

musikere osv. Herudover vil Facebook profilen også være en stor del af udbredelsesstrategien grundet 

dialogen mellem de to sociale medier. Der kan opfordres til Facebook følgerne at dele bloggen til deres 

venner, og deres venners venner. 

 

3.4 Indholdsbaserede overvejelser og evalueringer 

Det famøse Bill Gates citat, “Content is king” gælder i høj grad med henblik på denne blog, målgruppen 

og den sociale mediestrategi, som festivalen skal gennemføre. Det er allerede nævnt at indholdet skal 

vægte i det visuelle, og herudover vil det være yderst gavnligt at evaluere aktiviteten på bloggen – 

besøgende, ratings, følgere, kommentarer osv. Men ikke kun aktivitet på selve bloggen – også aktivitet 

                                                           
5 Ellie Mirman: “30 terrible pieces of social media advice you should ignore” 

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33273/Why-Inbound-Marketing-Is-Perfect-for-Your-Niche-Business.aspx
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omkring bloggen: hvordan reageres der på blog-relaterede status opdateringer på Facebook, og er der 

aktivitet på den nyligt oprettede e-mail adresse, festligfrits@gmail.com? Hvilken slags indlæg klarer 

sig bedst, og hvad får mest opmærksomhed? Alt dette giver derefter festivalen en fornemmelse af, 

hvilket indhold de skal koncentrere sig om i fremtiden. 

Ideen om at skabe dialogbaseret og -skabende indhold er altafgørende, men det er også vigtigt, at 

festivalen forstår, at det ikke nødvendigvis er et nederlag, hvis der ikke kommenteres på bloggen med 

det samme. Igen er målgruppen af stor betydning – den primære målgruppe vil ikke nødvendigvis 

være de første til at springe til tasterne. Derfor er antal besøgende meget mere væsentligt i 

evalueringen (BILAG B). Som med alt arbejde indenfor sociale medier skal festivalen anvende PDCA 

metoden – Plan-Do-Check-Adjust – hvis der er noget, som ikke virker, så bliver festivalen nødt til at 

bevæge sig videre og afprøve noget andet. Især med denne målgruppe skal der holdes fast i dem for, at 

de ikke mister interessen. Den løbende evaluering skal være praksisnær. 

Joshua Porter nævner, hvor vigtig kundens stemme er i form af blandt andet anmeldelser – at lære 

om et produkt fra andres oplevelse med det pågældende produkt uden at have potentielle 

forudindtagede sælgerinformationer.6 Der er en magt i denne slags indhold, og netop derfor inviteres 

de besøgende på bloggen til at indsende deres egne billeder, historier eller lignende, som Frits derefter 

kan videredele på både bloggen og herigennem også Facebook. 

Sms-indsamlingen blev sat i gang under festivalen 2012, men ligger i dvale det meste af året. 

Strategien for anvendelsen af bloggen, som en kickstarter i forhold til donationer og sms-indsamlingen 

skal inkludere en kombination af information og det visuelle. Derfor er der lavet grafiske, men simple, 

præsentationer, som giver information angående sms-indsamling og donationer. Disse skal dog ikke 

være det første, som lægges ud på bloggen – da det kan give bagslag og virke off-putting. Derimod skal 

det igangsættes efter, at festivalen har fornemmelsen af at bloggens indlæg bliver velbesøgt (BILAG C). 

 

4. Konklusion 

De ovenstående tiltag har medført en fornem start for bloggen, og hvert indlæg har trukket besøgende 

til sig. Især ugen, hvor Frits gik sammen med maskotten fra Smukfest7 om at præsentere ”Dagens 

billede”, hvor de besøgende også blev inviteret til at indsende egne billeder. Det har de gjort, og disse 

kan nu anvendes til nye indlæg. Herudover skaber dette direkte kontakt med bloggens besøgende – og 

når indlæggene deles på kryds og tværs mellem de benyttede sociale medier skabes der en holdbar 

dialog mellem Sølund Musik Festival og målgruppen. 

Den blogansvarlige medarbejder skal have en god forståelse for målgruppen – ellers bliver 

maskottens stemme utroværdig og den dyrebare forbindelse til målgruppen svækkes. En fordel ved 

                                                           
6
 Joshua Porter: Designing for the social web (kapitel 1, side 3) 

7 Smukfest, hjemmeside: http://www.smukfest.dk/sidstenyt2013.asp  

mailto:festligfrits@gmail.com
http://www.smukfest.dk/sidstenyt2013.asp
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Frits som social brand ambassadør er, at Facebook (festivalen) og Wordpress (Frits) kan indgå i en 

dialog, hvori brugerne involveres. Herudover er maskotten en kendt figur, som festivalens besøgende 

genkender – genkendelse og storytelling tilgodeser festivalens primære målgruppe. 

De økonomiske mål, såsom bloggen som kickstarter ift. donationer og sms-indsamling, er mere 

langsigtet end målet om dialog. Fremgang i fx billetsalget vil først vise sig fra foråret 2014. Sms-

indsamlingen kan vurderes løbende, men kræver en løbende indsats – uden at være påtrængende. 
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BILAG A: Vind en Camp Koncert med Kris Herman 2011 vs. 2012 

 

2011 

Festivalen introducerede en konkurrence ved navn ”Vind en Camp Koncert med Kris Herman”, hvilket 

blev fremlagt på hjemmesiden og Facebook siden. Der skete bare ikke rigtigt noget, og der kom ikke 

henvendelser fra hverken hjemmesiden eller det sociale medie. Festivalen overvejede om hvorvidt 

problemet var, at en sådan konkurrencen ikke havde interesse for målgruppen, men dette var ikke 

sandsynligt – intime koncerter med nærkontakt er præcist, hvad de elsker på festivalen. Men dette var 

et meget nyt tiltag, og målgruppen vidste ikke hvad en ”camp koncert” betød – uanset festivalens 

beskrivelser med ord. Kommunikationen måtte mangle noget.  

På trods af dette valgte festivalen at udlodde koncerterne på selve festivaldagene (face-to-face PR) 

og camp koncerterne blev til noget herigennem. Festivalens projektmedarbejder, undertegnede, 

filmede camp koncerterne og tog billeder af dem. Disse blev lagt på henholdsvis festivalens nyligt 

oprettede YouTube kanal og hjemmesiden. 

 

 

2012 

Festivalen genoptog samarbejdet med Kris Herman, og forsøgte at få konkurrencen tilbage på banen. 

Denne gang blev der primært reklameret for konkurrencen på Facebook med anvendelse af videoerne 

fra 2011, samt fotos fra camp koncerterne. På denne måde fik målgruppen et visuelt indtryk af hvad en 

camp koncert var, og hvilken oplevelse konkurrencen kunne give. Det visuelle element hjalp 

betydeligt, og konkurrencen fik en større succes.  

Interessen for camp koncerten udviklede sig til endnu et event, ”Grill koncert”, hvor Kris Herman 

optrådte ved grillboden i publikumshøjde, hvor beboerne kunne opleve Kris og band helt tæt på. 
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BILAG B: Statistik over besøgende, www.festligfrits.wordpress.com 
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BILAG C: SMS-indsamling 

 

 

 

http://festligfrits.wordpress.com/2013/08/16/danmarks-festligste-indsamling/ 

http://festligfrits.wordpress.com/2013/08/16/danmarks-festligste-indsamling/

