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Succé för Sveriges första YouTube-turné! 

Tubecon Sverige är en organisa1on som skapar event för a8 sammanföra några av landets 
största sociala medier-profiler med sina tusentals fans. I början av året kom över 4 500 
ungdomar 1ll Stockholmsmässan för a8 ta selfies och kramas med sina idoler. 

Några månader senare presenterades Sveriges första YouTube-turné. E8 50-tal YouTubers 
med totat 4,7 miljoner prenumeranter skulle komma 1ll 8 städer. Nyheten fick på bara e8 
par 1mmar tusentals reak1oner i sociala medier och uppmärksammades bland annat av 
ANonbladet. 

– Nu får vi äntligen komma ut på vägarna och för första gången träffa våra följare i deras 
hemstäder. Det ser vi alla mycket fram emot, sa YouTube-profilen Joakim Kvist 
(HejaInternet), inför turnéstarten. 

När biljeTerna släpptes den 17 juni var trycket så hårt aT hemsidan kraschade på grund av 
överbelastning.  

Nu har turnén besökt Västerås (3/9), Sundsvall (17/9), Lidköping (1/10), Linköping (15/10) 
och Helsingborg (29/10). Kvar är Visby (12/11), Luleå (26/11) och Kungsbacka (10/12). 
Sistnämnda är redan nu slutsålt. Hi[lls har tusentals ungdomar på olika platser i landet 
besökt eventen. 

Förutom aT träffa sina idoler får besökarna bland annat även ta del av paneldiskussioner 
som rör YouTube-profilernas hjärtefrågor – allt från HBTQ _ll kampen mot näthat. 
Medföljande föräldrar får också möjlighet aT besöka ”Parents Park” för aT lära sig mer om 
vad deras barn egentligen gör på nätet. 

– Besökarna har ännu en gång överträffat våra förväntningar. Det är en fröjd aT se hur glada 
de blir när de får träffa sina idoler. Men det som känns allra bäst är när vi håller paneler där 
YouTubers från prata om vik_ga frågor med sina fans, och när vi får beräTa för föräldrar om 
hur deras barn använder YouTube. I de ögonblicken lägger sig hysterin för en stund och man 
kan verkligen fokusera på ämnet, säger Mar_n Arvebro, producent för turnén. 
 

Vill du veta mer och/eller ta del av bild- & filmmaterial från turnén? 

Hör av dig 1ll Johannes Gustavsson, PR-ansvarig, johannes@tubecon.se.
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