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Förord 
 

Denna uppsats är ett avslut på vår kandidatexamen. Arbetet som utförts är en C-uppsats i 

Företagsekonomi som omfattar tio högskolepoäng. Den skrevs under våren 2004, på 

Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. 

 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss med att göra denna kandidatuppsats möjlig. Ett stort tack 

till Doris Larsson som är projektledare på TelecomCity, som gett oss material och 

information för vår fallstudie. Vi vill också tacka Anna Claesson på Ericsson AB i 

Karlskrona för att hon tog sig tid att ställa upp på en intervju. Vi vill tacka alla 

respondenter som svarat på vår enkätundersökning, och som gjort vår analys möjlig.  

 

Till slut vill vi tacka vår handledare Tom Michel för goda råd och bra handledning genom 

dessa tio veckor. 

 

Ronneby, 9 Juni 2004 

 

 

 

 

_______________  _______________  _______________ 

Hanna Claesson  Therese Nilsson  Ulrica Rosenqvist  
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Sammanfattning 
Titel: Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 

 

Författare: Hanna Claesson, Therese Nilsson, Ulrica Rosenqvist 

 

Handledare: Tom Michel 

 

Institution: Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby 

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng, VT-04 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för priser och utmärkelser som 

ett marknadsföringsverktyg och fenomen. Vidare vill vi att företag/organisationer som 

använder detta ska kunna fatta bättre beslut angående sin marknadsföring mot studenter 

och nå bättre resultat utifrån våra undersökningar. 

 

Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metodteorin gällande intervjun, som också är 

icke-standardiserad. Enkäten var kvantitativ, och fallstudien omfattar både kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

  

Slutsatser: De företag/organisationer som arrangerar denna typ av tävling måste se över 

sin marknadsföring av tävlingen, för att verkligen få studenten att bli intresserad. Man 

borde använda sig av fler kanaler och få in ett nytänkande i marknadsföringen.  
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Summary 
Title: Is it profitable to arrange competitions for best paper and business concept? 

 

Authors: Hanna Claesson, Therese Nilsson, Ulrica Rosenqvist 

 

Supervisor: Tom Michel 

 

Department: School of Management, Blekinge, Institute of Technology 

 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. Spring 2004. 

 

Purpose: The purpose with this paper is to get a deeper understanding for prizes and 

awards as a marketing tool and phenomena. Further we want companies/organizations 

that use this should be able to make better decisions concerning marketing towards 

students. Maybe they will get better results on the basis of our investigations. 

 

Method: We used the qualitative method when we did the interview that was also non-

standardized. The survey was quantitative, and the case study comprises both qualitative 

and quantitative method.  

  

Conclusion: Companies/organizations that arrange this type of competitions have to look 

over their marketing of the competition. They have to get the student more interested in 

participating. They should use more distribution-channels and get some new thinking into 

their marketing.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas till stor del av tävlingar. Sverige är inget undantag. Man deltar i 

tävlingar både medvetet och omedvetet. Man tävlar tom med sin personlighet, om man 

tänker på alla dokusåpor som finns, exempelvis Big Brother, Farmen, Baren mm. Andra 

dokusåpor som t.ex. Fame Factory, där man tävlar både med personlighet och med talang, 

har blivit en stor del av tv: s sändningar. Det är inte bara på TV man tävlar. Individer 

tävlar, ofta omedvetet, mot varandra. Studenter ”tävlar” om bästa tentamensresultatet, 

anställda om chefens beröm, författare om förlagens uppmärksamhet. Alla vill synas och 

bli någon, istället för att bara vara en i mängden. Det finns tävlingar för det mesta, med 

många olika syften; att främja forskningen, att föra samhället framåt, att öka 

läsandet/skrivandet mm. Man ser allt oftare reklamkampanjer där man erbjuds att vara 

med i tävlingar. Det kan vara skriv en slogan, skicka in din uppsats, samla kapsyler mm. 

Något som har ökat under de senaste åren är pris för bästa examensuppsats, affärsidé och 

liknande. Man finner allt oftare information om tävlingar på företags hemsidor, via e-

post, annonser i media mm.  

 

I en tid av informationsöverflöd måste företagen utmärka sig för att synas. De står 

ständigt beredda i bakgrunden och försöker ta sig in. De vill utmärka sig i den enorma 

massan av information som finns överallt, hela tiden. Faktum är att de måste synas. De 

konkurrerar om uppmärksamhet. Om man inte kan fånga den potentiella kundens 

uppmärksamhet är det kört. För att attrahera dem, måste man ge dem omedelbara, 

intensiva och ögonblickliga upplevelser. I en överflödsekonomi är uppmärksamheten en 

knapp resurs och man måste ta vara på den.1 Ett sätt att utmärka sig är att hitta nya vägar 

i marknadsföringen. Idag ser företagen ofta till varandra, och imiterar gärna varandras 

beteende. Med dessa imitationer blir marknadsföringen inte unik för just det företaget och 

de som lyckas bäst är de som först kom upp med idén och kan framföra den på det 

1 Nordström/Ridderstråle, s. 83 
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ursprungligen tänkta sättet. Att ett företag har lyckats med just den kampanjen är ingen 

garanti att även de andra ska göra det. Marknadsföringen blir allt mer lik varandra i de 

olika företagen med denna imitering, och företaget försvinner då i den stora mängden 

bland de andra. 

 

1.2 Problembakgrund 

Runtom i landet lägger företag tid och pengar på att sätta ihop olika utmärkelser och 

prisprogram för att uppnå en rad olika syften. Ett syfte kan vara att locka fram 

innovationsbenägenheten hos unga studenter. Exempelvis Innovation Cup för 

teknikstuderande.2 Andra syften kan vara att få publicitet, hjälpa teknologin framåt, eller 

bara att marknadsföra sitt namn. 

 

Enligt Nadji Tehrani vet marknadsförare att även om kriterier som kvalité, värde, pris 

mm är viktigt, måste man lita på tredje partens omdöme för att kunna utmärka sig från 

mängden. En utmärkelse från en känd källa kan vara det mest kraftfulla verktyget för 

differentiering om det används på rätt sätt.3 Detta är en form av event marketing. Man 

kan definiera event marketing som en samordning för kommunikation kring ett eget 

skapat eller sponsrat evenemang. Evenemanget är en aktivitet, ett möte för en viss 

målgrupp, där en upplevelse skapas och budskap kommuniceras.4 Det vanligaste syftet 

med event marketing är att skapa uppmärksamhet och image för ett företag eller ett 

specifikt varumärke.5 

 

Denna typ av marknadsföring har blivit allt vanligare under de senaste åren. Man kan i 

princip gå in på vilken hemsida som helst och man erbjuds att delta i olika aktiviteter för 

att vinna utmärkelser eller priser. Som student får man erbjudande via e-post att t.ex. 

2 http://www.bth.se/exr/nservice.nsf/Sidor/5141CC8E800184BBC1256B2100460976!OpenDocument 
2004.04.18 
3 Nadji Tehrani, 2003 
4 Behrer/Larsson, s.18, 1998 
5 Behrer/Larsson, s.28, 1998 
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nominera sina uppsatser och på så sätt få stipendier och liknande. Även lärare på 

högskolan får information via e-post som kan vidarebefordras till studenterna.6 

Den stora mängden gör att detta sätt att marknadsföra sig inte är lika utmärkande längre. 

Företagen lägger ned mycket tid och pengar för att sätta ihop dessa aktiviteter och vill 

gärna uppnå sitt syfte. TelecomCity i Karlskrona är ett bra exempel. De har en 

uppsats/affärsidétävling som återkommer varje år. Redan innan den pågående tävlingen 

avslutas, planerar man kampanjen inför nästa år. Man har då en basbudget på 200-600 

000 per år. Frågan är om man verkligen får tillbaka det man investerat. Denna uppsats har 

som syfte att undersöka om företagen/organisationerna får ett tillfredsställande resultat 

som följd av sina investeringar på själva tävlingen. 

 

1.2.1  Problemformulering 

Genom att först se det ur företagens/organisationernas perspektiv ställer vi oss frågan: 

Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé på högskolenivå? För 

att sedan ser det ur studenternas perspektiv frågar vi oss: Vad gör att en student söker till 

en sådan tävling? Vad kan företaget göra för att locka fler?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för priser och utmärkelser som ett 

marknadsföringsverktyg och fenomen. Vidare vill vi att företag som använder detta ska 

kunna fatta bättre beslut angående sin marknadsföring mot studenter och nå bättre resultat 

utifrån våra undersökningar. 

 

6 Thomas Michel, Blekinge Tekniska Högskola, 2004.04.15 
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2. Metod 
Detta avsnitt är en presentation av hur vi utfört vårt arbete och vilka ställningstagande 

som gjorts. Detta kapitel beskriver vilka perspektiv, angreppssätt och vilket 

tillvägagångssätt som använts i studien.  

 

Efter att ha identifierat ett forskningsproblem, formulerat en frågeställning utifrån 

problemet och därefter kommit fram till ett syfte med uppsatsen beskrivs nu vårt 

tillvägagångssätt. För att uppsatsen ska kunna användas i framtiden måste man veta hur 

arbetssättet varit för att kunna identifiera brister och styrkor i rapporten. Beroende på 

vilken metod som används, kan detta komma att påverka slutresultatet. 

 

Fenomenet vi har tagit oss an är så pass outforskat och inte studerat i speciellt stor 

utsträckning. Av denna anledning har vi valt att ha ett brett perspektiv på fenomenet 

uppsatstävlingar. I och med detta finns det tre olika vinklar i uppsatsen. De olika 

vinklarna är från studenternas håll, inifrån organisationen och en större överblick över 

uppsatstävlingar. 

 

2.1 Kvantitativ metod/Kvalitativ metod 

Det finns två olika metodiska perspektiv för att genomföra en undersökning. Man brukar 

skilja mellan kvantitativa och kvalitativa data. Kvantitativa undersökningar grundar sina 

slutsatser på data som är mätbart dvs. kvantifierbara. Kvalitativa undersökningar grundar 

sina slutsatser på data som ej är mätbara eller som är svåra att kvantifiera, såsom 

attityder, värderingar mm.7  

 

Denna uppsats kommer att behandla både kvantitativa och kvalitativa metoder, då 

empirin vi samlar in kommer att bestå av en fallstudie, intervju, och enkätundersökning.  

7 Lundahl/Skärvad s.51 
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I fallstudien kommer data samlas in som är både kvantifierbara och kvalitativa i form av 

information angående organisationens arbete med sin uppsatstävling och statistik över 

nedlagda pengar mm. Intervjun, som egentligen är en del av fallstudien, kommer ha 

kvalitativa inslag och enkätundersökningen innefattar kvantitativa data. 

 

2.2 Fallstudie 

Med en fallstudie brukar man mena en undersökning som endast omfattar ett eller ett 

fåtal fenomen, vilka studeras mer detaljerat och i flera dimensioner. Forskningsfrågan 

bestämmer i hög grad vilket fenomen som är relevant. Fallstudier genomförs ofta i syfte 

att: formulera hypoteser, utveckla teorier, pröva teorier, exemplifiera och illustrera. Det 

sistnämnda innebär en beskrivande fallstudie. När man väljer fall har man oftast 

ambitionen att studera typiska fall, dvs. sådana fall som kan anses ha hög 

representativitet.8 

 

Vår fallstudie kommer att innefatta organisationen/projektet TelecomCity, med sitt 

TelecomCity Prize. TelecomCity Prize är ett pris som delas ut årligen till 

högskolestudenter för bästa examensuppsats. Vi ämnar titta närmare på utformningen av 

priset, arbetet som ligger bakom, kostnader som uppstår och antalet sökande per år mm. 

Anledningen till att vi valt att titta på just TelecomCity och deras prize är att det ligger 

nära till hands (Karlskrona), och deras tävling är urtypen för det fenomen vi vill studera. 

Hade vi haft mer tid på oss, hade det varit intressant att titta på ytterligare ett företag eller 

en organisation. Eftersom tiden var knapp och vi skapat en bra kontakt med 

projektledaren (Doris Larsson) på TelecomCity, valde vi att fördjupa oss endast inom 

denna organisation. Syftet med denna fallstudie är att utveckla teorier, exemplifiera och 

illustrera fenomenet uppsatstävlingar. 

 

8 Lundahl/Skärvad s.187-191 

2015-05-13  11 
 

                                                



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

Efter diskussioner med Doris har vi fått reda på att de inte gjorts någon tidigare studie 

inom detta område (för just TelecomCity).Vi har även försökt hitta information om 

liknande studier själva, utan resultat. 

 

2.3 Datainsamlingen 

Vår datainsamling består av internt material från TelecomCity i form av budgetar från 

tidigare prisutdelningar samt planering inför kommande prize. Det interna materialet har 

även bestått av TelecomCitys verksamhetsberättelser samt information om 

organisationen. Vi har fört många diskussioner med Doris Larsson, som är projektledare 

för TelecomCity och därigenom fått ytterligare information, på ett mer öppet sätt. Vi har 

också genomfört en intervju med Anna Claesson på Ericsson AB i Karlskrona. Hon är en 

del i fallstudien av TelecomCity, eftersom Ericsson AB, som är ett av medlemsföretagen i 

TelecomCity, har varit med och delat ut pris varje år.  

 

För att få studenternas perspektiv på detta fenomen har vi genomfört en enkät-

undersökning bland 500 slumpmässigt valda studenter på olika högskolor runt om i 

Sverige. Vi har också undersökt vilka liknande tävlingar som arrangeras i landet, och 

sammanställt dessa i en matris (se bilaga 8.3). 

  

2.3.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning är en frågeundersökning som inte är experimentell. Med en 

surveyundersökning vill man ofta samla in standardiserad information. Det finns två 

huvudtyper av surveyundersökningar: deskriptiva – som syftar till att beskriva ett 

fenomen, förklarande – som syftar till att förklara. Vid enkätundersökning får de 

tillfrågade själva skriftligen besvara frågorna i ett förtryckt formulär. Vanligen sker detta 

genom s.k. postenkäter.9  

9 Lundahl/Skärvad s.168-170 
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Med Internets utveckling har även möjligheten att använda e-post för undersökningar 

ökat. Med vår surveyundersökning försöker vi skaffa oss kunskaper om fenomenet 

uppsatstävlingar med hjälp av svaren på de ställda frågorna. Frågorna är det 

mätinstrument som vi förlitar oss på för att inhämta kunskapen. Man kan knappast 

överskatta frågeformuleringarnas betydelse för resultaten. Det är viktigt att noggrant 

utforma såväl de enskilda frågorna, som hela frågepaketet. Man måste bland annat ta 

ställning till vilka frågor som bör ställas, och varför, hur frågorna ska formuleras, i vilken 

ordning frågorna ska ställas, och hur svarsalternativen ska utformas.  

 

Man kan skilja på två olika svarsalternativ, öppna svar och bundna svar. Vid öppna svar 

får respondenten själv med egna ord besvara frågan. Vid bundna svar får han/hon ta 

ställning till tidigare bestämda svarsalternativ. Bundna svarsalternativ har fördelen att 

efterföljande statistiska bearbetningar blir betydligt enklare. Bundna svar ger ej möjlighet 

för intervjupersonen att uttrycka sig mer nyanserat.10 Vår enkätundersökning kommer att 

bestå av bundna svar, då dessa är lättare att sammanställa och utveckla teorier ur. Vi har 

även inget behov av några öppna svar i vår undersökning, då dem bara skulle komplicera 

resultatet.  

 

Anledningen att vi valt att göra surveyundersökningar via e-post är till stor del 

tidsbristen. Vi känner att vi då har möjlighet att nå en större urvalsgrupp på kortare tid. 

Det går snabbare att administrera, analysera och rapportera enkäter än vad 

intervjuundersökningar hade gjort.  

 

2.3.2 Standardiserade och icke-standardiserade intervjuer 

Man kan skilja mellan olika typer av intervjuer. Ett vanligt sätt är att utgå från graden av 

standardisering. Vid intervjuer med hög grad av standardisering är både 

frågeformuleringen och ordningen på frågorna bestämda i förväg. Detta för att frågorna 

ska ställas på samma sätt till alla som svarar. Vid icke-standardiserade intervjuer kan man 

10 Ibid. s. 173-174 
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däremot välja både frågeformulering och frågornas ordning mera fritt. Huvudsaken är att 

de frågor som ställs täcker informationsbehovet. Denna intervjumetod kan vara mer 

flexibel och situationsanpassad.11 

 

Vår intervju är delvis strukturerad, där ett antal övergripande frågor används, vilka 

anpassas med hjälp av följdfrågor, beroende på respondentens svar. Vårt formulär 

kommer att vara standardiserat, eftersom vi skickar ut samma enkät till alla respondenter.  

 

2.3.3 Val av respondenter 

För att få olika perspektiv på denna sorts arrangemang har vi valt att titta utifrån, genom 

studenternas perspektiv, och inifrån TelecomCitys perspektiv. Intervjun med Anna 

Claesson på Ericsson AB binder på ett sätt samman de olika perspektiven, eftersom hon 

varit aktiv i prisutdelningarna varje år, och har på så sätt en känsla från båda hållen. 

Ericsson AB är ett av medlemsföretagen i TelecomCity.  

  

2.3.4 Tillvägagångssätt 

För att få tag i våra respondenter började vi med att maila ut till kårer på 20 olika skolor 

runt om i Sverige. Vi frågade efter samlingsadresser till studenterna på deras 

högskola/universitet. Samtliga svar var entydiga: ”Vi lämnar inte ut våra studenters 

adresser.” Vi mailade tillbaka för att höra om det inte hade blivit ett missförstånd, 

eftersom vi inte ville ha enskilda adresser till studenterna, utan en adress där man kan nå 

alla. Detta kunde de inte heller hjälpa oss med, eftersom de tydligen inte har någon 

samlingsadress för alla studenterna alternativt inte tillåter massutskick av detta slaget. Vi 

fortsatte att maila olika institutioner på de olika skolorna, men fick i princip samma svar 

överallt. Efter desperata försök i två veckor, gick vi över till plan B: Vi mailade kårerna 

och bad att de skulle vidarebefordra vår enkät till sina studenter. Där fick vi en hel del 

napp, och de som inte kunde maila enkäten vidare lade ut länken på studentportalen på 

11 Ibid. s.115 
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respektive skola. Svaren började droppa in, och även att vi kanske inte är så nöjda med 

spridningen över landet, får vi helt enkelt nöja oss med de svar vi får. Vi märkte ändå att 

spridningen blev ganska bra. De flesta som svarade läste i Stockholm 24 %, Luleå 40 % 

och på BTH 30 %.  

 

När det gäller intervjun med Anna Claesson fick vi tips av Doris Larsson som är 

projektledare på TelecomCity. Hon upplyste om att Anna har varit med och delat ut pris 

för Ericsson AB under alla år. Vi skrev ned ett antal frågor i stolpar, som vi sedan 

diskuterade med hjälp av bandspelare. Vi hade gärna velat ha en intervju med något 

mindre företag, men det var svårt att nå rätt personer. Vi känner att ett mindre företag 

kanske har helt andra syften med att vara med i TelecomCity Prize. 

 

2.3.5 Intervjuformuläret 

Intervjuformuläret innefattar tio frågor, varav fyra är flervalsfrågor. Efter 

sammanställningen märkte vi att det blivit ett missförstånd på fråga nio. Vi skulle ha svar 

från dem som sökt ett pris, men även andra svarade på denna fråga. Vi skulle ha 

formulerat frågan annorlunda. Så här i efterhand hade vi velat att alla skulle svara på 

denna fråga, eftersom den är relevant för vår uppsats. Det intressanta är hur studenterna 

fått information om uppsatstävlingar, och då inte bara de som sökt, utan även andra.  

Vi testade intervjuformuläret på kompisar, vår skola, och bollade det fram och tillbaka 

innan vi var nöjda med det. Anledningen var att vi ville ha så lite missförstånd som 

möjligt. Det blev bra till slut, för vi fick inga konstiga svar och alla som svarade verkade 

ta det på allvar. 

 

2.3.6 Bortfall 

I allt material man samlar in kan man finna bortfall. Det viktigaste är att man vet om att 

det finns och analyserar bortfallet. Trost skriver att man idag inte kan räkna med mer än 

en 50-75 procents svarsfrekvens på många enkätundersökningar. Om undersökningen 

2015-05-13  15 
 



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

gäller speciella grupper eller kategorier kan man komma upp i en högre svarsfrekvens på 

både enkäter och intervjuer.12 Det enklaste sättet att göra en bortfallsanalys är genom att 

jämföra sitt material med populationen eller det ursprungliga urvalet. Om skillnaderna 

mellan populationen eller urvalet och de insamlade data är stor så ska man vara försiktig 

med de slutsatser man drar från bearbetningen av den information som finns 

tillhandahållen.13  

 

2.3.7 Källkritik 

Det är svårt som utomstående intressent att samla in material som inte är vinklad på ett 

eller annat sätt, eller inte innehåller några subjektiva värderingar. Det insamlade 

materialet från TelecomCity är sammanställt av organisationen själv, och kan därför 

betraktas som subjektivt. Här ska man även tillägga att sammanställningen kanske inte är 

100 % sann, utan kan vara vinklad på ett sätt som får organisationen att se framgångsrik 

ut. Intervjupersonen kan ha vissa värderingar om organisationen, som inte framgår i 

intervjun. Enkätundersökningen kan ha påverkats om flera studenter suttit i grupp och 

fyllt i enkäten. Det har funnits vissa interna bortfall, där någon fråga ej blivit besvarad. 

Detta kan också leda till en snedvriden tolkning. Angående artiklar vi använt oss av skall 

framgå att de inte kan betraktas som objektiva då författaren har en personlig åsikt 

samtidigt som vi har tolkat innehållet. Uppfattningen är att alla respondenter och 

författare har haft för avsikt att ge en så objektiv bild av fenomenet.  

 

2.4 Osäkerhet vid insamlande av information 

När det gäller att avgöra en beskrivande källas sanningshalt är det en vanlig uppfattning 

att ju närmre (i tid och rum), den beskrivande källan har varit den studerande händelsen, 

desto större möjlighet har den att återge en så sann bild som möjligt av händelseförloppet. 

Man kan dock inte förlita sig på att närheten gör att det är helt sant. Ju fler oberoende 

12 Trost J, s. 118 
13 Ibid, s. 119 
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källor som tolkar samma resultat, ju större sannolikhet för att berättelsen ska sammanfalla 

med det faktiska händelseförloppet.14 

 

2.4.1 Mätningars validitet och reliabilitet 

För att kunna bedöma undersökningens kvalité och sanningshalt måste man se till 

validiteten och reliabiliteten. Man mäter informationen genom datainsamling och då finns 

det en risk att mätproblem uppstår. Problemet har sitt ursprung i mätningens precision 

samt de val av definitioner man använder sig av.15 

 

Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Man skiljer 

mellan inre och yttre validitet. Inre validitet föreligger när mätinstrumentet, t.ex. 

frågeformulär i en enkät, mäter vad det avser att mäta. Om den yttre validiteten är dålig, 

kan man utgå ifrån att frågorna inte var korrekt ställda i förhållande till den 

problemställning man syftar till. 

 

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. En undersökning med god 

reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför 

mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. I en undersökning med god 

reliabilitet påverkas mätningen i liten utsträckning av tillfälligheter – det finns få 

slumpmässiga fel. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet. Hur bra ett 

mätinstrument än är, kan det bli värdelöst om det används på fel sätt eller slarvigt. För att 

öka reliabiliteten tar man hjälp av olika standardiseringsförfaranden för att säkerställa att 

mätningen genomförs på så lika sätt som möjligt till alla respondenter. Det gäller att 

försöka undvika slumpens inverkan på själva mätningen.16 

 

För att minska osäkerheten i vår undersökning, testade vi den flera gånger på olika 

personer innan den skickades ut. Vi har försökt använda så lätta och raka frågor som 

14 Lundahl/Skärvad s.225-226 
15 Andersen, I. s.85 
16 Lundahl/Skärvad s.150-152 
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möjligt, för att minska missförstånd. Som med alla enkätundersökningar kan man inte 

vara helt säker på att just dessa respondenter representerar verkligheten. Det kan ju vara 

så att man lyckats få tag i just de som inte sökt. Men eftersom vi i detta fall gjort ett 

slumpmässigt urval, är detta den närmsta sanningen man kan komma.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen, kommer att belysa de teoretiska aspekterna om varför man 

använder priser och utmärkelser som ett eventuellt marknadsföringsverktyg. 

En teori är en förklaring, ett försök att förklara en viss del av de erfarenheter som hör till 

verkligheten. Det som teori ska förklara brukar ibland kallas för intresseområde. En teori 

består av en uppsättning begrepp och de relationer som kopplar samman dessa begrepp 

till en förklaring av de vi är intresserade av.17 

 

I detta kapitel dras teoretiska kopplingar till event marketing, motivationsteori, företagens 

sociala ansvar, PR (Public Relations) och ROI (Return On Investment).  

Anledningen till att dessa teorier är relevanta är att företagen/organisationerna har olika 

syften med sina tävlingar och studenterna har olika motivationsbenägenheter.  

  

3.1 Event marketing 

Event marketing täcker en helhet av planerade kulturella, sports, politiska och 

affärshändelser. Från jätteevenemang som OS och världsgalor till lokala festivaler; från 

små möten och fester till stora konvent och tävlingar. Evenemang innebär en av de mest 

spännande och snabbast växande form av nöje, affärer, och turistrelaterade fenomen. Det 

speciella framförandet gör det möjligt att utveckla något unikt i varje evenemang. Utifrån 

dessa evenemang kan man få en upplevelse utöver det vanliga. Event marketing har ökat 

de nya affärsmöjligheterna. Event marketing täcker ett brett område; planering av möten, 

tekniska detaljer i produktionen av evenemanget och sponsring mm. Det finns så många 

specifika typer av evenemang att det verkar som om de dyker upp allt oftare.18  

 

17 Hatch s.27 
18 Getz s. 1 
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Det kommer aldrig att vara möjligt att komma på en allmän definition, eller en 

klassificering för vilka typer av evenemang som är speciella eller unika. Det är helt klart 

en fråga om perspektiv eller framförande. Evenemang är tillfälliga händelser, antingen 

planerade eller oplanerade. De har en förutbestämd längd och för planerade evenemang är 

denna oftast fast och publicerad. Folk vet och förväntar sig att evenemanget har ett slut, 

och detta faktum medför en stor del av deras framträdande. När det är över kan du inte 

uppleva det igen. Detta är sant, eftersom många evenemang är periodiska, men var och en 

har ett eget mål som skapas av dess utförande. Denna princip gäller alla evenemang.19  

 

3.1.1 Public Relations 

Public Relations används för att marknadsföra produkter, människor, platser, idéer, 

aktiviteter, organisationer och ibland även nationer. PR kan ha en stark påverkan, till 

mycket lägre kostnad än traditionell marknadsföring. Företaget betalar inte för platsen, 

eller tiden i media, utan man betalar för personal som utvecklar och sprider information, 

och för att hantera speciella händelser. Om företaget utvecklar en intressant ”story”, 

plockas denna upp av olika medier, och får på så sätt samma effekt som marknadsföring. 

Resultaten för PR kan bli ganska spektakulära. Det finns ett antal olika verktyg när det 

handlar om PR. bl.a. nyheter, föreläsningar, speciella händelser, skrivna material, 

offentliga tjänster, sponsorevenemang mm.20   

 

3.1.2 Motiv för att använda Event marketing 

Man har upptäckt att evenemang även kan användas för skräddarsydd 

masskommunikation gentemot olika konsumentgrupper. Därmed har 

användningsområdet ökat, samtidigt som konsumentmarknadsföring av naturliga skäl 

skapar större exponering än den tidigare riktade kommunikationen. Avsikten är att 

betydligt större grupper ska nås av budskapet. Det finns flera anledningar till att företagen 

19 Getz s.4 
20 Kotler s. 691-693 
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idag intresserar sig för event marketing. Man kan sammanfatta tre huvudargument: Man 

har ekonomiska incitament att hitta nya kommunikationsvägar, det har uppkommit nya 

krav på företagens marknadsföring, och kunskapen och erfarenheterna av marknadsföring 

via evenemang har ökat.21 Ett av syftena med event marketing är att väcka 

uppmärksamhet och skapa image.22  

 

3.2 Motivationsteori 

Det finns ett antal motivationsteoretiker som försökt förklara vad som motiverar 

människan, bland annat McDougall, Zetterberg och Dahrendorf. Det finns dock ingen 

riktig definition på motivationsteori.  

 

Enligt William McDougalls teorier om motivation är utgångspunkten att människan har 

en stark och outsläcklig livsvilja. Han betraktar varje arts förmåga till strävan som ”en 

utdifferentiering av en ursprunglig drift att leva, att vara aktiv, att söka, att assimilera, att 

bygga upp, att utveckla energi, att motverka de upplösande krafterna”. McDougall drar 

slutsats utifrån sin teori att människan är djurisk och vild och måste kontrolleras. Att hon 

är egoistisk och okamratlig och osofistikerad. Han påstår också att individer måste styras, 

manipuleras och disciplineras för att inte kaos ska utbryta.  

 

Hans L. Zetterberg har en annan teori: Han placerar den motiverade människan i ett 

sammanhang, ett s.k. handlingssystem. För detta system gäller följande: Dess 

dispositioner är ömsesidigt beroende av varandra, aktörerna i handlingssystemet kan se 

och är medvetna av varandra. Med disposition menar Zetterberg ett likformigt och 

upprepat beteende. Om man ska ge en grov tolkning av Zetterbergs teori, innebär den att 

en persons motivation till handlingar styrs av personens absoluta omgivning. Detta kallar 

Zetterberg för ”social motivation”. 

 

21 Behrer/Larsson s. 20 
22 Ibid s. 28 
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Ralf Dahrendorf anammar begreppet motivationsteori som att det handlar om kontroll, 

eller att kontroll är motivation. Han hävdar att det hör ihop med begreppet roll. 

Dahrendorf skriver att: ”För varje position, som en människa kan ha, antingen det är en 

köns-, familje-, yrkes-, nationalitets- eller klassposition eller av ytterligare något slag, 

känner ’samhället’ attribut och förhållningssätt, som innehavaren av sådana positioner ser 

sig ställd inför och som han måste ta ställning till. Tar han emot och bejakar de krav som 

ställs på honom, så uppger visserligen individen sin ursprungliga individualitet, men 

vinner det samhälles välvilja i vilket han lever; uppreser han sig mot samhällets krav, så 

kan han bevara en abstrakt och hjälplös oavhängighet, men utsätter sig för samhällets 

vrede och smärtsamma sanktioner.” Ett viktigt antagande för Dahrendorf är att 

människan beter sig rollenligt. Han menar att detta antagande är en väl förankrad 

utgångspunkt för att förutsäga individens sociala motiv.23 

 

Motivation hänvisar till varför människor uppför sig på ett visst sätt och varför en viss 

handling väljs framför en annan. Underliggande konceptet motivation finns behovet för 

individer att uppnå vissa mål och uppfylla ett behov eller förväntning. Problemet för en 

marknadsförare är att våra behov och förväntningar alltid förändras, liksom sätt vi 

försöker uppnå dem på. Olika teorier tar upp vad som motiverar, utvecklar styrkan av 

människans behov och förväntningar och berör målen för att möta dessa behov.24 

 

3.3 Corporate Social Responsibility 

En definition av CSR är ”handla på ett sätt som möter eller överstiger de etniska, legala, 

kommersiella och offentliga förväntningarna som samhället har av affärsverksamhet”. 

Problemet med CSR är att det verkligen behöver etablera sig i marknadsföringstänkandet. 

Den kritiska faktorn är hur man ska mäta dess värde.25 I Sverige har man använt 

benämningen ”företagens sociala ansvar”, men enligt Löhman och Steinholtz täcker 

denna benämning inte vad som avses men CSR. De anser att CSR kan ses som en 

23 Johansson, Lars Uppsats om motivationsteori 
24 Reynolds, 2000 
25 Thellusson, 2003 

2015-05-13  22 
 

                                                



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

kombination av tre separata begrepp nämligen: Sustainability (hållbar utveckling), 

Corporate Accountability (företagens ansvar) och Corporate Governance (hur företag 

sköts).26 

 

CSR har växt fram som en kombination av de tre ovanstående områdena. I det 

perspektivet framstår begreppet ”företagens sociala ansvar” begränsande.27  

I begreppet CSR finns själva ansvaret inbyggt och det är ett frivilligt ansvar som går 

längre än vad lagen kräver, och som står i relation till företagets intressenter. Detta 

åtagande är större än att betala skatt och producera produkter och tjänster som samhället 

efterfrågar. Det kan betyda att företaget måste se hur verksamheten påverkar omvärlden i 

ett bredare perspektiv.28  

 

Många företag/organisationer vill främja utvecklingen i samhället. Det kan vara nya 

teknologier, nya affärsidéer och nya metoder för att uppnå olika mål för 

företaget/organisationen. Ett sätt kan vara att utfästa tävlingar och utmärkelser för bästa 

uppsats, affärsidé eller liknande.29 

 

3.4 Return On Investment 

När man anordnar tävlingar, eller annan form av event marketing kan det vara svårt att 

mäta hur mycket uppmärksamhet man egentligen har fått. Vilken utdelning har 

egentligen investeringen gett? Många företag gör misstaget att de mäter effektiviteten av 

händelsen utifrån hur många som har deltagit, eller hur mycket utdelat material som gått 

åt. Det är inte själva evenemanget i sig som är det viktiga, utan vilket inflytande det har 

haft på deltagarna.30 

 

26 Löhman/Steiholtz, s.16 
27 Ibid s.17 
28 Löhman/Steinholtz s.108 
29 Se Matris, Bilaga 8.4 
30 Stanley, 1994 

2015-05-13  23 
 

                                                



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

 

3.5 Modell över sammankoppling av teorierna 

 

 

3.5.1 Beskrivning av teoriernas sammankoppling 

Vi vill med vår modell beskriva förhållandet mellan studenternas insats och 

organisationens/företagets arrangemang. Modellen ger en uppfattning om att alla 

beståndsdelar är viktiga för att det överhuvudtaget ska bli en tävling. Studenterna är den 

grundläggande faktorn. Utan deras input, blir det ingen tävling, ingen ceremoni. För att 

locka till sig studenterna krävs en bra motivering från organisationen/företaget. Efter 

ceremonin finns det olika sätt att titta på om ROI är tillfredsställande. Det beror lite på 

vad arrangören har för syfte med sin tävling. En stor del av detta är givetvis event 

marketing – hur man över huvudtaget ska nå ut till studenterna, för att få deras input så 

att det hela går vidare. 

(bra) 
Award 

Organisation 
TelecomCity 

Ceremoni 

PR-Värde ROI 

Image management 
Brand management 
Goodwill/Social 
Responsibility 

ROI 
Attraktion (hur mäta?) 
Karlskrona´s skatter? 
Hålla kvar företag? 
Karlskrona, bra ställe att 
bo? 

Event Marketing 

Studentens 
akademiska 

input 

3:e part 

Motivation? Pengar? 
Karriärr? 
Vad får dem 
intresserade? 
Alternativ? 
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av organisationen TelecomCity. 

Vi fortsätter med att presentera en sammanfattning av intervjun med Anna Claesson på 

Ericsson AB. Slutligen beskriver vi kortfattat enkätens innerhåll. 

    

4.1 Beskrivning av TelecomCity 

Visionen för TelecomCity-projektet är att vara en internationellt ledande utvecklingsmiljö 

med fokus på telekom, där människor och företag växer. Syftet med projektet är att stärka 

utvecklingsmiljön inom IT och telekom i Karlskrona-regionen genom att: 

 Skapa förutsättningar för lönsamma och växande företag 

 Verka för en framgångsrik utvecklings- och FoU-miljö 

 Ta tillvara och utveckla en rik livsmiljö 

 Attrahera ytterligare kompetens 

 Skapa synlighet för TelecomCity, miljön och regionen. 

 

Kännetecken för TelecomCity är den ständigt pågående dialogen mellan aktörerna i 

näringsliv, högskola och samhälle. Företag, myndigheter och organisationer som vill 

bidra till utvecklingsmiljön kan ansöka om att få deltaga i projektet. Kraven för att 

deltaga är: Verksamheten ska innehålla kvalificerad kompetens inom IT/telekomområdet, 

eller kunna bidra till att denna kompetens utvecklas; Verksamheten bedrivs i 

Karlskronaregionen.  

 

TelecomCity leds av en projektstyrelse där ordförande och vice ordförande är 

kommunstyrelsens ordförande respektive högskolans rektor. Styrelsen har ansvar för 

strategiska frågor, prioritering av resurser och inval av nya medlemmar. Projektet 

administreras som ett kommunalt projekt, vilket innebär att projektdeltagarna godkänner 
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att kommunen hanterar gemensamma medel enligt de regler som gäller för kommunens 

medelförvaltning och attestordning, efter beslut i TelecomCitys projektstyrelse.  

TelecomCity-projektet finansieras gemensamt av näringsliv och samhälle. Ekonomisk 

ersättning för deltagande i projektet utgår inte. Basverksamheten finansieras av de 

gemensamma projektmedlen. Ytterligare insatser som olika aktörer vill ha utförda, såsom 

TelecomCity Prize, kan genomföras mot tilläggsfinansiering av varje enskild åtgärd.  

 

4.1.1 Modell över organisationens uppbyggnad 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.2 Kortfattat om TelecomCity Prize 

Sverige är framstående ur ett internationellt perspektiv inom IT- och telekommunikation. 

TelecomCity vill stötta och uppmuntra nyskapande studenter i hela Sverige och inbjuder 

till att tävla om årets bästa examensarbete/idé i två olika tävlingskategorier. TelecomCity 

Prize har arrangerats varje år från 1999. Det är dels en årlig nationell tävling riktad till 

landets studenter, där de kan tävla med sina examensarbeten, i ett antal olika kategorier, 

definierade och sponsrade av medlemmar i TelecomCity, dels ett branschpris och 

hederspris till personer i näringsliv, akademi eller samhälle. Tävling och kampanj pågår 
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mellan mars och september. Tävlingen avgörs genom juryarbete i början av oktober och 

avslutas med stor prisutdelning och gala i slutet av november. Målgruppen är studenter 

vid svenska högskolor och universitet. I första hand studenter på kandidat- och 

magisternivå, dvs. de som ska tävla med sina examensarbeten.  

 

4.3 Priset genom åren 

Syftet med TelecomCitys tävling har ändrats genom åren. Från att från början ha varit 

”TelecomCity vill stötta och uppmuntra nyskapande studenter i hela Sverige” ändrades 

det till ”synliggöra och uppmärksamma TelecomCity regionalt och nationellt” till 

slutligen ”Målet är att göra TelecomCity känt bland Sveriges IT/telekomstudenter” för 

årets tävling. Prissumman har för alla år varit densamma: 30 000, däremot har antalet 

utdelade priser varierat med antalet företag som är med och arrangerar tävlingen. Första 

året man arrangerade TelecomCity Prize avsatte TelecomCity totalt 240 000 kr, 2001 

450 000 kr, 2002 300 000 kr, 2003 231 000 kr och 2004 beräknas 470 000 kr avsättas. 

Enligt Doris Larsson görs detta året en sista satsning för att se om det finns någon 

anledning att fortsätta med arbetet med TelecomCity Prize. 

 

Från början marknadsförde TelecomCity inte sig så mycket, och upptäckte även då att 

responsen var dålig. De vill inför året efter hitta rätt kanaler för att nå ut och 

marknadsföra sig mot studenterna, men det är svårt för en sådan målgrupp med så olika 

människor. Under alla åren har samma marknadsföring använts. Det har funnits idéer på 

förbättringar, men dem har tyvärr aldrig genomförts. I årets kampanj genomfördes dock 

en ny idé. TelecomCity tryckte upp ett antal förpackningar till nudlar och delade ut dem 

till olika studentkårer runtom i landet. Det finns ju dock inget resultat på det än eftersom 

årets tävling inte är avslutad. Ett problem med att marknadsföra sig mot studenter är att 

det är ganska svårt att komma in genom kårerna och göra reklam. 

 

De första åren hade TelecomCity inte så många ansökningar till tävlingen, men efter ett 

par år började det öka. År 2001 fick man in 81 godkända bidrag och år 2002, 77 
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godkända bidrag. År 2003 halverades nästan antalet godkända bidrag i tävlingen då 

endast 40 st deltog. Man kan anta att en del av minskningen grundas i nergången i IT-

industrin, men på samma gång så är det studenter som började läsa 1999/2000 som har 

skrivit uppsatser år 2003. Hela minskningen kan på så sätt inte troligt komma från 

nergången i IT-industrin. TelecomCity har däremot hela tiden sett en ökning av 

konkurrens i liknande uppsatstävlingar. För varje år dyker det upp fler och fler, en del 

bestående, andra bara tillfälliga. Trots att många tävlingar har olika ämnesinriktningar 

verkar det påverka intresset för just den tävlingen.  

 

År 2001 gjordes en +/- sammanställning om vad som hade varit bra respektive dåligt. 

Man diskuterade genomförandet av tävlingen och kampanjen, samt prisutdelning och 

gala. Man pratar här om att en mätning borde göras av hur de tävlande studenterna har 

fått reda på tävlingen, men TelecomCity verkar osäkra på hur man egentligen ska mäta 

den sortens marknadsföring.  

 

4.4 Beskrivning av intervjun 

4.4.1 Inledning 

I denna del beskrivs kortfattat en intervju vi gjort med ett företag som är medlem i 

TelecomCity. Intervjun gjordes med hjälp av bandspelare, en sammanfattning kan ses i 

bilaga 8.5. 

 

4.4.2 Fakta om respondenten 

Vi har intervjuat en representant från Ericsson AB i Karlskrona som är ett av 

medlemsföretagen i TelecomCity. Vi har valt att intervjua Anna Claesson på detta 

företag. Detta för att få en syn på hur det är att vara med och dela ut TelecomCity Prize. 

Vi hade även tänkt intervjua ett mindre företag, för vi ville också få deras syn på 

TelecomCity Prize, och på så sätt kunna jämföra de olika företagens syften. Tyvärr fick 
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vi ingen intervju med ett mindre företag, eftersom det var svårt att få tag i rätt personer, 

som har med TelecomCity Prize att göra.    

4.4.3 Kort om intervjun med Anna Claesson på Ericsson AB 

Anna Claesson har, som representant för Ericsson AB, varit med och delat ut 

TelecomCity Prize varje år sedan starten. Anna har varit rekryteringsansvarig på Ericsson 

AB och verkade under åren 2002-2003 som informationschef för Ericsson AB i 

Karlskrona.  Vi valde att intervjua Anna för att få ett stort företags syn på att vara med i 

TelecomCity och TelecomCity Prize.  

 

Vi ställde frågor om vilka förändringar som gjorts av priset under åren, och om syftet har 

förändrats. Svaret vi fick var att man minskat antalet kategorier och att syftet ändrats från 

rekryteringssyfte till goodwill. Vi ville även veta vad Ericsson AB som företag vinner på 

att vara med och dela ut detta pris, varför de fortsätter att vara med.   

 

En annan intressant fråga var hur man som medlemsföretag i TelecomCity uppfattar 

marknadsföringen av TelecomCity Prize. Här uppfattar man att marknadsföringen inte 

riktigt räcker till, och att man som medlemsföretag inte har tid att engagera sig. 

TelecomCity är ju ändå företagen. 

 

4.5 Kort beskrivning av enkätsammanställningen 

Vi hade som mål att få in ca 300 svar, men vi märkte att svaren ramlade in och fick sätta 

en gräns på 500 för att få tid att sammanställa. Under sammanställningens gång såg vi att 

skillnaden mellan män och kvinnor inte var särkilt stor. Därför såg vi ingen anledning att 

redovisa mäns och kvinnors svar separat. 

Resultaten från enkätundersökningen återfinns i bilaga 8.2. 
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5. Analys 
I analyskapitlet kopplas studiens empiriska resultat samman med den teoretiska 

referensramen. Grunden för vår analys ligger i en fallstudie av TelecomCity, en intervju 

med Anna Claesson på Ericsson AB och en enkätundersökning bland vissa högskolor 

runt om i Sverige. Vi analyserar allt material parallellt och kopplar samman 

enkätundersökningen med fallstudie och intervju. Frågorna som denna studie undersöker 

är enligt problemformuleringen om det är lönsamt för företagen och organisationerna att 

anordna denna typ av evenemang och tävlingar.  

 

Enkätundersökningen visar att det är väldigt lågt deltagande i uppsatstävlingar. Av 500 

svaranden hade endast 11 stycken, 2 % sökt till denna typ av tävling. Ingen av 

intervjupersonerna hade sökt för bästa affärsidé. En stor del svarade att äran och vinsten 

skulle motivera dem att söka till en uppsatstävling, men ändå är det fortfarande bara 2 % 

som har sökt. Motivationen räcker inte till för att studenterna verkligen ska skicka in en 

ansökan. De vill inte göra sig besväret att hitta en tävling och sedan sätta sig ner och fylla 

i en ansökan. Det räcker inte att studenterna är motiverade, tävlingen behöver komma 

med något spännande, lockande som kan fånga intresset från flera studenter. Problemet är 

att det finns många som använder uppsatstävlingar, och även tävlingar i allmänhet, som 

ett sätt att marknadsföra sig, det kan ha förlorat sin kraft. Med ett så lågt deltagande 

vinner förmodligen inte företagen/organisationerna vad de vill med sitt evenemang. Vare 

sig företagen/organisationerna vill använda dessa evenemang som marknadsföring, 

goodwill eller samhällsutveckling, verkar det inte ha så stor genomslagskraft. Intresset är 

för svagt hos studenterna, eller så har man inte kommit med något unikt eller lockande i 

tävlingen.   

 

Under arbetets gång såg vi inga skillnader mellan könen, både män och kvinnor hade 

samma svarsmönster. Därför lade vi ihop statistiken istället för att ha den uppdelad. De 

som marknadsför sådana här tävlingar har studenter som målgrupp, och detta är inte 

2015-05-13  30 
 



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

189

66

116

54

52

84

110

170

93

21

98

105

116

136

21

68

165

48

166

30

38
31
27
28

353

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Vad skulle motivera dig att söka? Rangordna

Tävla med vänner
Skapa kontakter
Merit
Äran
Vinsten

könsinriktat. Vi märkte vid sammanställningen att det var i princip samma svar bland 

män och kvinnor. Svaren skiljde sig inte markant.        

 

Enligt vår undersökning är det vinsten som lockar mest för att överhuvudtaget söka ett 

pris. Undersökningen visar även att äran, meriter och skapa kontakter ligger högt på 

listan. Detta kan vara ett tecken på att de som söker ett pris vill få ut något mer än bara 

vinsten. Ska man gå djupare i detta skulle man kunna tänka sig att ett ömsesidigt 

samarbete mellan studenten och företaget/organisationen skulle löna sig för båda parter. 

Studenten blir kanske mer angelägen att söka, om möjligheten finns att ”få in en fot” i 

företaget/organisationen. Tävla mot vänner verkar inte vara en hög prioritet. Detta visar 

på att den enskilda studenten ser till sina egna behov och har inga problem med att 

”konkurrera” med sina klasskamrater.   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Enligt Reynolds (2000) är motivation grunden till varför människor uppför sig på ett visst 

sätt och varför en viss handling väljs framför en annan. Individer har olika krav och olika 

mål som de vill uppnå. De studenter som söker till sådana här tävlingar har höga 

individuella krav och kan på detta sätt motivera sig själva. För att även kunna nå de 

studenter som har lägre motivation och lägre individuella krav krävs social motivation. 

Enligt Zetterberg styrs en persons motivation av sin omgivning. Detta kan innebära att 

dessa studenter skulle kunna bli mer motiverade om de blir uppmuntrade av 

omgivningen, exempelvis från lärare, vänner eller liknande. Ska man se ur 
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företagens/organisationernas perspektiv, skulle ett större samarbete med skolan vara att 

föredra. Verkligen komma ut på skolorna och själva skapa motivation bland studenterna. 

 

De flesta tror att företagen/organisationerna arrangerar tävlingar för att marknadsföra sig, 

hela 59 %. En fjärdedel tror att tävlingarna arrangeras för teknisk utveckling. Det är inte 

många som tror att företagen/organisationerna gör det för att föra samhället framåt. Detta 

visar att man lätt kan få fel uppfattning om ett företag eller organisation som anordnar 

sådana här evenemang. Ofta har man andra syften än bara marknadsföring. Exempelvis 

TelecomCity, som vid sidan om att marknadsföra sin organisation, även vill föra 

samhället (regionen) framåt och försöka få in studenterna i arbetslivet. Detta kan spela 

stor roll för den som tänker söka ett pris. Tror man att det bara handlar om ren 

marknadsföring är man kanske inte lika benägen att söka som man är om man vet att man 

kan få kontakter inom arbetslivet. Motivationen förefaller högre om man vet att man får 

någonting för det. Som student vill man, precis som företaget/organisationen få ut något 

värdefullt av all tid man lägger ned på sitt arbete. Man skulle kunna dra paralleller till 

ROI för företaget/organisationen, där man vill få tillbaka en tillfredsställande del av sin 

investering. Allt arbete man lägger ned måste kompenseras på något sätt, annars blir 

motivationen inte tillräckligt stor. Studenten vill att det man satsar ska leda fram till något 

värdefullt. En motivationsskapande faktor är att alla som ansöker har möjlighet att få ut 

något av tävlingen. Är det fler som har chans att få något tillbaka ökar förmodligen 

motivationen att söka hos fler. 

 

Mer än hälften visar sig vara intresserade av företaget/organisationen som anordnar 

tävlingen (67 %) och en del är beredda att lägga ned extra tid på sin uppsats såsom att 

anpassa och presentera uppsatsen, likaså besöka företaget/organisationen. Detta är 

positivt i den bemärkelsen att man inte bara bryr sig om vinsten, utan ser möjligheten att 

skapa kontakter och lära sig mer om arbetslivet. Man skulle kunna öka benägenheten att 

söka genom att t ex förenkla reglerna såsom att det inte ska behöva göras någon större 

förändring av uppsatsen innan den skickas in. Man kan även anpassa inlämningsdatumet 
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så att det stämmer överens med examinationsdatum (se matris).31 Många arrangörer har 

otajmade inlämningsdatum för sina tävlande. Idealet hade varit augusti-september, då 

man hunnit komplettera och reflektera över sin uppsats innan den skickas in. Ett för sent 

datum kan också ställa till problem, då man kanske lägger uppsatsen bakom sig och inte 

är lika benägen att söka.  

  

Företagen/organisationerna använder olika vägar för att skicka ut information om sina 

tävlingar. De flesta studenter får information om tävlingar via sin e-post, och många hittar 

information på företags/organisationers hemsidor och via annan media. Bland dem som 

är benägna att söka, hittar en fjärdedel information på hemsidor och liknande. Detta visar 

på att vill man delta i en sådan tävling vet man vart man ska vända sig. Man behöver inte 

alltid vänta på att få informationen till sig. Detta gäller som sagt bara de som verkligen är 

benägna att söka. För att även nå de som inte är lika benägna gäller det att hitta en 

distributionskanal som verkligen når fram. Anna Claesson nämner i intervjun att hennes 

uppfattning är att TelecomCity inte når ut till så många som man hoppats på.    

Det är lågt antal som fått information av sina lärare. Lärarna i sin tur får så mycket 

information, att de inte har möjlighet att vidarebefordra allt till studenterna.32  

En intressant fråga är hur studenter upplever reklam via e-post. 10 % tycker att reklamen 

väcker intresse, men endast 2 % har någon gång sökt ett pris. Vad är det som gör att de 

övriga åtta procenten inte söker? Även att reklamen väcker intresse verkar inte 

motivationen finnas att verkligen söka.  

     

 

 

 

 

 

 

31 Se matris, Bilaga 8.3 
32 Tom Michel  2004.04.21 
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Vad kan orsaken vara? Det borde bero på hur företaget har marknadsfört sig i sin reklam. 

Hur kan man göra för att förenkla sökandet, och uppmuntra fler studenter att söka?  

Enligt Anna Claesson har denna typ av tävlingar ganska svag genomslagskraft i sin 

marknadsföring. Hon säger att den bästa metoden för TelecomCity, skulle vara mun-till-

mun, att åka runt och informera på skolorna. Detta är givetvis inte möjligt för alla 

tävlingar, men företagen/organisationerna måste hitta ett unikt sätt som får studenterna 

uppmärksammade på just deras tävling.  

 

”Min spontana kommentar om, och det har jag tyckt alla år, är att det är rätt dålig 

marknadsföring. Jag känner så här att man har ju då på olika sätt försökt att komma in 

på skolorna genom studentkårer och med sådana här eventföretag och allt vad det nu är. 

Men jag tror den tanken man hade från början med att åka runt med en buss hade varit 

det bästa. Det tänkte vi från början, att ha en röd buss som åker omkring och berättar om 

det här. Det finns ju liksom ingen ork och inga pengar riktigt, men om man hade 

studenter som gjorde det som ett sommarjobb, fast på påsklovet eller nåt… att man åker 

runt och marknadsför det mer med mun-till-mun metoden på något sätt.”  

         Anna Claesson 

 

Den andra delen som har betydelse för vår analys, är fallstudien från TelecomCity. 

TelecomCity har varje år spenderat ett antal hundratusentals kronor, utan någon 

uppföljning om vad det verkligen har gett för resultat. Kopplingar kan dras till teorin om 

ROI, där man förhoppningsvis får tillbaka det man investerar i sina projekt. Ur Ericsson 

AB: s synvinkel (som medlemsföretag i TelecomCity), har man många gånger funderat 

på om man ska fortsätta vara med och dela ut pris, eller inte. Orsaken är att Ericsson AB 

inte känt att man fått ut något av detta nu när man inte är inne i en rekryteringsfas. 

Slutsatsen har alltid varit att fortsätta. Anna säger att har man tur kan man kanske så ett 

litet frö hos någon, om att detta är positivt, det är ju ändå inga stora summor det handlar 

om för företaget.  
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 ”… jag tror ändå att genom att göra det här så gör man någonting gott, man sätter nåt 

litet frö i skallen på någon att det här är positivt. Sen går inte det att säga, jag menar det 

är inga stora summor, alltså för den enskilda individen är det det, men för oss, även om 

vi har funderat många gånger på om vi ska fortsätta vara med, men vi har ändå bestämt 

att vi ska det. Sen kanske vi ibland har tyckt att vi inte har fått tillräckligt mycket ut av 

det” 

Anna Claesson 

 

När man studerar antalet bidrag som kommit in ser man en minskning från tidigare år 

med nästan hälften 2003. Från 77-81 godkända bidrag ner till 40 st år 2003. Förmodligen 

når inte TelecomCity ut till så många studenter som man tror. Det kan ju givetvis finnas 

andra orsaker till att bidragen minskat, t ex att antalet studenter inom detta område 

minskat. Här kan man också dra en parallell till enkätundersökningen där 10 % uppger att 

reklam via e-post väcker intresse, men endast 2 % söker. Man skulle behöva utvärdera 

och följa upp sin marknadsföring. Företag/organisationer tror ofta att det är svårt att 

utvärdera sådan här marknadsföring och därför görs ingen speciell utvärdering.33   

Enligt Behrer/Larsson är detta en feluppfattning. Man kan utvärdera Event Marketing 

precis som med andra ansatser och media. Ofta kan man använda samma mätinstrument, 

som vanligen används vid effektmätning. Har man exempelvis ett årligt återkommande 

evenemang kan man försöka jämföra hur många deltagare som attraheras de olika åren 

och hur mycket publicitet evenemanget genererar.34  

 

Enligt Anna Claesson och Doris Larsson har ingen utvärdering av TelecomCity Prize 

gjorts under åren, och därför är det svårt att veta om ROI är så stor som man förväntar 

sig. Att anordna ett event ger ofta publicitet, och Kotler menar att PR kan vara svårt att 

mäta eftersom man använder sig av andra marknadsföringsverktyg och påverkan är ofta 

indirekt. Idealet borde vara att företaget/organisationen skulle mäta förändringen av 

33 Doris Larsson, Projektledare TelecomCity 
34 Behrer/Larsson s.235 
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kännedomen om företaget/organisationen, till följd av kampanjen. För att upptäcka 

förändringar behöver man mäta före och efter kampanjen eller händelsen.35  

 

I marknadsföringen av TelecomCity Prize, finns det vissa återkommande mönster som 

visar att man har svårt att förnya sig i sin marknadsföring. Ofta har man stora idéer innan 

man börjar kampanjen, med bara en bråkdel av kanalerna används. Det viktigaste är att 

synas och höras, d.v.s. åka runt på skolorna och informera. Kanske vara med vid särskilda 

jippon som sittningar mm. 

  

35 Kotler s. 695 
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6. Slutsats 
Enligt våra siffror har vi kommit fram till att det inte är speciellt lönande att arrangera 

sådana här tävlingar så länge man inte är unik och lockande i sitt utförande. Återigen är 

det företagets/organisationens syfte med tävlingen som visar på om det lönar sig eller 

inte. Man måste hitta sätt att mäta ROI, och försöka ta till de verktyg som finns. För 

TelecomCity hade man kunnat se effekten på hur uppmärksammad tävlingen blir utifrån. 

Hur många ansökningar som kommer in, hur många företag som är intresserade av att 

vara med i organisationen, hur själva galan uppmärksammas i pressen och liknande.  

 

Efter analysen har vi kommit fram till att det bör göras en del förändringar i 

marknadsföringen. När det gäller marknadsföringen av priset, och kampanjen, skulle en 

referensgrupp av studenter vara att rekommendera. De vet vad som får dem att bli 

uppmärksamma på vad som sker. Enligt Anna Claesson, och detta är även vår synpunkt, 

hade det varit bättre att åka omkring på skolorna och informera om  

företaget/organisationen och deras tävlingar. Man måste se till studenternas intressen, och 

verkligen få dem att bli intresserade av att söka ett pris. Kanske underlätta sökningen, 

med passande inlämningsdatum och förenklad sökning. Eventuellt sätta slutdatum till två-

tre månader efter examinationsdatum. Ett annat sätt för företagen/organisationerna att 

locka till sig studenter kan vara att ha ett mer specifikt syfte med tävlingen. Vill 

företaget/organisationen anordna en tävling för att föra samhället framåt, bör detta framgå 

tydligt, eftersom det förmodligen gör att studenten blir mer angelägen att söka, än om det 

bara handlar om ren marknadsföring. Ett annat sätt är att bredda ämnesområdena, så att 

fler studenter kan bli intresserade. I just telekombranschen är det extra viktigt att man 

förklarar innebörden av telekom, att detta inte bara handlar om teknik och data, utan att 

det finns överallt. Detta är något som TelecomCity och liknande organisationer/företag 

bör anamma, eftersom vi i våra undersökningar märkte att många är rädda att söka inom 

telekom, eftersom de har fel uppfattning om området. Många studenter vi pratat med har 

fel uppfattning om telekom, och tror att det endast gäller teknikstuderande och 
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datatekniker. Det är inte alls många som inser att telekom finns överallt, förrän de 

verkligen tänker efter. 

 

Ett annat förslag kan vara att företagen/organisationerna kanske skulle kunna erbjuda 

något mer efter uppsatsen, som t ex praktik eller liknande. Förmodligen är detta svårt att 

genomföra, men det skulle säkert locka en hel del sökande. Man måste på något sätt få 

studenten att känna sig mer delaktig, mer viktig, och att han/hon verkligen har något att 

vinna på detta. En motivationsdrivande faktor hade varit att alla som ansöker får 

möjligheten att besöka företaget/organisationen och inte bara de som vinner. Detta 

möjliggör för alla som söker att verkligen få skapa kontakter inom arbetslivet. 

 

När det gäller prisutdelningen, och eventuellt annat arrangemang i samband med denna, 

bör man utgå från studentens intressen. Kanske ska man låta studenter vara med och 

planera tillställningen för att få dem att känna sig speciella. Man kan söka nya kanaler 

och utveckla nya idéer. Exempelvis har TelecomCity haft många idéer som man inte 

förverkligat och som kanske skulle leda till att man når ut till fler i målgruppen.  

Det finns många olika förslag och tankar om hur företagen/organisationerna skulle kunna 

nå ut till studenterna, det gäller att ta tillvara på alla små idéer och hitta rätt väg. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt för företagen/organisationerna att verkligen nå ut till sin målgrupp. Det bör 

göras fler efterforskningar på detta område. I vårt fall hade det varit intressant att gräva 

djupare i varför studenter inte är tillräckligt motiverade att söka pris för bästa uppsats 

eller affärsidé. Få fram deras avsikter och mål med sina uppsatser. Ett förslag kunde vara 

att ha en liten grupp med studenter som får svara på mer ingående frågor i en 

djupintervju, där en gemensam diskussion kan föras. I denna studie framgick endast att 

studenten inte är tillräckligt motiverad, det framgick inte varför.   
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8. Bilagor 

8.1 Enkäten 

Vilken/vilket högskola/universitet studerar du på?  

 

Kön?  

Man  

Kvinna  

Har du någonsin sökt något pris för en uppsats på högskolenivå?  

Ja  

Nej  

Har du någonsin sökt något pris för en affärsidé eller liknande, på högskolenivå?  

Ja  

Nej  

Vad skulle motivera dig att söka något pris? (Rangordna 1-5, där 1 är högst värde och 5 
lägst)  

Vinsten  

Äran  

Merit  

Skapa kontakter  

Tävla mot vänner  

Av vilken anledning tror du att företag/organisationer anordnar tävlingar? (Flera svar 
möjliga) 

Marknadsföra sig  

Prestige  

Teknisk utvecklig  

Utveckling ur samhällets perspektiv  
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Intresserar företaget/organisationen bakom priset dig? 

Ja  

Nej  

Hur mycket arbete är du beredd att lägga ned omkring en uppsatstävling? (Flera svar 
möjliga)  

Presentera uppsatsen  

Besöka företaget  

Anpassa uppsatsen  

Fylla i ansökan  

Inget arbete alls  

Om du sökt ett pris, hur fick du information om tävlingen? (Flera svar möjliga)  

Via e-post  

Via hemsida  

Via media  

Lärare informerade mig  

Lärare uppmuntrade mig  

Hur upplever du reklam för tävlingar som skickas ut via e-post?  

Störande  

Väcker intresse  

Läser brevet  

Likgiltig  

Skicka mina svar! Rensa mina svar
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8.2 Enkätresultat 
    Antal svar: 500    

Fråga 1         
         
Vilken/vilket högskola/universitet 
studerar du på? 

        

   Procent      
Trollhättan/Uddevalla 4  1%      
Halmstad universitet 5  1%      

Stockholms universitet 122  24%      
Umeå universitet 11  2%      

Blekinge Tekniska Högskola 152  30%      
Lunds universitet 3  1%      

Södertörns högskola 1  0%      
Växjö universitet 1  0%      

KTH 1  0%      
Luleå 198  40%      

Göteborgs universitet 2  0%      
         

Fråga 2         
         
Kön?         
 Antal 

svar 
 Procent      

Man 236  47%      
Kvinna 264  53%      

         
         

Fråga 3         
         
Har du någonsin sökt ett pris för en 
uppsats på högskolenivå? 

        

         
 Antal 

svar 
 Procent      

Ja 11  2%      
Nej 489  98%      
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Fråga 4         
         
Har du någonsin sökt något pris för 
en affärsidé eller liknande, på 
högskolenivå? 

        

         
 Antal 

svar 
 Procent      

Ja   0%      
Nej 500  100%      

         
         

Fråga 5         
         
Vad skulle motivera dig att söka 
något pris? (Rangordna 1-5, där 1 
är högst värde och 5 är lägst) 

        

         
Antal svar         

 1 2 3 4 5    
Vinsten 189 84 98 68 38    

Äran 66 110 105 165 31    
Merit 116 170 116 48 27    

Skapa kontakter 54 93 136 166 28    
Tävla med vänner 52 21 21 30 353    

         
Procent         

 1 2 3 4 5    
Vinsten 38% 17% 20% 14% 8%    

Äran 13% 22% 21% 33% 6%    
Merit 23% 34% 23% 10% 5%    

Skapa kontakter 11% 19% 27% 33% 6%    
Tävla med vänner 10% 4% 4% 6% 71%    

         
Fråga 6         

         
Av vilken anledning tror du att 
företag/organisationer anordnar 
tävlingar? (Flera svar möjliga) 

        

         
 Antal 

svar 
 Procent  1 330   

Marknadsföra sig 424  60%  2 126   
Prestige 63  9%  3 28   

Teknisk utveckling 163  23%  4 11   
Utveckling ur samhällets perspektiv 62  9%      
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Fråga 7         
         
Intresserar företaget/organisationen 

bakom priset dig? 
        

         
 Antal 

svar 
 Procent      

Ja 336  67%      
Nej 158  32%      

         
         

Fråga 8         
         

Hur mycket arbete är du beredd att 
lägga ner omkring en uppsats? 

(Flera svar möjliga) 

        

         
 Antal 

svar 
 Procent      

Presentera uppsatsen 292  26%  1 144   
Besöka företaget 255  22%  2 133   

Anpassa uppsatsen 262  23%  3 125   
Fylla i ansökan 293  26%  4 90   

Inget arbete alls 47  4%  5    
         
         

Fråga 9         
         

Om du sökt ett pris, hur fick du 
information om tävlingen? (Flera 

svar möjliga) 

        

         
 Antal 

svar 
 Procent Antal som 

svarat: 
 61   

Via e-post 37  32%      
Via hemsida 29  25%  1 27   

Via media 23  20%  2 20   
Lärare informerade mig 16  14%  3 13   

Lärare uppmuntrade mig 9  8%  4 2   
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Fråga 10         
         
Hur upplever du reklam för tävlingar 

som skickas ut via e-post? 
        

         
 Antal 

svar 
 Procent      

Störande 136  27%      
Väcker intresse 52  10%      

Läser brevet 138  28%      
Likgiltig 169  34%      
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8.3 Matris över olika priser 

 
 Mål med 

tävling 
Krav Antal specifika 

priser 
Uppsats/Affär

sidé 
Antal 

deltagare 
Datum för 

deadline 
Fairlink  Får skrivas på 

Eng, Fin, Sve, 
Nor och Dan. 

Uppsatsen 
ska vara  

framlagd och 
Godkänd, och 

behandla någon 
aspekt av 

mässor. 

Ett pris på 25 000 
SEK 

Alla studerande på 
universitets-

högskole 
nivå i Norden. 

Tävlar om bästa 
mässuppsats. 

 2004-08-31 

Svenska Projekt Stimulera 
projekt- 

forskning i 
Sverige. 

C- eller D-
uppsats. 

Med inriktning på 
projektledning 

och 
projektorganisera

de 
företag. 

 Bästa 
examensarbete 

inom 
projektledning och 
projektorganisatio

n. 

  

Plan Skapa ett forum 
för 
erfarenhetsutbyt
e 
mellan 
yrkesverksamm
a praktiker och 
forskare/akadem
iker vid 
universitet och 
högskolor. 

60/80-
poängsuppsatser 

och 
examensarbeten 

inom MPS- och 
logostik- 
området. 

Total prissumma 10 
000 kr. 

Bästa 
examensarbete 

inom produktions- 
logistik. 

 2003-01-31 

Trafiktekniska 
Föreningen 

 Högskolan 
anmäler 

uppsatsen till 
föreningen. 

 C- eller D-uppsats. 
Inom trafik- eller  

transportområdet. 

 15 februari resp. 
30 november 

Akademin för 
ekonomistyrning i 
staten 

För att stimulera 
intresset för 

studier av 
redovisning, 

revision, 
myndigheternas 

inre 
effektivitetsstödj

ande 
verksamhet, 

personalekonom
i, upphandling 

och andra 
delområden som 

faller in under 
redovisningsäm

net inom det 
statliga området. 

Uppsatsen ska 
behandla 

ämnen inom 
området 

"ekonomistyrning 
inom 

den statliga 
sektorn". 

4 priser á 5000 kr. C- eller D-uppsats, 
inom 

ekonomistyrning. 
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TelecomCity Prize  Godkänd av 
svensk 

högskola/universit
et under 

läsåret 2003/2004 

Varje 
företag/organisation 

delar ut pris till sin 
kategori. 

30 000 kr till varje 
vinnande 
uppsats. 

Man kan vinna 
både för 

uppsats i 
IT&Telecom och 
för Kommersiell 

idé. 

 2004-09-19 

NÖDFOR  Juridik- eller 
ekonom- 

examen på C- 
eller  

D-nivå. 
Uppsatsen får ej 

ha 
publicerats 

tidigare. 

50 000 kr. för ett antal 
förtjänstfulla arbeten. 

Bästa C-eller D-
uppsats inom  

juridik eller 
ekonomi. 

 2004-06-10 

Finansförbundet  Medlemskap i 
Finans- 

förbundet. Studier 
vid 

universitet/högsk
ola 

i Sverige. 

3 priser: 5 000, 3 000, 
2 000 

kronor. De tre bästa 
uppsatserna 

publiceras dessutom 
på Finansförbundets 

studentwebplats 

Bästa uppsats 
som  

berör Bank och 
finansbranchen. 

 30 april respektive 
15 november 

SVEBI  Medlemskap i 
SVEBI.  

Uppsats på D-
nivå examinerad 

under perioden 
2003-09-02 till 

2004-06-15. 
Vinnaren/vinnarn
a ska presentera 

uppsatsen på 
SVEBIs 

årskonferens 

2000-8000 kr/uppsats 
Beroende på antalet 

deltagare 

Bästa D-uppsats 
med 

idrottspedagogisk, 
-psykologisk, -

sociologisk, eller 
annat 

samhällsvetenska
pligt ämne. 

 2004-06-15 

Konkurrensverket Öka intresset för  
kokurrensfrågor. 

Uppsatsen ska 
ingå i  

examen på C- 
eller 

D-nivå inom 
ämnena 

företagsekonomi, 
nationalekonomi 

eller juridik 

Total prissumma 60 
000 kr. 

Bästa C- eller D-
uppsats 

 

1997: 24 st. 
1998: 23 st. 
1999: 17 st. 
2000: 18 st. 
2001: 10 st. 
2002: 16 st. 

2003: 32 st. (Ny 
kategori) 

2004-02-02 
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Sparbanksstiftelsen 
Kronan 

 Examensarbete 
C- eller 
D-nivå, 

examinerat 
hösten 2003 eller 

våren 2004 vid 
BTH, Växjö 
universitet, 
Högskolan 

Kalmar, 
Högskolan 
Halmstad. 

Uppsatsen ska 
visa prov på hög 

kreativitet och 
presentera en 

utredning, 
produkt, tjänst 

eller idé, som kan 
ligga till grund för 

nyföretagande, 
produkt- eller 

företagsutvecklin
g. 

Total prissumma 700 
000 kr.  

Antal stipendium på 
50 000 respektive 20 

000 kr. 

Bästa C- eller D-
uppsats 

 2004-06-18 

SFK  Ämnesområde: 
Kvalitet. 

Examensuppsats, 
lägst C-nivå. 

Total prissumma 10 
000 kr. 

Bästa 
examensuppsats 

inom ämnet 
kvalitet. 

 2004-06-30 

Svenska Spel  Uppsatsen ska 
handla  

om spel. 

Pris: 25 000 kr. Den bästa C- D-
uppsatsen 

om spel 

Två utdelningar. 
5 respektive 6 

godkända 
ansökningar. 

2004-06-15 

VentureCup Stimulera 
skapandet av 

nya, innovativa 
företag med 

tillväxtpotential i 
Sverige och på 
så sätt bidra till 

att idéer och 
kunskap 

omsätts i 
praktiken. 

Steg 1: 
Beskrivning av 

affärsidé och 
kompletterande 

uppgifter om 
marknad, 

kundnytta och 
konkurrensfördel. 

Steg 2: 
Marknadsplan, 

marknadsföring 
ochaffärssystem. 

Steg 3: 
Fullständig, 

professionell och 
genomförbar 

affärsplan. 

Steg 1: Upp til 10 
priser á  

5 000 kr 
Steg 2: Upp till 10 
priser á 15 000 kr 

Steg 3: 1:a pris 200 
000 kr, 2:a pris 100 

000 kr, 3:e pris 50 
000 kr 

Bästa  
affärsidé/affärspla

n 

 Steg 1: 28 oktober 
Steg 2: 10 februari 

Steg 3: 14 april 

InnovationCup Främja nya 
affärsidéer och 

tekniska 
innovationer 

inom svenskt 
näringsliv. 

Studerande vid 
teknisk 

högskola 

Prissumma 100 000 
kr, 

dessutom hjälp att ta 
sin idé vidare. 

Bästa affäridé eller  
teknisk innovation 

7 ansökningar 
till den  
lokala 

deltävlingen i 
Malmö 2002 

2004-10-01 
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8.4 TelecomCity Prize 1999-2004 

1999 

Mål:  

TelecomCity vill stötta och uppmuntra nyskapande studenter i hela Sverige. 

 

TelecomCity avsätter totalt 240 000 i TelecomCity Prize. Alla studenter över hela landet 

får tävla, förutsatt att examensarbetet matchar någon av de olika tävlingsklasserna. 

Prissumma i varje klass är 30 000 kr. De vinnande bidragen presenteras på en gala i slutet 

av november. Tävlingsbidraget ska vara ett examensarbete, godkänt av svensk högskola 

under läsåret 1998/99. Planering för TelecomCity Prize 2000 görs redan nu.  

 

Marknadsföring: 

Man marknadsförde sig via ett studentbolag som såg till att studenter i hela landet fick 

information, dels via mail och dels via utskick till högskolorna. Responsen blev inte som 

man hoppats på, vilket kunde bero på flera orsaker. Exempelvis för sent utskick, för dålig 

marknadsföring eller fel kanaler vid marknadsföringen. TelecomCity vill inför nästa år 

hitta rätt kanaler för att nå studenter i hela landet via en webbsida som marknadsför hela 

TelecomCity Prize. Tanken är att utnyttja webben som huvudsaklig informationsplats, 

utröna hur man ska få studenter att hitta till platsen och utveckla en prototyp som ska 

kunna tillämpas på TelecomCitys hemsida. 

 

2000 

Information saknas. Materialet var utlånat på annat håll och hann inte komma tillbaka, 

innan vi avslutade samarbetet med TelecomCity. 
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2001 

Mål/Syfte: 

Man vill uppmuntra kreativa studenter. Man vill göra TelecomCity känt bland Sveriges 

IT- och Telekomstudenter. Kampanjens syfte är att synliggöra och uppmärksamma 

TelecomCity regionalt och nationellt. Kampanjen sträcker sig från mars till september. 

 

12 stipendier delas ut i tre olika kategorier med en total vinstsumma på 500 000 kr. 

Kategorierna är: Mobila tjänster och applikationer, IT och telekommunikation och bästa 

affärsidé. 2001 fick man in 81 godkända bidrag från 23 högskolor/universitet.  

 

Idé för marknadsföring: 

Vykort och posters 

Direktutskick via mail 

Kampanjsajt 

Radioreklam 

Jippo/Tävling 

Genom deltagande företag 

Viss annonsering 

Pressbearbetning 

 

Finansiering och tidsplan: 

 

Kostnader   
    
Tävling/Kampanj 450 000 

Prisutdelning och gala 
1 500 

000 
Prispengar   
    
Finansiering   
    
TC Basbudget 450 000 

Sponsorer gala 
1 000 

000 
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Biljettförsäljning gala 500 000 
Prisutdelare (prispengar)   
    
Tidsplan   
    
Kategorier, kampanjidé, material Jan/Feb 
Kampanjstart Mars 
Upphandling, planering, 
prisutdelning April/Maj 
Juryarbete Sept. 
Genomförande prisutdelning etc. 23 nov. 

 

 

Efter TelecomCity Prize 2001 gjordes en +/- sammanställning om vad som hade varit bra 

och dåligt. Man diskuterade genomförandet av tävlingen och kampanjen samt 

prisutdelning och gala. 

 

2002 

Mål/Syfte: 

Tävling och kampanj med syfte att göra TelecomCity känt bland Sveriges 

IT/Telekom-studenter, d.v.s. rekrytering på kortare och längre sikt. Event som 

innefattar konferens, prisutdelning och gala som har syftet att synliggöra och 

uppmärksamma TelecomCity internationellt. Att sätta TelecomCity på kartan som en 

internationellt ledande utvecklingsmiljö med fokus på telekommunikation.  

 

TelecomCity Prize: 

Tävling och kampanj som riktar sig till studenter vid högskola/universitet. En gala i 

slutet på november. 

 

Tävlingskriterierna är samma som för 1999, men examensarbetet ska vara godkänt 

under läsåret 2001/02. Medlemmar i TelecomCity, eller samarbetspartners får dela ut 

pris. Max antal pris är begränsat till 10-12 st. Kategorierna är samma som förra året: 

IT/Telekom, Mobila tjänster och applikationer, och Bästa affärsidé. Dessa riktar sig 
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mot studenterna. TelecomCitys huvudpris och hederspris är för näringslivet. 

Dessutom delar tidningen Mobil ut ett hedersomnämnande till student och ett stort 

pris med akademisk inriktning kommer också att delas ut till student. 

 

Detta år inkom 77 godkända tävlingsbidrag från 23 olika högskolor/universitet. 

 

Förslag på Marknadsföring/Kampanj 

Posters/Vykort till alla campus högskolor/universitet 

Instick i tidningarna Campus Teknik och Campus Ekonomi 

Ev. samarbete med universum/Shortcut delsajt för TelecomCity Prize 2002 på 

hemsidan 

E-mail/Personlig kontakt med handledare och studenter 

Ambassadörer – tidigare pristagare 

Genom deltagande företag 

Samarbete med tidningen Mobil 

Annonsering och pressbearbetning 

Samarbete med student- och kårnätverk 

Särskilda jippon och tävlingar, exempelvis sponsring av sittningar under våren 

 

Verklig marknadsföring/Kampanj 

Posters 

Instick i tidningarna Campus Teknik och Campus Ekonomi 

Delsajt för TelecomCity Prize 2002 på hemsidan 

E-mail/Personlig kontakt med handledare och studenter 

Genom deltagande företag 

2 mailutskick via Lychnis 
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Budget/Finansiering 

Kostnader   
    
Tävling och Kampanj 300 000 
Konferens 150 000 
Prisutdelning vid gala (vid 600-700 gäster) 1 600 000 
Marknadsföring av konferens och prisutdelning 350 000 
Prispengar   
     
Totalt: 2 400 000 
    
Finansiering   
    
TelecomCitys basbudget 650 000 
Sponsorer och samarbetspartners till    
konferens och prisutdelning 1 400 000 
Biljettförsäljning till prisutdelning och gala 350 000 
Prispengar som sponsras av de som delar ut 
pris   
    
Totalt: 2 400 000 

 

2003 

Möte i slutet av februari: 

Planering inför priset 2003. Några studenter ger sin syn på TelecomCity Prize, bland 

dessa en vinnare från förra året. Man tar del av feedback från utvärderingen av förra 

årets TelecomCity Prize. Diskussion om hur man ska lägga upp årets kampanj. Det 

pågår en studentundersökning vid Universums nationella studenttidning på nätet, där 

frågorna bl a handlar om TelecomCity Prize. Tävling, kategorier och 

anmälningsformulär gås igenom. Man diskuterar huvud- och hederspristagare. Årets 

prisutdelning, gala, data, formen etc. diskuteras. 

 

Resurs och tidsplanering 

Årets Prize-budget är totalt 1 000 000 kr. TelecomCitys budget uppgår till 400 000 kr. 

och 600 000 kr. beräknas komma från sponsorer.  
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Finansiering och budget: 

TelecomCitys budget 2003 
    
Tävling och kampanj 177 000 
Prisutdelning och event 112 000 
    
Summa: 289 000 
    
Finansiering   
    
TelecomCitys basbudget 231 000 
Biljettförsäljning till prisutdelning och gala á 495 kr. 58 000 
    
Summa: 289 000 

 

40 st. deltagare i tävlingen år 2003. 

2004 

Mål/Syfte 
Målet är att göra TelecomCity känt bland Sveriges IT/Telekom-studenter. 
 
Utformningen sker genom en tävling och kampanj som riktas till studenter vid 
högskolor/universitet över hela landet. Kampanjen pågår mellan mars och september. 
Examensarbetet ska vara godkänt under läsåret 2003/04. Prisutdelarna ska vara 
medlemmar i TelecomCity och minst fem stycken. 
 

Marknadsföring och kampanj 
Nudlar med tryckt budskap delas ut på campus. 
TelecomCity Prize på TelecomCitys hemsida. 
Genom ambassadörer/tidigare pristagare. 
Genom deltagande företag. 
Annonsering och pressbearbetning. 
Personliga samarbeten med student- och kårnätverk. 
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Budget och finansiering: 
 

TelecomCitys budget   
    
Tävling och kampanj 200 000 
Prisutdelning och event 270 000 
    
Summa: 470 000 
    
Finansiering   
    
TelecomCitys basbudget 300 000 
Sponsorer, prisutdelning och 
event 50 000 
Biljettförsäljning 120 000 
    
Summa: 470 000 
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8.5 Intervju med Anna Claesson på Ericsson AB 

 
1) Vilka förändringar har ni gjort genom åren, angående TelecomCity Prize? 

En förändring som har gjorts är att vi minskade antalet kategorier, som man kan söka till. 

Anledningen var att det var svårt för studenterna att veta hur man skulle söka och många 

studenter sökte till flera kategorier. En förändring som vi på Ericsson AB ville genomföra 

var att uppsatserna skulle ha samma nivå. Det är jättesvårt att jämföra en uppsats från en 

civilingenjör från Chalmers på 180p, med någon från en annan högskola som bara läser 

120p. Kvalitetsskillnaden är enorm, och för våran del har det nästan alltid blivit så att de 

som läst 180p, de som gör mer omfattande arbeten, har vunnit vårt pris. Det är ju inte 

riktigt rättvist, så därför har vi på Ericsson AB tyckt att man ska dela in arbetena i olika 

nivåer. Ericsson AB känner att vi vill rekrytera dels de som har praktisk utbildning, men 

också de som är civilingenjörsutbildade, vi behöver båda två. Ingen är bättre eller sämre 

än någon annan. I övrigt har det inte varit några stora förändringar, jag tror att 

vinstsumman är densamma, målgruppen densamma, möjligtvis att marknadsföringen har 

förändrats. 

 

2) Har syftet med tävlingen, för er del förändrats? 

1999 behövde Ericsson AB rekrytera personal och vi ville marknadsföra oss mot 

studenterna för att locka dem till oss. På senare år har vi velat hålla låg profil för att inte 

få så mycket intresse, eftersom vi inte kan tillgodose alla som vill ha exjobb. Syftet under 

de senaste åren har varit mer ett lokalt syfte. Det är positivt för Ericsson AB att vara med 

i en lokal marknadsföring, som den stora arbetsgivare vi är här i Karlskrona/Ronneby.  

 

3) Vad får ni ut av att dela ut priset? Vad tjänar ni på att vara med? 

Egentligen kan jag inte svara på det eftersom vi inte gjort någon mätning. Vi har använt 

priset dels för att marknadsföra oss gentemot lokalt näringsliv och högskolan, men också 

för att marknadsföra Ericsson AB som arbetsplats. Dessutom har vi utnyttjat det internt 

inom koncernen. Vi har presenterat våra vinnare i vår globala personaltidning och visat 
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på att vi samarbetar med högskolan, och att vi samarbetar med de lokala aktörerna. 

Dessutom att vi gynnar studenter som jobbar inom vårt teknikområde. Jag tror också att 

ett så stort företag som Ericsson AB blir lite mer personligt genom sådana här 

arrangemang. Vi bjuder ju in studenten som har vunnit över en dag, tar hand om denne 

och han/hon får chans att berätta om sitt arbete för våra anställda. Vi har försökt att bjuda 

in handledarna också, men de har aldrig kommit. Det är då väldigt svårt att också ha ett 

riktigt bra samarbete med handledarna.  

 

4) Tycker du att det ger er någonting, i det stora hela, att vara med? 

Det är omöjligt att säga, men min känsla är ju att det är bra att vara med och dela ut 

TelecomCity Prize och på så sätt synas. Det blir liksom lite goodwill lokalt, och man kan 

vara lite stolt över att arbeta på ett företag som ”är med”. Det öppnar upp företaget. 

Ericsson AB blir lite mer tillgängligt.  

 

5) Tror du att studenterna bara tänker på priset? 

Det kan ju vara så. Det ju inga motprestationer i sådana här tävlingar. Jag tror ändå att 

man, som organisation, lyckas få detta till något positivt bara genom att vara med. 

Kanske sår man något litet frö hos någon potentiell medarbetare och det är positivt.  

För individen är det en rejäl summa pengar men för oss som företag så är det ju inga 

större summor det handlar om. Marknadsföring är kostsamt. I den arbetsgrupp som jag 

har arbetat med internt på Ericsson AB har vi, funderat många gånger på om vi ska 

fortsätta att vara med, men alltid kommit fram till att vi ska det. Ibland har vi kanske 

tyckt att vi inte fått tillräckligt mycket ut av det. T.ex. har TelecomCity arrangerat 

föreläsningar och seminarier, där studenter och personal från företagen bjudits in. Vi ser 

positivt på detta men det handlar alltid om resurser. Jag menar, om man kan ta tid från sitt 

projekt eller inte – varje timme kostar pengar.  

 

6) Har antalet tävlingsbidrag varierat genom åren? 

Jag tror att det varit ganska konstant, det är min uppfattning.  

 

2015-05-13  58 
 



                                    
 
                                                          Lönar det sig att arrangera tävlingar för bästa uppsats och affärsidé? 
  

7) Hur tycker du att marknadsföringen av TelecomCity Prize fungerat över lag? 

Min spontana kommentar är att det är rätt dålig marknadsföring. Man har på olika sätt 

försökt komma in på skolorna genom studentkårer och eventföretag, men jag har känslan 

av att man inte har nått fram särskilt bra. Jag tror att idén man hade från början, att åka 

omkring med en röd buss, och berätta om TelecomCity Prize, hade varit det bästa sättet at 

nå ut. Men tyvärr finns det ingen ork och inga pengar att lägga på det här, såvida man inte 

kan få studenter att göra det. Jag tror att mun-till-mun-metoden är det bästa, d.v.s. att man 

”utnyttjar” de som redan fått priset och deras handledare till att marknadsföra 

evenemanget. Jag tror att TelecomCity inte har lyckats ”fånga” så många som man 

hoppats. Studenter är en svår målgrupp. Det är också så att det förmodligen hade fungerat 

bättre om vi från företagen hade kunnat ställa upp i större utsträckning, eftersom 

TelecomCity inte kan göra någonting utan företagen. Det blir ju som en ond cirkel hela 

tiden. Säger man att man ska göra något så måste det finnas möjligheter också, och det 

har nog saknats engagemang från företagen ibland. Det är nog därför man brustit i 

marknadsföringen. Vi i företagen har inte haft tid att hjälpa till. Det är ju synd, för det är 

ju egentligen vi som är TelecomCity. Jag tror ändå att man ska koncentrera sig mer på 

kampanjen, förarbetet och prisutdelningen. Det är de områdena som är de viktigaste, 

tycker jag. Man måste föra upp det mer, mer intresse för studenten, mer medvetenhet. 

 

8) Namnet på TelecomCity Prize, tror du det skrämmer studenter som inte läser 

med inriktning på telekom? 

Kanske, men telekomteknik finns överallt i samhället idag. Det kan faktiskt vara alltifrån 

sjukvård, mobiltelefoner, ja allt. Man tror att det bara är teknik, men nu berör det ju det 

mesta i samhället. Ska man fortsätta med TelecomCity Prize tycker jag att man borde 

kosta på sig lite professionell hjälp, lite översyn utifrån. Just för att ”tvätta bort” känslan 

av att Telekom bara är för tekniker. Kanske kan man ha en referensgrupp av studenter 

som får vara med och tycka till om kampanj och marknadsföring. Jag säger inte att de är 

dåliga på TelecomCity, men det skulle nog vara bra att få en annan vinkel på det. Ibland 

tror jag att man sträckt sig lite för långt för att finna de rätta svaren.  
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9) har ni något som företag att säga till om? 

Om vi begränsar oss till TelecomCity Prize så är det så att vi som är representanter från 

företagen tyvärr inte har tid att engagera oss så mycket i TelecomCity, som vi kanske 

skulle vilja. När jag var engagerad träffades vi regelbundet och hade en bra dialog med 

projektet. Visst kan vi påverka men som med alla samarbeten så är det att ge och ta. 

TelecomCity är ju ingenting utan oss (företagen). 

 

10) Det är inte så stort för er kanske? 

Nej, jag tror att det är mycket större för de små företagen. Vi gör det ju mest för ett lokalt 

syfte, ett goodwillsyfte. Det ger ju oss inga affärer, precis. Problemet är att man inte vet 

resultatet av sina ansträngningar. Vi har ju aldrig följt upp, vi har inte haft de 

resurserna.36 

 

 
 

36 Intervju med Anna Claesson (Ericsson AB), 2004-05-12. Bilaga 8.5 
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