
 
 

 

 

 

 

 

 

Johanna Collander & Adam Nilsson 

 

”… man behöver bygga hypen” 

 

En fallstudie om marknadsföring – före och efter ett 

evenemang 

 

” … you have to create the hype”  

 

A case study of marketing – before and after an event 

      Turismprogrammet 

C-uppsats 

 

 

 

 

 

 

Termin: VT-17 

Handledare: Ida Grundel  



 
 

Sammanfattning 

Evenemang är ett turistiskt fenomen som handlar om att erbjuda en upplevelse som är något 

utöver det vanliga. I dagens samhälle tas upplevelsen tillvara på och används i 

marknadsföringssyfte där själva evenemanget kan marknadsföra ett budskap. Det finns 

möjligheter att utöka intresset hos besökarna genom att förstärka marknadsföringen före och 

efter ett evenemang, på så vis får budskapet en större genomslagskraft. 

 

Problemområdet i studien undersöks genom att behandla evenemanget Industrinatten som en 

fallstudie. Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa intervjuer med respondenter från tidigare 

genomförda Industrinatten-evenemang i orterna Malmö, Sjuhärad och Östersund. Sekundärdata i 

form av enkätsammanställningar från de genomförda evenemangen utgör kompletterande 

material till intervjuundersökningarna. 

 

Evenemang skapas ofta med ett underliggande syfte och används mer och mer som ett verktyg 

för att marknadsföra en plats eller ett varumärke, något som kan benämnas som 

evenemangsmarknadsföring.  Att förmedla ett budskap används många gånger på 

arbetsmarknadsmässor, som benämns vid MICE-evenemang (Meeting, Incentives, Conventions 

& Events). 

 

Resultatet jämförs respondenter emellan utifrån teman för att lyfta fram likheter och skillnader. 

De mest effektiva marknadsföringsmetoderna och strategierna lyfts sedan fram och utgör 

analysdelen där en ny modell har konstruerats utifrån respondenternas svar och det teoretiska 

ramverket. 

 

Studiens slutsats besvarar frågeställningarna och belyser flertalet metoder och strategier både före 

och efter ett evenemang som har visat sig vara effektiva vid evenemangsmarknadsföring. Studien 

är baserad på evenemanget Industrinatten och de metoder och strategier som presenteras är 

anpassade efter Industrinattens marknadsföring men ämnar dock även kunna appliceras på andra 

typer av evenemang. 

 

Nyckelord: 

-Marknadsföring  

-Evenemangsmarknadsföring 

-Turism 

-Generation-Z 



 
 

Abstract 

Events as a tourism phenomenon are created to offer an experience that is something out of the 

ordinary. In today's society, the experience is taken advantage of and used for marketing purposes 

where the event itself can promote a message. There is scope for increasing visitor interest by 

strengthening the marketing before and after an event, thus increasing the impact of the message. 

 

The problem area of the study is examined by treating the Industrinatten event as a case study. 

The empirical material consists of qualitative interviews with respondents from previously 

conducted Industrinatten events in Malmö, Sjuhärad and Östersund. The secondary data consists 

of questionnaires from the previous completed events and constitutes of additional 

complementary material for the interview surveys. 

 

Events are often created with an underlying purpose and are today used more as a tool for 

promoting a site or brand, something that can be termed as event marketing. Communication a 

message is often used in labor market fairs, also known as MICE (Meeting, Incentives, 

Conventions & Events) events. 

 

The result connects respondents with various themes to highlight similarities and differences. 

The most effective marketing methods and strategies are then highlighted which creates the 

analytical part where a new model has been constructed based on respondents' responses and the 

theoretical framework. 

 

The conclusion of the study answers the questions and highlights the majority of methods and 

strategies that before and after an event has been proven effective in event marketing. The study 

is based on the event Industrinatten and the methods and strategies presented are adapted to the 

marketing of the event but is also possible to apply in other types of events.  
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Förord 

Studien som har genomförts är en kandidatuppsats skriven av Johanna Collander och Adam 

Nilsson, båda studerande vid Turismprogammet på Karlstads Universitet. Innehållet i studien är 

gemensamt konstruerad av båda författarna som tillsammans har framställt uppsatsens alla delar. 

Detta för att en gemensam diskussion och delaktighet har genererat en stark uppsatsprocess där 

båda författares åsikter och erfarenheter blivit kompletterande i skrivandet och utformandet av 

studien. Tabellframställningen är det enda momentet som skiljer sig då Adam Nilsson har 

illustrerat majoriteten av studiens tabeller. 

 

Studien har genomförts på uppdrag av IUC-Stål & Verkstad samt Paper Province i Karlstad som 

har bidragit med ämnesområdet kring Industrinatten. I syfte att besvara frågeställningarna 

behandlas Industrinatten i uppsatsen som en fallstudie. Marknadsföringen undersöks genom en 

fördjupning av Industrinatten och redovisas som en fallstudie parallellt med undersökningens 

syfte. 

 

Vi vill tacka IUC- Stål & Verkstad samt Paper Province för förtroendet att låta oss genomföra 

studien. Vi vill även tacka våra respondenter inom IUC-koncernen som har arbetat med 

Industrinatten och som har bidragit med givande material som har tillförts i studien. Slutligen vill 

vi tacka vår handledare Ida Grundel som lade fram förslaget om att undersöka evenemanget 

Industrinetten. Ida Grundel har även varit till stor hjälp för att forma studien samt komma vidare 

i processen och bidragit med idéer och lösningar vid eventuella problem. Vi vill därför tacka för 

givande diskussioner och inspiration under studiens gång.  

 

Johanna Collander & Adam Nilsson 

Karlstads Universitet, 20 juni 2017 
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1. Bakgrund 

Turismnäringen ses som en av de snabbast växande näringarna både i Sverige och i världen i stort 

(Urry, 2002; Blom & Nilsson, 2005). Turism beskrivs enligt Hanefors & Mossberg (2007) som 

något som skiljer sig från vardagen och innebär att uppleva något utöver det vanliga, exempelvis 

en destination eller attraktion på en plats som ligger utanför besökarens vardagliga miljö. 

Attraktioner inom turism kan gestalta sig på olika sätt och en del av turismnäringens byggstenar 

är fenomenet evenemang (Bohlin & Elbe, 2011). Evenemang har sedan urminnes tider varit ett 

sätt för människor att markera viktiga moment i deras liv och för att sammanföra människor till 

ett gemensamt firande. Under tidig ålder i människans historia samlades folk för att fira skörden, i 

antikens Grekland genomfördes religiösa ritualer och på medeltiden anordnades karnevaler. 

(Bowdin, Allen, O'Toole, Harris, & McDonnell, 2012) I samtiden finns evenemang av samma 

anledningar, att sammanföra människor och markera viktiga tidpunkter i livet, men i dagens 

globaliserade samhälle har användandet av evenemang även utvecklats ytterligare. I många fall 

sker det bland annat för att stärka ett varumärke eller för att förmedla ett budskap. Speciellt då 

det inom turismnäringen finns en ständig konkurrens mellan destinationer och ambitionen att 

stärka varumärket är stor (Gerritsen & van Olderen 2014). Evenemang kan även vara ett 

hjälpmedel för att skapa arbeten och välfärd samt en viktig del vid destinationsutveckling utifrån 

ett ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv (Larsson & Fredriksson, 2011). 

  

Då evenemang i grund och botten handlar om att locka besökare till en plats, kan evenemang 

gestaltas i olika former. Några exempel på evenemang är festivaler, sportevenemang och 

arbetsmarknadsmässor (Larsson & Fredriksson, 2011). En arbetsmarknadsmässa kan betraktas 

som ett evenemang där arbetsgivare och arbetstagare har möjlighet att knyta kontakt med 

varandra. Evenemang i form av arbetsmarknadsmässor har bland annat betraktats som en 

funktion för att skapa intresse och attraktion från besökare till det ämnesområde som ett 

evenemang rör sig kring (Larsson & Fredriksson, 2011). Evenemang som gestaltas som 

arbetsmarknadsmässor kan benämnas vid MICE-evenemang som är ett samlingsbegrepp för 

evenemang där möten mellan olika aktörer är i fokus (Chen, Hui Chiu; Chiou, Cherng Ying; Yeh, 

Chun Yuan; Lai, Hui Ling, 2012) 

  

Gällande intresse- och attraktionsskapandet gentemot evenemangsbesökarna så finns det 

metoder för att förstärka dessa. Marknadsföringen kring evenemang är en del som kan bidra till 

att förstärka attraktionskraften (Kotler, P; Armstrong, G; Parment, A, 2013). En framgångsrik 

marknadsföring kan föra med sig nya kundrelationer och dessutom stärka befintliga. 
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Marknadsföringen av ett evenemang framhävs därför som en viktig del i attraktionsskapandet 

och anpassas ofta efter olika målgrupper och åldrar genom så kallad marknadssegmentering 

(Kotler et. al., 2013). Evenemangsbesökare inom den här studien baseras framförallt på 

målgruppen generation-Z, som innefattas av ungdomar som är födda 1995 - 2010 (Csobanka, 

2016).  

  

Evenemang kan vidare bli en form av marknadsföring i sig själv och används mer och mer av 

professionella marknadsförare för att stärka varumärken. Red Bull är ett exempel på ett 

varumärke som fokuserar stora resurser på evenemangsskapande, då det anses generera 

uppmärksamhet hos konsumenter och resulterar i en varumärkesstärkande effekt. Denna typ av 

marknadsföring genom evenemang benämns som “event marketing”, eller 

“evenemangsmarknadsföring” och används som ett strategiskt marknadsföringsverktyg. 

Anledningen handlar i grund och botten om att evenemang innehåller upplevelser som 

underlättar att marknadsföringen når besökaren på ett emotionellt plan (Gerritsen & van 

Olderen, 2014). Då evenemang i sig själv är ett marknadsföringsverktyg menar Getz (2007a) att 

det samtidigt går att förstärka upplevelsen för besökaren genom att använda marknadsföring före 

och efter ett evenemang. Detta är en process som ger möjlighet att påverka besökarens 

uppfattning av det tema som evenemanget behandlar, i den här studien gäller temat 

industrisektorn i Sverige. 

  

1.1 Problemformulering 
Med utgångpunkt i att evenemang är ett sätt att locka människor till en plats så används 

evenemang mer och mer som strategiskt marknadsföringsverktyg i syfte att förstärka ett intresse 

för ett område eller ett varumärke hos besökare. Då många verksamheter och destinationer 

använder evenemang som ett stärkande av varumärke så diskuteras det kring att marknadsföring 

förstärker besökarnas upplevelse vid evenemang (Getz, 2007b). Det är därför intressant att 

reflektera över hur marknadsföring kan användas för att förstärka upplevelsen och behålla 

intresset hos besökarna vid ett evenemang. Det kan exempelvis ha betydelse att anpassa sin 

marknadsföring efter den målgrupp som ett evenemang önskar att locka (Kotler et. al., 2013) och 

för att öka intresset bland besökare på evenemang går det att använda informationsutbyte i form 

av kommunikation och marknadsföring (Getz, 2007a). Vid strategisk marknadsföring används 

evenemang som en marknadsföringsmetod, det finns ett intresse i att även förbättra 

marknadsföringen innan och efter ett evenemang har genomförts, för att ytterligare öka intresset 

från besökarna. Problemområdet i studien förhåller sig således till huruvida en förbättrad 
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marknadsföring innan och efter ett evenemang skulle kunna leda till ett ökat intresse och på så 

sätt leda till en bättre inställning hos evenemangsbesökare. För att undersöka hur evenemang har 

blivit en allt viktigare del av marknadsföring för verksamheters strävan att locka besökare så 

fokuserar studien på att undersöka ett MICE-evenemang. Mer specifikt rör det sig om hur ett 

evenemang har arbetat med marknadsföring för att skapa och behålla ett intresse bland 

besökarna. 

  

1.2 Syfte 
Innan ett evenemang kan det finnas möjlighet att skapa ett intresse och förväntan bland 

besökarna, efter ett evenemang kan det finnas tillfälle att behålla intresset för det ämne som 

evenemanget syftar till. Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationsprocesser i form 

av marknadsföring kan ha en funktion för att öka attraktionskraften till ett evenemang. 

  

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan marknadsföring användas på ett effektivt sätt för att skapa intresse kring ett 

evenemang? 

o Hur kan evenemangsbesökarnas förväntningar byggas upp innan ett evenemang 

på ett effektivt sätt? 

o På vilket sätt kan intresset hos evenemangsbesökarna behållas efter evenemanget? 

  

1.4 Avgränsning: Industrinatten 
Intresseområdet i studien förhåller sig till faktumet att IUC1 vill förbättra bilden av 

industrisektorn samt öka intresset hos ungdomar genom ett evenemang.  

Genom evenemanget Industrinatten ska företag inom industrin presentera sina verksamheter och 

visa sig attraktiva för att locka målgruppen generation-Z, detta genom att visa upp industrisektorn 

som något positivt och motverka den bullriga och smutsiga fördomen som många har 

(Industrinatten, 2017).  Underlaget består av en kartläggning över marknadsföringen från tidigare 

genomförda Industrinatten-evenemang i orterna Malmö, Sjuhärad och Östersund. Material som 

framkommer i studiens resultat är tänkt att ligga som grund för ett eventuellt framtida 

Industrinatten-evenemang i Värmland. 

 

                                                           
1 Industriella Utvecklingscentra är ett nationellt innovationsnätverk vars mål är att bidra till en stark svensk 
industri samt skapa tillväxt och arbetstillfällen (Sverige 2017)  
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Industrinatten är en form av arbetsmarknadsmässa och innefattar en specifik målgrupp, resultatet 

av studien ämnar däremot kunna appliceras på andra former av turistiska evenemang som syftar 

till att skapa ett större intresse bland besökare. 

  

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen introduceras med ett inledande kapitel som omfattas av bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar samt en beskrivning över fallstudien Industrinatten. 

Därefter redogörs uppsatsens metod, där tillvägagångssätt och insamlade data förklaras. I 

nästkommande kapitel finns uppsatsens teoridel som innefattas av tidigare forskning kring 

evenemang och marknadsföring. I uppsatsen avslutande delar presenteras resultatet av de 

genomförda intervjuerna och sekundärdata samt en analys som sammanknyter teorin och 

resultatet. Slutligen förklaras studiens slutsats och förslag på framtida forskning. 
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2 Metod 

Med en återblick till uppsatsens syfte som är att undersöka hur marknadsföring kan användas som ett verktyg för 

att öka attraktionskraften till ett evenemang, genomfördes valet att utgå från evenemanget Industrinatten som en 

fallstudie. Följande kapitel diskuterar valda metoder som ligger till grund för uppsatsen med en utgångspunkt i en 

hermeneutisk vetenskapsteori. 

 

2.1 Studiens angreppsvinklar 
Följande tre underrubriker förklarar studiens utgångspunkter, det vill säga grunden till val av 

metoder i studien. Utgångspunkterna rör sig om hermeneutik som vetenskapsteori samt fallstudie 

och abduktivt angreppssätt som forskningsstrategi. 

   

2.1.1 Hermeneutik 
Användandet av en vetenskapsteoretisk ansats i en studie sker på grund av att författaren ska se 

på resultaten och fynden utifrån ett perspektiv som vanligen benämns som teoretiskt. Den 

teoretiska angreppsvinkeln fungerar som inspiration till valet av metoder och på vilket sätt 

resultatet analyseras och tolkas (Trost, 2014; Johannessen & Tufte, 2003). Fakta kan med andra 

ord ha olika innebörder, beroende på vilken vetenskapsteoretisk ansats som arbetet grundas på, 

vilket innebär att fakta kan tolkas på olika sätt. Som ett konkret exempel ser en byggnad ut på 

olika sätt, beroende på hur nära eller var betraktaren står. Det är därför viktigt att välja en 

teoretisk ansats som går parallellt med valet av metoder och hur resultatet analyseras. För den här 

uppsatsen har valet fallit på att betrakta ämnet med inspiration från hermeneutik och den aletiska 

hermeneutiken, vilka förklaras i kommande stycken. 

  

Hermeneutik handlar som vetenskapsteori om en allmän lära kring kommunikation och förståelse 

för verkligheten (Andersson, 2004; Wallén, 1997). Tolkning är det centrala för att skapa en 

förståelse då hermeneutik syftar på just tolkningslära (Andersson, 2004). I motsats till det 

positivistiska synsättet som eftersträvar allmänna läror och lagar inom exempelvis 

samhällsvetenskapen så bygger hermeneutiken på att det inte finns några allmänna lagar och 

sanningar som är absoluta i samhället. Det är istället viktigt att förstå att alla olika kulturer, epoker 

och samhällen har sina specifika särdrag som kan tolkas utifrån sig själva (Andersson, 2004).  
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På samma sätt som hermeneutiken ämnar tolka fenomen ur olika perspektiv så är det för studiens 

syfte viktigt att utläsa respondenternas egna versioner av hur de har arbetat med marknadsföring 

kring Industrinatten i respektive område. Utifrån inspirationen av att det enligt hermeneutiken 

inte finns någon bestämd lära kretsar tankar kring att marknadsföringen av Industrinatten kan 

genomföras på olika sätt. Det krävs då ett samtal med representanter för Industrinatten för att 

utläsa valet och motiveringar av marknadsföringsmetoder och strategier. Valet föll därför på att 

via en kvalitativ intervju frambringa material då hermeneutiken är en kvalitativt grundad ansats 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Respondenterna fick under intervjuerna prata fritt utefter frågan, 

vilket skapade en tolkningsbar helhetsbild av hur varje område har arbetat med sin 

marknadsföring av evenemanget.  

  

Den aletiska hermeneutiken som Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver bygger på 

hermeneutikens lagar om tolkning.  Den aletiska hermeneutiken handlar om att avslöja något 

fördolt, en avslöjandestruktur. Vi vill frambringa information om de olika delarna i 

marknadsföringsprocessen av Industrinatten i syfte att sammanfatta och jämföra. För att förstå 

helheten krävs det att de olika delarna kan förstås, vilket tar sig uttryck i den hermeneutiska 

cirkeln (Se figur 1), där helhet och delar är grunden. Det vill säga Industrinatten som helhet och de 

olika orternas marknadsföring som delar av helheten. Då ett hermeneutiskt tänk enligt Alvesson 

& Sköldberg (2008) handlar om att använda delar för att kunna se en helhet så utgör 

respondenterna från Malmö, Sjuhärad och Östersund delarna till marknadsföringen av 

Industrinatten i Sverige. 

  

 

Figur 1. Hermeneutiska cirkeln. Källa: Alvesson & Sköldberg (2008). 

  

Vad som bör tilläggas är att vi som intervjuare hade en förförståelse och kunskap om 

Industrinatten innan intervjuerna gjordes, vilket är något som kan ha påverkat resultatet, då det 

finns en viss förkunskap innan tolkningen har skett. Däremot är det respondenternas svar 
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gällande hur marknadsföringen har gått tillväga och hur de har resonerat i valen av 

marknadsföring i vardera regionen som är intressant. Tolkningen av respondenternas 

resonemang är med andra ord det centrala för intervjuerna. Hermeneutiken är därmed den 

vetenskapsteori som vi har tagit inspiration från gällande tolkningen. 

  

Tolkningen är sammanfattningsvis betydande för att besvara studiens syfte då Wallén (1997) även 

diskuterar att tolkningsläran kan användas för att uttyda en praxis eller tradition. 

Respondenternas svar var därför viktiga att tolka och jämföras då de innefattar en form av 

marknadsföringspraxis eller gemensamma inslag av marknadsföringsmetoder, av vilka de mest 

framgångsrika metoderna lyfts fram i resultatet av studien. 

 

2.1.2 Abduktivt angreppssätt 
Studien har sin utgångspunkt i en fallstudie med fokus på Industrinatten och Alvesson & 

Sköldberg (2008) förklarar att ett abduktivt angreppssätt är relevant vid fallstudier. Det abduktiva 

tillvägagångsättet innebär att utgå från hypoteser kring Industrinatten som sedan styrks av nya 

iakttagelser. Processen vid ett abduktivt angreppssätt innebär att studiens empiriska material 

utvecklas, likaså teorin som förändras beroende på vilka mönster som återfinns i studiens 

undersökning. Alvesson & Sköldberg (2008) redogör för att det abduktiva angreppssättet är en 

passande utgångspunkt vid fallstudier, då informationen som uppkommer kan jämföras med flera 

liknande fall, såsom exempelvis vid de olika Industrinatten evenemangen som har genomförts på 

olika orter. Abduktion ställer sig mittemellan deduktion och induktion och skulle kunna 

definieras som en blandning av dessa angreppssätt. Vid deduktion utgår forskaren från studiens 

teori medan forskaren vid induktion utgår från empirin. Abduktionen har likt induktion 

utgångspunkt i studiens empiriska del, men har samma motto som det deduktiva angreppssättet, 

vilket innebär att tidigare forskning exempelvis kan appliceras på det empiriska resultatet som en 

inspirationskälla (Alvesson & Sköldberg, 2008). Samtidigt påpekar Larsen (2009) att det i 

praktiken inte finns några större skillnader mellan angreppssätten och de därför inte utesluter 

varandra. Tidigare forskning har därför använts i studien som komplement till resultatet i syfte att 

kunna fylla ut de luckor som saknas för att kunna uppnå effektiv marknadsföring, både före och 

efter ett evenemang. 

 

2.2 Fallstudie 
Som det nämndes i uppsatsens bakgrund, används Industrinatten som en fallstudie. Syftet med 

fallstudier är att undersöka ett enskilt fenomen. Det kan exempelvis röra sig om en person, ett 

utbildningsprogram, ett skeende eller en social enhet. Denscombe (2016) förklarar fallstudier som 
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en forskningsstrategi som ämnar skapa en förståelse för förhållandet mellan de beståndsdelar som 

finns inom ett område. Fallstudier som vetenskapsmetod är således att föredra när ett aktuellt 

ämne eller nutida skeende ska undersökas. Detta innebär att om forskaren är intresserad av ett 

specifikt forskningsområde så kan en viss företeelse plockas ut för att undersökas och jämföras 

med teorier (Merriam, 1994). Problemområdet i studien kretsar kring evenemangsbesökare och 

hur de kan få ett ökat intresse för ett evenemang genom en förbättrad marknadsföring under 

perioderna före och efter ett evenemang. Sammanfattningsvis menar Johannessen & Tufte (2003) 

att det väsentliga för fallstudien är att forskaren får fram en större mängd relevant data från det 

enskilda fallet. Utifrån Denscombe (2016) redogörelse för att fallstudier är ett sätt att belysa något 

generellt, genom att undersöka något specifikt, ska studien i slutändan kunna förmedla en strategi 

för effektiv marknadsföring, för fler evenemang än Industrinatten. Resultatet av studien ämnar 

således kunna appliceras på evenemang där det huvudsakliga syftet är att intressera en målgrupp 

för ett specifikt ändamål, exempelvis för industrisektorn, en näring eller ett varumärke.  

  

Fallstudier innehåller ofta en stor mängd data och fallstudien i sig själv är ingen metod, utan 

snarare en forskningsstrategi. Insamlingen av data kan ske genom både kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt, exempelvis genom både intervjuer och statistikinsamling 

(Johannessen & Tufte, 2003). För att samla in så mycket relevant data som möjligt användes 

därför intervjuer med betydelsefulla personer som är involverade inom Industrinatten. Dessutom 

tillämpades sekundärdata i form av enkätanalyser som har genomförts mot besökarna på 

Industrinatten. Fallstudier innebär således att det finns en god möjlighet till att använda en 

metodkombination i studien, något som förklaras som en av fallstudiers fördelar (Denscombe, 

2016). Denscombe (2016) menar att forskare vid fallstudier kan applicera flera metoder. I 

studiens fall görs insamling av data genom kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner vid 

Industinatten samt genom sekundärdata i form av en tidigare undersökning, som genomfördes av 

studiens respondenter.   

  

2.3 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer handlar enligt Larsen (2009) & Kvale (1997) om att genom kontakt med en 

utvald respondent föra ett samtal där syftet är att utvinna information. Kring processen att 

genomföra intervjuer med respondenter menar Kvale (1997) att forskaren får möjlighet att 

kontrollera beteenden och få fram tematiska innebörder kring det ämne som intervjun behandlar. 

Kvalitativa intervjuer, kan vara mer eller mindre strukturerade, det vill säga varken ett öppet 

samtal eller helt beroende av ett frågeformulär (Kvale, 1997). Frågorna vid strukturerade 
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intervjuer är således uppbyggda och formulerade på ett visst sätt och följs punkt för punkt under 

intervjun. Ostrukturerade intervjuer jämförs mer som ett samtal, där frågorna och dess 

ordningsföljd inte är bestämt innan intervjun (Johannessen & Tufte, 2003). I det här fallet, då den 

kvalitativa metoden har utgångspunkt i intervjuer, det vill säga baserade på djupare samtal 

(Larsen, 2009) var intervjuerna delvis strukturerade, med andra ord semistrukturerade. De 

semistrukturerade intervjuerna grundades i en intervjuguide, som innebar en översikt av teman 

och generella frågor som behandlades under intervjun. Det valdes därför att blanda de olika 

intervjuformerna, strukturerade och ostrukturerade, och genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuformuläret (Se bilaga 1) baserades på centrala teman som behandlar forskningsfrågan för 

att leda in respondenten på rätt spår (Larsen, 2009; Johannessen & Tufte, 2003). 

Intervjuformuläret delades upp i två teman: marknadsföringen före samt efter evenemanget. 

Dessutom ställdes frågor kring styrkor och svagheter gällande marknadsföringen för att lyfta fram 

effektiva metoder och strategier. I intervjuformuläret är frågorna indelade efter dessa teman samt 

utfördes databearbetningen av intervjumaterialet med dessa teman i åtanke. Tematiseringen 

redogör för att marknadsföringens fokus handlar om själva intresseskapandet för industrisektorn 

gentemot ungdomarna innan evenemanget samt hur marknadsföringen har genomförts efter 

evenemanget. 

  

Intervjuerna med respondenterna som varit delaktiga i tidigare Industrinatten-evenemang 

grundade sig i intresset att ta del av hur de tidigare har arbetat med marknadsföringen kring 

evenemanget. Intervjuformuläret var utformat med en inledande bakgrund samt uppsatsens syfte 

och frågeställningar för att ge respondenten en djupare förståelse för uppsatsämnet samt för vad 

vi som forskare är intresserade av att undersöka. Frågorna behandlade hur respondenterna 

tidigare arbetat kring marknadsföringen av Industrinatten, i syfte att besvara frågeställningarna.  

  

Intervjuerna omfattades av samtal och samtliga intervjuer tog omkring 45 minuter vardera att 

genomföra. Förklaringen till tiden är antalet frågor som ställdes samt att svaren var omfattande. 

Studiens resultatdel är därmed den mest omfattande delen i arbetet. Respondenterna intervjuades 

genom telefonintervjuer som spelades in, bearbetningen av intervjuerna gjordes utefter 

respondenternas svar för att kunna tolka och jämföra de olika svaren med varandra. Det rörde sig 

alltså inte om en tolkning av respondenterna i fråga. Ett personligt möte med respondenterna 

upplevdes därför inte vara nödvändigt, eftersom deras kroppsspråk och liknande, som kan vara 

påtagligt vid ett personligt möte (Kvale, 1997) inte var av betydelse för studiens resultat. 

Respondenterna är även utspridda över Sverige, eftersom det rör sig om Östersund i norr till 



10 
 

Malmö i söder och telefonintervjuer ansågs även därför vara mest effektivt, både för oss och för 

respondenterna. Som alternativ till telefonintervjuerna övervägdes Skype. På grund av att vi ville 

öka flexibiliteten, samt undvika tekniska problem för respondenterna så valdes tillslut 

telefonintervjuer som tillvägagångssätt. Dessutom reflekterades det kring att det inte tillför 

intervjun någon relevans att vi ser varandra via en videolänk, då intervjun inte syftar till att 

visuellt tolka respondenten. 

  

Intervjuerna genomfördes både enskilt och gruppvis. Telefonintervjuerna med Malmöområdet 

utfördes med Jenny Bramell (Projektledare) samt Ingela Bogren (Kommunikatör), 

respondenterna befann sig i ett enskilt rum vid intervjun i syfte att få fram deras egna synpunkter 

och information som var relevanta för deras position. Vid telefonintervjuer finns fördelen att 

respondenten svarar mer ärligt. Intervjuer som sker ansikte mot ansikte kan i en större 

utsträckning påverka respondenten att forma svaren efter det respondenten tror att intervjuaren 

vill höra. Eftersom intervjuaren, vid en telefonintervju inte har en fysisk kontakt med 

respondenten minskar pressen på respondenten och således minskar även risken för felaktig 

information (Bryman, 2011). Telefonintervjun med Sjuhäradregionen genomfördes enskilt med 

Åsa Molander (Projektledare). Åsa Molander hade ensamt ansvar över Industrinatten i Sjuhärad. 

Ansvaret gällde både kommunikationen och själva genomförandet, vilket förklarar varför 

Industrinatten Sjuhärad endast innefattar en respondent. Slutligen utfördes en gruppintervju med 

representanter från Industrinatten Östersund. Respondenterna var Sverker Hallén 

(Organisationsansvarig), Marlene Magnussen (Kommunikatör) samt Katarina Mårtensson 

(Projektledare). Anledningen till en gruppintervju via telefon var att de tre respondenterna delade 

ansvar och utförde liknande uppgifter kring evenemanget. Johannessen & Tufte (2003) 

argumenterar för att gruppens deltagare ska ha liknande roller och innefatta snarlik information 

för att komplettera varandras svar. 

 

 2.3.1 Urval av respondenter och val av metod 
Intervjurespondenterna (se tabell 2:1) är personer som har direkt koppling till de tidigare 

genomförda evenemangen i Malmö, Sjuhärad och Östersund och som besitter tidigare 

erfarenheter kring marknadsföring av Industrinatten. Respondenterna upplevdes därför vara 

betydelsefulla då de uppfyllde kriterier som innebar att de kunde förmedla relevant information 

till studien. Larsen (2009) diskuterar att forskare kan genomföra godtyckliga populationsurval 

genom att välja respondenter som anses uppfylla kraven för god kunskap inom ämnet. Vid ett 

möte om Industrinatten i Stockholm där bland annat nyckelpersoner från de tre orterna där 

evenemanget tidigare har genomförts (Malmö, Sjuhärad och Östersund) befann sig samlade vi in 



11 
 

kontaktuppgifter från potentiella respondenter till det empiriska materialet. Valet föll därefter på 

att intervjua både projektledare och den kommunikationsansvariga vid de olika evenemangen, i 

den mån dessa befattningar fanns tillgängliga. Jämförelsen gjordes i syfte att få ut så mycket 

relevant data om information- och marknadsföringsprocessen vid evenemangen som möjligt. En 

viktig utgångspunkt vid valet av metoder för uppsatsen var tanken att skapa förståelse kring 

kommunikationen av ett evenemang som Industrinatten. Intresset riktade sig då till att få en 

inblick i hur projektledarna för tidigare genomförda Industrinatten-evenemang har arbetat med 

kommunikation och marknadsföring. Till största del handlar de genomförda intervjuerna i 

studien om att kartlägga vilka konkreta åtgärder och steg som genomfördes innan och efter 

Industrinatten-evenemanget. Intervjuerna var även ett sätt att samla respondenternas visioner och 

mål rörande marknadsföringen, för att sedan kunna jämföra svaren respondenterna emellan. 

Johannessen & Tufte (2003) diskuterar att tolkning och jämförelser av respondentens svar är 

centralt vid kvalitativa intervjuer.  

  

Som tabell 2:1 visar är det i Sjuhärad endast projektledaren som arbetar med Industrinatten och 

det fanns därför ingen möjlighet att genomföra en intervju med både projektledare och den 

kommunikationsansvariga. I Östersund arbetar projektgruppen kring Industrinatten nära 

varandra och utför många gånger liknande arbetsuppgifter. Respondenterna i Östersund 

intervjuades därför i form av en gruppintervju vilket innebar att vi fick möjlighet att få mer 

utförliga svar (Johannesson & Tufte, 2003).  

 

 

RESPONDENTER 

 

POSITION 

 

FÖRETAG 

 

OMRÅDE 

Jenny Bramell 

Ingela Bogren 

VD 

Kommunikatör 

IUC Syd 

IUC Syd 

Malmö 

Malmö 

Sverker Hallén 

Marlene Magnussen 

Katarina Mårtensson 

Organisatör 

Kommunikatör 

Projektledare 

IUC Z-Group 

IUC Z-Group 

IUC Z-Group 

Östersund 

Östersund 

Östersund 

Åsa Molander Projektledare IUC Sjuhärad AB Sjuhärad 

Tabell 2:1. Intervjurespondenter. Illustratör: Adam Nilsson. 

  

Intervjuerna med respondenterna bidrog till en kartläggning av marknadsföringen vid tidigare 

Industrinatten-evenemang, både före och efter evenemanget. Informationen är därför till viss del 

objektiv, det vill säga opartiskt (Kvale, 1997). Intervjuerna var samtidigt ett sätt att få fram 
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personliga erfarenheter från marknadsföringen, vilket senare användes för att jämföra 

respondenterna från de olika orterna och deras svar med varandra. Att genomföra intervjuerna 

innebar således att det fanns möjlighet att få fram information från respondenterna med 

utgångspunkt i deras egna åsikter. Larsen (2009) konstaterar att intervjuer i form av djupare 

samtal kan benämnas som djupintervjuer. Samtalen får inte får vara alltför styrda eller för 

strukturerade då det är viktigt att respondenten får utrymme och möjlighet att tala fritt om sina 

egna upplevelser och erfarenheter genom att använda sina egna ord.  Kritik mot metodvalet 

skulle därför kunna vara att det är svårt att få fram en generell bild av problemet eller ämnet som 

behandlas under intervjun (Kvale, 1997). I det här fallet ses dock inte bristen på en generell och 

omfattande bild som ett problem, då respondenterna var utvalda på grund av deras roll och 

arbete i Industrinattens tidigare genomförda evenemang, i Malmö, Sjuhärad och Östersund. 

Respondenterna har med andra ord information och kunskap kring hur det har tidigare 

fokuserats på kommunikationen kring Industrinatten, vilket är en central del för uppsatsens 

undersökningsområde, Larsen (2009) belyser att det därför är ett godtyckligt urval av 

respondenter. 

  

2.3.2 Bearbetning och analys av intervjuer 
För att kunna analysera de genomförda intervjuerna gjordes en bearbetning av materialet, då det 

översattes till textform, det vill säga transkribering. Materialet grundar sig i inspelningarna som 

gjordes under intervjuerna och det var alltså dessa som översattes till text. Transkriberingen 

gjordes genom att grundligt lyssna på inspelningarna och sedan skriftligt redogöra för 

respondenternas svar. Det valda tillvägagångssättet kan enligt Larsen (2009) benämnas som en 

analys av datamaterialet. Kodning är enligt Johannessen & Tufte (2003) ett sätt för att dela upp 

materialet i kategorier och nyckelbegrepp, för att på så vis kunna utläsa vilka delar som är 

centrala. De centrala delarna kan även benämnas som teman, i uppsatsens fall rör det sig om 

resonemang som var återkommande vid samtliga intervjuer utefter intervjufrågorna. En fördel 

vid användning av tematisering som metod beskrivs enligt Braun & Clarke (2008) vara 

flexibiliteten. Genom att tematiseringen fanns tillfälle att analysera och identifiera de 

återkommande teman som uppkommit i studien. Braun & Clarke (2008) definierar ett tema som 

ett centralt begrepp vilket är av betydelse i förhållande till forskningsfrågan. 

  

Johannessen & Tufte (2003) förklarar att det är betydelsefullt att ordna, organisera och 

koncentrera datamaterialet för att kunna analysera det. Genom att systematisera intervjumaterialet 

kunde vi utläsa koder som sedan användes för att hitta återkommande teman i intervjuerna. 

Kodningen utfördes genom att läsa transkriberingen och plocka ut delar som var relevanta för 
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studiens frågeställningar, delar som vidare utgjorde studiens analys. Kodningen bidrog till att 

flertalet av de frågor som ställdes under intervjuerna sorterades bort och användes inte i analysen 

då de inte var relevanta för studiens frågeställningar. Som exempel är vissa av de inledande 

frågorna inte relevanta att analysera då frågorna har funktion att få respondenten bekväm 

(Johannessen & Tufte, 2003). Larsen (2009) för ett resonemang kring att det kan bli enklare att 

förstå de fenomen som berör undersökningen om den information som har samlats in genom 

datamaterialet kan sammanfattas på ett förenklat sätt. Vidare genomfördes datareduktion av 

material som inte var relevant för frågeställningarna, enligt resonemanget av Larsen (2009) om att 

inte all data som utvinns nödvändigtvis är av nytta för studien. Data som bearbetades valdes ut 

och togs bort, beroende på relevansen till frågeställningarna.  

  

2.4 Enkätsammanställningar 
Genom intervjuerna fick vi ta del av enkätunderlag angående uppföljningen av de tidigare 

evenemangen. Det vill säga enkäter som ungdomarna har fått besvara efter sitt besök på 

Industrinatten år 2016. Enkätundersökningarna (se bilaga 2) omfattades av 509 stycken svar i 

Malmö, mellan 450–500 stycken svar i Sjuhärad och 207 stycken svar i Östersund. I Malmö och 

Östersund genomfördes uppföljningen i samband med evenemanget medan Sjuhärad 

genomförde uppföljningen med skoleleverna en månad efter evenemanget. 

  

Som komplement till intervjuerna genomfördes således en granskning av det material (Se bilaga 2 

för fullständiga enkätsammanställningar) som har använts vid uppföljningen av Industrinatten, material 

som benämns vid sekundärdata (Johannessen & Tufte, 2003). Granskningen av materialet 

ämnade ge en översiktlig bild av uppfattningen som besökarna hade av evenemangen och dra 

paralleller till svaren från intervjufrågorna. Förhoppningen var, att genom enkäterna få en 

uppfattning om återkopplingen vid evenemanget. Mer konkret fanns det ett intresse kring att se 

om besökarnas uppfattning av evenemanget går hand i hand med hur mycket var och en av 

orterna satsade på marknadsföringen innan och efter evenemanget.  

  

I den här studien behandlas sekundärdata i form av resultatet från enkätsvaren från tidigare 

besökare vid Industrinatten. Johannessen och Tufte (2003) beskriver att kvantitativt material kan 

analyseras genom en kvalitativ analysteknik, det innebär att urskilja teman eller begrepp i ett 

dokument. Dokumenten i studien refererar som sagt till sammanställningarna av de enkäter som 

IUC har genomfört mot besökarna av Industrinatten. Enkätsammanställningarna gav oss på så 

vis möjligheten att kunna utläsa vilken framgång som de tidigare evenemangen haft, då vi genom 
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materialet kunde ta del av besökarnas uppfattningar kring evenemangets tema, det vill säga 

industrisektorn. Frågor som ställdes i enkäterna rörde sig om besökarnas intresse för industrin. 

De fick exempelvis besvara hur de fick information om Industrinatten, om de skulle kunna tänka 

sig att välja en industriell utbildning, om de skulle tipsa andra ungdomar om evenemanget, vad de 

tyckte om Industrinatten eller om de skulle kunna tänka sig att jobba på något av de deltagande 

industriföretagen.  

  

2.4.1 Bearbetning och analys av enkätsammanställningar 
Analysen och bearbetningen av den sekundärdata som vi fick tillgång till genomfördes på ett 

liknande sätt som vid intervjuerna. Genom att koda enkätsammanställningarna uppkom 

möjligheten att utläsa återkommande teman från samtliga Industrinatten-evenemang. Denscombe 

(2016) redogör för materialets relevans för studien som en central del för att öka 

undersökningens trovärdighet. Frågorna i undersökningen upplevs relevanta för studien då de 

berör besökarens uppfattning av Industrinatten. De enkätsvar som var relevanta för studiens 

teman, före och efter, valdes därmed ut till resultat och analys. Det blev även möjligt att se likheter 

och skillnader i effekten av evenemangen på de olika orterna, exempelvis om evenemanget har 

varit lyckat i besökarens ögon eller om deras syn på Industrin har förändrats efter besöket.  

  

2.5 Metodkritik, tillförlitlighet och relevans  
Eftersom en stor del av studien grundar sig i intervjuundersökningen har vi som forskare kritik 

mot metoden i åtanke. Kvale (1997) menar att en viktig aspekt vid intervjuer är att intervjuaren 

själv är medveten om vad intervjufrågorna innebär och även vet varför en respondent blir 

intervjuad. Det är en tanke som vi som forskare har haft med oss under hela uppsatsskrivandets 

gång och vi har därför lagt ner stor vikt vid frågorna som behandlades under intervjutillfällena. 

En annan kritik som ofta förekommer mot kvalitativa intervjuer som metod är att intervjuer inte 

är ett sätt att samla in kvantitativa data på, det vill säga en stor mängd svar från olika 

respondenter. Det är därför svårt att belysa ett generellt problem kring marknadsföringen av 

samtliga evenemang med utgångspunkt från svaren av våra respondenter (Kvale, 1997). I 

uppsatsens fall handlar det dock främst om att redogöra för marknadsföringen vid 

Industrinatten-evenemang utifrån en fallstudie. Denscombe (2016) redogör även för att en 

fallstudie kan innebära att undersöka något generellt genom att fokusera på ett specifikt fall vilket 

innebär att det finns en möjlighet att få ut en helhetsbild som går att applicera på andra områden 

än just det som fallstudien behandlar. 
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Subjektivitet och objektivitet blir vidare ett område som går att belysa ur kritiska ögon vid 

kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) tar upp att respondenter vid kvalitativa intervjuer kan ge 

för osystematiska och personliga svar vilket kan minska objektiviteten i det empiriska resultatet. 

För att säkerställa högre objektivitet i studien har frågorna anpassats för att konkret spegla hur 

respondenterna har arbetat med marknadsföringen av Industrinatten. Ett subjektivt inslag finns 

även i frågorna till respondenterna, frågorna behandlar vad respondenterna själva anser har varit 

den mest effektiva formen av marknadsföring mot målgruppen. Det personliga inslaget upplevs 

vara intressant då det just är respondenterna själva som har format och arbetat med 

marknadsföringen, vilket är relevant för studiens syfte. 

  

Gällande respondenterna genomfördes intervjuerna med Malmö och Sjuhärad enskilt till skillnad 

från samtalet med Östersund-respondenterna som utfördes genom en gruppintervju. Kritik mot 

gruppintervjuer är enligt Kvale (1997) att ett gruppsamtal minskar intervjuarens kontroll över 

samtalet och kan därför skena iväg från ämnet, dessutom finns risken att vissa respondenter tar 

mer plats än andra. Kritiken fanns i åtanke och motverkades genom faktumet att alla 

respondenter besitter liknande information och kunskap då de alla hade delade roller inom 

Industrinatten Östersund. Denscombe (2016) diskuterar även att fördelen med gruppintervjuer är 

att metoden bjuder in till fler synpunkter och respondenterna kan därmed förstärka varandras 

åsikter. För övrigt tog respondenterna ungefär lika mycket utrymme när de svarade under 

gruppintervjun, vilket gjorde att de tidsmässigt kunde utveckla sina resonemang jämnt fördelat. 

  

Gällande studiens sekundärdata går det enligt Denscombe (2016) att ifrågasätta datas autenticitet, 

det är viktigt att data kommer från rätt källa, vilket innebär att forskaren ska ifrågasätta källans 

ursprung för att säkerställa att materialet är tillförlitligt. I studiens fall kan autenticiteten 

säkerställas då all sekundärdata i form av enkätsammanställningarna har blivit tilldelade av 

skaparna av enkäterna. Även enkätundersökningens trovärdighet kan kritiseras menar 

Denscombe (2016) och belyser exempelvis relevansen för studien. I studiens fall anses dock flera 

av enkätundersökningens frågor vara relevanta och trovärdiga, då de berör besökarens upplevelse 

kring Industrinatten samt syftade till att undersöka besökarnas uppfattning av evenemanget.    

  

I studiens teoriavsnitt redogörs det för en djupare förståelse kring problemområdet, 

utgångspunkten är framför allt teorier kring marknadsföring vid evenemang. Trost (2014) påvisar 

vikten av att vara källkritisk vid ett vetenskapligt arbete. Det väsentliga är således att få en 

uppfattning över huruvida den specifika källan är tillförlitlig. Vi som forskare har därför varit 
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noggranna vid valet av vilka teorier som studien baseras på. Vad det gäller sekundärdata i form av 

den tidigare forskningen som behandlas i teoriavsnittet, menar Trost (2014) att det är lätt att 

forskaren gör sina egna tolkningar av texter. Det är exempelvis vanligt vid översättning av en 

originaltext, framför allt i de fall då innehållet i texterna är av betydelse för forskarens 

resonemang. Vi som forskare har därför lagt stor vikt vid att vara noga med tillförlitligheten av de 

teorier som har använts i studien. 

  

2.5.1 Validitet och reliabilitet  
För att mäta en studies relevans och tillförlitlighet så används begreppen validitet och reliabilitet 

som stöd för insamlade data. Validiteten som mäter relevans eller giltighet, syftar till hur pass 

relevant data är för att representera fenomenet evenemang som undersöks i studien. 

(Johannessen & Tufte, 2003; Larsen, 2009). Reliabiliteten rör mer specifikt tillförlitligheten till 

studiens data. Faktorer som tas i beaktning är vilka data som används, vilket sätt data samlas in på 

samt hur data bearbetas (Johannessen & Tufte, 2003). 

  

Att mäta validiteten för data i studien kan ge en indikation på hur pass generaliserbara data är. 

Johannessen & Tufte (2003) diskuterar att yttre validitet handlar om hur pass representativt 

urvalet för populationen är. I studien sker intervjuerna med respondenter från Industrinatten, 

både projektledare och kommunikatörer. Respondenterna anses ha stor relevans då de aktivt 

arbetar med och tidigare har genomfört marknadsföringen för evenemanget. Det diskuteras även 

om i vilken utsträckning som studiens resultat kan överföras i tid och rum, alltså om resultatet av 

studien endast gäller evenemang i Sverige eller om det kan appliceras i internationella kontexter. I 

teoriavsnittet diskuteras det om evenemangens centrala del i vårt samhälle (Bowdin, et al., 2012; 

Hall, 1992). Det diskuteras dessutom hur evenemang används som en strategisk funktion för 

marknadsföringen av verksamheter samt att det är en metod vilket används mer och mer inom 

professionell marknadsföring (Gerritsen & van Olderen, 2014). 

  

Reliabiliteten handlar enligt Larsen (2009) om exakthet eller precision. Det diskuteras att 

reliabiliteten kan testas genom att flera forskare undersöker samma sak fast under olika tillfällen. 

Det är något som är svårare att applicera på kvalitativa undersökningar då tolkningar ofta görs vid 

själva intervjun snarare än när data kommer från exempelvis enkäter. För att säkerställa hög 

reliabilitet är det viktigt att inte blanda ihop respondenternas svar med varandra. Därför 

genomfördes intervjuerna i Malmö och Sjuhärad enskilt med respondenterna vilket underlättade 

kodningen av materialet. Undantaget är gruppintervjun med Östersund-respondenterna som hade 
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liknande arbetsuppgifter och således kunde komplettera varandras svar. Samtliga intervjuer 

spelades även in, vilket var ett sätt för att öka reliabiliteten.  

  

Det finns en medvetenhet till att tillförlitligheten och giltigheten för respondenterna från 

Östersund och Malmö är högre då det är flera personer som intervjuas, minst en projektledare 

och en kommunikatör, samt i Östersund fall även en organisatör. I Sjuhärad finns det endast en 

person som kan representera Industrinatten. Däremot innefattar respondenten från Sjuhärad 

både rollen som kommunikatör och projektledare vilket stärker relevansen.  

  

2.6 Forskningsetik 
Etik och moral är en central aspekt, framförallt i studiens intervjuundersökning, men har även 

varit i åtanke vid valet av ämne och frågeställningar, vid sammanställningen av 

forskningsresultatet samt vid insamling av annan data, såsom tidigare forskning (Larsen, 2009). 

Intervjurespondenterna och likaså den information som har tillhandahållits genom 

respondenternas svar har behandlats med respekt. Johannesson & Tufte (2003) förklarar att de 

respondenter som upplever att de inte har blivit väl behandlade av forskaren, kan känna att de 

har gjort bort sig. En chans att öka tryggheten hos respondenterna var därför att innan intervjun 

utforma och tillgodose respondenterna med ett intervjuformulär där utförlig information om 

intervjun samt om respondenternas rättigheter under intervjun. Det är därför även viktigt att vi 

som forskare visar omdöme för våra respondenter samtidigt som vårt eget intresse för studien 

fortsättningsvis drivs framåt (Trost, 2014). Enligt Trost (2014) kan begreppet etik förklaras som 

moralens teori, det innefattas av handlingar i praktiken, exempelvis människans beteende och 

värderingar gentemot andra och sig själv. Enligt etik- och moralen är det exempelvis inte 

accepterat att ljuga, stjäla eller fuska. Vi har därför utformat studiens teori utifrån etiska och 

moraliska tillvägagångssätt, det innebär således att vi inte har tagit någon annan forskares 

resonemang som våra egna. Johannesson & Tufte (2003) påvisar att etik är ett sätt för att 

säkerställa att ett tillvägagångssätt inte är felaktigt, det är därför av betydelse att, precis som i 

andra fall, även inom forskningen utgå ifrån regler och riktlinjer. Det upplevs därför vara 

väsentligt att belysa att etiska och moraliska resonemang har förekommit under hela 

uppsatsskrivandets gång. Det har exempelvis aldrig varit ett alternativ att betrakta tidigare 

forskning som vår egen. Under arbetets gång har det även funnits en medvetenhet kring att 

respondenternas svar och vår egen tolkning kan påverkas utefter det faktum att uppsatsen skrivits 

på uppdrag av IUC. Det kan finnas en risk att uppsatsen blir vinklad i syfte att leverera ett så bra 

arbete till uppdragsbeställaren som möjligt. På grund av att arbetet har ämnat belysa både positiva 
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och negativa delar i de olika evenemangens marknadsföring har vi som författare varit noggranna 

vid bearbetningen av materialet och tolkat respondenternas svar så opartiskt som möjligt.  

 

Uppsatsen behandlar marknadsföring som främst är riktad mot målgruppen generation-Z. 

Eftersom det rör sig om marknadsföring mot en ung målgrupp är det av betydelse att ha vissa 

riktlinjer i åtanke för att säkerställa god marknadsföringssed. All marknadsföring ska enligt 

marknadsföringsklausulen vara lämplig för målgruppen (Svensson, 2006). Då evenemanget 

handlar om att marknadsföra industrisektorn mot en målgrupp som kan upplevas som svaga då 

de är unga och eventuellt extra mottagliga för information så finns det en medvetenhet om det 

överhuvudtaget är etiskt försvarbart att marknadsföra sig mot ungdomar. Eliasson (1995) talar 

om forskares moraliska ansvar om de svaga i samhället och hur de ska angripas av exempelvis 

massmedia och konsumtion. Den etiska kritiken har funnits i åtanke och vi författare har 

diskuterat om att ämnet som marknadsföringen handlar om kretsar kring utbildning och arbete. 

Utbildning och arbete är ett ämne som kan vara till nytta för ungdomarnas framtid och utefter 

intervjuerna framkommer det att respondenterna har en allmän medvetenhet kring att det finns 

regleringar om marknadsföring mot ungdomar2. 

 

Vid intervjuerna som genomfördes har respondenterna blivit informerade om att de, om så skulle 

önskas, har rätt att vara anonyma (Larsen, 2009). Anonymiteten är något som vid 

intervjutillfällena togs i beaktning. Respondenterna fick ta ställning till om de ville uppge sitt 

namn, titel och företag. I studien finns endast dessa kategoriseringar av respondenterna angivna, 

utefter deras önskemål om anonymitet. Tabellen (se tabell 2:1) med respondenternas namn och 

titel finns dock (utefter respondenternas medgivande) tillgänglig i metodkapitlet för att påvisa och 

styrka deras relevans för studien. Vid analysen av sekundärdata, enkätanalyserna från IUC så togs 

eventuella namn på företag bort som syntes i sammanställningarna för att säkerställa etisk 

korrekthet. Respondenter vid intervjuerna fick själva acceptera att intervjuerna spelades in. 

Respondenternas redogörelser har därför tillämpats så ordagrant som möjligt i resultatet.  

  

  

  

  

                                                           
2 Sverker Hallén Organisatör IUC Z-group, intervju den 2 maj 2017. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt presenteras forskning som berör olika typer av evenemang, evenemangsmarknadsföring, 

konsumentattityder och kommunikation mot målgruppen generation-Z. 

  

3.1 Evenemang som företeelse 
Evenemang beskrivs som en företeelse vilket kan ha stor inverkan på individer samt ses ha en 

funktion för att stärka ett samhälle. Ett evenemang kan sätta sin grund i olika syften, såsom sport-

evenemang, festivaler, marknader, mässor och olika former av offentliga och privata firanden i 

diverse storlekar på internationell, nationell, regional och lokal nivå, evenemang skapar således 

mötesplatser (Bowdin, et al., 2012; Hall, 1992). Larsson & Fredriksson (2011) redogör likaså för 

att evenemang kan gestalta sig på olika sätt och vara regelbundet återkommande eller 

engångsföreteelser. 

 

Definitionen av begreppet evenemang är brett beroende på i vilket syfte evenemanget sker och 

även inom vilket ämnesområde som ett enskilt evenemang kretsar kring (Getz, 2007a). För att 

bryta ner definitionen till en generell beskrivning som kan relateras till Industrinatten så förklaras 

evenemang som en planerad händelse där det finns ett underliggande syfte. Det rör sig om bland 

annat ekonomiska, sociala, psykologiska, politiska miljömässiga eller turistiska effekter (Bowdin, 

et al., 2012; Getz, 2007a; Hall, 1992; Larsson & Fredriksson, 2011). Det handlar med andra ord 

om att locka besökare till en plats (Getz, 2007b; Larsson & Fredriksson, 2011). Det diskuteras 

även kring att en genomsyrande princip för evenemang är att alla är temporära och unika i 

bemärkelsen att samtliga planeras på olika sätt och genomförs under en kortare period (Bowdin, 

et al., 2012; Getz, 2007a). 

  

Evenemang som företeelse kan verka för att stärka en kulturell tillhörighet hos exempelvis 

lokalbefolkningen och samtidigt som en effekt för att skapa en större attraktionskraft till 

destinationen för turister, eller för en ökad kunskap kring en region. Ur den bemärkelsen ses 

evenemang som en turistisk företeelse (Hall, 1992). Evenemang integreras även inom en mängd 

olika industrier och kan som företeelse uppfattas likt en länk mellan industrier (Chen.et. al, 2012).  

  

3.1.1 Evenemang som strategisk marknadsföring 
Gerritsen & Van Olderen (2014) diskuterar kring hur evenemang har en funktion som ett 

strategiskt verktyg för marknadsföring av verksamheter. Det är en metod som inom professionell 

marknadsföring används mer och mer. Konsumenters immunitet mot traditionella 

marknadsföringsverktyg ökar i samhället och därför används strategiska events som ett substitut 
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inom marknadsföring. Evenemang kan exempelvis vara ett verktyg för platsmarknadsföring och 

ett sätt att kommunicera ett budskap på. Användandet av evenemang som kommunikationsmedel 

benämns som ”event marketing”, det vill säga evenemangsmarknadsföring. Evenemang beskrivs 

som en betydelsefull del för kommunikationskampanjer och ett varumärkesskapande, då 

evenemang anses vara ett effektivt sätt för att exempelvis kommunicera med kunder och skapa 

kundrelationer. Evenemang är således även ett sätt för att få möjligheten att integrera kunderna i 

verksamheten genom att ta del av kundens kunskap, attityder och beteende, det vill säga att 

evenemang är en typ av marknadsföringskommunikation. Ett evenemang beskrivs även kunna 

vara en plattform för att kommunicera ett varumärke eller en destination (Gerritsen & Van 

Olderen, 2014). 

  

Marknadsföringen genom evenemang når ofta konsumenten på ett personligt och emotionellt 

plan i och med att evenemang innehåller upplevelser. I och med upplevelser så underlättas 

marknadsföringen av ett budskap mot konsumenten naturligare via ett evenemang än 

traditionella metoder såsom annonser eller reklam. Getz (2007a) diskuterar att utbytesprocessen 

mellan producent och konsument är en central del för kommunikationen då det finns ett behov 

av ständig marknadsinformation. Getz (2007a) påvisar även att utbytet av informationen måste 

vara frivillig för att relationen mellan besökare och producent ska vara ömsesidig och givande. 

  

3.2 MICE-evenemang och attraktionsskapande före och efter ett 

evenemang 
Genom tillvägagångssättet där evenemang används som strategisk marknadsföring i syfte att 

stärka en attraktionskraft till en destination eller en plats så påvisas en liknande effekt kring 

affärsrelaterade sammanträden. Det kan röra sig om exempelvis affärsmöten, konferenser, 

kongresser och mässor. Sådana tillställningar kan benämnas vid Meetings, Incentives, 

Conventions & Events (MICE), det vill säga möten, intressebyggande företeelser, konferenser 

och evenemang (Getz, 2007b; Chen, et al., 2012). MICE-evenemang innefattar framförallt att 

stärka en existerande position och att skapa värde för en specifik målgrupp. Till skillnad från att 

skapa en starkare besöksattraktion genom exempelvis en festival så kan ett MICE-evenemang 

utgå från diverse avsikter som utbyte av idéer, för att framföra ett budskap, sälja produkter och 

tjänster samt förändra attityder hos individer. Affärsevenemang är vanligtvis av mindre storlekar 

för att nå en relevant målgrupp. Arbetsmarknadsmässor kan således ses som ett strategiskt 

moment för att skapa attraktion och intresse för det område som evenemanget kretsar kring 

(Larsson & Fredriksson, 2011). 
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Det diskuteras kring besökarnas upplevelser vid MICE-evenemang och hur upplevelserna kan 

förstärkas för att generera ett högre värde och intresseskapande för evenemanget. Chen et al. 

(2012) diskuterar att servicekvaliteten kan fungera som en förstärkningsfaktor för att höja 

besökarens upplevelse av evenemanget. Det finns möjlighet att påverka besökarens upplevelse 

kring evenemanget genom att verka mot besökaren både före och efter genomförandet. Chen et 

al. (2012) belyser hur eventmarknadsföring kan förstärka individens förväntningar innan besöket 

samt hur vistelsen faktiskt upplevdes som en vital del i kvalitétskapande gällande MICE-

evenemang.  Det innebär att om kommunikationen, både före och efter evenemanget, har utförts 

på rätt sätt, kan besökarnas intresse förstärkas och på så vis skapas en bättre upplevelse under 

själva vistelsen.  

 

Figur 2. Expanded communication model. Källa: Gerritsen & van Olderen, 2014. 

  

Modellen ovan (Figur 2) beskriver processen av hur organisatören (Sender) av ett evenemang 

formar och kodar ett budskap (Encoding of the message). Budskapet kan fördelas över flera antal 

kanaler varav evenemanget i sig själv är en kanal (Media Event). Budskapet fångas och tolkas 

(Decoding of the message) av besökarna (Recipients). Om producenten av evenemanget strävar 

efter att ha kontinuerlig kontakt med besökaren så kan möjligheten till återkoppling från 

besökaren genereras (Feedback) och kan vidare användas för att mer effektivt forma budskapet 

till besökaren under framtida evenemang (Gerritsen & van Olderen, 2014). En förstärkt 

upplevelse kan vidare leda till att besökarna under evenemanget skapar långsiktiga minnen och på 

så sätt behåller ett intresse för det ämne som evenemanget kretsar kring. Som producent handlar 
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det då om att på ett så effektivt sätt som möjligt koda ett meddelande som under evenemanget 

tolkas av mottagaren, det vill säga besökaren på evenemanget. 

 

3.3 Budskap och återkoppling  

Sändar-och mottagarmodellen som är en del av företags marknadsföringsprocess innefattar 

sändaren, budskapet, mottagaren och med vilken effekt budskapet tas emot. Modellen används 

som ett sätt att kontrollera att viktiga faktorer finns med vid kommunikationsprocessen. Dessa 

faktorer innefattar bland annat vem avsändaren syftar till, då kommunikationen är olika beroende 

på vem budskapet riktar sig till och därmed påverkar situationen genom ordval och dess 

innebörd. Faktorer såsom kunskap, erfarenheter, känslor och attityder påverkar sändarens 

budskap. Mottagaren tolkar sändarens budskap, med utgångspunkt i samma faktorer och 

återkopplar sedan tillbaka till sändaren (Nilsson & Waldemarson, 2007). Även Gerritsen & Van 

Olderen (2014) belyser en kommunikationsmodell där innehållet i evenemanget utgör 

kommunikationen. Vad kommunikationen (budskapet) innehåller beskrivs som en av de 

viktigaste aspekterna i samspelet mellan avsändaren och mottagaren och är ofta det enda som är i 

fokus. Budskapet och kanalen måste i sin tur anpassas för att nå mottagaren genom dennes 

förväntningar, kunskaper och värderingar för att kunna nå det påtänkta resultatet. 

Budskapet ska enligt Nilsson & Waldemarson (2007) även kommuniceras i rätt medium, 

exempelvis genom egna ord, gester, beröring, brev eller på en affisch. Mottagaren är ofta 

mottaglig för flera olika sorters budskap samtidigt, vilket innebär att mottagarens valfrihet 

egentligen är gränslös (Dahlkwist, 2012). Effekten är således det slutgiltiga resultatet av 

kommunikationsprocessen och är ett sätt att säkerställa att budskapet går fram och tas emot av 

mottagaren. Vid kommunikation av reklam är det dock betydelsefullt att ha kunskap kring 

mottagarens värderingar, vanor och uppfattningar för att kunna förutsäga hur reklamen i fråga 

kommer att inverka på mottagaren (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Nilsson & Waldemarson (2007) redogör för brus och andra störningar som riskerar att snedvrida 

den information som sändaren ämnar kommunicera till mottagaren. De talar om att sändaren och 

mottagaren inte nödvändigtvis tolkar ord och begrepp på samma sätt på grund av exempelvis 

otydlighet eller skilda språkvanor. Det kan även finnas ett psykologiskt brus, vilket innefattar 

störningar, såsom misstänksamhet eller fördomar. Det psykologiska bruset beskrivs vara 

oundvikligt i kommunikationen men går att minska genom exempelvis ökad kunskap inom 

kommunikationsprocessen. Även Dahlkwist (2012) konstaterar att bruset är påtagligt när det 

kommer till mottagarens förmåga att ta emot avsändarens budskap. Dahlkwist (2012) menar, att 

för att kunna ta del av det informationsflöde som kan främja kommunikationen mellan 
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producent och besökare är det en förutsättning att mottagaren kan värdera, tolka och välja i det 

flöde som passerar framför mottagaren och ropar efter dennes uppmärksamhet. 

  

3.4 Konsumentattityder 
Attitydförändringar hos konsumenter är problematiskt att påverka, Scholderer (2010) förklarar att 

en negativ attityd ligger djupt i individens medvetande och det krävs därför en tydlig plan över 

hur attityden ska förändras. En verksamhet kan arbeta med att förändra konsumentens 

föreställning genom olika moment för att konsumenten ska få en positiv upplevelse av 

verksamheten. Det är enligt Getz (2007b) möjligt att utifrån evenemanget ändra den individuella 

besökarens uppfattning och attityd till det tema som evenemanget kretsar kring genom att 

erbjuda upplevelsen av ett meningsfullt evenemang. Till en början visas det ofta inga förändringar 

i attityden, men om de positiva upplevelserna fortsätter kontinuerligt och konsumenten så 

småningom börjar förknippa verksamheten med positiva situationer så kommer även attityden att 

gradvis förändras. Detta är en process som generellt tar lång tid menar Scholderer (2010). En 

betydelsefull del inom kundvärdeskapande är således attityden mot verksamheten, eller att de 

värderingar som verksamheten står för, går hand i hand med konsumentens värderingar. Det är 

något som Kotler et al. (2013) benämner som kundlojalitet. Attityder från konsumenter kan 

definieras som utvärderingen av en produkt eller tjänst som positiv eller negativ (Scholderer, 

2010). Några centrala begrepp som verksamheter kan förbättra kring konsumenters attityder är 

varumärket, kvaliteten och verksamhetens rykte. Dessa begrepp är centrala delar för en 

verksamhet och det är viktigt att en medvetenhet finns kring vilka attityder som målgruppen har 

om verksamheten. Vilken syn allmänheten har på verksamheten samt vilken image verksamheten 

har utåt är också något som kräver ständigt underhåll för att en verksamhet inte ska tappa 

marknadsandelar (Scholderer, 2010). 

  

3.5 Kundrelationer 
Marknadsföring handlar enligt Kotler et al., (2013) i grund och botten om kundrelationer. 

Begreppet marknadsföring kan även beskrivas som en process där företag skapar värde för 

kunder. Parment (2015) diskuterar att verksamheter måste förstå kundernas behov för att 

tillgodose deras behov och skapa kundvärde. Det är två övergripande mål som ska nås för att 

leverera en framgångsrik marknadsföring; att attrahera nya kunder och att behålla och utveckla 

befintliga kundrelationer genom kundtillfredsställelse. Marknadsföring fokuseras mycket på 

produkter men tillämpas även för tjänster. Det handlar inte bara om att sälja produkter och 

tjänster, det är även viktigt att tillfredsställa kundbehov och att skapa upplevelser för individer.  
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Kotler et al. (2013) pekar på stora internationella företag såsom H&M, Spotify och Google vilka 

är framgångsrika på att skapa upplevelser och värde för sina kunder. Många människor längtar 

bort från vardagen och till att få tillfälle för att resa, koppla av och uppleva något som skiljer sig 

från det vardagliga livet. Att uppleva något utöver det vanliga kan vara en upplevelse som 

personen i fråga bär med sig och minns under en längre period, något som har mervärde för 

konsumenten. Möjligheten för människan att uppleva nya saker och få nya erfarenheter kan ske 

på olika vis, såsom exempelvis äventyr eller genom evenemang (Steene, 2013). För att aktivt 

locka konsumenter och vårda kundrelationer kan turismmarknadsförare använda 

upplevelsebaserat lärande. Idén om upplevelsebaserat lärande handlar om att förmedla 

information, kommunikation och inspiration, vilket är tänkt att skapa en nyfikenhet hos 

målgruppen. Användningsområdet för upplevelsebaserat lärande förhålls generellt till 

turismdestinationer där kunskap och lärande är en produkt av konsumtionen. Något som både 

kan yttras hos affärsresenärer vid konferenser och utbildningar samt hos fritidsresenärer vilka kan 

lära sig genom aktiv matlagning eller träningsresor (Hanefors & Mossberg, 2007). 

 

Eftersom upplevelsebaserat lärande är av betydelse för att skapa en nyfikenhet gentemot 

konsumenten så finns det ett annat område som kan förstärka upplevelsen för målgruppen, det 

personliga mötet mellan personal och konsument. Hanefors & Mossberg (2007) diskuterar 

turistiska möten och att personalen för en produkt eller tjänst ingår i den totala upplevelsen för 

konsumenten. Det personliga mötet kan vara avgörande för hur målgruppens upplevelse 

påverkas. Om personalen gör ett gott intryck och når målgruppen på ett plan där de känner sig 

trygga och bekväma så går det att skapa en positiv bild av varumärket. Steene (2013) redogör 

även för betydelsen av samverkan för att leverera en framgångsrik produkt. Det rör sig då om 

kommunikation mellan samverkansparters i syfte att förmedla en efterfrågad tjänst.  

 

Frågor som marknadsförare måste ställa sig är då även hur de ska nå sin kundgrupp när de har 

identifierat upplevelser som kan skapa mervärde. Att identifiera kundens behov och vilka 

informationskanaler som ska väljas för att nå kundgruppen är en vital del i att bygga relationer 

(Kotler et al., 2013). 

  

3.6 Generation-Z 
Det har blivit allt viktigare att vara annorlunda och erbjuda en nytänkande mångfald för att 

attrahera den nya generationen. Den nya generationen, vilka innefattas av ungdomar som är 

födda runt milleniumskiftet benämns som generation-Z. Resonemang kring nya utmaningar och 
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generation-Z blir allt mer tydligt, likaså den nya generationens erfarenheter. Studier visar att 

dagens ungdomars vardag mer och mer kretsar kring så kallade smarta telefoner (Csobanka, 

2016). Ungdomars förändrande beteende påverkar samhället och den digitaliserade utvecklingen. 

Csobanka (2016) menar att generation-Z känner och upplever tiden på ett visst sätt och 

spenderar sin fritid på olika sätt samt att dessa ungdomar även har olika uppfattningar kring 

relationer, samtal och lärande angående olika intressen. Generation-Z är utmärkande i samhället 

då de inte har lärt känna världen utan internet, de är med andra ord uppvuxna i en värld som är 

formad av internetanvändning och sociala nätverk. Generation-Z är även vana vid tillgången till 

globala förbindelser och är därför flexibla och toleranta vid möten av exempelvis andra kulturer. 

De människor som innefattas av generation-Z är de första som aldrig har levt sitt liv utan teknik, 

de är således uppvuxna med att snabbmeddelanden och socialt nätverkande är en del av det 

vardagliga livet. Den nya generationen beskrivs även ha mindre problem vid att dela med sig av 

sitt privatliv till virtuella främlingar. Generation-Z:as bekvämlighet till teknik innebär att de kan 

fokusera på flera olika kanaler samtidigt, de kan till exempel skriva ett meddelande samtidigt som 

de läser, tittar på tv, pratar med någon och äter. Det som ofta kallas för ”multitasking” är således 

en central aspekt för generation-Z (Bartold, 2015). Generation-Z kännetecknas av att använda 

sociala nätverk som huvudplattform för kommunikation, de besitter tusentals onlinekontakter 

och är snabba på att fatta beslut. De lär sig även att skaffa vänner och underhålla sig själva genom 

onlineplattformar på annorlunda sätt än tidigare generationer har gjort (Csobanka, 2016). 

  

3.6.1 Marknadsföring till olika åldrar  
Parment (2015) påvisar att en målgrupps ålder är av vikt vid marknadsföring och menar att 

människors generationstillhörighet kan påverka köpbeteendet. Det innebär i sin tur att 

marknadsföringen bör riktas på ett särskilt sätt till de olika generationerna i syfte att nå det bästa 

resultatet av marknadsföringen. Parment (2015) beskriver att den mest effektiva 

marknadsföringen är den som målgruppen på något sätt kan relatera till. Marknadsföring i form 

av reklam får många gånger större effekt om företaget känner målgruppen väl. Det vill säga att 

informationen och marknadsföringen anpassas efter vad som lockar målgruppen (Dahlkwist, 

2012).  Parment (2015) redogör även för att beslut som människor tar, ofta grundar sig i 

individens ålder och generationstillhörighet. Det är därför vanligt att produkter och 

marknadsföring anpassar sig efter människors olika stadier i livscykeln, då individers behov och 

önskemål varierar mellan olika åldrar. Marknadssegmentering är ett grundläggande begrepp inom 

marknadsföring och innefattar frågan kring vilken målgrupp som ett företag ska rikta sig till. 

Genom marknadssegmentering är det lättare att nå en stor spridning av önskemål och resurser, 

attityder och vanor på en bred och blandad marknad, då den stora spridningen delas in i mindre 
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segment. På så vis kan företag på ett enklare sätt anpassa sin marknadsföring på ett 

kundorienterat sätt, för att skapa erbjudanden som stämmer överens med målgruppens önskemål 

(Kotler et. al., 2013). 

 

Det är av relevans att försöka undvika stereotyper vid ålderssegmenteringen då samtliga individer 

inte befinner sig i samma stadium i livscykeln, trots att de har samma ålder. Det framgår dock att 

segmentering av ålder är positivt för att kunna identifiera möjligheter och skapa framgångsrika 

produkter och tjänster, samt förbättra marknadskommunikationen, då det gör det lättare att 

förstå målgruppens behov och önskemål (Parment, 2015). Även Kotler et. al. (2013) och likaväl 

Dahlkwist (2012) redogör för betydelsen av att marknadsföra sig till en särskild målgrupp då det 

är positivt att skapa olika erbjudanden till olika generationer. Det är vanligt att företag spenderar 

mycket pengar på sin marknadsföring i syfte att företagets varumärke ska bli mer spännande, 

iögonfallande och kraftfullt, för att på så vis öka attraktionen för varumärket bland yngre 

människor (Kotler et. al., 2013). Att rikta sin marknadsföring mot generation Z beskrivs även ge 

positiv respons från äldre, då många från de äldre generationerna vill känna sig yngre och 

försöker uppnå det genom att konsumera produkter och tjänster som marknadsförs ungdomligt. 

Ett vanligt fenomen i det skandinaviska samhället är att den äldre generationen inspireras av den 

yngre (generation-Z) när det kommer till att ta ett beslut om konsumtion av en produkt eller 

tjänst (Parment, 2015). 
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4 Fallstudie: Industrinatten 
Följande resultatavsnitt inleds med en redogörelse för uppdraget som vi författare har åtagit oss. Inledningsvis 

förklarar ett informationsstycke evenemanget Industrinatten och dess bakgrund och slutligen presenteras och 

jämförs resultatet från intervjuerna och sekundärdata. 

  

Studien har skrivits på uppdrag av IUC-Stål & Verkstad samt Paper Province i Karlstad. 

Bakgrunden till detta är att Industrinatten inom en snar framtid ska anordnas i Värmland, 

uppdraget innefattar därför att undersöka tidigare genomförda Industrinatten-evenemang för att 

skapa ett optimalt underlag för Industrinatten Värmland. Syftet med uppsatsen handlar om 

attraktionsskapande genom marknadsföring och kommunikation, före och efter ett evenemang. 

Industrinatten används därför som en fallstudie för att konkretisera problemområdet. 

Respondenterna i intervjuerna är alla representanter av Industrinatten och samtliga har arbetat 

med kommunikation och marknadsföring kring evenemangen. Utefter respondenternas svar 

jämförs de olika evenemangen åt och kompletteras även med sekundärdata från evenemangets 

enkätundersökningar för att hitta luckor och effektiva marknadsföringsmetoder som sedan kan 

appliceras på det framtida Industrinatten i Värmland.  

  

4.1 Vad är Industrinatten? 
I uppsatsens bakgrund förklarades Industrinatten kortfattat. Följande text förklarar evenemangets 

omfattning i syfte att skapa en djupare förståelse för Industrinatten som evenemang, 

Industrinatten förklaras enligt följande: 

  

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta 

för företagens framtida rekrytering […] Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med 

representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare […] För företagen 

är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, 

tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta 

arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens 

kompetenta medarbetare! (Östersund, 2017). 

  

Jenny Bramell (2017) är initiativtagare till Industrinatten i Sverige och belyser en av de stora 

utmaningarna i skapandet av evenemanget. Det är inget större problem att locka människor till 

själva evenemanget då många skolor själva anmäler sina elever, det är istället en fundamental 

uppgift att göra besökarna genuint nyfikna och intresserade av Industrinatten. Studien ämnar 

därför fokusera på hur attraktion kring ett evenemang skapas, snarare än processen att locka 
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besökare. Bramell har i ett tidigt stadie förklarat att det finns en förhoppning om att ungdomarna 

ska besöka evenemanget med “brinnande ögon” av entusiasm. Ungdomarna är främst högstadie- 

och gymnasieelever vilket innebär att de tillhör den nya generationen, generation-Z.  

 

Evenemanget startade 2014 i Malmö och har fram tills nu genomförts av IUC Sverige i tre orter 

under loppet av tre år, Malmö, Sjuhärad och Östersund (Industrinatten, 2017). Initiativtagare till 

evenemanget är det nationella industriklusternätverket IUC, mer specifikt är det Jenny Bramell 

från IUC-Syd som har utvecklat konceptet3. IUC Sverige är ett nationellt klusternätverk av 

regionala industriella utvecklingscentra som aktivt arbetar med projekt med mål att främja och 

stärka tillväxt i industrisektorn (IUC Sverige, 2017). IUC Stål & Verkstad som är beläget i 

Karlstad, Värmland (Verkstad, 2017) planerar att under år 2018 påbörja ett återkommande 

Industrinatten-evenemang vilket ska riktas mot den värmländska marknaden. 

  

4.1.1 Industrinattens upplägg 
Industrinatten är ett evenemang som syftar till att sammankoppla framtida arbetskraft 

(besökarna) och företag inom industrisektorn. Besökarna som enligt intervjurespondenterna 

främst består av högstadie- och gymnasieelever, men även arbetssökande och andra intresserade 

får därför under evenemanget möjlighet att besöka företag som arbetar inom industrisektorn. 

Likaså får företagarna presentera sina yrken och tillfälle att visa upp vilka yrkesområden det finns 

inom industrin. Industrinattens initiativtagare Jenny Bramell (Industrinatten Malmö) menar att 

evenemanget är ett sätt att visa för ungdomar vad den moderna industrin innebär, samt vilka 

arbetsmöjligheter det finns. Hon belyser även att Industrinatten är ett tillfälle att samla industrins 

intressenter. Evenemanget är något som ska vara roligt för ungdomarna. Hon belyser därmed 

problematiken i att skapa ett faktiskt intresse hos besökarna till evenemanget. I och med att det är 

skolorna som anmäler ungdomarna vilket genererar ett högt flöde av besökare så är den största 

utmaningen att få ungdomarna genuint intresserade och nyfikna på industrisektorn.  

  

Själva upplägget av evenemanget exemplifieras av Sverker Hallén4 som förklarar dagen i 

Östersund som att evenemanget öppnar på eftermiddagen klockan 16 med att mässutställningen 

inleds. Mässan består av företag inom Industrisektorn som ställer ut och visar upp 

verksamheterna, detta varvas med underhållning, musik och tävlingar. Skolungdomarna går runt 

bland montrarna, deltar i tävlingar och tittar på underhållningen. Fram mot klockan 18.00 börjar 

nästa del av evenemanget, ungdomarna åker då ut till två företag som är deltagande på mässan, 

                                                           
3 Jenny Bramell VD IUC Syd, intervju den 2 maj 2017. 
4 Sverker Hallén Organisatör IUC Z-group, intervju den 2 maj 2017. 
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där företagen får möjlighet att ytterligare visa upp sina verksamheter, allt i syfte att skapa ett 

intresse för industrisektorn. Vid klockan 21:00 återvänder ungdomarna till mässhallen där en 

“kick-out” arrangeras. Då är det upplevelser med underhållning och musik samt tävlingsvinnarna 

presenteras. Kick-outen avslutar evenemanget vid 23:00. 

  

4.2 Marknadsföring före och efter evenemanget - utmaningar, förslag 

och förbättringar 
Det empiriska resultatet innefattar intervjuer med sex respondenter från Industrinatten. 

Respondenterna är noga utvalda för att undersöka marknadsföringen och kommunikationen 

kring de Industrinatten-evenemang som hittills har genomförts i Sverige. Utefter intervjuerna har 

kodning och tematisering av materialet genomförts i syfte att framställa resonemang som är 

genomsyrande i intervjuerna. Som komplement till intervjuerna redogörs svar från de enkäter 

som har använts av IUC i samband med Industrinatten-evenemangen i Malmö, Sjuhärad och 

Östersund. 

 

Det som var återkommande i samtliga intervjuer och som redogörs i resultatavsnittet är hur 

respondenterna har arbetat med marknadsföringen av Industrinatten före och efter evenemanget, 

de största utmaningarna, vilka förslag och förbättringar som kan appliceras samt vilka styrkor i 

marknadsföringen som lyfts fram av respondenterna. Intervjuerna fokuserade som tidigare nämnt 

på en redogörelse av marknadsföringen mot besökare av Industrinatten, generation-Z. Nedan 

följer en redogörelse av intervjuerna där svaren för respektive område presenteras enligt följande 

tematisering: 

 

➢ Marknadsföring före evenemanget 

➢ Marknadsföring/uppföljning efter evenemanget 

➢ Utmaningar - Förslag och förbättringar 

 

4.2.1 Malmö - God marknadsföring via personlig kontakt med skolorna 
Marknadsföring före - personlig kontakt och information som intressehöjare 

Under intervjuerna med respondenterna i Malmö konstaterades det att det fanns två stora 

huvudområden vid marknadsföringen mot målgruppen innan evenemanget. Det ena var 

marknadsföringen mot skolorna, det vill säga skolledningen, lärarna och studie- och 

yrkesvägledare. Det andra fokusområdet var allmänheten, då de marknadsförde sig genom att 

delta i aktiviteter och synas på stan. 
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Enligt Jenny Bramell och Ingela Bogren5 var det viktigt att nå ut till ungdomarna och övertyga 

dem om att evenemanget skulle vara något nyttigt för dem, nyckeln till detta var marknadsföring 

genom personlig kontakt med nyckelpersoner på skolorna som har stort inflytande över eleverna, 

alltså lärare och studie- och yrkesvägledare. Bramell förklarar även spridningen av information i 

skolorna som en styrka i marknadsföringen av evenemanget: 

  

Genomgående så är en styrka i god marknadsföring personliga kontakter, jag tror på att vara 

duktig i möten och diskussioner. När jag går ut och pratar med skolorna, att det blir bra 

möten som ger en både rätt och positiv bild av Industrinatten (Ingela Bogren, 2017) 

  

Kontakten med skolorna genomfördes genom kontinuerliga informationsträffar med parterna där 

de även involverade företagen som skulle delta i Industrinatten. Detta skapade enligt Bogren ett 

forum där nyckelpersoner på skolorna samt företagen blev inkluderade och hade möjlighet att 

påverka evenemanget. Nyckelpersoner på skolorna fick då bolla idéer om hur företagen skulle 

agera så att eleverna skulle få ut så mycket som möjligt av Industrinatten samt hur skolpersonalen 

skulle förmedla information till studenterna innan evenemanget. Enligt Bogren är personlig 

kontakt en viktig framgångsfaktor vid intresseskapande och således en betydande del av Malmös 

marknadsföring innan Industrinatten. Även Bramell styrker att de regelbundna 

informationsträffarna är att ses som en styrka.  

  

Ytterligare ett projekt för att direkt nå skolungdomarna och bygga upp förväntningar och en 

allmän nyfikenhet hos ungdomarna var Malmöområdets ungdomspatrull. Den bestod av 

ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet och det ungdomspatrullen gjorde var att personligen stå 

ute på skolorna med en roll-up och prata med skolelever om Industrinatten och industrisektorn. 

Syftet var att genom yngre personer som skoleleverna lättare kunde relatera och se upp till, 

informera om Industrinatten och öka intresset för evenemanget. En kort film där Industrinatten 

förklarades skapades även av ungdomspatrullen som strategi för att få exponering genom fler 

informationskanaler. Både Bramell och Bogren belyser att var det betydelsefullt att ha unga 

ambassadörer då ungdomar lättare kan kommunicera med andra ungdomar.  

Det andra huvudområdet för intresseskapande innan evenemanget var att visa upp 

Industrinattens varumärke i det offentliga rummet. Bogren påpekade att det inte bara är 

skolelever som är välkomna, även arbetssökande och ungdomar som redan avslutat grundskolan 

är en målgrupp. Marknadsföringen mot allmänheten utfördes framförallt genom att synas i det 

                                                           
5 Ingela Bogren Kommunikatör IUC Syd, intervju den 2 maj 2017. 
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offentliga rummet. Via sociala medier genomfördes informationsutskick, bland annat Facebook-

inlägg, Instagramtävlingar och Snapchat-kampanjer utformade onlinemarknadsföringen. Bramell 

redogör för att synligheten på sociala medier har varit ett effektivt sätt för att marknadsföra 

evenemanget.  Det genomfördes ett samarbete med Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, 

vilka också ansvarade för Snapchat-kampanjen. Bramell benämner även Snapchat-kampanjen 

som en av marknadsföringsprocessens stora styrkor. Samarbetet med Sydsvenskan och 

Helsingborgs Dagblad beskrivs enligt Bramell på följande vis:  

  

Vi har ett jättebra samarbete med HD och Sydsvenskan och det är dem, det ingår liksom i 

våran bas med dem att de leder Snap-kampanjen då får några ungdomar komma och lära sig 

att driva Snap-kampanj och lite journalistik och så vidare, för att de ska kunna bli bra 

ambassadörer. Då får de komma till tidningen och vara där en dag. Då får de lite utbildning 

kring detta och det tycker de är jättespännande. Men det är på tidningens initiativ. Det är 

jättebra. Vi är ju inte experter på detta själva. Det är inte vår grej liksom. Så vem tar man då 

hjälp av. De som kan. (Jenny Bramell, 2017). 

  

Ytterligare en strategi för att synas var att exponera varumärket Industrinatten på ställen där 

ungdomar befinner sig. Genom att visa sig på evenemang som Malmöfestivalen och en 

volleybollturnering i Åhus kunde information om evenemanget spridas. Bogren påpekade att det 

är av stor vikt att ta reda på var ungdomarna befinner sig. På Malmöfestivalen fick 

ungdomspatrullen återigen sprida information och Industrinattens logga via giveaways som 

vykort och broschyrer. Det genomfördes även samarbeten med organisationen Hela Malmö som 

var delaktiga vid Malmöfestivalen. IUC-syd sponsrade med priser till deras tävlingar i utbyte mot 

att de marknadsförde och informerade om Industrinatten. Bramell beskriver att detta samarbete 

gjorde att Industrinatten upplevdes som något cool och häftigt, för att skapa en hype. 

  

Men man vill ju fortfarande skapa en hype. En hype för ett evenemang, för det ska ju vara 

både nyttigt och lustfyllt. Och då inte tappa i den… för man skulle ju kunna bli nöjd och 

säga att ”ja men nu kommer de”. Det är inga problem. Nu skiter vi i det. Vi behöver inte ha 

några affischer, vi behöver inte ha detta, vi behöver inte vara på Malmöfestivalen” Men det 

menar jag att vi behöver, för att man behöver bygga hypen också. (Jenny Bramell, 2017). 

  

Sammanfattningsvis menar Bramell och Bogren att det är viktigt att varumärket Industrinatten får 

mycket exponering genom multipla informationskanaler för att komma igenom det stora brus av 

information som ständigt flödar genom sociala medier. Att genom personlig kontakt och 
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nätverkande nå nyckelpersoner som har inflytande över ungdomarna som ska besöka 

evenemanget är en stor del i skapandet av förväntningar och intresse. 

  

Marknadsföring och uppföljning efter evenemanget - Efterträffar och enkätundersökning 

Efter att evenemanget hade genomförts i Malmö så skapades en enkätundersökning för att följa 

upp hur besökarna vid Industrinatten upplevde evenemanget. Vid enkäten fick besökarna fylla i 

vad de tyckte om evenemanget i sin helhet, vad de tyckte om kickoffen, kick-outen samt 

företagsbesöken. De fick även besvara vad som hade kunnat göras bättre och om de skulle kunna 

tänka sig att jobba på något utav företagen. Bramell och Bogren påvisar att ungdomarna bara 

besöker Industrinatten en gång, vilket innebär att det läggs ett litet fokus på intresset bland 

ungdomarna efter genomförandet. Förutom uppföljning i form av enkäter till besökarna så har 

även sammanfattande filmer om det genomförda evenemanget gjorts, dessa filmer har även visats 

i de deltagande skolorna. Många skolor har även kompletterat filmerna med egna bildspel där 

många av eleverna finns med på bild. Bramell förklarar att många av ungdomarna upplever att det 

är häftigt att få se sig själva på bild och att det på sätt och vis är skolorna själva som håller 

intresset för industrin vid liv.  

  

Likt informationsträffarna innan evenemanget genomfördes efterträffar med nyckelpersoner på 

skolorna såsom studie- och yrkesvägledare och även med representanter från företagen. På 

träffarna sker diskussioner i grupper där konstruktiv kritik till genomförandet av evenemanget 

genereras. Bogren påpekar att det är bra att dessa grupper träffas för att stärka upplevelsen för 

besökarna inför nästa år. Uppföljningar med skolorna visar även att studie- och yrkesvägledare 

har fått mer frågor från elever om industrin samt industrirelaterade jobb och utbildningar efter 

evenemanget. I efterstadiet av evenemanget användes återigen ungdomspatrullen som ringde upp 

enstaka elever som hade besökt evenemanget och förde ett personligt samtal om deras upplevelse 

av Industrinatten. 

  

Utmaningar, Förslag och förbättringar - Förstärkt återkoppling och tidspress 

Bogren påpekade att själva uppföljningen av Industrinatten Malmö var bristfällig. Hon menar att 

det personliga samtalet med besökarna i efterstadiet kan vara av stor betydelse för att behålla 

deras intresse och är något som de kan jobba bättre för att eftersträva i framtiden. Här ställer sig 

både Bramell och Bogren fast vid att ungdomspatrullen har mycket att tillföra och ytterligare 

borde användas i framtiden.  
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Vi skulle verkligen kunna fundera mer på om vi ska göra något för att återkoppla till 

ungdomarna, fånga upp dem (...) kanske ännu mer stickprovsmässigt ta kontakt. Jag tror 

absolut att det skulle ge, att bara prata med tio ungdomar ger väldigt mycket. Personlig 

kontakt även om det blir i den mindre skalan (Ingela Bogren, 2017). 

  

Bramell talar även om att det finns en förhoppning om att i framtiden ha ett större samarbete 

med skolorna och att elever innan evenemanget kan jobba kring Industrinatten i skolan. 

  

En bra sak, som det hade varit fint om det hade kunnat bli, det är ju om man jobbar mer i 

skolan för att förbereda besökarna på Industrinatten. Alltså uppgift före, uppgift under och 

uppgift efter. Då är det kanske inte primärt vi som kan göra det, utan det är ju ett material 

som vi då skulle tillställa skolorna. (...) Att dokumentera under kvällen. Vissa frågor som ska 

vara besvarade. Och sen redovisa det på hemmaplan. (Jenny Bramell, 2017) 

  

Gällande onlinemarknadsföringen är det en utmaning att kommunicera med unga på Facebook, 

och marknadsföringen på sociala medier kan enligt Bramell även förbättras till kommande 

evenemang. Bramell förklarar att en utmaning är att hitta duktiga personer med rätt kunskap 

kring sociala medier. Bogren fortsätter kring detta resonemang och menar att det är svårt att få in 

budskapet i huvudet på målgruppen. Både Bogren och Bramell menar att exponeringen i det 

offentliga rummet ytterligare kan förstärkas. Bramell talar exempelvis om att marknadsföra 

Industrinatten genom flashmobs på stan och att ta fram produkter med Industrinattens logga på. 

Exempelvis kepsar och linnen som ungdomar vill sätta på sig och ta selfies i. Bramell förklarar 

det som att det ska vara roligt och vara något som ungdomarna vill sprida. Bogren påpekade i 

sammanhanget vikten av att skapa uppmärksamhet och föreslog ett slags jippo där det släpps ut 

ballonger med Industrinatten-loggan på.  

  

Avslutningsvis är tiden en faktor som de ständigt kämpar mot. Bogren lyfter fram en problematik 

i att marknadsföringen tidsmässigt måste ske kort inpå evenemanget. Är det för långt innan 

budskapet når dem så finns det en risk i att de glömmer bort det. 

  

Malmös enkätsammanställning - 509 respondenter 

Enligt enkätsammanställningen från IUC-Syd (Se tabell 4:1) genererades 509 svar från besökarna. 

Enkäterna besvarades i samband med Industrinatten Malmö - 2016 (Bramell, 2017). Vid frågan 

Jag fick information om Industrinatten av (Se tabell 4:2) svarade bland annat 83 procent “Skolan”, tre 

procent “Arbetsförmedlingen”, tre procent “IUC Syd och 0,4 procent “Facebook”. Vid frågan 
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om besökaren efter evenemanget vet mer om industrin svarade 86 procent “Ja”. Om man skulle 

kunna tänka sig att jobba på något av företagen svarade 49 procent “Ja” och 43 procent “Nej”. 

Avslutningsvis svarade 81 procent att de skulle kunna tänka sig att tipsa någon de känner att 

komma på nästa års Industrinatten. Från svaren syns det en positiv mentalitet till Industrinatten 

men det finns även utrymme för förbättringar på flera områden. Bland annat marknadsföringen 

via sociala medier och även via samverkanspartners. 

 

 JA NEJ KANSKE 

Skulle du efter att 
ha deltagit i 
Industrinatten 
kunna tänka dig att 
arbeta på något av 
företagen? 

49 % 43 % 8 % 

Vet du efter 
Industrinatten mer 
om 
industrisektorn? 

86 % 14 % - 

Tabell 4:1. Enkätfrågor - Industrinatten Malmö. Källa: Se bilaga 2. 

 SKOLAN ARBETSFÖRME
DLINGEN 

IUC SYD FACEBOOK ÖVRIGT 

Jag fick 
information om 
Industrinatten 
av… 

 
83 % 

 
3 % 

 
3 % 

 
0,4 % 

 
10,6 % 

Tabell 4:2. Enkätfrågor - Industrinatten Malmö. Källa: Se bilaga 2. 

 

4.2.2 Sjuhärad - “Syns man inte så finns man inte” 
Marknadsföring före evenemanget - Personlig kontakt och onlinemarknadsföring 

En viktig del i marknadsföringen i Sjuhärad var att informera om Industrinatten innan 

evenemanget genomfördes. Ett sätt för att göra detta vara att bjuda in ett antal elever till en träff 

som kallades Testa Teknik. Åsa Molander6, som är projektledare för Industrinatten i Sjuhärad 

beskriver att Testa Teknik-träffen var ett sätt att informera om vad evenemanget Industrinatten 

skulle handla om. Lärare på skolorna fick då lämna in intresse, om de ansåg att det vore intressant 

att skicka ut sina elever till olika teknikföretag. Tekniklärare på skolorna fick då välja ut elever 

som fick följa med på träffen. Eleverna fick under en förmiddag på sitt höstlov besöka företag, 

där de fick testa på teknik med personal som var på plats. I syfte att bygga upp förväntningar 

inför företagsbesöken på Industrinatten fick besökarna tre ledtrådar under bussresan till företaget 

för att kunna gissa sig till vilket företag de var på väg att besöka. Molander förklarar att detta 

moment syftade till att bygga upp förväntningarna.  

  

                                                           
6 Åsa Molander Projektledare IUC Sjuhärad, intervju den 28 april 2017. 
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För att bygga upp en hype och förväntan kring Industrinatten gjordes en film om Testa Teknik-

träffen som lades ut på YouTube. Filmen visades även internt på skolorna i syfte att peppa de 

andra eleverna, som inte deltagit på träffen inför det kommande Industrinatten-evenemanget. 

Förutom att basera marknadsföringen på YouTube har även kanaler som Facebook och 

Instagram använts. Molander förklarar dock att YouTube har varit den mest effektiva 

marknadsföringskanalen mot målgruppen.  

 

...det är där vi ser att man har hämtat hem mest. Det är också där som skolorna har hämtat 

hem och spridit internt på skolan. (Åsa Molander, 2017).  

 

Molander redogör även för betydelsen av den personliga kontakten vid marknadsföringen av 

evenemanget och förklarar att hon därför valde att åka ut till skolor för att själv informera om 

Industrinatten och vad evenemanget går ut på. Industrinatten är ett obligatoriskt moment för de 

flesta av eleverna. Molander belyser därför vikten av att skapa en hype kring evenemanget för att 

besökarna ska få en så bra upplevelse som möjligt.  

  

Marknadsföringen och synligheten av Industrinatten, på sociala medier framförallt, bekräftar 

ju ändå att Industrinatten finns på riktigt och att det här intresset som unga har synliggörs. 

Är vi duktiga på det så kan vi också förankra Industrinatten på ett helt annat sätt(...) Jag 

tänker att det är ju lite så att syns man inte så finns man inte. För att hypa den så är det 

viktigt med marknadsföring innan och skapa den här känslan att du har nånting att se fram 

emot, och få förklarat vad det är som ska hända. (Åsa Molander, 2017) 

  

Marknadsföring och uppföljning efter evenemanget - Förstärka upplevelsen efteråt 

Som en form av uppföljning genomfördes i efterhand, mer specifikt en månad efter evenemanget 

en enkätundersökning som var riktad mot eleverna som besökte Industrinatten. Åsa Molander 

argumenterade för att besökare är mer känslostyrda direkt efter evenemanget och att det i sin tur 

kan påverka resultatet av enkäten. I och med detta genomfördes enkätundersökningen en månad 

efteråt, det fungerade då enligt Molander även som en påminnelse om evenemanget. Utefter 

enkätsvaren påvisas det att en majoritet har lärt sig något om industrisektorn från evenemanget, 

svaren visade att en gnista hade tänts hos både elever och deltagande skolpersonal. Utifrån 

utvärderingen av enkäten skulle insatser i framtiden genomföras mot de klasser som deltog.  

  

Vidare genomfördes utvärderingar med personal på skolorna samt rektorer och studie- och 

yrkesvägledare för att återkoppla hur eleverna upplevde besöket. Molander belyser vikten av att 
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förstärka ungdomarnas upplevelse även efter evenemanget genom att bekräfta för dem att de har 

varit med om någonting stort och häftigt. Det kan till exempel röra sig om filmer och bilder där 

eleverna själva finns med, eller kan relatera till. 

  

Åsa Molander förklarar att hon själv har reflekterat över effekten av Testa Teknik-träffen. 

Molander menar att hon upplevde att upplevelsen av Industrinatten var större för de eleverna 

som hade deltagit i Testa Teknik-träffen, i förhållande till dem som inte gjorde det.  

  

De eleverna från de skolorna där man hade testat på teknik, där man hade en förkunskap 

eller för kännedom kring Industrinatten, de upplevde jag som mer taggade, lite som att de 

kände att vi var kompisar sen innan. Deras upplevelse upplevdes som större än dem som 

bara upplevde det i stunden. (Åsa Molander, 2017).  

  

Slutligen förklarar Molander att även exponering i lokala tidningar via reportage var en betydande 

del i uppföljning av evenemanget. 

  

Utmaningar, Förslag och förbättringar - Att börja i tid och använda besökaren för spridning 

Molander ser flertalet möjligheter av förbättringar kring arbetet att lyfta intresset hos besökarna, 

hon menar att marknadsföringen inte har haft den genomslagskraft som önskades i början. Det 

gäller både marknadsföringen innan och efter evenemanget.  

  

En metod som Molander ser som effektiv och som det kommer arbetas mer med är att nå ut till 

eleverna på individnivå. Det är viktigt att gå ut och träffa klasserna och informera dem 

personligen. Dessutom kan företagen inkluderas mer, de skulle kunna hålla presentationer om 

industrisektorn och på så sätt skapa en hype kring evenemanget. Sociala medier är här även ett 

medel för att skapa en hype kring evenemanget. Det gäller enligt Molander att kartlägga var 

ungdomarna befinner sig, Instagram, YouTube och Snapchat har kanske större genomslagskraft 

än Facebook. Dessutom gäller det att börja i tid, Molander påpekar att mycket material och 

marknadsföring kom ut för sent i samband med Industrinatten - Sjuhärad. En styrka som kan 

förbättras är även att involvera ungdomarna mer i marknadsföringen. På skolornas intern-TV kan 

fler bilder från evenemanget visas. Detta är bilder som eleverna potentiellt börjar sprida via sina 

egna sociala-mediesidor, om eleverna börjar skriva och prata om evenemanget med varandra så 

får marknadsföringen en helt annan genomslagskraft. Eleverna får se sig själva och att se sig själv 

i ett sammanhang som de själva har befunnit sig i tillsammans med andra är något som de flesta 

gillar. Det är en metod som även är tidseffektivt då marknadsföringen sköter sig själv. 
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Och efteråt, just det här bekräfta att det här är nånting stort som vi har varit med om. Det 

tror jag är jätteviktigt… och även om man inte ser sig själv på bild någonstans så kan man 

även återkoppla till att man faktiskt var en del av det där stora och häftiga som hände. Det 

tror jag också förstärker känslan av att Industrinatten är nånting bra, och viktigt och häftigt. 

(Åsa Molander, 2017). 

  

För att ytterligare förstärka den individuella marknadsföringen kan särskilda ambassadörer 

användas. Molander menar att utvalda personer kan få en större genomslagskraft. Bland annat 

finns unga ambassadörer för Industrinatten då de kan vara relaterbara förebilder för målgruppen. 

Även kändisar skulle kunna användas som ambassadörer: 

  

...om man tar Therese Lindgren, säger hon någonting så få det ju ett annat genomslag än om 

jag säger nånting. Man väljer vem som gör uttalanden om vad. (Åsa Molander, 2017).  

  

Sjuhärads enkätsammanställning - 450 till 500 respondenter 

Enkätundersökningen (Se bilaga 4:2) som genomfördes av IUC-Sjuhärad efter Industrinatten 

Sjuhärad - 2016 genererade mellan 450–500 svar (Molander, 2017). Utifrån det sammanställda 

resultatet (Se tabell 4:3) klargörs det att 16 procent av ungdomarna, efter besöket 

på Industrinatten, skulle kunna tänka sig att läsa en teknik-eller industri inriktning på gymnasiet. 

På samma fråga svarar 38 procent att de inte skulle välja en gymnasieinrikning inom teknik eller 

industri. Den sista gruppen, som kan upplevas som intressant, är de 46 procent som kanske skulle 

välja en sådan inriktning. Vid frågan kring vetskapen om vilka industriyrken och företag som 

finns svarade 84 procent att de efter evenemanget hade bredare kunskap kring industriella yrken. 

Enkätresultatet visar således att evenemanget har lyckats generera ett större intresse och kunskap 

för industrin bland många av besökarna, något som är en del av Industrinatten Sjuhärads mål. 

Däremot finns det utrymme för förbättringar gällande marknadsföringen och intresseskapandet 

då en grupp på 46 procent som befinner sig mellan “Ja” och “Nej” vid frågan om man kan tänka 

sig att välja en gymnasielinje inom industri. 
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JA 

 

NEJ 

 

KANSKE 

Kan du efter att ha deltagit i 

Industrinatten tänka dig att läsa en 

teknisk- eller industri-inriktad linje 

på gymnasiet? 

 

 

16% 

 

 

38% 

 

 

46% 

Har du efter Industrinatten större 

vetskap om vilka industriyrken och 

industriföretag som finns? 

 

 

84% 

 

 

16% 

 

 

- 

Tabell 4:3. Enkätfrågor - Industrinatten Sjuhärad. Källa: Bilaga 2. 

 

4.2.3 Östersund - “Att skapa en show” 
Marknadsföring före evenemanget - Information genom engagemang och relationsmarknadsföring 

Gruppintervjun med Sverker Hallén, Katarina Mårtensson7 och Marlene Magnussen8 visar att 

marknadsföringen mot skolorna var i stort fokus under intresseskapandet innan evenemanget.  

Metoderna som användes för att nå skolorna var direktkommunikation genom besök och 

presentationer för eleverna där de informerade om både industrin som sektor och evenemanget 

Industrinatten. De menar att direktkontakten med eleverna som ska besöka evenemanget är 

något som avgör hur de upplever evenemanget. När direktkontakten med eleverna är etablerad 

gäller det enligt respondenterna att visa upp Industrinatten på ett bra sätt som är intressant och 

skapar uppmärksamhet.  

  

När vi presenterar så drar vi inte det rätt upp och ner, det är som ett litet skådespel när vi ska 

marknadsföra det och då får vi uppmärksamhet från eleverna, de undrar ”vad är det här”, 

”vad är det för människor som håller på(...) Det är för att vi är ute och säljer det genom vår 

presentation, vi har så pass god kommunikation med lärarna som gör att vi får ta tio minuter 

av deras timme.  Vi har ingen vanlig presentation, det är en show när vi börjar, vi vill 

inspirera dem och det brukar gå hem då. (Katrine Mårtensson, 2017). 

  

Ett annat samarbete som finns med skolorna är att de skickar ut förstaårselever som läser teknik 

som gymnasieinriktning på studiebesök hos industriföretag, i samband med besöken får de 

undervisning och även information kring industrin som bransch, Magnussen påpekar att de då 

även nämner Industrinatten för att “upprepa Industrinatten och rota lite i minnet så att man 

kommer ihåg”. Hallén påpekar även hur viktigt det är att visa att de har ett stort engagemang för 

                                                           
7 Katarina Mårtensson Projektledare IUC Z-group, intervju den 2 maj 2017. 
8 Marlene Magnussen Kommunikatör IUC Z-group, intervju den 2 maj 2017. 
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Industrinatten, de har kul tillsammans när de jobbar med evenemanget och är inte rädda för att 

visa det: 

  

Det är viktigt att våga visa att vi har kul, det skapar energi, det släpper loss kreativitet och 

den biten kommer att öka de närmsta åren (...) Man kan våga gå utanför ramarna och man 

får göra det. (Sverker Hallén, 2017) 

  

Magnussen påpekar att då målgruppen är eleverna så är det viktigt att prata ihop sig med lärarna, 

lära känna och skapa en relation med dem. Hallén styrker resonemanget: 

...skolan är en viktig målgrupp för oss och där är ju en utmaning att få med sig lärarlagen så 

att de tycker att det är en bra grej, de kommer ju spegla mot sina elever vad de själva tycker, 

kroppsspråk och så vidare, hur man pratar om det. Och där har vi lyckats få med dem så att 

de tycker att det är en kul grej, de känner att de är med, det är nåt de vill göra, och de visar 

det i både ord och kroppsspråk att man faktiskt tycker det. (Sverker Hallén, 2017).  

  

Det är även enligt Hallén viktigt att informationen kommer utifrån, om lärarna skickar iväg 

eleverna till ett obligatoriskt moment så är det ofta inget som är spännande. Han belyser att om 

det kommer ett erbjudande om ett evenemang, som inte alla får vara med på och lärarlaget är 

engagerade och vill att eleverna ska lära sig något av det så sprider de engagemanget vidare till 

eleverna.  

  

Vid marknadsföringen innan evenemanget användes “relationsmarknadsföring” som Mårtensson 

beskrev det. Genom samarbete med aktörer som kommunen, skolor och företagen så menar hon 

att marknadsföringen sprider sig mer om fler aktörer är involverade:  

  

Jag vill nämna en sak till angående marknadsföringen, det handlar inte om affischer och så 

vidare. Det handlar om på det sätt som vi arrangerar Industrinatten tillsammans med andra 

aktörer som i sin tur är en så kallad relationsmarknadsföring, vi samarbetar alltså med 

kommunen och olika enheter där, vi samarbetar med arbetsförmedlingen, företagen och så 

har vi involverat ungdomar som går på skolan som håller på med underhållning och det blir 

ju en spridning i sig om fler är involverade. De känner ju en stolthet från kommunen som får 

vara med på en happening som ändå handlar om privat industri och de tycker det är skitkul, 

det speglar de både internt men också mot sina kunder och därför blir det riktigt bra. 

(Katarina Mårtensson, 2017).  
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Gällande onlinemarknadsföringen så har kanaler som Facebook, Instagram, en hemsida och en 

kortfilm använts. Facebook och Instagram användes innan evenemanget i syfte att marknadsföra 

Industrinatten, men användes även under evenemanget för att inkludera eleverna, då de skickade 

in bilder som visades på mässan via en monitor, ett vinnande bidrag fick skid- och liftbiljetter till 

Åre. 

  

Det är någonting som skapar engagemang. Vi tänker att ungdomar är sociala och gillar att 

vara med och se sig själva på skärmen och det var rent taktiskt tänk för oss. (Marlene 

Magnussen, 2017). 

  

Magnussen påpekar även att det gäller att vara konsekvent i kommunikationen via digitala medier 

och lägga den tid som behövs på att vårda marknadsföringen online, detta är något som de själva 

anser sig vara väldigt bra på. 

  

...även att man använder samma språk varenda gång man talar med någon. Varenda gång 

man skriver om Industrinatten vare sig det är på YouTube, Instagram eller websidan. Vi har 

ju sålt biljetter via nätet, skriv ”kul att du vill vara med, nu ska du få se något som inte alla 

kan vara med på. (Marlene Magnussen, 2017).  

  

Hemsidan för Industrinatten - Östersund var uppdaterad med information kring evenemanget 

och innehöll även en kortfilm. Filmen framställer Industrinatten i form av rörliga bilder genom 

intervjuer med unga medarbetare på företagen. I filmen framställs exempelvis tjejer, Magnussen 

förklarar att det tros vara ett sätt för att locka andra tjejer till industrin.  Den innehåller också 

musik och klipp från mässdelen och bussresorna, blandat med underhållningen från 

evenemanget. Filmen syftar således till att summera kvällen i sin helhet.  

  

Marknadsföring och uppföljning efter evenemanget - Enkätundersökning och personligt möte 

Efterbearbetningen för att hålla uppe intresset för industrin är inte särskilt omfattande,  

Magnussen säger att det inte finns någon direkt marknadsföring mot besökarna. Det är snarare 

personliga samtal när de besöker skolorna.  Mårtensson tillägger att eleverna ofta känner igen 

dem och detta beskrivs som något positivt. Marknadsföringen efter evenemanget sker i form av 

en enkätundersökning och besök på skolorna. Föredrag för de som har deltagit i evenemanget 

hålls där det finns möjlighet att ställa frågor. Tillfälle att påminna om Industrinatten ges även för 

att färska upp minnet. De informationsträffar som hålls i samband med studiebesöken sker även 

mot ettorna vid teknikprogrammen på gymnasiet, vilka också en är del i efterbearbetningen för 
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att behålla intresset för Industrinatten. Enkätsvaren skickas till de aktörer som de har samarbetat 

med, likt en form av uppföljning och feedback. Överlag är betyget för Industrinatten väldigt högt 

menar Hallén. 

  

Utmaningar, förslag och förbättringar - utöka målgruppen och förbättra uppföljningen 

Generellt anser respondenterna att marknadsföringen efter evenemanget kan förbättras till en 

högre nivå, Magnussen hävdar att någon direkt marknadsföring efter eventet inte finns i 

dagsläget. Det personliga samtalet med besökarna efter evenemanget är ett moment som samtliga 

respondenter från Östersund tror kan generera ett högre intresse. Under de senaste evenemangen 

har eleverna fått ta sig till evenemanget tillsammans med skolorna på egen hand. Upplägget har 

då upplevts som långt utdraget av besökarna, Hallén förklarar att de därför har valt att ändra 

konceptet till nästkommande evenemang. I fortsättningen kommer de att hämta upp eleverna 

direkt på skolorna för att förstärka upplevelsen av evenemanget.  Hallén, Mårtensson och 

Magnussen förklarar även att de tror på att anpassa dem sammanställande filmerna om 

Industrinatten från år till år. De har även en förhoppning om att kunna utöka målgruppen och 

således även kunna rikta sin marknadsföring mot åttondeklassare i kommande evenemang.  

  

 

Östersunds enkätsammanställning - 207 respondenter 

Enkätundersökningar som utfördes av IUC Z-group emot besökare i efterarbetet av 

Industrinatten Östersund - 2016 (Se bilaga 2) innefattar 207 respondenter. 

  

Vid frågan om respondenten kan tänka sig att utbilda sig inom industrisektorn (Se tabell 4:4) 

svarade 57 procent “Ja” och 13 procent “Kanske”. Om man kan tänka sig att efter Industrinatten 

arbeta inom industrisektorn svarade 69 procent “Ja” samt 6 procent “Kanske”. Avslutningsvis 

om man kan tänka sig att tipsa någon att besöka evenemanget Industrinatten svarade 88 procent 

“Ja” och tre procent “Kanske”. Enkätresultatet visar att det finns en positiv mentalitet hos 

besökare kring evenemanget. 
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 JA NEJ KANSKE 

Kan du efter att ha deltagit 

i Industrinatten tänka dig 

att utbilda dig inom 

industrisektorn? 

57% 30% 13% 

Kan du efter att ha deltagit 

i Industrinatten tänka dig 

att arbeta inom 

industrisektorn? 

69% 25% 6% 

Skulle du kunna tänka dig 

att tipsa någon att delta i 

Industrinatten? 

88% 9% 3% 

Tabell 4:4. Enkätfrågor - Industrinatten Östersund. Källa: Bilaga 2. 
 
 

4.3 Sammanfattning och jämförelse av det empiriska resultatet 
I följande text jämförs resultatet i syfte att lyfta fram effektiva marknadsföringsmetoder, 

strategiska tankegångar samt vilka utmaningar och förbättringar som har identifierats av 

respondenterna. Sammanfattningen och jämförelsen delas med grund i studiens frågeställningar 

in i kategorierna Före och Efter. En sammanfattning av resultatet presenteras nedan i tabell 4:5 där 

även kategoriseringar framställs och sätts i relation till vardera regionen både innan och efter 

evenemanget. 

 

4.3.1 Före evenemanget - Personligt möte, Onlinemarknadsföring, Offentlig 

marknadsföring samt utmaningar och förbättringar 
Personligt möte 

Tabellen (Se tabell 4:5) visar att det personliga mötet och personlig kontakt har varit en central del 

i marknadsföringen för samtliga respondenter. Det strategiska tänket kring att vara personlig med 

nyckelpersoner vid skolorna rör sig om informationsträffar och möten. Detta för att sprida 

information om Industrinatten och skapa ett intresse kring evenemanget genom att aktivt träffa 

elever och skolpersonal personligen. Via det personliga mötet användes även strategier för att 

engagera och motivera skolpersonal som studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare. Dessa 

nyckelpersoner anser samtliga respondenter är viktiga funktioner för marknadsföringen då de har 

stort inflytande och själva sprider vidare information och engagerar kommande besökare. I 

Östersund användes den här typen av marknadsföring flitigt. Relationsskapandet applicerades 

aktivt vid skolorna, men även andra aktörer som kommunen och privata aktörer inom 

näringslivet deltog i skapandet av Industrinatten. I och med att flera aktörer som har en påverkan 

och engagemang till evenemanget har varit inblandade skapades automatiskt mer spridning av 

information och marknadsföring. Respondenterna i Östersund kallade denna form av 



43 
 

inkluderande för ”relationsmarknadsföring” och de beskriver det som en av de viktigaste 

metoderna i både för- och efterarbetet.  

 

Utifrån tabellen är det påtagligt att det i alla orter finns strategi att låta unga ambassadörer föra 

kontakten med eleverna. Det förs ett resonemang kring att unga ambassadörer är bra 

representanter som ansiktet utåt för Industrinatten, i synnerhet för att locka andra ungdomar. I 

Malmö tog de, som tabellen visar, hjälp av en ungdomspatrull, vilka ansvarade för att sprida 

information kring evenemanget till ungdomar. Många av respondenterna för resonemang kring 

betydelsen av att synas på platser och kanaler där ungdomarna befinner sig. I Malmö och 

Östersund har de exempelvis använt Instagram som en marknadsföringskanal och även 

arrangerat tävlingar på Instagram, där besökarna själva får lägga upp bilder. På så vis blir 

ungdomarna involverade i marknadsföringsprocessen och sprider Industrinatten som varumärke. 
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Onlinemarknadsföring - Sociala medier 

En av de stora utmaningarna kring intresseskapandet anser samtliga respondenter är att nå ut och 

engagera elever. Att hitta och kartlägga var ungdomarna befinner sig ledde respondenterna till 

sociala medier. Samtliga har utnyttjat plattformar som Facebook och Instagram för att exponera 

varumärket och sprida information. Däremot är det en genomsyrande utmaning att på ett 

effektivt sätt få genomslag i mediebruset. För att frambringa intresse har både Östersund och 

Malmö använt tävlingar genom Instagram och Snapchat för att få ungdomarna engagerade. 

Genom ett samarbete med tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan utformades en 

Snapchat-kampanj och Instagramtävling. Vinnarna fick besöka tidningarna och lära sig att driva 

en Snapchat-kampanj, dessa ungdomar blev då bra ambassadörer för Industrinatten och metoden 

beskrivs som en av de mer framgångsrika i Malmös marknadsföring. Utefter samma princip men 

med en annan strategi fokuserade Östersund på själva upplevelsen hos ungdomarna inom 

intresseskapandet. En Instagramtävling utformades, där besökare skickade in bilder som visades 

på monitorer under mässan. En strategi som grundas i att inkludera ungdomarna, där argumentet 

är att när ungdomar ser sig själva och de bilder de själva har tagit och skickat in så skapas en 

känslomässig närhet till evenemanget vilket förhöjer upplevelsen. En likartad strategi har medfört 

att samtliga regioner under evenemangen har filmat och skapat videor som sammanfattar och 

informerar om Industrinatten. Filmerna är även utformade så att ungdomarna ska kunna relatera 

och känna en samhörighet till materialet, ett exempel visar Östersund som har använt tjejer för 

att locka en större grupp tjejer till Industrinatten. Även Malmö finns tankegång där ungdomar 

förmedlar informerar i filmerna.  

  

Offentlig marknadsföring 

I Sjuhärad finns en förhoppning om att till kommande evenemang inkludera fler aktörer. 

Exempelvis aktörer som kan komma ut i skolorna och sprida information om Industrinatten. I 

både Malmö och Östersund har det funnits samarbeten med andra aktörer, vilket har inneburit 

att evenemanget har fått en stor genomslagskraft i kommunerna. I Malmö har det exempelvis 

ansetts vara viktigt att synas och de har därför deltagit i Malmöfestivalen och samarbetat med 

andra aktörer på festivalen. I Östersund är relationsmarknadsföring ett begrepp som återspeglas i 

marknadsföringsprocessen. De har exempelvis samarbetat med kommunen och privata aktörer 

inom industri- och näringslivet.   
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Utmaningar och förbättringar 

Ett genomgående tema gällande förbättringar av marknadsföringen till kommande evenemang är 

att respondenterna vill öka samarbeten med aktörerna för att inkludera dem och på så sätt skapa 

fler spridningskanaler. Dessutom visar Sjuhärad och Malmö intresse av att i större utsträckning 

använda ambassadörer som helt fokuserar på att nå ungdomarna. I Sjuhärads fall spekulerar de 

kring att använda kända profiler för att få en större genomslagskraft via sociala medier. Det 

framförs att en utmaning och förbättring i kommunikationen är att låta rätt personer förmedla 

rätt sak, det vill säga att marknadsföringen förmedlas av en person som kan ge evenemanget en 

större attraktionskraft. I Östersund har de fört liknande resonemang. I de filmer som har 

presenterats om Industrinatten har bland annat unga kvinnor som arbetar inom industrisektorn 

blivit intervjuade i syfte att försöka locka andra tjejer till evenemanget. Här pratas det även om 

utmaningen att använda rätt forum och Malmö har identifierat ett kompetensbehov i 

marknadsföringen via sociala medier som måste fyllas till kommande evenemang. Tidsramen är 

en utmaning som samtliga respondenter tampas med. Det påpekas att marknadsföringsmaterial 

inte kan skickas ut för långt innan så att informationen faller i glömska. Ett kort tidsspann innan 

evenemanget är därmed krävande gällande planeringen och utförandet. 

 

4.3.2 Efter evenemanget - Personliga möten, enkätundersökningar samt 

utmaningar och förbättringar 
I efterstadiet av Industrinatten är samtliga respondenter eniga om att det finns en nödvändighet i 

att arbeta med att behålla ungdomarnas intresse för Industrinatten. Dessutom är samtliga 

respondenter öppna med att det finns stora brister i efterarbetet.  

  

Personliga möten och efterträffar 

Likt förarbetet så finns stort förtroende för strategin kring det personliga mötet även i 

efterarbetet hos samtliga respondenter. Malmöregionen använder en efterträff med skolor och 

företag för att diskutera och utvärdera dagen, detta för att kartlägga hur ungdomarna har upplevt 

dagen och hur den framtida marknadsföringen kan förbättras. Även i Sjuhärad och Östersund 

används liknande möten med både skolpersonal och elever för att fortsätta ett kontinuerligt 

informationsflöde om Industrinatten. 

  

Enkätundersökningar 

Efter samtliga evenemang genomfördes enkätundersökningar i syfte att ta reda på hur besökarna 

hade upplevt evenemanget. De fick även besvara frågor kring utbildningar eller om de hade fått 

större kunskap för industrin efter evenemanget. I Sjuhärad skickades dock enkäten ut i ett senare 
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stadie än i de övriga orterna. I Sjuhärad och likaså Malmö användes materialet som komplement 

till kontakten i skolorna för att påvisa elevernas intresse för evenemanget. I Malmö kunde de 

exempelvis se att studie- och yrkesvägledare började få mer frågor kring industrirelaterade jobb 

och utbildningar. Respondenterna i Malmö förklarar att skolorna själva ansvarar för att hålla 

intresset vid liv. I Östersund genomförs också enkäter, i samband med evenemanget. Resultatet 

skickades till de deltagande aktörerna vid evenemanget, i syfte att ge dessa feedback.  

  

Utmaningar/förbättringar 

I uppföljningsstadiet av evenemanget ser Sjuhärad att en utmaning är att öka genomslagskraften 

genom att exempelvis förbättra kommunikationen på sociala medier och finna ytterligare sätt för 

att bevara hypen. Förbättringar anses då vara att arbeta mer med marknadsföringen på 

individnivå. I Malmö upplevs uppföljningen generellt vara en utmaning, de anser dock att 

efterarbetet är viktigt för att behålla intresset. Förbättringar som påvisas är att utveckla personliga 

samtal till besökare efter evenemanget samt att låta fler ambassadörer bli involverade för att 

kunna skapa en större hype kring evenemanget. Att låta ungdomspatrullen ta mer utrymme och 

få mer ansvar upplevs därför vara väsentligt för att locka andra ungdomar. I Östersund upplever 

respondenterna att genomföra personliga samtal med besökarna efter evenemanget är en 

utmaning. De belyser också, likt Malmö, att marknadsföringen i efterstadiet generellt är något 

som kan förbättras.  
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5 Analys 
I följande avsnitt ställs de teoretiska referensramarna mot den empiriska data som har framkommit genom 

intervjuer och undersökning av sekundärdata. För att tydligt koppla an till de olika respondenterna så benämns 

de i analysavsnittet som Malmö, Sjuhärad och Östersund. 

  

Evenemang har sedan länge varit en företeelse som får människor att samlas på en plats och 

Larsson & Fredriksson (2011) beskriver att det kan röra sig om engångsföreteelser eller 

regelbundet återkommande tillställningar. Evenemanget Industrinatten är sedan år 2014 ett 

årligen återkommande evenemang i orterna Malmö, Sjuhärad och Östersund. Utefter tidigare 

teorier från Hall (1992) och Bowdin et. al., (2012) kan evenemang gestalta sig i olika former och 

det handlar enligt Getz (2007a) om att få människor att besöka en plats. Jenny Bramell redogör 

för att Industrinatten är ett evenemang där elever på skolor möter företagare på 

arbetsmarknaden. Industrinatten ämnar således samla elever som är framtidens arbetstagare och 

företagare på samma plats. Utifrån definitioner från Getz (2007b) och Chen et. al. (2012) kan 

Industrinatten benämnas som ett MICE-evenemang, då det är en form av arbetsmarknadsmässa. 

Dessa typer av evenemang syftar, precis som Industrinatten till att skapa ett värde för specifik 

målgrupp, det vill säga skolungdomarna. Utifrån Larsson & Fredriksson (2011) teorier om att 

arbetsmarknadsmässor kan vara ett strategiskt moment för att skapa attraktion och intresse kan 

en effekt av Industrinatten vara att stärka industrisektorns attraktivitet. Enligt Hall (1992) kan 

evenemang skapa en större attraktionskraft, Industrinatten ska utifrån samtliga 

intervjurespondenter därför vara något som är roligt, för att förstärka besökarnas upplevelse av 

evenemanget. Ett av Industrinattens huvudsakliga syften är att genom evenemanget skapa en 

större attraktion för industrin som sektor, något som kan kopplas till Gerritsen & van Olderen 

(2014) resonemang kring att evenemang kan användas som ett marknadsföringsverktyg för att 

förmedla ett budskap.  

  

Utbytet av information mellan producent och konsument som är en central del i 

marknadsföringen vid Industrinatten kan appliceras både före och efter evenemanget. Utefter 

Chen et al. (2012) teori om att kvaliteten av upplevelsen hos besökaren kan höjas under 

evenemanget, genom effektiv marknadsföring både före och efter evenemanget, så uppger 

respondenterna flertalet metoder och strategier. Det rör sig om metoder som både testats i 

praktiken men även existerar hos respondenterna som framtidsvisioner. 
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5.1 Före evenemanget 

5.1.1 Personligt möte – Intresseskapande face to face 
En genomsyrande strategi som fanns hos samtliga respondenter var att i 

marknadsföringsprocessen innan evenemanget använda det personliga mötet för att informera 

om Industrinatten, vilket är en strategi som synliggörs i Nilsson & Waldemarson (2007) sändar- 

och mottagarmodell. Modellen handlar om att innehållet i sändarens budskap och på vilket sätt 

budskapet förmedlas har påverkan på hur mottagaren tolkar budskapet. Sändarens budskap kan 

förstärka mottagarens tolkning om budskapet innehåller kunskap, erfarenheter, känslor eller 

attityder. Budskapet bör i sin tur anpassas för att nå mottagaren genom dennes förväntningar, 

kunskaper och värderingar. I Sjuhärad arrangerades en träff med mindre grupper av elever på 

skolorna som fick besöka teknikföretag och testa på industriyrket (kunskap och erfarenheter). I 

Malmö formades en ungdomspatrull som aktivt träffade och informerade elever om 

evenemanget. Budskapet sker då från ungdom till ungdom och budskapet kan anpassas till 

elevens tidigare erfarenheter och attityder, vilket kan kopplas till teorin av Parment (2015) som 

beskriver att målgrupper lättare kan ta in budskap via en relaterbar avsändare. Östersund var 

området som i störst utsträckning lade resurser på det personliga mötet, då de använde sig av 

skådespel och gjorde presentationen till en show för att maximera upplevelsen och skapa höga 

förväntningar bland de kommande besökarna, en metod som respondenterna menar har gett 

positivt resultat. Budskapet innehåller här attityder och känslor enligt teorin från Nilssons & 

Waldermarson (2007) om att budskap fördelaktigt kan framföras genom egna ord och gester. 

Hanefors & Mossberg (2007) diskuterar om upplevelsebaserade lärande, något som kan kopplas 

till det personliga mötet i Östersund, då respondenterna förmedlar inspiration och information 

om evenemanget på ett vis som skapar en upplevelse för ungdomarna. Det rör sig om en 

upplevelse som vidare kan skapa en nyfikenhet för Industrinatten. Även Steene (2013) för 

resonemang kring människans sökande efter att uppleva något utöver det vanliga, vilket sker när 

marknadsföringen av evenemanget förmedlas i form av en ”show”. Metoden som används för att 

förmedla information kan tolkas vid ett sätt att skapa mervärde för målgruppen.  

  

5.1.2 Spridning av varumärket – Exponering via multipla kanaler 
En huvudsaklig strategi för samtliga respondenter var synlighet och exponering av varumärket i 

syfte att skapa medvetenhet om Industrinatten. Att skapa medvetenhet är något som styrks av 

teorin från Scholderer (2010), som beskriver att konsumentattityder kan förbättras genom 

exponering av verksamheters varumärken och genom att aktivt arbeta in ett gott rykte bland 

konsumenter och besökare. Malmö riktade därför stor del av sin marknadsföring mot platser där 

ungdomar befinner sig, både fysiskt i det offentliga rummet, ute på stan där Industrinattens 
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besökare befinner sig och även digitalt, på exempelvis sociala medier. Detta är något som 

samtliga respondenter har nämnt som en viktig del i marknadsföringen och som avspeglas i 

Kotler et al. (2013) beskrivning om kundrelationer och att identifiera kundens behov, samt 

kartläggandet av vilka informationskanaler som ska väljas för att nå en särskild grupp av besökare. 

I Malmös fall valde de bland annat att exponera varumärket på allmänna platser som 

Malmöfestivalen och en volleybollturnering. Exponeringen genomfördes via giveaways med 

Industrinattens logga samt återigen via ungdomspatrullen då man ansåg att det var en metod som 

var effektiv för att på ett personligt plan nå ut till ungdomar. Offentlig exponering är en metod 

som respondenterna i framtiden kommer att lägga mer resurser och tid på. Från ett kritiskt 

synsätt menar däremot Csobanka (2016) att ungdomarna, även benämnda som generation-Z, är 

en målgrupp vars vardag till större del kretsar kring internet och smartphones, det kan därför ses 

som en problematik i att lägga stora resurser på marknadsföring i allmänheten. Sjuhärad och 

Östersund utnyttjar däremot fysisk marknadsföring i det offentliga rummet till en mindre 

utsträckning. Speciellt Sjuhärad menar att det finns utrymme för förbättring på det planet. 

  

Östersund använder istället metoden relationsmarknadsföring för att sprida varumärket till 

allmänheten via samarbetsaktörer. Enligt Kotler et al. (2013) handlar marknadsföring i grund och 

botten om kundrelationer, att skapa värde för kunder och samarbetspartners. Verksamheter 

måste förstå kunders och samarbetspartners behov för att skapa värde och på så sätt finna nya 

kundrelationer och samtidigt vårda befintliga. Östersund inkluderar externa aktörer som 

kommunen och privata företag inom näringslivet i skapandet av Industrinatten för att öka 

spridningen av varumärket och bygger samtidigt upp ett bra rykte på marknaden, vilket kan 

generera fler lönsamma samarbeten i framtiden. I både Sjuhärad och Malmös fall kan det 

identifieras flertalet förbättringar i sammanhanget gällande relationsmarknadsföring. Däremot är 

samtliga respondenter flitiga med att vårda relationen till skolorna vilket gör skolan som kund till 

en engagerad aktör som aktivt sprider Industrinattens varumärke till kommande besökare. 

  

5.1.3 Sociala medier - Digital integration och synlighet 
Parment (2015) förklarar att marknadsföring är som mest effektiv när producenter förmedlar 

något som målgruppen kan relatera till. I Sjuhärad gjordes en film av testa teknik-träffen, där 

några av eleverna deltog. Filmen lades upp på YouTube och rullade även på skolornas intern-TV, 

i syfte att intressera andra ungdomar för industri och Industrinatten, samt för att behålla intresset 

för de deltagande eleverna. I Östersund gjordes också en film, med sammanfattande inslag om 

Industrinattens innehåll. Kotler et. al (2013) och Dahlkwist (2012) förklarar att det är 

betydelsefullt att rikta sin marknadsföring till en specifik målgrupp för att kunna tillhandahålla 
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dem ett särskilt erbjudande. Östersunds-filmen innehöll även intervjuer med unga arbetare inom 

industri, i synnerhet unga kvinnor, för att ungdomarna lättare skulle förstå evenemangets 

innebörd och kunna relatera. Marknadsföringen bör anpassas efter vad som lockar målgruppen 

(Dahlkwist, 2012) och i Malmö har det, som ovan nämnts, funnits ett fokus vid att synas på 

platser där målgruppen ungdomar befinner sig. Malmös respondenter uppger dock att det finns 

mycket kvar att göra på den fronten, i synnerhet vid synlighet på sociala medier. Ungdomarna 

tillhör den nya generationen, generation-Z, vilket är en generation som har växt upp med internet 

och sociala nätverk och aldrig har levt i en värld utan tekniska hjälpmedel (Csobanka, 2016). Det 

gäller därför för Industrinattens intressenter att i framtiden utveckla sina kunskaper kring 

exempelvis sociala medier och nätverk där generation-Z befinner sig, för att lyckas med effektiv 

marknadsföring. Det har dock gjorts försök att marknadsföra Industrinatten på sociala medier i 

samtliga orter. Kanaler som Facebook, Instagram, YouTube och Snapchat har då använts. 

Sjuhärad uppger däremot att genomslagskraften inte var lika stor som de hade hoppats på. I 

Östersund och Malmö var genomslagskraften något bättre än i Sjuhärad, då de exempelvis gjorde 

satsningar kring att involvera ungdomarna själva i marknadsföringen.  

  

Enligt resonemanget från Gerritsen & Van Olderen (2014) som berör integration av kundens 

kunskap, attityder och beteenden i verksamhetens marknadsföring påvisar metoderna i både 

Östersunds och Malmös marknadsföringsstrategier integration av sina besökare. Det menas med 

de tävlingar som har genomförts, där besökare tagit bilder och som spridits via sociala medier. 

Respondenternas tankegångar kring betydelsen av att integrera besökarna i marknadsföringen kan 

avspegla sig i Kotler et. al (2013) resonemang kring kundrelationer. Marknadsföring handlar enligt 

Kotler et. al (2013) inte bara handlar om att sälja produkter och tjänster, det är även av vikt att 

tillfredsställa besökarnas behov och skapa upplevelser. I Malmö arrangerades exempelvis en 

Instagramtävling, där priset var att få besöka en lokal tidningsredaktion. Under besöket fick 

vinnarna lära sig att driva en Snapchat-kampanj vilket innebar att ungdomarnas upplevelse av 

marknadsföringsprocessen förstärktes, då de själva fick vara en del av den.  Samtliga 

respondenter i både Malmö, Sjuhärad och Östersund påpekar dessutom att integration är en 

användbar marknadsföringsstrategi som kommer utnyttjas mer i framtida evenemang. Getz 

(2007a) teori om utbytesprocesser vid kommunikationen stödjer resonemanget om integration 

med besökare, då han påvisar att utbytet mellan producent och konsument är en central del i 

marknadsföringen.  Utbytet ska även ske frivilligt, vilket det i praktiken gör då besökarna själva 

väljer att sprida marknadsföring om Industrinatten via Instagram och Snapchat.  
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5.1.4 Ambassadörer - Rätt ansikte utåt 
En påtaglig strategi som framförallt förs i orterna Malmö och Sjuhärad är att låta rätt personer 

vara ansiktet utåt för ungdomarna vid marknadsföringen av Industrinatten. I Malmö är 

respondenterna noga med att belysa att de själva inte bör föra kontakten med ungdomarna då de 

anser att de själva är gamla och inte kan skapa en relation på samma nivå som ungdomar i deras 

egna ålder kan göra. De tar därför hjälp av ambassadörer, exempelvis i form av 

ungdomspatrullen. De menar också att de behöver ta hjälp av de som faktiskt kan, om 

marknadsföringen ska bli så effektiv som möjligt. Nilsson & Waldemarssons (2007) diskussion 

kring sändar - mottagarmodellen kan återigen appliceras i detta avseende, då sändaren måste 

förmedla ett budskap som kan tas emot och tolkas av mottagaren för att sedan återkopplas till 

sändaren. Dahlkwist (2012) påvisar svårigheter kring att bryta igenom bruset av all information 

som genomflödar onlinemarknadsföringen för att nå mottagaren. Respondenterna för dock 

resonemang kring att det med hjälp av rätt avsändare går att ta sig igenom bruset.  I Sjuhärad 

användes kända ansikten som förespråkade Industrinatten på exempelvis YouTube. Det finns en 

förhoppning om att i fortsättningen samarbeta med andra aktörer och även ta hjälp av personer 

som kan agera som Industrinattens ambassadörer.  

  

5.2 Efter evenemanget  

5.2.1 Enkätundersökning - Feedback från besökare & aktörer 
Med en återkoppling till Chen et al. (2012) och teorin kring förstärkandet av marknadsföring före 

och efter evenemanget så påvisas ett tydligt mönster att det finns bristande resurser vid 

efterarbetet från alla respondenter. De åtgärder som vidtogs av samtliga respondenter var 

genomförandet av enkätundersökningar för att generera återkoppling från besökare. Gerritsen & 

van Olderen (2014) diskuterar att återkoppling från mottagaren är vitalt vid framgångsrik 

marknadsföring för att kartlägga brister och forma en mer effektiv marknadsföring till kommande 

evenemang. De enkätanalyser som behandlas vid sekundärdata visar en generellt positiv attityd 

från besökarna till evenemanget. Däremot finns det utrymme för förbättringar då 43 procent av 

besökarna vid Industrinatten - Malmö inte visade intresse för att arbeta inom Industrin. I 

Sjuhärad syns ett liknande mönster då 38 procent inte kan tänka sig att utbilda sig inom industrin. 

Slutligen visar enkätundersökningarna vid Industrinatten - Östersund ett mer positivt resultat då 

endast 30 procent inte kan tänka sig att utbilda sig inom ett industrirelaterat yrke, något som kan 

återkopplas till Östersundsregionens aktiva arbete med personligt bemötande och 

upplevelseskapande. Ytterligare ett exempel som styrker Östersunds marknadsföringsarbete är att 

88 procent svarade ja på att de kan tänka sig att tipsa andra personer om evenemanget. Detta 

visar en positiv attityd från Industrinattens besökare. Då Industrinatten handlar om 
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industrisektorn visar dessa 88 procent på att en form av attitydförändring kan ske då Scholderer 

(2010) förklarar att om en verksamhet som har ett negativt rykte återkommande frambringar 

positiva upplevelser för sin målgrupp så kommer konsumenten i längden att få en positiv bild av 

verksamheten eller det som verksamheten vill förmedla. Resonemanget innebär således att 

marknadsföring efter evenemanget Industrinatten är en nödvändig process som budskapet ska nå 

fram och frambringa en attitydförändring. 

 

5.2.2 Återkoppling – Vårda och bevara kundrelationer 
Återkopplingen efter evenemanget genomförs till viss del, då samtliga respondenter lyfter fram 

att de har efterträffar med skolpersonal och företag. Exempelvis genomför Malmö en omfattande 

gruppdiskussion efter genomförandet där företag från evenemanget samtalar med skolpersonal 

och därmed skapar en konstruktiv diskussion. Det som på samtliga orter kan förbättras är 

däremot direktkontakten mot besökarna, som endast genomförs i Östersund i form av föredrag 

där man nämner Industrinatten för att hålla evenemanget vid liv i besökarnas sinnen. Det kan 

återigen kopplas till Kotler et. al (2013) förklaring kring kundrelationer, där exempelvis Malmö 

och Östersund inkluderar olika aktörer och skolorna i skapandet av evenemanget som vidare 

skapar värde och stärker kundrelationerna.  

  

Kotler et. al (2013) belyser även att det är av betydelse att tillfredsställa besökarna vid att skapa 

nya och vårda befintliga kundrelationer. Något som Sjuhärad har gjort, då de visat 

sammanfattande filmer från Industrinatten på skolorna i efterhand. Förhoppningen var då att 

påminna eleverna om det stora och häftiga som de var med om under Industrinatten. 

Resonemanget från Parment (2015) kan återigen kopplas samman med att respondenterna även 

efter evenemanget påvisade med att de bilder som tagits under evenemanget visades upp på 

skolornas monitorer och TV-skärmar vilket ger besökarna en känslomässig koppling som 

förhöjer upplevelsen efter evenemanget. Med återkoppling till Hanefors & Mossbergs (2007) och 

Steenes (2013) diskussioner om människors efterfrågan för upplevelser utöver det vanliga syns 

här en effektiv metod i att skapa mervärde för ungdomarna. 

  

5.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis existerar det flertalet positiva delar av respondenternas 

marknadsföringsmetoder men även ett antal brister går att identifiera. I marknadsföringen före 

evenemanget sker det ett stort fokus på det personliga mötet vilket av samtliga respondenter och 

teorin lyfts fram som en positiv strategi. Däremot finns det brister i onlinemarknadsföringen, 

såsom i sociala medier, då respondenterna medger att det finns mer genomslag och möjligheter 
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att utvinna via onlineplattformen. Något som speciellt Industrinatten - Malmö visar, då 

respondenterna direkt påpekar att mer kompetens krävs inför kommande evenemang. Samtidigt 

har forskning om marknadsföringsinkluderande gällande både besökare och samarbetspartners 

visat sig vara en framgångsrik strategi som lutar på Kotler et al. (2013) teori om kundrelationer 

och värdeskapande. Kotler et al. (2013) påpekar att det är fördelaktigt att inkludera aktörer i 

marknadsföringen då det skapar mervärde för dem. Hur respondenterna väljer att förmedla 

budskapet om Industrinatten och hur besökarna tolkar budskapet visar sig även vara en vital del i 

intresseskapandet av evenemanget. Något som beskrivs i sändar- och mottagarmodellen av 

Nilsson & Waldemarson (2007) och avspeglar sig i respondenternas metoder och strategier. 

Effektiv marknadsföring vid evenemang visar sig därmed i Gerritsen & van Olderen (2014) 

modell, Expanded communication model (se figur 2). Som producent handlar det om att på ett effektivt 

sätt koda ett budskap som under evenemanget mottages och tolkas av besökaren. Efter 

evenemanget är det fördelaktigt att fortsätta kommunikationen med besökaren och 

samarbetspartners för att generera feedback och samtidigt få möjlighet att behålla intresset hos 

besökaren. Då det rör sig om generation-Z krävs det att budskapet som förmedlas är formulerat 

på ett tilltalande vis, som målgruppen på ett personligt plan kan relatera till. Därför är det en 

fördel att, som flera av respondenterna har gjort, använda ambassadörer och personer som agerar 

ansiktet utåt för Industrinatten. Efterarbetet är ett moment som sammanfattningsvis kräver mer 

resurser till framtida evenemang. 

  

5.3.1 Collander & Nilsson-modellen  
Utefter studiens resultat och teori har det framkommit en omfattande mängd 

marknadsföringsmetoder och strategier gällande Industrinatten. Med inspiration från modellen av 

Gerritsen & van Olderen (2014), Expanded communication model samt resterande analysmaterial har 

studiens författare utformat en modell för effektiv evenemangsmarknadsföring. Modellen har för 

avsikt att kunna tillämpas av marknadsförare vid liknande turistiska evenemang som 

Industrinatten. Detta för att underlätta planeringen av marknadsföringsprocessen och skapa ett 

större intresse för att intressera men även locka fler besökare.  

 

Varje evenemang ser olika ut, har sin egen tidsram och egna strategier och modeller som anpassas 

efter evenemanget. Nedan redogörs för exempel på strategier och modeller som har anpassats 

efter Industrinattens marknadsföring.  
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Figur 3. Modell för effektiv evenemangsmarknadsföring. Illustratörer: Adam Nilsson och Johanna Collander. 

 

 

Modellen ovan (Figur 3) förklarar processen för evenemangsmarknadsföring, som har uppkommit 

utifrån studiens resultat och teoriavsnitt som har behandlats i analysen. De första stegen i 

modellen handlar om att bygga upp ett intresse för ett evenemang, det rör sig då om att utforma 

strategier och metoder som hjälpmedel i marknadsföringen. Dessa utgör utformnings- och 

planeringsfasen för marknadsföringen och de kommer att genomsyra samtliga resterande steg, 

både före och efter evenemanget. Exempel på strategier vid Industrinatten som framkommit av 

resultatet är följande:  

  

Före: 

➢ Personlig kontakt (med nyckelpersoner som har influens över besökarna) 

➢ Onlinemarknadsföring 

➢ Relationsmarknadsföring 

➢ Inkluderande (av aktörer och besökare) 

➢ Relaterbar marknadsföring (ambassadörer) 
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Efter: 

➢ Personlig kontakt (med nyckelpersoner som har influens över besökarna) 

➢ Onlinemarknadsföring 

➢ Relaterbar marknadsföring 

  

Nästa steg handlar om att utifrån strategierna utforma metoder som kan fungera för att effektivt 

marknadsföra evenemanget. I förstadiet rör det sig om att bygga ett intresse för att i efterstadiet 

upprätthålla intresset.  

  

Före: 

➢ Sociala medier 

➢ Visuellt material (filmer, bilder etc.) 

➢ Tävlingar (online etc.) 

➢ Presentationer och gruppdiskussioner (information) 

➢ Etablera samverkanspartners 

➢ Använda ambassadörer 

Efter: 

➢ Enkäter 

➢ Visuellt material (filmer, bilder etc.) 

➢ Gruppdiskussioner och efterträffar (information & återkoppling) 

  

Steg tre handlar om att realisera utformningsfasen, det vill säga själva genomförandet av de 

strategier och metoder som ska användas. Realiseringsfasen är en central del då det rör sig om 

rätt timing innan evenemanget, vilket innebär att marknadsföringen bör förmedlas i rätt tid. 

Timingen handlar om att realiseringen inte ska ske för långt innan, men heller inte för kort tid 

inpå evenemanget. Gällande tidsspannet för modellen så finns det ingen bestämt tidsplan för 

genomförandet av marknadsföringen. Det är istället upp till varje enskild marknadsförare att 

bedöma hur långt innan och efter processen ska sträcka sig. Under det fjärde steget genomförs 

själva evenemanget, det är då viktigt att leva upp till och även överträffa de förväntningar som 

har byggts upp genom marknadsföringen före evenemanget för att verkställa intresset hos 

besökaren. 

  

Efter evenemanget kommer slutfasen, vilket innebär att upprätthålla intresset med hjälp av de 

strategier och metoder som har utformats före evenemanget. Det femte steget (utvärdering) 
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handlar därför om att utvärdera besökarens intresse kring evenemanget. Utvärderingen kan ske 

genom en enkätundersökning som genomförs för att undersöka besökarnas helhetsupplevelse 

under evenemanget, har evenemanget levt upp till besökarens förväntningar? Har 

marknadsföringen och evenemanget skapat ett intryck hos besökarna? Dessutom bör en 

utvärdering med samverkanspartners och andra aktörer som har varit delaktiga i evenemanget 

genomföras, detta för att utvärdera deras upplevelse och ta in deras feedback för att inkludera 

dem och vårda relationen med aktörerna inför kommande samarbeten. 

  

Steget efter är återkoppling, ett steg som har utvärderingen som grund. Återkoppling handlar om 

att utefter utvärderingen återkoppla till besökarna för att upprätthålla intresset för evenemanget 

och dess syfte i efterstadiet. De strategier och metoder som kartläggs i utformningsfasen (efter 

evenemanget) är de tillvägagångssätt som kan vara grunden för återkopplingen. I Industrinattens 

fall handlar det till exempel om visuella tekniker som besökarna kan relatera till, det vill säga 

filmer och bilder från evenemanget som sprids via sociala medier. Även efterträffar är en metod, 

där evenemanget diskuteras samt presentationer med visuellt material från evenemanget. Det 

slutliga steget i modellen är att med hjälp av de tidigare stegen ständigt förbättra sin 

marknadsföring till kommande evenemang och år, för att sedan börja om processen igen.  
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6 Diskussion och slutsats 
I följande avsnitt formuleras diskussion och slutsats som återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning. 

  

Problemområdet gällande intresseskapande vid evenemang förklaras enligt studiens resultat vara 

en betydande del som marknadsförare av evenemang arbetar med. Gällande evenemang där 

utmaningen att locka besökare till en plats inte är en problematik, utan snarare att skapa en 

nyfikenhet och ett genuint intresse bland de besökare som faktiskt kommer, finns det ett aktivt 

intresse vid att maximera upplevelsen för besökarna. Hur kan då marknadsföring användas för att 

maximera upplevelsen? Det kan konstateras att det innan marknadsföringen bör tas några 

punkter i beaktning. Strategier ska etableras och metoder ska utformas i syfte att på ett effektivt 

vis nå den önskade målgruppen. Det är även av strategisk betydelse att skapa kundrelationer 

genom att nå personer som evenemangsbesökarna ser upp till och inspireras av på ett personligt 

plan. Det vill säga en kundrelation som skapar värde hos besökaren och vidare kan utvecklas till 

ytterligare en informationskanal, som även ökar spridningen av marknadsföringen. Om 

producenten av ett evenemang vidare kan få en personlig direktkontakt med målgruppen finns 

det utrymme för att måla upp ett evenemang som något storslaget och skapa nyfikenhet hos 

målgruppen. Känslan av inkluderande kan förstärkas om besökarna själva är inkluderade i 

marknadsföringen, en strategi som kan skapa mervärde för besökaren och som kan appliceras på 

en mängd plattformar. Finns det vidare möjlighet att identifiera på vilka plattformar besökaren 

befinner sig och genom vilka kanaler de kan nås, vare sig det är online eller via ett personligt 

möte, så skapar detta större möjligheter för effektiv marknadsföring. Det kan konstateras att det 

vid intresseskapandet av ett evenemang är av betydelse att skapa en hype, det vill säga att 

evenemanget förmedlas som något attraktivt och är häftigt att besöka. Att förmedla den känslan 

kan vara mer effektivt om den som framför budskapet är relaterbar för målgruppen, det vill säga 

att rätt person är ansiktet utåt för evenemanget.  

  

I studiens analys presenteras Collander & Nilsson-modellen som har framkommit med 

utgångspunkt i studiens teori och resultat. Modellen syftar till att utforma 

marknadsföringsstrategier och metoder vid ett evenemang samt hur marknadsföringsprocessen 

bör fortlöpa. För att bygga upp besökares förväntningar innan ett evenemang är det av stor 

betydelse att genuint intressera målgruppen för evenemanget, det gäller att skapa en hype som 

bidrar till nyfikenhet. Utan ett intresse hos besökarna är det svårt att få ut en positiv effekt som 

sätter spår bland besökarna. Genom metoder såsom sociala medier, filmer och tävlingar kan 
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besökarna nås direkt och skapar även ett inkluderande, där besökarna är en del av 

marknadsföringen. Dessa metoder är primärt riktade mot målgruppen som en form av 

direktmarknadsföring utan en mellanhand. Därför används andra marknadsföringsmetoder som 

syftar till att intressera de personer som målgruppen ser upp- och lyssnar till. Det rör sig då om 

att nyckelpersoner och ambassadörer som besökarna har ett förtroende till för vidare information 

till besökarna, genom exempelvis fysiska presentationer och digitala kanaler med tävlingar och 

visuell marknadsföring. Nyckelpersoner kan även bestå av samverkanspartners och andra aktörer 

som är inblandade i evenemanget. Användandet av nyckelpersoner visar att marknadsföringen 

effektivt går att sprida genom kanaler som är tillförlitliga och relevanta för besökare. Detta yttrar 

sig i fallstudiens sekundärdata som visar att en majoritet av informationen om evenemanget har 

kommit från nyckelpersoner. 

  

När marknadsföringen före evenemanget är realiserad och evenemanget är genomfört kan det 

noteras att det finns ett intresse i att behålla besökarnas intresse för det som evenemanget vill 

förmedla. Utifrån fallstudien konstateras det att det finns flertalet metoder för hur 

evenemangsmarknadsförare bör jobba för att aktivt behålla besökares intresse. Marknadsföringen 

efter evenemanget är dock ett moment som i samtliga av studiens fall är bristfälligt och där det 

finns utrymme för framtida förbättringar. Effektiva metoder i efterstadiet handlar om 

enkätundersökningar som syftar till att nå besökarnas mentala bild av evenemangsupplevelsen. 

Visuellt material i form av filmer och bilder som besökarna kan relatera till och även sprida själva 

är också en metod som visas sig vara effektiv i efterstadiet. Det personliga mötet återkommer 

även efter evenemanget. En fortsatt återkoppling med information och feedback blir då en 

betydande metod för att nå besökarna och få tillfälle att fortsätta marknadsföringen för att 

behålla intresset. I det personliga mötet inkluderas även besökarna och tillfälle ges för att bjuda in 

andra aktörer som har varit medverkande vid evenemanget, vilket sprider informationskanalerna 

betydligt mer och kan stärka kundrelationerna ytterligare.  

  

Genom Collander & Nilsson-modellen som utformades med utgångspunkt i studien, identifieras 

det ett antal strategier och metoder som kan appliceras vid marknadsföring av ett evenemang. 

Vidare har studien utgått från en fallstudie där utgångspunkten har varit marknadsföringen av ett 

evenemang före och efter evenemanget. Fokus har då kretsat kring hur marknadsföringen innan 

evenemanget kan öka attraktionskraften för evenemanget bland besökarna samt hur 

marknadsföring och återkoppling efter evenemanget kan generera ett fortsatt intresse för det 

budskap eller tema som evenemanget behandlar.  Det kan genom fallstudien konstateras att mer 
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resurser läggs vid intresse- och attraktionsskapandet före än efter evenemanget för att behålla 

intresset hos besökare. Däremot är marknadsföringen efter evenemanget ett område vilket anses 

som ett viktigt moment och som kräver lika mycket resurser som före evenemanget. Modellen 

avser därför att betona att effektiv marknadsföring handlar om att lägga lika mycket vikt både 

före och efter evenemanget för att uppnå ett högt intresse hos besökare. De metoder och 

strategier som presenteras har tagit avstamp i fallstudien och är mer eller mindre anpassade till 

Industrinattens förutsättningar. Dessa metoder och strategier kan däremot även appliceras på 

andra turistiska företeelser då de har utgångspunkt i generell forskning om turismmarknadsföring 

som grundas i marknadsföring vid evenemang.  

 

6.1 Avslutande reflektioner och förslag till framtida forskning 
En avslutande reflektion över vår roll som uppdragstagare var den markanta skillnaden mellan 

industri- och turismsektorn, då vi som turismvetare har behandlat ett okänt område. Vi har 

bidragit med kunskap kring hur evenemang, som en turistisk företeelse, kan appliceras på 

industrisektorn på ett så effektivt vis som möjligt. Genom vår roll som uppdragstagare skapades 

möjligheten att belysa Industrinatten ur ett turistiskt perspektiv med besökaren i fokus. För att på 

ett tydligt vis sammanfatta våra slutsatser till IUC så skapades Collander & Nilsson-modellen. 

Tanken med modellen var givetvis främst att genomföra uppdraget som vi åtagit oss. Modellen 

skapades även med baktanken att kunna användas i andra syften än just intresseskapande för en 

sektor. Modellen innehåller inte några specifika metoder eller strategier, det är istället upp till 

betraktaren att själv utforma tillvägagångssätt som passar till vad evenemanget än syftar på.  

 

Studien utgår från en fallstudie av evenemanget Industrinatten. Studien har därför främst 

fokuserat på evenemangsmarknadsföring utifrån Industrinattens förutsättningar. Bland annat 

handlar det om faktumet att marknadsföringen endast avser att skapa samt behålla ett intresse 

och att ej locka besökare till evenemanget då det momentet redan var uppfyllt. Det kan därför i 

framtida forskning vara intressant att bygga marknadsföring till ett evenemang på Collander & 

Nilsson modellen och applicera metoder för att istället locka besökare till ett evenemang. 

Ytterligare en intressant tanke för framtida forskning kan vara att undersöka om det långsiktigt 

går att mäta vilken effekt Industrinatten har på industrisektorn nationellt sett. Hur många 

ungdomar väljer att faktiskt söka sig till industrisektorn via utbildningar eller jobb tack vare 

evenemanget? Detta är en fråga som i så fall kan inkludera företagen som är involverade i 

Industrinatten ytterligare då det är företagen som ser de konkreta skillnaderna i antalet ungdomar 

som söker sig till dem.
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuformulär 

 

Intervjuformulär  

Bakgrund och information 
Turismnäringen och dagens samhälle präglas idag av metoder för intresseskapande av bland annat 
destinationer och regioner, men även hela sektorer. Industrisektorn i Sverige genomgår en nedåtgående 
trend av intresse hos framför allt ungdomar, en betydande grupp i samhället vilka är kritiska för 
industrisektorns framtid som näring. Olika former av evenemang är en av metoderna som kan ha en 
funktion för intresseskapande. Industrinatten är ett av evenemangen som nyligen börjat användas för just 
detta syfte, att skapa ett större intresse för industrisektorn hos ungdomar. Evenemanget är en form av 
näringslivsmässa där företag får visa upp vad de arbetar med inom industrin. Ungdomarna får träffa 
företagen på mässan och även komma ut till själva arbetsplatserna för att få en direkt insyn i 
industrisektorns kärna. Ungdomarnas upplevelse i samband med evenemanget är en kritisk faktor för 
evenemangets framgång, det är därför intressant att titta på metoder som kan förbättra helhetsupplevelsen 
för ungdomarna. Forskning visar att kommunikationsprocesser före och efter evenemanget kan fungera 
som en intressehöjande metod. Studien ämnar därför att titta på kommunikationsprocesserna från de tre 
orter där Industrinatten har genomförts och syftar på att jämföra resultaten med forskning. Resultatet ska 
även jämföras med eventuellt material från IUC som använts vid marknadsföring av evenemanget, 
exempelvis enkäter vid uppföljningen. 
 

Syfte 

Innan ett evenemang kan det finnas möjlighet att skapa ett intresse och förväntan bland 
besökarna, efter ett evenemang kan det finnas tillfälle att behålla intresset för det ämne som 
evenemanget syftar till. Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationsprocesser i form 
av marknadsföring kan ha en funktion för att öka attraktionskraften till ett evenemang. 

 

Frågeställningar 

o Hur kan marknadsföring användas på ett effektivt sätt för att skapa intresse kring ett 

evenemang? 

o Hur kan evenemangsbesökarnas förväntningar byggas upp innan ett evenemang 

på ett effektivt sätt? 

o På vilket sätt kan intresset hos evenemangsbesökarna behållas efter evenemanget? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledande frågor (Industrinatten):  

• Vilket företag jobbar du för? 
• Vad är din roll på din arbetsplats? 
• Kan du förklara vad ditt företag jobbar med? 
• Vad är evenemanget Industrinatten? 
• Vad är din roll inom Industrinatten? 
• Vad är syftet med Industrinatten? 
• Vilken målgrupp riktar sig Industrinatten till? 
• Varför genomförs Industrinatten i form av ett evenemang? 
• Hur många gånger har Industrinatten genomförts i (orten)? 
• Hur många gånger har du varit med och arrangerat evenemanget? 

 

Kommunikation före det senaste Industrinatten-evenemanget:  

• Vid evenemang handlar det ofta om att bygga upp förväntningar för besökaren innan 
evenemanget via marknadsföring och kommunikation, är det något som ni jobbar med? 

• Förklara marknadsföringsprocessen mot målgruppen ungdomar innan evenemanget 
genomförs, hur gick ni tillväga för att förmedla information? 

• Vilka informationskanaler använde ni er av? 
• Har kommunikationen innan evenemanget fungerat, har ni gjort en utvärdering av 

marknadsföringen? 
• Vilka styrkor ser ni i kommunikationen och marknadsföringen innan evenemanget? 

o Utveckla 
• Vilka svagheter ser ni i kommunikationen och marknadsföringen innan evenemanget? 

o Utveckla 
• Har du några övriga synpunkter kring marknadsföringen innan evenemanget? 

 

 

 

Information: 

 

• Intervjun kommer att spelas in över telefon, detta för att sammanställa en 
så rättvis bild av verkligheten som möjligt.  

• Samtliga svar behandlas med respekt och ärlighet och är självklart 
anonyma om så önskas.  

• Det som är intressant information för studien är respondentens titel, yrke 
och arbetsgivare.  

• Du får självklart även möjlighet att ta del av dina sammanställda svar. 

• Intervjun kommer inledningsvis att belysa din roll i Industrinatten och 
sedan gå in mer på frågor som rör marknadsföringen och 
kommunikationen av evenemanget i två processer, före och efter 
genomförandet. 

• Besvara gärna frågorna kort och utförligt. 

 
 



 

Kommunikationen efter det senaste Industrinatten-evenemanget:  

 

• Vid evenemang är det ofta positivt att försöka behålla besökarens intresse även efter 
evenemanget har genomförts, detta görs bland annat genom marknadsföring och 
kommunikation, är det något som ni har jobbat med vid Industrinatten? 

o Utveckla 
• Har ni genomfört någon form av uppföljning efter evenemanget som är riktat mot 

besökarna? 
o Om ja, vilket resultat har uppföljningen genererat och hur har ni använt 

informationen? 
o Om nej, varför? 

• Har ni använt er av en annan form av kommunikation eller marknadsföring mot ungdomarna 
i efterstadiet av evenemanget? 

o Varför/utveckla 
• Vilka styrkor ser ni i marknadsföringen eller uppföljningen efter evenemanget? 

o Utveckla 
• Vilka utmaningar eller svagheter ser ni i marknadsföringen eller uppföljningen efter 

evenemanget? 
o Utveckla 

• Har du några övriga synpunkter kring marknadsföringen efter evenemanget? 
 

 

Frågor som rör kommunikationen i helhet- både före och efter evenemanget: 

• Vilka informationskanaler och marknadsföringsmetoder anser ni har varit de mest effektiva 
för att kommunicera evenemanget Industrinatten mot ungdomarna? 

o Utveckla 
• Om Industrinatten har genomförts mer än en gång i (orten), har marknadsföringsprocessen 

då förändrats sedan de tidigare evenemangen? 
o Hur? 

• Industrinatten är ofta ett obligatoriskt moment för skolungdomarna (målgruppen), ser ni 
marknadsföringen innan och efter evenemanget som något värdefullt för besökarnas 
upplevelse? 

o Utveckla 
• Anser du att marknadsföring över huvud taget behövs när evenemanget ändå är obligatoriskt 

för besökarna? 
o Varför? 

• Vad ser ni för förbättringar till kommande evenemang gällande kommunikation och 
marknadsföring? 

o Utveckla 
  



 

7.2 Bilaga 2 – Enkätsammanställningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


