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Sammanfattning 
 
Idag är det obligatoriskt för studenter att betala en kåravgift när de studerar vid högskola eller 
universitet. Kåravgiften är avsedd för att få skriva tentor, erhålla betyg och för säkerställandet 
av utbildningskvalité och studentinflytande. Inför ett avskaffande av kårobligatoriet står 
Sveriges kårverksamhet inför en konkurrenssituation och troligtvis ett minskat medlemsantal. 
Verksamheten skiftar från ett tvingande medlemskap till ett frivilligt. Medlemmarna kommer 
inom snarframtid ha möjlighet att själva avgöra om de vill ta del av kåren och dess tjänster. Vi 
har på uppdrag att undersöka medlemmarnas uppfattning och inställning till Umeå 
Studentkår. Inför avskaffandet av obligatoriet är Umeå Studentkår oroade över hur de 
framtida marknadsföringsinsatserna ska disponeras för att behålla ett tillräckligt stort 
medlemsantal.  
 
Vår centrala frågeställning för studien lyder: Hur ska Umeå Studentkår marknadsföra sig vid 
ett avskaffande av kårobligatoriet för att trygga kårens verksamhet på Umeå Universitet? 
 
Syftet med studien är att utforma ett underlag till en markandsplan som är hållbar för Umeå 
Studentkår vid ett avskaffande av kårobligatoriet. Vi ska studera vilka faktorer som är 
avgörande för att studenterna vid Umeå Universitet ska bibehålla sitt medlemskap i Umeå 
Studentkår. Vidare ska vi utvärdera de olika markandföringsinsatser Umeå studentkår 
använder och ge rekommendation på hur de ska använda dem för att nå ut med sitt budskap 
effektivt till studenterna. 
 
För att utföra detta har vi intervjuat Umeå Studentkårs förtroendevalda och medlemmar från 
underliggande sektioner. Intervjufrågorna är tematiserade under rubrikerna; kommunikation, 
promotion, styrkor/svagheter/konkurrenter och tankar kring kårobligatoriet. Kårstyrelsen har 
gett oss sju stycken värdeord de anser kåren står för och vill uppfattas som. Värdeorden ligger 
till grund för utformandet av vårat förslag till underlag av marknadsplan. Intervjuerna gav oss 
insikt i faktorer som studenterna ansåg som är avgörande för ett fortsatt medlemskap i Umeå 
Studentkår. Några exempel på medlemmarnas begäran; synliggöra Umeå Studentkårs 
konkreta åstadkommanden under mandatåret, öka integrationen mellan medlemmarna och 
kåren samt frambringa fler studentvänliga promotioninsatser. Kärnan i marknadsplanen är 
supportaktiviteterna (studentvänliga promotioninsatser) vilka ska verka för att synliggöra 
Umeå Studentkårs kärnverksamhet och skapa ett intresse hos nuvarande och kommande 
medlemmar.  
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1. Introduktion 
I slutet av denna studie presenterar vi ett förslag till underlag på en marknadsplan för Umeå 
Studentkår inför ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet. För att kunna göra detta 
inleder vi med bakgrundsinformation om kårverksamhetens historia och syfte. Vi belyser även 
åsikter för och emot kårobligatoriet samt hur framtiden kan komma att se ut för studentkårer i 
Sverige efter ett avskaffande.  

1.1 Debatten kring kårobligatoriet 
Den 17 september 2006 valde Svenska folket Alliansen; Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet och Folkpartiet, till vår nya regering. Den borgerliga alliansen lyckades vinna 
folkets förtroende och Fredrik Reinfeldt stod som Sveriges nya statsminister. En förändring 
efter regeringsskiftet som berör och påverkar oss studenter är avskaffandet av kårobligatoriet 
för högskolor; högskolor och universitet enligt (1983:18) 1§ 3stycket. Alla studenter antagna 
vid en högskola i Sverige idag är tvungna att betala en kåravgift. Avgiften avser betalning för 
att få skriva tentor och att erhålla betyg. Avgiften är även ämnad till studentkårernas 
verksamhet med allt från billiga bostäder och luncher till utbildningsfrågor, konserter, fester, 
tidningar/radio och idrottsaktiviteter. Kårerna är beroende av kåravgiften för att utföra sin 
verksamhet som är lagstadgad "En studerandekår skall ha till ändamål att främja 
medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna" (Förordning (1983:18)).  
 
Studentkårer har funnits i Sverige sedan 1600-talet, men först 1667 blev organisationernas 
medlemskap obligatoriskt med syfte att hålla reda på alla studenter. Kring mitten av 1800-
talet ökade samhörighetskänslan bland studenterna och strävan efter att tillhöra en 
studentorganisation. I dessa organisationer kunde studenterna tillsammans belysa 
gemensamma frågor och problem exempelvis utbildningsfrågor. Organisationen har sedan 
dess haft större och större inflytande över studentlivet och relationen mellan universitetet och 
studenter. Arbetet blev mer fackligt och socialt medveten. 1908 infördes kårobligatoriet som 
innebar en årlig avgift för studerande och ett medlemskap i en kårorganisation. (www.sfs.se)  
 
Argument för och emot ett avskaffande av kårobligatoriet 
Det främsta argumentet för att behålla kåravgiften är att det är en mycket godtagen och 
respekterad länk mellan samhället, studenter, universitet och högskolor. Idag verkar 
studentkåren för att säkerställa kvalitetsgaranti på utbildningarna. Ett avskaffande av 
kåravgiften kan sålunda resultera i att dessa studentföreningar läggs ned och kvalitetsgarantin 
blir ett uteslutet arbete. En annan aspekt är förstås hur studentkårerna ska lösa den finansiella 
frågan när deras största finansiär inte längre blir självklar. Istället för att studenterna befinner 
sig i en beroendeställning till studentkåren, blir studenterna kårorganisationens viktigaste 
kund och finansiär. Detta kommer säkerligen att bli en utmaning för många av Sveriges 
studentkårer. Det kommer krävas omstruktureringar i hur man ska bedriva verksamheten, hur 
man på bästa möjliga vis ska nå ut till nya studenter och självklart hur man ska behålla redan 
aktiva kårmedlemmar.  

 

I denna debatt har många ansett att studenterna själva ska få bestämma över om de vill vara 
medlemmar i en studentkår. Denna beslutsfrihet har inte existerat utan alla har tvingats till ett 
medlemskap. Detta strider både mot föreningsfriheten och Förenta Nationernas Universal 
Declaration of Human Rights artikel 20 andra punkten; Ingen må tvingas att tillhöra en 
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sammanslutning (www.un.org). Detta är det starkaste argumentet till ett avskaffande av 
kårobligatoriet.  
Sett tillbaka i den politiska historien ifrågasattes kårobligatoriet redan på 1960-talet av bland 
annat den borgerliga sidan. Inga motioner från oppositionen har gått igenom då den 
socialdemokratiska regeringen, i majoritet, ansett att kårobligatoriet varit ett medel att 
garantera utbildningar av hög kvalitet. (www.sfs.se) Ett av argumenten för att behålla 
obligatoriet är att kårorganisationen är i behov av en trygg och oberoende finansiering. 
Rädslan vid en frivillig kårtillhörighet är att många studenter troligtvis prioriterar denna 
kostnad på annat. Avskaffandet av den obligatoriska avgiften skulle medföra stora 
konsekvenser. Mest troligt kommer många av högskolornas kårverksamheter runt om i landet 
hotas av sjunkande medlemsantal. Ingen har ännu presenterat någon lösning på detta 
dilemma. (http://sydsvenskan.se)  
Debatten kring kårobligatoriet har pågått en längre tid inom politiken och media. 
Socialdemokraterna har som sagt ända från början varit för ett kårobligatorie. Den borgerliga 
sidan inom politiken har dock ideligen belyst missnöjet med denna obligatoriska avgift och 
har nu i och med regeringsskiftet fått ny luft under vingarna. Frågan är nu inte om utan när 
kårobligatoriet avskaffas. Erland Ringborg har utsetts att senast den 15 februari 2008 redovisa 
hur en avveckling av kårobligatoriet ska genomföras. Detta med hänsyn tagen till Lars 
Leijonborg yttrande att ”det är väsentligt att mycket av den verksamhet som kårerna bedriver 
kan fortsätta att utvecklas. Detta gäller inte minst viss studiesocial verksamhet och 
studentinflytandet på lärosätena”. Utredningen har till uppgift att ta fram förslag till hur 
avvecklingen bör ske samt hur berörda parter ska bli ekonomiskt kompenserade i syftet att 
fortsätta bedrivningen av kårverksamheten. (www.regeringen.se, Utbildningsdepartementet) 
Det finns både för och nackdelar med avskaffandet av kårobligatoriet. Det som har debatterats 
och som efter regeringsskiftet belyst extra är föreningsfrihetens innebörd. I Folkpartiets 
partiprogram från 2003, som partiet gick i val med 2006, står det på sida 8 under Högskolan 
att ”Kårobligatoriet strider mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten och skall därför 
avskaffas”. Föreningsfriheten består av två sidor, den positiva föreningsfriheten och den 
negativa föreningsfriheten. Positiva föreningsfriheten, vilken är grundlagsskyddad säger att 
studenter vid universitet eller högskola ska fritt få välja vilken kår och nation de ska tillhöra, 
dock måste varje student enligt förordningen (1983:18) 4§ tillhöra en Kår eller Nation. 
Negativa föreningsfriheten däremot och som inte är grundlagsstiftad säger att det är varje 
students rätt att välja om de vill avstå att tillhöra en Kår eller Nation. Detta resonemang får 
stöd av Förenta nationernas Universal Declaration of Human Rights artikel 20 andra punkten; 
Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning (www.un.org). 
 
Hur ser framtiden ut vid ett avskaffande av kårobligatoriet?  
Idag finns ett tjugotal universitet och högskolor runt om i Sverige och dessa har tillsammans 
cirka 90 studentkårer under sig med allt från 30–35000 medlemmar som alla skulle påverkas 
av ett avskaffande av kårobligatoriet. (www.sfs.se)   
 
Studenterna har delade meningar i frågan om ett avskaffande av kårobligatoriet. 
Förvånansvärt är inte många medvetna om vad de betalar för, möjligheterna och fördelarna 
med kårmedlemskapet. Dock är de flesta helt emot avgiften då de ser möjligheten till att spara 
pengar och lägga de på annat nödvändigt. (www.sfs.se) Oavsett om man ser på detta som en 
utmaning eller problem kommer Sveriges kårer stå inför en stor förändring. Kårerna kommer 
inte längre ha säkerheten i antalet medlemmar; därigenom finansiering, utan måste nu arbeta 
precis som andra företag och organisationer när det kommer till att etablera en kundbas.  
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Vi ser därför att problematiken för Umeå Studentkår, likväl alla studentkårer i Sverige, ligger 
i att de hitintills inte arbetat med kundbevarande åtgärder. Kårerna har aldrig varit i behov av 
att underhålla en stabil och kontinuerlig relation med sina medlemmar. Vi baserar detta på att 
det tvingande kårobligatoriet har givit kårerna fördelen i att inte aktivt behöva inleda 
relationen med sina medlemmar. Vi vet att ett företag som underhåller sina kundrelationer kan 
minska kundbortfallet med fem procent. Då inte bara erhålla mer lojala kunder och större 
intäkter per kund utan även minska kostnaderna för exempelvis marknadsföringen (Grönroos, 
2004, sida 146-8). I arbetet med underhållandet av kundrelationer skapas indirekt en 
tvåvägskommunikation mellan personal och kund. Genom detta kan företagen få insikt i 
kundernas behov och på så vis minska felmarginalen mellan kundens förväntning och 
företagets tro på kundens förväntning, vilket i slutändan ger en mer tillfredställd kund. 
(Zeithaml, et al, 2006, sida 169-70)  
 
Därför ser vi behovet att i nuläget inleda ett skyddsarbete i syfte att säkerställa kårernas 
verksamhet och position. Med skyddsarbete menar vi att arbeta med att stärka relationer och 
varumärkesprofil för att behålla medlemsantalet. Studentkårernas kärnverksamhet kretsar 
kring studentinflytande och säkerställandet av studiekvalité.  
 

1.2 Central frågeställning 
Hur ska Umeå Studentkår marknadsföra sig vid ett avskaffande av kårobligatoriet för att 
trygga kårens verksamhet på Umeå Universitet? 
 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att utforma ett underlag till en markandsplan som är hållbar för 
Umeå Studentkår vid ett avskaffande av kårobligatoriet. Vi ska studera vilka faktorer som är 
avgörande för att studenterna vid Umeå Universitet ska bibehålla sitt medlemskap i Umeå 
Studentkår. Vidare ska vi utvärdera de olika markandföringsinsatser Umeå studentkår 
använder och ge rekommendation på hur de ska använda dem för att nå ut med sitt budskap 
effektivt till studenterna. 
 

1.4 Perspektiv 
För att studera och besvara vår frågeställning samt syfte kommer vi i studien se på Umeås 
Studentkår från studenternas perspektiv. Detta på grund av att vid ett avskaffande av 
kårobligatoriet kommer det tvingande medlemskapet övergå till ett konsumentval för 
studenterna. Studenterna blir härigenom konsumenter och därför kommer vi utvärdera Umeå 
Studentkårs markandsföringsinsatser utifrån vad ”kunden” vill ha. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer i studien endast att rikta in oss på Umeå Studentkårs marknadsföringsinsatser. Vi 
kommer inte att ge några rekommendation till vad US ska erbjuda sina medlemmar i 
tjänsteväg endast hur de ska få ut budskapet om dessa.  
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1.4 Disposition 
Dispositionen av detta arbete följer som sådant; vi inleder med ett metod kapitel där vi 
redogör för urval och tillvägagångssätt av primärkällor samt vår förförståelse. I teoriavsnittet 
belyser vi aktuella artiklar kring ämnet samt relevant litteratur för syftet med studien. 
Tematiseringen av teorin följer genom empiri och analys. I empirin redogör vi för utfallet av 
intervjuer och fokusgrupper. I kapitel fem analyserar vi utfallet av 
intervjuerna/fokusgrupperna i förhållande till teorin. Kapitel sex och sju diskuterar vi US 
framtid och våra centrala frågeställningar för att komma fram till ett underlag för US 
marknadsplan. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
  
    
     
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
                                                  Figur 1.  ”Disposition”, Anna och Johanna 
 
 

1.5 Centrala begrepp 
Vi vill förtydliga några centrala begrepp vi använder kontinuerligt i uppsatsen.  

• Umeå Studentkår förkortas med US. 
• Begreppet studenter syftar till medlemmar i US.  
• US verksamhet är tjänstebaserad därför centrerar vi oss kring begreppet tjänst och inte 

produkt, förutom i teoriavsnittet där tjänst och produkt likställs.  

 
1. Inledning 

 
2. Metod 

 
3. Teori 

 
4. Empiri 

 
5. Analys 

 
6. Umeå Studentkårs 
rådande situation 

7. Slutsats och 
Diskussion 
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• Supportaktiviteter är ett komplement till övriga marknadsföringsinsatser för US med 
ändamålet att fånga medlemmarnas uppmärksamhet och nyfikenhet. 

• I texten förkortas ibland kårobligatoriet med endast obligatoriet.   
• Företag/organisation är generella benämningar för en registrerad verksamhet. Vi 

benämner US som verksamhet eftersom de inte är vinstdrivande och inte kan ses som 
ett företag.  

• Markandsföringsinsatser: i denna benämning innefattar alla val ett företag gör i 
arbetet att attrahera sin kundgrupp, exempelvis; design, pris och distributionskanaler.  

• Promotioninsatser/kanaler: är de praktiska verktygen ett företag använder i sin 
marknadsföring, exempelvis PR, personlig försäljning och reklam.  

• Marknadsplan: innefattar stegen (1)situationsanalys, (2)marknadsföringsmål, 
(3)marknadsföringsstrategi, (4)marknadsföringsaktiviteter, (5)genomförande samt 
(6)uppföljning (www.ne.se).  
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2. Metod     
Detta avsnitt beskriver val av ämne och tillvägagångssättet av uppsatsen. Läsaren kommer 
nedan få ta del i hur vi samlat in och bearbetat data, varför vi har genomfört denna 
undersökning samt vad vi som författare bidragit med i både positiv och negativ bemärkelse. 
Vi är medvetna om att våra värderingar och åsikter kan påverka utfallet av uppsatsen. Därför 
redogör vi även nedan för dessa faktorer och hur vi ska minimera påverkan på utfallet.  

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne och frågeställning uppkom på ett uppsatsseminarium under kursen Service 
Marketing vid Umeå Universitet. Uppsatsen behandlade e-tjänsten som Umeå Studentkår och 
Umeå naturvetar- och teknologkår erbjuder sina medlemmar. Diskussionen som hölls efter 
presentationen handlade om kvalitén på tjänsten som dessa hemsidor erbjöd. Frågan om 
kårobligatoriets avskaffande lyftes fram och diskuterades i hur detta skulle påverka det 
nuvarande tjänsteerbjudandet. I och med denna diskussion väcktes intresset av en djupare 
undersökning i vad som kommer att krävas av en ideell organisation som går från en tvingad 
medlemsgrupp till att nu behöva konkurrera om medlemmar. Efter att ha tittat närmare på 
området kring kårobligatoriets avskaffande fann vi att efter regeringsskiftet har den vilande 
politiska debatten kring detta ämne på nytt kommit upp i rampljuset. Valet att göra en 
marknadsplan för US beror först och främst på vårat intresse för marknadsföring samt att vi 
själva är studenter och medlemmar hos US. Vi studerar båda på Service Management 
programmet som är en civilekonomutbildning med tjänster och kunder i fokus, vilket gör att 
tjänsteerbjudandet hos ett företag eller organisation är av stor vikt för oss. Våra centrala 
frågeställningar och syfte bygger på debattartiklar i nyhetstidningar, kår-hemsidor och 
politiska forum som i stor grad påverkar oss själva som studenter. Utöver detta har vi studerat 
aktuella artiklar och litteratur kring marknadsföring. 
 

2.2 Förförståelse  
Författaren Anna Abrahamssons och Johanna Tamkers förförståelse utgörs av studier på 
Service Managementprogramet vid Umeå Universitet. Programmet är inriktat mot 
tjänsteföretag och kurser som skiljer från Civilekonomprogrammet är; Beteendevetenskap 
10p, Miljödesign 5p och Juridisk översiktskurs 10p. C-nivån är inriktad mot marknadsföring 
med kurserna Service Marketing samt International Marketing. Detta har givit oss insikt och 
fördjupning i kundens medverkan och påverkan till framgångsrika tjänster/produkter och 
företag. Kunskap om behovet av en genomarbetad marknadsplan på både en lokal och 
internationell marknad, från behov till strategiskt genomförande, har erhållits från överstående 
kurser. 
 
Under studietiden har Anna arbetat på ett eventföretag med promotion av företag och 
produkter runt om i Sverige på exempelvis köpcentrum och universitet. Anna har även 
erfarenhet av arbete inom tjänstesektorn; restaurang, hotell samt kundservice. Detta har givit 
henne förståelse för marknadsföring och kundkontakt i praktiken samt brister i teorin när 
denna ska appliceras på verkligheten. Anna har inte under studietiden varit involverad i 
föreningsverksamhet på campus eller varit i kontakt med kåren förutom att betalat 
kåravgiften.  
 
Under studietiden har Johanna arbetet ideellt för Handelshögskolan i Umeå 
Studentföreningen; HHUS. Våren 2006 blev hon förtroendevald att inneha posterna som 
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ordförande över Socialautskottet samt Klubbmästare. Att hon är ordförande över 
Socialautskottet innebär att hon sitter i HHUS styrelse, detta har gett henne insikt i 
föreningsverksamheten på campus inklusive US verksamhet. Hon har även samarbetat med 
flertalet studentkårer på campus samt haft sporadisk kontakt med US kårordförande. Hennes 
Klubbmästarroll har gett henne erfarenhet i marknadsföring; affischer och promotion, events 
uppbyggnad, planering och strukturering kring det praktiska arbetet. Johanna har även tidigare 
arbetet med events för Svenska Dagbladet på köpcentrum runt Stockholm samt på Swedish 
Masters på Barsebäck och Kungsängen. Under två somrar har hon även arbetat i 
kund/informations tjänst.  
 
Förförståelsen hos författarna i teoretisk och praktisk marknadsföring är bred. Dock är den 
praktiska erfarenheten koncentrerad till promotion och kundrelationer men inte i 
marknadsundersökning. Vår erfarenhet i marknadsföring gör att vår analysering begränsas 
och färgas av positiva och negativa erfarenheten, men då våra erfarenheter skiljer sig 
eliminerar vi stor del av antaganden kring ämnet. Vi anser dock att våra erfarenheter kommer 
vara till nytta i analysen av empirisk data (Lundahl, 1999, sida 43). Den teoretiska grunden 
har varit vinklad mot tjänster och kunder, detta tillsammans med vår praktiska erfarenhet av 
kundrelationer och kundkontakt ger oss ett insiktsfullt underlag. Vår kunskap i teorin ger oss 
insyn i vad som är applicerbart i praktiken. Dock kan detta skärma av oss från nya synsätt då 
vi anser oss veta vad som är rätt och fel.  
 
Johannas treåriga erfarenhet av studentföreningar på campus och kårverksamhet bidrar med 
insikt och kunskap kring kårobligatoriet och organisationens verksamhet. Trots att detta är 
positivt för insamling av relevant data kring kåren kan det resultera i hon antar och förbiser 
självklar information. Hon har även en förutfattad åsikt om kåren och dess verksamhets 
positiva och negativa sidor (Bryman & Bell, 2003, sida 42). Annas avsaknad av tidigare 
kontakt med studentföreningar och kårverksamhet på campus ger henne en objektiv 
utgångspunkt då hon inte har någon uppfattning om US. Detta ger oss fördelen att Johanna vet 
mycket samtidigt som Anna har en neutral insyn och därför kan ifrågasätta antaganden och 
åsikter.  
 
Vår syn på det befintliga kårobligatoriet innan studiens utförande var att det skulle avskaffas. 
Vi är medvetna om att detta kan ha färgat studien på grund av att vi sett på US som en 
organisation som tar studenternas pengar.  
 
Vi har tidigare aldrig samarbetat med varandra eller utfört en liknande studie, vilket ger oss en 
kritisk syn på respektive tillvägagångssätt. Detta ger få inrutade rutiner och riktlinjer samt 
skild syn och förhållningssätt. Dock kan detta medföra att vi inte är ärliga mot varandra 
angående studiens uppbyggnad och utförande.  
  

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen vi använder oss av i denna studie är det hermeneutiska synsättet, vilket enligt 
Lundahl är att tolka, förtydliga och klargöra hur människor upplever sin situation. (Lundahl, 
1999, sida 42-3) Vi ska i vår studie tolka, förtydliga och klargöra hur US medlemmar ser på 
US och vad de värdesätter för ett fortsatt medlemskap, även tolka US 
markandsföringsinsatser. Detta val motiverar vi med Brymans argument att den centrala idén 
med hermeneutiken är att tolka utifrån det valda perspektivet. (Bryman, 2005, sida 442-3) Vi 
ska inte i vår studie nå fram till generaliserbar kunskap, eftersom tolkning och förståelse är 
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svår att generalisera. Generaliserbar kunskap grundar sig på ett positivistisktsynsätt som står 
för precis, säker (Lundahl, 1999, sida 38-9) och objektiv (Bryman, 2005, sida 26). Vi kommer 
inte i vår studie uppnå fullständig objektivitet då vi ska tolka personers situation snarare än att 
hitta mönster.  
 

2.4 Angreppssätt  
Induktiv och deduktiv är två skilda angreppssätt. Det induktiva angreppssättet innebär att en 
empirisk studie inte grundar sig på eller påverkas av en teoretisk referensram. I motsats till 
induktion bygger deduktion på hypoteser utifrån en teoretisk referensram som sedan beprövas 
genom empiriska studier. Induktion generera teorier medan deduktion beprövar teorier. 
(Bryman, 2005, sida 23-6) 
Vi ska i vår studie utvärdera US marknadsföringsinsatser utifrån relevanta teorier och ge 
rekommendation till effektivare användning av promotioninsatser. (Lundahl, 1999, sida 40-1) 
Eftersom vi inte ska generera teorier utan testa det empiriska materialet mot vår teoretiska 
referensram anser vi oss använda det deduktiva angreppssättet.  
 

2.5  Metodval  
Vi har valt att i denna studie utföra kvalitativa djup- och fokusgruppsintervjuer detta för att 
”kvalitativ metodteori är inriktad på tolkning och förståelse… handlar om hur man når fram 
till förståelse för hur människor upplever sig själva och sin situation” (Lundahl, 1999, sida 
44). Valet att utföra djupintervjuer med kårens presidium beror på att vi vill synliggöra deras 
enskilda åsikter. Det intressanta för vår studie var presidiets tankar och åsikter och inte 
diskussionen dem emellan. Till skillnad från studenterna var vi ute efter diskussionen. Vi ville 
framkalla en diskussion dem emellan för vi anade att ingen av studenterna själva satt på 
svaren eller kunde diskutera fram svaren på egen hand.  
 
För studien har vi valt att utföra djup- och fokusgruppsintervjuer för inhämtandet av primär 
information. Att utföra intervjuer och fokusgrupper är att använda sig av undersökande och 
kvalitativa metoder. Motivet till att välja intervjuer och fokusgrupper som primärkällor beror 
på att vårat syfte kräver ett synliggörande av US: s medlemmars behov samt åsikter. 
Dessutom för att söka en förståelse och djupare insikt i vilka faktorer som kommer att påverka 
utformningen av marknadsplanen för US. (Trost, 2005, sida 14) Dessa metoder är enligt 
Daymon och Holloway passande för marknadsundersökningar där fokus ligger i att finna 
olika perspektiv och åsikter i fokussegmentet (Daymon & Holloway, 2002, sida 166). 
 

2.5.1 Intervjuer 

Trattmodellen är den intervjumetod vi kommer att använda oss av då den är applicerbar på 
både fokusgrupper och djupintervjuer. Denna modell är utformad i sex steg (1) öppning, 
presentationen och information om syftet med intervjun (2) fri berättelse, generella frågor 
kring ämnet och deltagarna (3) precisering, smalnar av in mot huvudområdet genom att 
begära mer exakt fakta (4) kontroll, begär mer exakta svar för att bepröva exaktheten i 
preciseringsfrågorna (5) information, snabbsammanfattning av intervjun och frågar här om det 
är något mer de vill tillägga (6) avslutning, tackar för hjälpen. (Kylén, 2004, sida 31-8) 
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Tillvägagångssätt  
Valet av intervjuobjekt gjordes efter noggrann granskning av de anställda/arvoderade på US 
och deras arbetsuppgifter. De valda respondenterna är alla i beslutande positioner över 
marknadsföringen. Valet att inte intervjua en anställd som under lång tid arbetat på US är på 
grund av att ingen av dessa arbetar med eller har inflytande över hur marknadsföringen ska 
utformas. Antalet intervjuade baseras på att US endast har fyra förtroendevalda. 
Intervjufrågorna skickades ut i förväg till respondenterna. Detta för att underlätta 
intervjutillfället samt ge respondenten möjlighet till förberedelse (Kylén, 2005, sida 18-9). Vi 
anser att detta ger oss mer kvalitativ information då de har tid att reflektera och förstå 
frågorna (Kylén, 2005, sida 18-9). Intervjuerna utfördes i ett av US sammanträdesrum 
tisdagen den 3 april. Sammanträdesrummet bestod av en soffgrupp, vilket ger en avslappnad 
miljö. (Kylén, 2005, sida 23-4) Att intervjua respondenterna i deras egna lokaler berodde på 
att de var det administrativt effektivaste alternativet. Valet att lägga djupintervjuerna innan 
fokusgrupperna motiverar vi med att svaren från US i viss mån ligger till grund för vilka 
frågor vi behövde svar på från studenterna.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en Mp3-spelare för att spela in samtalen. Vi är 
medvetna om att detta tillvägagångssätt har både för och nackdelar. Det kan bland annat ha 
föranlett spänning hos respondenten, men vi valde att ändå spela in samtalen för att ordagrant 
kunna referera till och styrka våra slutsatser med. (Holme, 1997, sida 107) Valet att använda 
ostrukturerade intervjufrågor beror på att vi vill få fram värderingar, åsikter, attityder, 
föreställningar i samma utsträckning som vi vill få fram ren fakta kring US (Lundahl, 1999, 
sida 117). En kompletterande anledning är att vi inte vill att våra förutfattade meningar och 
åsikter ska styra svaren, vilket det mycket möjligt kan göra i ett standardiserat frågeformulär 
(Holme, 1997, sida 100-1). Vi valde att båda delta på alla fyra intervjuer då vi har olika 
erfarenhet och kunskap om kårens verksamhet, vilket gör att vi tillsammans kan belysa fler 
områden genom följdfrågor samt infallsvinklar under intervjuns gång. Vi varierade mellan att 
ta anteckningar samt att vara huvudintervjuare. (Kylén, 2004, sida 23-4) Intervjumallens 
utformning hämtades från Trattmodellen som är uppbyggd med en öppning och friberättelse, 
precisering, kontroll, information och avslutning ((Kylén, 2005, sida 31-9). Exakta 
intervjufrågor ligger i Bilaga 1 och svaren finns i Bilaga 2.  
 
Under studiens gång insåg vi att vi saknade inblick i US verksamhetskultur, detta för att 
anpassa underlaget för en marknadsplan för US. Vi behövde US egen åsikt om vad 
verksamheten idag står för och hur de vill uppfattas bland studenterna. Vi skickade ett 
kompletterande mail till kårordföranden Joakim Berglund vecka 17. Vi bad honom att 
tillsammans med presidiet ta fram fem till åtta värdeord som US representerar.  
 

2.5.2 Fokusgrupper  

En fokusgrupp är en intervju med fler deltagare (Kylén, 2004, sida 17) och det som skiljer 
intervjuer från fokusgrupper är antalet deltagare och konsekvenserna av detta. I fokusgrupper 
blir deltagarna exempelvis influerade av varandra vilket kan ge bättre eller sämre resultat. 
Likheterna är många mellan dessa två intervjutyper då de båda är källor till kvalitativdata, 
bred och djup data och de är flexibla. (Gilbert & Churchill, 2005, sida 80-8) 
 
Fokusgrupper används av företag och organisationer i syfte att få fram känslor, perception och 
tankar kring en produkt eller tjänst. I att utföra fokusgrupper istället för individuella intervjuer 
är ett sätt att få deltagarna att känner sig mer bekväma bland människor i samma situation. 
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Det blir en naturlig miljö där tankar och åsikter flyter fritt mellan deltagarna utifrån de frågor 
som ställs. Fokusgrupper behöver inte bestå av externa deltagare som ser företaget utifrån 
utan den kan bestå av interna deltagare; anställda, som ser företaget inifrån. Detta är ett 
effektivt sätt att exempelvis hitta gap i vad företaget erbjuder och vad kunden upplever att de 
får. Med den information företag får genom fokusgrupper är primär och kan ligga till grund 
för beslut och åtgärder angående målsättning, kund nöjdhet och kundbehov.(Kruger, 2000, 
sida 10-7)  
 
Efter att utformandet och tillvägagångssättet är fastslaget för studien kommer beslutet att 
använda sig av fokusgrupper som primärkälla. Den viktigaste frågan att ställa under denna 
process är ”vad är syftet med studien?” som sedan följs upp av (1) vad är problemet (2) vilken 
information behöver vi (3) hur kommer vi använda informationen? Fokusgruppsstudier är att 
föredra då syftet är att få fram idéer, känslor kring frågor, produkter eller tjänster samt att hitta 
faktorer som påverkar beteende och åsikter. (Kruger, 2000, sida 22-5) Då fokusgrupper och 
intervjuer skiljer sig marginellt är överstående även applicerbart på utformandet av intervjuer.  
 
En fokusgruppsstudie bör bestå av tre till fyra grupper. När dessa är utförda och mättnad inte 
har infunnit sig; ny information kommer fram, bör fler fokusgrupper utföras. Regeln är att så 
länge ny information genereras från grupperna bör du utföra fler. När svaren och 
informationen sedan börjar bekräfta varandra ses undersökningen som mättad. (Kruger, 2000, 
sida 26) Fokusgrupper ska bestå av 6-10 deltagare detta på grund av att mindre grupper lätt 
blir dominerade av en eller två personer samt att en större grupp lätt bryts upp i mindre och att 
vissa känner sig utanför. (Trost, 2005) Segmenteringen av marknaden ligger även till grund 
för urvalsprocessen för intervju och fokusgruppernas sammansättning. I val av 
gruppsammansättning bör hänsyn tas till om segmentet är homogent eller heterogent. 
Homogen grupp har liknande karaktärsdrag; exempelvis specialister eller studenter. 
Heterogen grupp skiljer sig markant från varandra i alla avseenden förutom ett fåtal som är 
relevanta för studien. (Daymon & Holloway, 2002, sida 157-62) Det är av vikt att 
respondenterna i dessa grupper besitter karaktäristiska drag som passar med objektivet för 
studien exempelvis ålder, ekonomiska möjligheter, stadier i livet, intressen och 
expertis.(Kruger, 2000, sida 25-6) Fokusgrupperna fungerar på detta sätt som test och kontroll 
grupper för varandra (Gilbert & Churchill, 2005, sida 586). 
 
Tillvägagångssätt   
Vi valde att till en början utföra tre fokusgrupper med anledningen att US har fem sektioner 
under sig; HHUS, Samsek, Humsek, Betsek och UMPE, vi bortser från Umeås studenter vid 
Örnsköldsvik då dessa studenter inte finns på Umeå Universitetscampus. 
 
• HHUS: Handelshögskolan vid Umeå studentföreningen 
• Samsek: Samhällsvetarsektionen 
• Humsek: Humanistiska sektionen 
• Betsek: Beteendesektionen 
• UMPE: Umepedagogerna  
 
Varje fokusgrupp innehöll studenter från en eller två av sektionerna, detta för att få en bred 
insikt i medlemmarnas åsikter och en helhetsbild av hur de ser på US. För att vi skulle komma 
i kontakt med dessa studenter mailade vi ut en förfrågan genom sektionernas 
utbildningsbevakare. Vi bad dem leta upp sex studenter som de visste inte hade något direkt 
samröre med US genom exempelvis programföreningar. Av alla sektioner fick vi namn, 
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telefonnummer och mailadresser till tänkbara respondenter. Vi tog själva kontakt med 
studenterna för att bestämma intervjutid och plats.  
 
Orsaken till att vi ville ha studenter som inte hade kontakt med kåren är att vi ville ha dem 
objektiva mot det material; mediakanaler, vi presenterade för dem samt att vi ville minimera 
de förutfattade meningarna i våra intervjusvar. Det låg en viss risk i att inte veta om exakt 
vilka personer vi skulle ha i fokusgrupperna. Vi visste inte om de kände varandra sedan 
tidigare eller någon av oss, vi visste inte om de kände sig mer eller mindre bekväma med 
personer från samma sektion eller inte. I två av fokusgrupperna kände vi eller var bekanta 
med några av respondenterna. Detta kan ha bidragit till en mer avslappnad atmosfär men det 
kan även ha bidragit till mer oseriösa diskussioner. I efterhand tror vi inte att detta har hänt då 
vi har fått näst intill identiska svar från alla fokusgrupper oberoende av ålder, kön och 
sektionstillhörighet. Efter tre utförda fokusgrupper hade mättnad infunnit sig då inga nya svar 
eller avvikande åsikter kom fram.   
 
  

             Figur 2.  ”Respondentschema”, Anna och Johanna   
  
Vi följde Trattmodellens mall i utformningen av intervjufrågorna och följde denna vid 
intervjutillfället. Under intervjuerna spelade vi in samtalen med en Mp3-spelare. Vi tog båda 
anteckningar under samtalen. Vi alternerade med att ställa frågor under varannan 
fokusintervju och varannan med att ställa följdfrågor, detta för att minimera risken att en av 
oss vinklade alla tre intervjuerna. Fokusintervjuerna ägde rum på universitetet i 
Samhällsvetarhuset efter klockan 17:00. Att vi var i Samhällsvetarhuset berodde på att 
majoriteten av studenterna på campus någon gång har besökt huset så det känns mer bekant 
jämfört med många andra hus på campus. Tiden för intervjuerna bestämdes utifrån att många 
studenter har föreläsningar eller seminarium fram till 17:00 och att alla salar i 
Samhällsvetarhuset är bokbara fram till 17:00. Under fokusintervjuerna bjöd vi 
respondenterna på fika för att få dem att känna sig välkomna och se det mer som en trevlig 
pratstund och inte en utfrågning.  
Exakta fokusgruppsfrågor ligger i Bilaga 3 och svar finns i Bilaga 4.  
 

HHUS 

 
5 Civilekonomstudenter 
3 Service 
Managementstudenter 
1 International Business 
Programstudent 
 

UMPE 

 
 
4 Lärarstudenter 
 
 
 

 

SAMSEK 

 
3 Juridikstudenter 
2 Polmagstudenter 
 
 
 

BETSEK/HUMSEK 

 
2 Socionomstudenter 
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2.6 Access 
Vi kontaktade först Umeå Studentkår för att diskutera kring problemet samt att planera in det 
olika intervjutillfällena med kårpresidiet. Vi fick positiv respons från första början och de var 
villiga att hjälpa oss med den information vi behövde. Vi kunde även återkomma vid senare 
tidpunkt för att få kompletterande information. För att nå ut till passande studenter 
rekommenderade US ordförande oss att kontakta respektive sektions utbildningsbevakare. Vi 
fick deras kontaktuppgifter samt tillåtelsen att kontakta dem som representanter för US.  
 
När vi väl kontaktade sektionernas utbildningsbevakare fick vi inte samma positiva respons 
då vissa var mer eller mindre hjälpsamma.  
 
Eftersom vi inte fick tillgång till tillräckligt många studenter i första kontakten med 
utbildningsbevakarna var vi tvungna att revidera tidschemat. Återigen kontaktade vi 
utbildningsbevakarna tills vi fyllt de tre fokusgrupperna.  
 
Trots en sval respons från utbildningsbevakarna fick vi i slutändan fram tillräckligt många 
respondenter och information för studien. I efterhand anar vi att samarbetet med 
utbildningsbevakarna möjliggjordes genom att vi var representerade av US.  
 

2.7 Val och kritik av sekundärkällor  
I utvärderingen av våra sekundärkällor har vi utgått från teoriernas ursprung och författarens 
tillförlitlighet samt teoriernas dagsaktuella värde. Vi har använt Umeå Universitets bibliotek 
och sökt böcker i Album samt artiklar i databaserna Emerald och Business Source Premier. 
Oavsett om vi sökt artiklar eller böcker har vi använt följande sökord: Service marketing, 
Brand, Relation, Students, Non-profit, Communication, CRM och Marketing.  
 

2.7.1 Metoddel  

För ren teori inom metodologi har vi sökt efter litteratur som gett oss fakta och information 
som vi ansett vara relevant. Anledningen till att vi har använt oss av ett flertal böcker beror på 
de olika böckernas förmåga att förklara metod delar. Bryman, Kylén och Lundahl är 
kurslitteratur på Umeå Universitet. Även Holme används som kurslitteratur men på 
Mittuniversitetet i Östersund. Vi anser att böcker som är kurslitteratur genomgått granskning 
av universiteten vilket gör att vi kan lita på dess innehåll är reliabelt.  Lundahl är den 
metodbok vi använt mest under studiens gång på grund av det breda faktainnehållet samt de 
pedagogiska förklaringarna. Daymon, Bryman och Holme har kompletterat Lundahl i det 
avseenden då vi behövt mer utförlig information. Daymon fokuserar på kvalitativa 
forskningsmetoder inom PR och marknadskommunikation. Författarna till boken är 
legitimerade doktorer och har praktisk erfarenhet inom kommunikation samt kvalitativa 
undersökningar. En av författarna har tidigare blivit publicerad av Blackwell Science 
angående sin forskning om kvalitativ forskning. Detta är anledningarna till varför vi valt 
denna bok samt att den kompletterar vårt syfte.  
 
För våra fokusgruppsintervjuer har vi till störst del använt Krueger. Huvudförfattaren i boken 
är professor inom metodologi och har speciell inriktning på fokusgrupper. Boken är en 
praktisk guide utifrån godkänd och använd forskning. Den belyser lämpliga teorier samtidigt 
som teorierna sätts i praktiska sammanhang.  
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För djupintervjuerna användes Trost och Kylén. Trost är professor inom sociologi på Uppsala 
Universitet och har publicerat åtskilliga böcker och artiklar på flera olika språk från mitten av 
60-talet fram tills idag. Denna bok är den senast utgivna upplagan på svenska. Hans breda 
erfarenhet av forskning anser vi är grund för att hans bok är relevant och tillförlitlig. Motiven 
till användandet av Kylen för teorier kring djupintervjuer är densamma som ovan.   
 

2.7.2 Teoridel  

I studiens teoriavsnitt har vi använt litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har sökt efter 
remitterade och erkända författare så som Grönroos, Kotler, Porter, Vargo och Lusch. Alla 
dessa böcker, förutom Vargo och Lusch, plus Czinkota och Zeithaml är kurslitteratur vid 
Umeå Universitet vilket vi anser är grund nog för pålitlighet.  
 
Kotlers ”Principles of marketing” är kurslitteratur och Kotler anses vara grundaren till dagens 
marknadsföringsteorier. Porter är professor vid Harvad University och har publicerat 17 
böcker inom ämnet konkurrensstrategier och ekonomisk utveckling. Han är en av de ledande 
forskarna i världen inom ämnet. Boken vi använt publicerades första gången 1980 och är nu 
uppe i sin 11 upplaga vilket vi även anser visar på dess kvalité och aktualitet.  
 
Vi har använt tre olika böcker skrivna av Grönroos. Grönroos är den som idag är ledande 
inom tjänstemarknadsföringen och hans tre böcker behandlar just tjänstemarknadsföring, 
management och relationsmarknadsföring.  
 
Vargo och Lusch bok är baserad på deras prisbelönta artikel ”Evolving to a New Dominant 
Logic of Marketing”. Denna bok tar upp aktuella delar för vår studie exempelvis 
tjänstecentrering, kundorientering, relationsfokusering och den belyser även vikten av 
platsmarknadsföring. Gästförfattare i boken är bland annat Bittner, Grönroos, Ballantyne, 
Hunt och Kotler.  
 
Zeithaml ”Service Marketing” är en bok inriktad på tjänstemarknadsföring och publicerad 
nyligen. Medförfattare till boken är Bitner. Czinkota ”International Marketing” är även den 
nyligen publicerad. Om vi ser kritiskt på valet av böckerna valde vi dem på grund av 
lättillänglighet, att de varit våra kursböcker samt att vi redan var inlästa på dem.  

 

2.7.3 Artiklar och Internetkällor 

För att få erkänd, aktuell och granskad forskning valde vi att använda oss av artiklar i teorin 
som komplement till annan litteratur. Artiklarna av McDonald och Hunt som vi har refererat 
till fann vi under sökorden ”service marketing, brand, relation, students and non-profit”. 
Dessa sökord är relevanta för studien samt att ”student” och ”non-profit” smalnar av 
sökningen till endast ett fåtal artiklar. Detta anser vi visar på relevansen mellan artiklarna och 
studien. Anledningen till att vi valde McDonalds artikel beror av att den behandlar hur ett 
tjänstevarumärke ska byggas och profileras strategiskt. Artikeln hänvisar även till författare vi 
använt oss av i litteraturen exempelvis Grönroos, Bitner, Kotler och Zeithaml. Författaren 
Hunt har även som ovan nämnt gästskrivit i ”The Dominant Logic of Marketing” samt att hon 
har blivit publicerad med sina artiklar kring marknadsföring ett flertal gånger. Ämnet hennes 
artikel i första hand behandlar är kundens nytta med relationer samt även varumärkets 
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inverkan på image och uppfattning. Artikeln av Gwinner, Gremler och Bitner behandlar även 
denna relationens nytta för kunden i tjänstesektorn. Vi fann hänvisning till artikeln i Grönroos 
bok “Service management och marknadsföring”. Vi anser att dessa artiklar är relevanta då de 
behandlar kundnytta i relationer och varumärkets innebörd, vilket vår empiri kretsar kring.  
 
Lindeberg-Repos artikel skrevs tillsammans med Grönroos och artikeln behandlar innebörden 
av kommunikationen och relationens roll för kundens upplevda värde. Vi bedömer att artikeln 
bekräftar såväl de ovannämnda artiklarna samt litteraturens innehåll.  Även Grönroos belyser 
relevanta infallsvinklar i sin artikel som ligger i tiden för vår studie.                                                                     
 
Empiriska sekundärkällor så som Internetkällor som vi använt i inledningen kommer från 
organisationer, föreningar, stats- och regeringsinstanser och nyhetssidor. Vi har även nyttjat 
Internetsidan National Encyklopedin för att få fram etablerade definitioner på ord. Vi anser att 
stats- och regerings och Nationalencyklopedin är helt tillförlitliga då dessa inte är vinklade 
utan rent faktabaserade. Resterande sidor kan vara vinklade utifrån organisationers och 
föreningars agenda samt att nyhetssidor ofta vinklar information efter efterfrågan.   
 

2.8 Sanningskriterier  
För att bedöma tillförlitligheten i vår studie rannsakar vi utförandet av intervju och 
fokusgrupper i begreppen validitet och reliabilitet.  
 

2.8.1 Validitet 

Definition ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta” 
(www.ne.se validitet). Djupintervjuerna med US presidium anser vi innehar validitet, 
eftersom flertalet frågor blev besvarade på samma sätt av fyra olika respondenter. Detta 
skedde även i fokusgrupperna efter tre utförda intervjuer, vi ansåg oss ha uppnått mättnad i 
våra svar.   
  

2.8.2 Reliabilitet 

Definition ” pålitlighet hos uppmätta värden i ett experiment, vilket bekräftas genom att detta kan 
upprepas med likartat resultat” eller ”inom beteendevetenskaperna mått på ett tests precision. 
Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter” (www.ne.se reliabilitet). 
Pålitligheten i svaren vi fick anser vi som goda då respondenterna arbetar i kårverksamheten 
och har insikt i frågan om kårobligatoriets avskaffandes samt i hur de idag marknadsför sig.  
Vi bedömer även att svaren vi fått genom fokusgrupperna är pålitliga då respondenterna är 
studenter vid Umeå Universitet och medlemmar i US samt att respondenterna representerar 
alla fyra sektioner under US. Vårat val att begränsa oss till att endast intervjua studenter med 
liten eller ingen inblick i kårens verksamhet är grundat på att vi ville ha respondenter utan 
tidigare synpunkter om US verksamhet. Detta för att utfallen skulle bli så objektiva som 
möjligt. 
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3.Teoretisk referensram  
Här nedan redogör vi den teoretiska referensramen som ska belysa relevanta teorier kring 
kommunikation och marknadsföringskanaler. Vi har valt att disponera kapitlet utifrån dessa 
två huvudämnen.  
 

3.1 Kommunikation 
I detta kommunikationskapitel behandlar vi teorier ring tjänstemarknadsföring, 
relationsmarknadsföring, positionering samt varumärkes profilering.   
 

3.1.1 Tjänstemarknadsföring 

Enligt Grönroos relationsperspektiv ”fokus för marknadsföring är värdeskapande processer 
och inte värde genom skapandet av produkter” (Grönroos, 2000, sida 25) menar han att det 
krävs samarbete mellan företagen på markanden och kunderna. För att på så vis finna vad 
kunden vill ha och skapa produkter och tjänster utifrån deras behov istället för att försöka 
skapa ett behov. (Grönroos, 2000, sida 24-6)  
 
Detta betyder att en tjänst/produkt skapas utifrån ett företags affärsidé i syftet att tillfredställa 
ett behov på markanden. Skillnader mellan produkt och tjänst ligger först i att tjänster är 
immateriella; går inte att se eller ta på utan endast uppleva, till skillnad från en produkt som är 
materiell. (Kotler, et al, 2003, sida 7) Detta problem belyser Grönroos i det han säger ”En 
tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/eller 
fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörers system, och som utgör lösningen på 
kundens problem”. (Grönroos, 2002, sida 58) Konsekvenserna av en tjänsts immateriella 
tillstånd gör att tjänsten inte kan säljas eller upplevas utan en förmedlare, exempel på 
förmedlare är receptionister, kundtjänst och säljare. Kundtjänst i sig är en stödtjänst som 
utgörs av gratis tilläggstjänster i syfte att skapa mervärde för kunden samt differentierar 
tjänsten från konkurrenter. Exempel på detta är mintpastiller på hotell, fri väckning eller 
påminnelse mail inför läkarbesök. Tjänster har även de ett utvidgat erbjudande i form av (1) 
tillgänglighet av tjänsten (2) interaktion med tjänste företaget (3) kundens delaktighet. 
Tillgängligheten av tjänsten åsyftar öppettider, belägenhet av kontor eller butik, personalens 
kunskap, exteriör- och interiördesign samt informationsteknologi. Kundens delaktighet ligger 
i vad kunder förväntar sig behöva göra för att tillskansa sig tjänsten. Dessa tre steg är viktiga 
att ta i beaktning i utformandet av tjänsten, detta för att inge kunden med kunskapen om vad 
tjänsten är. (Grönroos, 2004, sida 184-8) 
 
Tjänster skiljer sig även i produktionsavseendet då tjänster produceras parallellt med att de 
konsumeras; processkonsumtion. Vad figuren nedan synliggör är svårigheten i att 
marknadsföra en tjänst då marknadsföringen inte ligger mellan produktion och konsumtion. 
(Grönroos, 2002, sida 64) Marknadsföringen för tjänster kan inte enligt Grönroos ses som en 
separat funktion utan är en kontinuerlig process genom hela processkonsumtionen (Grönroos, 
2004a, sida 100).  
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Figur 3. ” Processkonsumtion”, Grönroos, 2004, sida 64 

 
I att tjänsten produceras och konsumeras parallellt blir kunden medproducent i tjänsten 
(Grönroos, 1998, sida 46-50). Produktionen av tjänster sker i samarbete mellan kund och 
företag, vilket gör att en tjänsts värde och kvalitet starkt är korrelerade med produktionen. 
(Grönroos, 2000, sida 246-51) Att marknadsföringen är inbäddad på detta sätt i produktion 
och konsumtion gör att skapandet av relationer och interaktion med kund är avgörande för 
kundnöjdheten. Kundnöjdheten beror av hur väl processkonsumtionen fungerar i företaget och 
i hur väl företaget uppfyller den utlovade kvalité i tjänsten. (Grönroos, 2001, sida 55) Det är 
ingen nyhet att vi idag lever i ett dominerande tjänstesamhälle och att tjänster blir allt 
vanligare och har utvecklats till ett konkurrensmedel. Det är därför mycket viktigt med 
marknadsföringen av en tjänst att företagen inte lovar för mycket. Företagen måste komma 
ihåg att det som kunden uppfattar i markandsföringen är vad kunden förväntar sig. (Zeithaml, 
et al, 2006, sida 12-5) Därför är det viktigt att det ett företag utlovar om sin tjänst/produkt i 
marknadsföringen uppfylls av de anställda. Detta samband syns tydligt i Grönroos 
tjänstemarknadsföringstriangel.  
 
  

 
Figur 4.” Tjänstemarknadsföringstriangel”, Grönroos, 2004, sida 67 

      
   
 
I tjänstetriangeln som är synliggjord ovan är företaget de som marknadsför tjänsten ut mot 
kund. Det kunden uppfattar av tjänsteerbjudandet i marknadsföringen måste hållas av 
företagets personal. Personalen i sin tur är beroende av att företaget har givit dem de 
kunskaper och verktyg de behöver för att kunna tillfredställa förväntningar hos kunden. Om 
inte personalen håller vad företaget lovat blir kunden missnöjd med tjänsten.  Detta betyder att 
kundens tillfredställelse i tjänsten är beroende av hur väl marknadsföringen och 
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kommunikationen fungerade internt. Det Grönroos vill belysa genom tringeln är att företaget 
och personalen är marknadsförare och att dessa två måste vara synkroniserade för att kunden 
ska bli nöjd med tjänsten. (Grönroos, 2001, sida 55) Han menar att om ett företaget i 
slutändan inte har en nöjd kund var arbetet från idé till försäljning förgäves (Grönroos, 2004, 
sida 401). Vikten av en nöjd kund poängteras även av Zeithaml som menar att då 
tillfredställelse med en tjänste sker omedelbart är speciellt viktigt, då en tjänst inte kan 
utvärderas eller repareras i samma utsträckning som en produkt (Zeithaml, 2006, sida 491). 
 
I processen att tillfredställa kundens förväntningar och skapandet av en god relation är det 
viktigt att se och anpassa marknadsföringen utifrån kundens livscykel och dess tre stadier. 
Grönroos presenterar dessa tre stadier nedan i marknadsföringens Trestegsmodell.    
 

 
   Figur 5. ”Trestegsmodell”, Grönroos, 2004, sida 278 

 
Komplexiteten i att skapa kundrelationer består i att alla tre faser måste planeras och 
genomföras väl i varje steg. Det är lätt att under cykelns gång förlora kunder på grund av 
bristande underhåll i relationen då företaget inte har insikt i kundens stadium i livscykeln. 
Långsiktigt kostar detta företaget mer då de måste börja om på nytt med nya kunder, 
dessutom riskerar företaget att dåliga rykten sprids kring deras verksamhet. (Grönroos, 2004, 
sida 279)  
 

3.1.2 Relationsmarkandsföring  

Enligt Grönroos handlar ”tjänster i grund och botten om relationer” i det fall kunden är nöjd 
med tjänsten kan en längre relation skapas. Detta leder oss fram till hur företag ska sköta 
relationer med sina nuvarande och framtida kunder, vilket är grunden i 
Relationsmarknadsföring. (Grönroos, 2004, sida 19) Relationsmarknadsföring är en 
affärsstrategi som handlar om är att skapa, underhålla och uppmuntra goda relationer med 
kunder och aktieägare. Det är inte längre endast ett verktyg för att marknadsföra en 
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tjänst/produkt. Det syftar främst till att underhålla och bevara redan påbörjade kundrelationer 
snarare än att skapa och dra till sig nya. Istället för att i traditionell marknadsföring fånga så 
många kunder som möjligt till att konsumera företagets tjänster/produkter syftar 
relationsmarknadsföring till att få den enskilde kunden att köpa företagets tjänster/produkter. 
(Grönroos, 2000, sida 20-2) Relationsmarknadsföring är speciellt viktigt när det handlar om 
tjänster mycket på grund av den immateriella faktorn som kan skapa svårigheter; att 
marknadsföra något som inte går att ta på eller se, och dels att fånga lojala återkommande 
kunder. (Grönroos, 2000, sida 22) Den största svårigheten för företagen med att uppnå 
relation med kunder är att kunder själva måste känna att de existerar en relation med 
företaget. Relationen måste förtjänas av företaget genom samspel, interaktion och 
kommunikation i utbytet av varor, tjänster, information och administrativa rutiner.  (Grönroos, 
2004, sida 45-6)  
 
För att relationsmarkandsföring ska lyckas bör marknadsinsatserna kombineras för att stödja 
det fokus som ligger på skapandet av relationer mellan kund och företag. Marknadsinsatserna 
ska även fungera som en tvåvägskommunikation mellan företaget och kundens behov och 
önskemål. Tvåvägskommunikationen fungerar även som en förtroendeingivande process, i de 
fall kunden känner att dess åsikter tas i beaktning. I de fall företaget inte använder sig av 
informationen från kunderna eller i de fall kunderna inte ger information finns det endast en 
envägskommunikation ingen dialog. (Grönroos, 2004a, sida 102-3) Dialogen är porten till 
relationsförbättring och det är här som förståelse mellan parterna uppkommer (Lindeberg-
Repo, 2004, sida 237). 
 
Varför vill företag ha relationer med kunder?  
Valet för företag att ingå i relationer med sina kunder ligger i att skaffa sig en starkare 
strategisk position på marknaden. De lyckas med detta om de skapar förtroende genom löften, 
samarbete, engagemang, kommunikation och delade värderingar. (Hunt, 2006, sida 7-9) 
Möjligheten företag har i att bedriva och utveckla kundrelationer har ökat de senaste åren i 
och med att dator och Internet användandet ökat. (Grönroos, 2000, sida 31) Internet och 
informationstekniken gör det lättare för företagen idag att dels underhålla befintliga 
kundkontakter men även att skapa nya tilläggstjänster för att underlätta befintliga kunders 
interaktion med köpta tjänster.  Detta är ett gemensamt värdeskapande för både kund och 
företagen. (Grönroos, 2004, sida 22) Det är i stort sätt hela företaget som är inblandad i 
relationen med kunden vilket Grönroos synliggjort ovan i relationspyramiden. Eftersom 
pyramiden är grundad i en dialog mellan företaget, företagets personal och kunden kan det 
leda fram till utvecklandet av exempelvis nya, specialtillverkade tjänster/produkter. På så vis 
kan företaget skapa lojala kunder, vilket gör att företagets intäkter ökar, samtidigt som 
kostnaderna för marknadsföringen minskar. (Kotler, et al, 2002, sida 406) I gengäld måste 
dock företagen tänka på att de är lojala mot kunden och ser kunden som en samarbetspartner i 
marknadsföring av tjänsten. Det går inte längre att se kunden som en motståndare; ett objekt 
att sälja mot utan istället sälja för. (Grönroos, 2004, sida 46) 
 
Som ovan nämnt har marknadsföringen utvecklats från att vara fokuserad på enstaka, 
tillfälliga affärsuppgörelser till att idag vara mer inriktad på långsiktiga relationsnätverk. 
(Kotler, et al, 2002, sida 406) Precis som andra relationer tenderar kundrelationer att 
förändras över tiden. Forskare menar att det finns fyra nivåer av kundrelationer som utformas 
mellan kund och företag. Dessa nivåer utvecklas från en såkallad främmande relation till 
bekantskap till vänskap för att senare övergå till partnerskap.  
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• Den främmande relationen beskriver en kund som aldrig haft eller haft minimal 
interaktion med ett företags tjänster/produkter. Det kan även vara kunder som handlar av 
konkurrenter. Det existerar ingen typ av relation på det här planet. Företaget bör därför 
fokusera på att fånga uppmärksamhet och påbörja kommunikation med kunden för att 
förhoppningsvis skapa ett intresse.  

• När företaget fångat kundens intresse och uppmärksamhet har det utvecklats en 
bekantskap. I detta skede gäller det för företagen att skapa en nöjd kund och visa på 
fördelarna med tjänsten/produkten i förhållande till konkurrenternas liknande 
erbjudanden. 

• Så länge kunden fortsätter att köpa ett företags tjänster/produkter kan företaget bemöta 
kundens önskan och behov mer och mer. Det är början på en såkallad vänskap och bättre 
dialog mellan kund och säljare/företag förekommer. På denna nivå kan även 
skräddarsydda alternativ uppkomma för att bevara kundens intresse. En central uppgift är 
att bevara och underhålla denna kundrelation.  

• Allt eftersom kunden har kontinuerlig kontakt med ett företag utvecklas relationen till 
partnerskap mellan kunden och företaget. Förtroendet för tjänsten/produkten ökar och 
oftast erbjuds skräddarsydda alternativ till kunden. Ledtråden för företag att framgångsrikt 
hantera partnerrelationer med sina kunder är att behandla kunden som en individ och se 
till dennes behov bättre än vad konkurrenterna kan. Lyckas företaget med detta bevarar 
man en lojal kund. (Zeithaml, et al, 2006, sida 177-82) 

Ovan förutsätter att kunden vill ha en relation med företaget. De fyra punkterna beskriver hur 
företaget ska arbeta för att utveckla och underhålla kundrelationer. Är inte kundrelationen 
frivillig poängterar Lindberg-Repo i sin artikel ”Conceptualising Communications Strategy 
from a Relational Perspective” att denna relation är den svagaste som kunden ofta vill ta sig 
ur. Den starkaste relationen är den frivilliga. (Lindberg-Repo, 2004, sida 235) 

Varför vill kunder ha relationer med företag?  
Att skapa, underhålla och bevara kunder är lönsamt både för kunden och för företaget 
(Grönroos, 2004a, sida 99). Genom att ha en kontinuerlig kontakt med ett företag vet kunden 
vad han/hon kan vänta sig av en tjänst/produkt. (Kotler, et al, 2002, sida 406) Att denna 
kontinuerliga kontakt har inverkan på kundens förväntningar bekräftar Grönroos i artikeln 
”The Relationship Marketing Process”. Han menar här att den kontinuerliga kontakten även 
kan ha inverkning på kundens uppfattning om köp risken, produktsäkerheten och förtroendet 
till företaget. (Grönroos, 2004a, sida 99) I en undersökning av Gwinner, Gremler och Bitner 
visar de på tre fördelar varför en kund vill ha en kontinuerlig relation med ett företag. 
 
• Säkerhet: minskad oro, förtroende för leverantören, känslan att kunna lita på leverantören 
• Sociala fördelar: man blir igenkänd av personalen, kunden känner personalen, man blir 

vän med personalen 
• Särskilda förmåner: extratjänster, special priser, högprioriterad kund (Gwinner, et al, 

1998, sida 101-14) 
 
En övrig anledning till varför en kund vill inleda en relation med ett företag kan vara 
företagets position, image och värderingar på marknaden (Hunt, et al, 2006, sida 6). I denna 
artikel ”The Explanatory Foundations of Relationship Marketing Theory” av Hunt lyfts Vargo 
och Lusch tankar kring kundens nytta av relationer. De anser att i likhet med företaget drar 
kunden nytta av relationen då den skapar tvåvägskommunikation, vilket kan leda till mer 
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skräddarsydda tjänsteerbjudanden (Hunt, et al. 2006, sida 6) Nyttan och värdet för kunden 
belyser även Lindberg-Repo i sin artikel. Det uppstår genom medproducerandet av tjänsten 
samt över tid då relationen utvecklas och förstärks. Värdet kunden får ut av tjänsten ligger till 
grund för om det ska ske ett återköp och/eller en relation till varumärket. (Lindberg-Repo, 
2004, sida 234) 
 
 
 
 
 

3.1.3 Positionering och differentiering 

Hur, var och på vilket sätt företag marknadsför sig är grundat på hur de vill vara positionerade 
i kundernas medvetande. (Kotler, et al, 2002, sida 355-8) För att ett företag ska lyckas med att 
positionera sig och skapa kundrelationer krävs det att de löften företaget ger genom den 
externa marknadsföringen hålls av företagets personal, teknik och kunskap. Detta synliggörs 
återigen i Grönroos tjänstemarknadsföringstriangel. (Grönroos, 2004, sida 67) 
Utöver företagens sätt att infria löftena ovan börjar processen med en positioneringsstrategi. 
Att erbjuda en tjänst/produkt kräver en genomtänkt positioneringsstrategi. Sju punkter är 
viktiga för företag att ta hänsyn till i utformandet av positioneringsstrategi (1) det ska finnas 
en tillräckligt stor målgrupp (2) tjänsten/produkten bör vara unik eller säregen (3) denna 
produkt ger mer i förhållande till liknande tjänster/produkter (4) den är kommunikativ och 
synlig för köpare (5) svår att kopiera (6) den tänka målgruppen har ekonomiska möjligheter 
att köpa tjänsten/produkten (7) vinstdrivande och realistisk att producera. Det viktiga i denna 
strategi är dock att reda ut vad som differentierar tjänsten/produkten från dess konkurrenters. 
(Lewis, 1997, sida 156) Därför bör ett företags positioneringsstrategi börja med differentiering 
av tjänsten/produkten från konkurrenter på marknaden. Företaget upprättar klara riktlinjer på 
hur och varför man skiljer sig åt gentemot liknande tjänster/produkter. (Kotler, et al, 2002, 
355-358) 
Detta arbete utförs i syfte att stärka konsumentens preferens för företagets tjänst/produkt. 
Enligt Kotler kan ett företag differentiera sig efter den fysiska produkten, tjänsten, 
professionell personal, image och symboler exempelvis varumärke. (Kotler, et al, 2002, sida 
360-4) I differentiering av en tjänst är det viktigt att kombinationen av de ovan nämnda 
faktorerna korrelerar för att särskilja tjänsten. (Grönroos, 2001, sida 7) Genom att skapa en 
servicescape som är anpassad till kundsegmentet med färger, ljussättning, musik och möbler 
kan företag sätta sin egen prägel på deras tjänster/produkter. (Zeithaml, et al, 2006, sida 325) 
Prissättning på tjänst/produkt är inte ett bra konkurrensmedel i avseendet att vinna 
marknadsandelar dock är det en viktig aspekt att anpassa mot det tänkta kundsegmentet. 
Prissättning är ett strategiskt val som bör matcha affärsidén, marknadssegmentet, varumärket 
samt positioneringen. (Grönroos, 2001, sida 7) 
 

3.1.4 Varumärkes profilering  

Definition av varumärke ”Varumärke är ett kännetecken en näringsidkare använder för att 
särskilja de varor eller tjänster som han/hon tillhandahåller från andras varor eller tjänster. 
Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt 
och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image och 
goodwill” ( www.ne.se) 
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Varumärke har sedan länge varit uppmärksammat och ett viktigt verktyg inom 
marknadsföring. Ett varumärke är en typ av kommunikationsstrategi använt av företagen för 
att nå ut till kunden med budskapet om vad företaget är och står för (Vargo, et al, 2006, sida 
99). Varumärket har utvecklats under flera århundraden men under det senaste årtionden har 
fokus skiftat från produktvarumärke till skapandet av tjänstevarumärken, vilket är viktigt för 
tjänsteföretag att koncentrera sig på. (Grönroos, 2000, sida 287- 8) 
I att försvara marknadsandelar och positioner är varumärket ett strategiskt verktyg. 
Varumärket hjälper till att positionerna en specifik tjänst/produkt för att göra kunden 
uppmärksam på vad som skiljer dessa tjänster/varor gentemot andra konkurrenter på 
marknaden. Konsumenterna väljer tjänster/produkter som ger störst värde. Därför är det 
viktigt för företag att tidigt förstå och arbeta efter de tänkta kundernas behov och efterfrågan 
bättre än de existerande konkurrenterna. En simpel sak som att bestämma ett namn på ett 
varumärke kan ha stora fördelar/konsekvenser för ett företags publika kännedom och 
framgång. Konsumenten ser ofta varumärket som en viktig del av produkten. (Kotler, et al, 
2002, sida 469-70) Varumärket ska förmedla vad det är för tjänst/produkt, vad det inte är för 
någonting, varför tjänsten/produkten är unik, varför den är bättre än någon liknande 
tjänst/produkt och framför allt varför kunden ska köpa just denna tjänst/produkt. (Gilbert & 
Churchill, 2005, sida 67)  
 
 
Ett varumärke innefattar fyra betydelsenivåer: 

• Ett varumärke påminner först och främst om olika egenskaper 
• Konsumenten köper en tjänst/produkt på grund av de fördelar och förmåner som finns 

med den. Därför måste tjänstens/produktens egenskaper omvandlas till funktionella och 
känslomässiga fördelar.  

• Ett varumärke talar även för vad köparen värdesätter, exempelvis ett professionellt och 
säkert utförande av en tjänst.  

• Ett varumärke speglar även en personlighet.  

Dessa betydelsenivåer betonar att företag inte bara ska fokusera på ett passande namn på 
tjänsten/produkten utan även vad varumärket speglar. Rätt val av varumärke kan även skapa 
mervärde till en tjänst, konsumenten köper tjänsten på grund av ett välkänt och bra 
varumärke. Företagen måste noga arbeta igenom varumärket med dessa faktorer i fokus och 
utifrån de skapa det perfekta varumärket. (Kotler, et al, 2002, sida 470) Det perfekta 
varumärket ska representera den image företaget vill att kunden ska associerar företaget med. 
Det är givetvis inte alltid så att kunden associerar vad företaget vill att den ska tänka och 
känna, men kundens uppfattning och förväntning på företaget är ofrånkomlig och speglar 
företagets image. Den image ett företag har kan både fungera som ett positivt och negativt 
filter där kundens tillfredställelse av tjänsten färgas. (Grönroos, 2004, sida 323-7) I artikel 
”Corporate Marketing and Service Brands” av De Chernatony och McDonald bekräftas detta 
samt att de även lyfter fram vikten av att företagets personal associerar rätt kring företagets 
varumärke. Detta för att deras association reflekterar kundens perception av företaget och 
tjänsten. Artikeln och resonemangen i Grönroos böcker kommer fram till samma sak att 
relationer är grunden till framgång och att företagets image måste delas av alla inom företaget 
inte bara ledningen för att åstadkomma en bra relation. (McDonald, 2001, sida 339) I en 
utsträckning av detta resonerar Grönroos för den inverkan företagets marknadsföring har på 
dess image och därigenom varumärket (Grönroos, 2004, sida 190). Sammanfattningsvis 
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diskuterar Maklan och Knox i Lindberg-Repos artikel att varumärkets värde i sig är starkt 
relaterad till kundens upplevda värde av tjänsten. (Lindberg-Repo, 2004, sida 233)  
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3.2 Marknadsföringskanaler 
I detta kapitel behandlar vi teorier kring promotion, word-of-mouth samt plats-placering. 
 

3.2.1 Promotion  

Promotion är ett företags externa marknadsföring genom vilken de ger explicita och implicita 
löften till kunden. (Grönroos, 2004, sida 410-1) De explicita löftena signaleras ut via 
ordagrann reklam och personalens information. De implicita löftena skapas i kundens sinne 
utifrån förväntningar som byggs upp av exempelvis priset och varumärke på tjänsten som 
indikerar högre eller lägre kvalité. (Zeithaml, et al, 2006, sida 94) 
 
Det är inte hållbart i längden för ett företag att endast erbjuda och sälja en bra tjänst/produkt 
till ett attraktivt pris på affärsmarknaden. Det krävs att ett företag skickligt når ut med sitt 
budskap till rätt kundsegment för att bli vinstdrivande och konkurrenskraftiga. Promotion 
används för kommunikation mellan företag och kund om befintliga och nya 
tjänster/produkter. (Kotler, et al, 2002, sida 623) Promotion består av ett antal mediakanaler 
så som annonsering, personlig försäljning, eventmarknadsföring, public relations (PR), 
mailreklam, mässor/visningar/utställningar, sponsring. (Ziethaml et al. 2006, sida 497-500) I 
den mån ett företag redan har en befintlig relation med kunden är inte den traditionella 
marknadsföringen ovan lika relevant i förhållande till relationsmarknadsföringen. Det är 
istället interaktionen mellan företag och kund som är avgörande i förmedling av tjänster och 
personliga kontakter. (Grönroos, 2004, sida 416-7) Kommunikationen som sker I 
förmedlingen och kontakten kan ha större inverkan på kunden än den traditionella 
marknadsföringsinsatsen (Grönroos, 2004, sida 102).  
 
• Reklam är opersonlig och är avsedd att övertyga och informera konsumenter om en idé, 

tjänst eller produkt. Reklam kan ske via tidningar, tidskrifter, TV, radio och anslagstavlor. 
(Kotler, et al, 2002, sida 624-7). Med denna typ av reklam når företagen ut till en stor 
kundmassa eller en specifik kundgrupp och är ett kostnadeffektivt verktyg när det slås ut 
på den stora massan som nås. Det är skillnad på hur ett företag framgångsrikt marknadsför 
en produkt eller en tjänst. Reklam försvåras för både marknadsföraren och konsumenten 
när det handlar om en tjänst eftersom en tjänst är immateriell och inte går att ta på. 
(Zeithaml, et al, 2006, sida 497)  

• Personlig försäljning är ett annat verktyg att marknadsföra tjänster/produkter. Denna 
mediakanalen innebär en muntlig dialog mellan en professionell försäljare och en 
potentiell kund. Personlig försäljning fokuserar på att informera, påminna och övertyga 
kunden om att köpa av företaget, det skapar goda kundrelationer. Den här strategin är 
kostsam och kräver tid men är mycket effektiv om den utnyttjas väl av professionell 
personal.  

• Säljfrämjande åtgärder är kortsiktiga opersonliga reklamaktiviteter som företag och 
organisationer använder sig av för att exempelvis öka sin försäljningen av en specifik 
tjänst/produkt. (Kotler, et al, 2002, sida 626) Sales promotion varierar från olika typer av 
rabattkuponger, ”köp två – betala för en”, prisavdrag, poängsystem, medlemskort till 
demoverksamhet och provsmakning när det gäller matprodukter. Dessa reklamkampanjer 
handlar till stor del om att agera och påverka kunderna till att konsumera just denna 
tjänst/produkt, inte att överösa kunderna med information. (Zeithaml, et al, 2006, sida 
497)  
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• Publicitet (PR) är en kort och långsiktig mediakanal där syftet är att skapa och bevara 
positiva och fördelaktiga relationer mellan företag, nyckelpersoner och kunder. Publicitet 
innebär att upplysa och sprida information om ett företag genom en tredje 
kommunikationskanal, exempelvis tidningar och nyhetsprogram. (Zeithaml, et al, 2006, 
sida 498) 

• Med det ökade teknikanvändandet når företag och organisationer ut med mängder av 
reklam till särskilda kundgrupper via mail och telefoner. Denna mediakanal syftar till att 
skapa en direkt dialog mellan företaget och kunden där kunden genast kan svara om 
han/hon är intresserad av tjänsten/produkten snarare än masskommunikation. (Zeithaml, et 
al, 2006, sida 499-500)  

• Mässor/Visningar är en utmärkt mediakanal för att skapa nya kundkontakter och 
underhålla de tidigare påbörjade. På en mässa kan ett företag demonstrera, informera och 
låta kunderna interagera direkt med tjänsten/produkten på plats. Detta underlättar och 
innebär att företaget i sin tur har möjligheten att omgående påverka, influera och utvärdera 
hur kunderna upplever tjänsten/produkten.  (Czinkota, 2007, sida 402-5) 

• Sponsring innebär att ett företag betalar för att få synas med deras varumärke under 
exempelvis ett specifikt event. (Czinkota, 2007, sida 402-5)  

 
Reklam uppfattas inte på samma vis av konsumenter. Detta pendlar från person till person och 
är påverkat av många faktorer som en marknadsförare inte kan styra över. Faktorer som 
kultur, uppväxt, språk, religion spelar in. En marknadsförare kan endast styra över det 
”kodade” meddelandet som företaget sänder genom de olika mediakanalerna inte över vad 
som mottagaren, i det här faller kunderna, påverkas av. (Kotler, 2002, sida 632) En intressant 
aspekt från Vargo och Lusch är att ”ett företags kunder, inte marknadsavdelningen, 
bestämmer vilka av företagets resurser och aktiviteter som är marknadsresurser och 
aktiviteter”. Det Vargo och Lusch poängterar är sambandet mellan effektiva marknadsinsatser 
och förståelse för kundens behov. Exempelvis kan en väl fungerande kundsupport vara en 
bättre marknadsföringsinsats än en intensiv affischeringsinsats. (Vargo & Lusch, 2006, sida 
358)    
 

3.2.2 Word – of – mouth 

Word-of-mouth är informationsutbyte mellan konsumenter om ett företags tjänst/produkt 
kvalité. Detta utbyte används i informationsstadiet kring en tjänst/produkt då konsumenten 
söker efter personliga och opersonliga källor för att utvärdera vilken tjänst/produkt som är 
mest tillfredställande. I informationssökandet litar konsumenter i större grad till word-of-
mouth kring tjänster/produkter. (Zeithaml, et al, 2006, sida 55) Word-of-mouth har en stor 
inverkan på hur kundens förväntningar på företaget ser ut och är speciellt viktig när det rör 
tjänster, eftersom en tjänst produceras och konsumeras samtidigt. I att produktion/konsumtion 
och löfte/infriande av löfte går hand i hand påverkas utfallet av en tjänst i stor grad av 
förväntningen av tjänsten. Denna förväntning skapas i stor utsträckning av andras erfarenheter 
av tjänsten. (Grönroos, 2001, sida 269) Vi anser att företag ska vara medvetna om de positiva 
och negativa aspekterna av word-of-mouth. Vi bedömer att det endast är genom nöjda kunder 
som positiv word-of-mouth sprids medan de mindre nöjda eller missnöjda kunder sprider 
större kvantitet av negativ word-of-mouth. Konsekvenserna av detta är att företagets image 
kan förstöras, det beror dock helt på hur företaget hanterar situationen och hur väl förberedd 
företaget är i själva processkonsumtionen.  
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3.2.3 Plats och placering 

För att promotion ska vara effektiv krävs att valet av plats och placering är väl genomtänkta 
för att reflektera rätt syn på företaget. ”Marknadsaktiviteter måste ta plats där kunden är och 
där kunden blir influerad av dem” för tjänster är denna plats konsumtionsprocessen där 
företaget möter sina kunder och har möjligheten att påverka dem. Företag bör se dessa platser 
inte bara som exempelvis betalningstillfällen utan i all interaktion mellan dem och kunden. 
(Vargo & Lusch, 2006, sida 357-8) Plats betraktas även som en aktivitet ett företag eller en 
organisation använder sig av för att göra tjänsten/produkten både märkbar och tillgänglig för 
kundgruppen. Exempel på plats kan vara valet av marknads- och distributionskanaler även 
lokaliseringen av vart tjänsten/produkten ska disponeras och synas. (Kotler, 2002, sida 738) 
 
Företag och organisationer som har en ”beroende av varandra” ställning kan bilda en 
distributionskanal för att tillsammans göra en tjänst/produkt tillgänglig för användning på 
marknaden exempelvis bokningskontor, affärer och kundtjänst. En distributions kanal 
involverar alltså alla de företag och organisationer som tjänsten/produkten passerar innan den 
når markanden. (Kotler, 2002, sida 740-1) Valet av distributionskanaler reflekterar företagets 
image och därigenom hur kunden uppfattar företaget (Zeithaml, et al. 2006, sida 443) Likväl 
har utformningen av exteriören och interiören samt flytet i lokalen stor inverkan på kunden. 
Färger, möbler, ljussättning, lokalens planering, tillgänglighet och logotyp är några av de 
faktorer som reflekterar företagets image och kan ha inflytande på kundens slutliga åsikt om 
företaget. (Zeithaml, et al, 2006, sida 317-20) Att ta dessa faktorer i beaktning i inredning och 
placering är en strategisk åtgärd som om det lyckas får kunden att reflektera rätt känsla och 
åsikt kring företaget (Zeithaml, et al, 2006, sida 322-7)  
 

3.3 Sammanfattning av centrala teorier  
Centrala teorier läsaren bör ha med sig genom arbetet är följande. ”Fokus för marknadsföring 
är värdeskapande processer och inte värde genom skapandet av produkter” (Grönroos, 2000, 
sida 25) samt att ”tjänster i grund och botten handlar om relationer” (Grönroos, 2004, sida 
19).   
Relationer är en del av de värdeskapande processerna likaså är företagets varumärke. 
Varumärket i sig är starkt korrelerat till kundernas upplevda värde av tjänsten. (Lindberg-
Repo, 2004, sida 233) 
För en effektiv marknadsföringsinsats krävs förståelse för kundens behov, vad de värdesätter 
och finna de tillfällen där kunden bäst influeras. Det är viktigt för företag att ta vara på 
tillfällen då de integrerar och möter sina kunder. I dessa möten har de möjligheten att påverka 
kunderna och skapa en tvåvägskommunikation. (Vargo & Lusch, 2006, sida 358)  
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4. Empiri  
Här nedan följer en sammanfattning av de fyra intervjuerna med Umeå Studentkårs styrelse 
samt de fyra fokusgrupperna. Vi har delat in utfallen efter det övergripande tema i intervju- 
och fokusgruppsfrågorna. Till att börja med har vi lagt en introduktion till Umeå Studentkårs 
verksamhet för att underlätta förståelsen för läsare.  
 

4.1 Bakgrund Umeå Studentkår 
Kårobligatoriet är idag en ofrånkomlig avgift för alla studenter som blir antagen till att studera 
vid Umeå Universitet. Avgift betalas av studenterna för att få rättigheter att skriva 
examinationer och få ut betyg. Avgiften går till Umeå Studentkårs; US verksamhet som 
innefattar utbildningsbevakning, studiesocial verksamhet, kommunikation och information.  
Alla studentorganisationerna är demokratiskt uppbyggda och är styrt av förtroendeutvalda 
studenter. US medlemmar väljer årligen en partipolitiskt bunden styrelse bestående av fem 
studenter som är helarvoderade för att arbeta med att främja sina medlemmars studier. US är 
även en ideell organisation ”sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 
gemensamma ideella strävande och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen” 
(www.ne.se).  
 
Umeå Studentkår grundades den 16 april 1959 och kallades innan dess för Medicinska 
föreningen och bestod av ett hundratal tandläkarstudenter. Med sina snart 40 år är US den 
äldsta studentkåren vid Umeå Universitet och en av de äldsta studentkårerna i Sverige. Från 
att haft ett hundratal medlemmar har US idag vuxit till att bestå av cirka tolvtusen medlemmar 
från tre fakulteter; Samhällsvetenskapliga-, Humanistiska- och Lärarfakluteten. 
(www.umeastudentkar.se) Umeå Studentkårs huvuduppgift är lagstadgad och lyder "En 
studerandekår skall ha till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har 
sammanhang med studierna" (Förordning (1983:18)). Detta medför att US viktigaste 
verksamhets del är att bevaka utbildningskvalitén för sina medlemmar. För att säkerställa 
utbildningsnivån har US arvoderade utbildningsbevakare både på central och sektionsnivå. 
Till dessa kan studenter vända sig om det råder felaktigheter eller konflikter i deras 
kurser/studier. De arbetar även med att hjälpa studentföreningar att bygga upp sin verksamhet. 
För att komplettera utbildningsbevakningen arbetar US även med studiesociala aktiviteter 
samt kommunikation/externa relationer. De studiesociala aktiviteterna US arbetar med för att 
höja studiekvalitén är studiemedel och CSN, campusmiljö, försäkringar, bostäder och 
jämställdhet. Dessutom arbetar de för att ge sina medlemmar chansen att knyta kontakter med 
näringslivet och blivande arbetsgivare under sin utbildning. Detta görs genom annonsering av 
företagsaktiviteter och platsannonser. US erbjuder även forumet Arbetslivscentrum där 
studenter kan söka extrajobb, examensarbeten eller information om företag och 
arbetsmarkanden. (www.umeastudentkar.se) US samarbetar även med Uminova Innovations 
som arbetar med ”etablering av nya och utveckling av befintliga företag baserat på 
projektidéer som kommer från universitets- och sjukhusmiljöer samt från näringslivet och 
samhället i övrigt där projektidén har viss innovationshöjd”, detta för att främja 
entreprenörsandan hos sina medlemmar (www.uminova.se).  
 
Mediakanaler US använder för att informera och komma i kontakt med sina medlemmar är 
först och främst deras hemsida www.umeastudentkar.se. Här finns all relevant information 
om kontaktpersoner, aktiviteter, protokoll och generell information om US verksamhet. Sedan 
1960 har US givit ut tidningen Vertex till sina medlemmar. Tidningen behandlar aktuella och 
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relevanta utbildning, studie och arbetslivsfrågor samt campus och kulturnyheter. US ger ut ett 
nyhetsbrev; E-kårren, en gång i månaden och behandlar vad som händer i studentvärlden, på 
Umeå Universitetscampus och frågor rörande högre utbildning. (www.umeastudentkar.se)  
 

4.2 Umeå Studentkårs Presidium  
 

4.2.1 Bakgrund  

De fyra intervjuerna genomfördes med Erika Efternamn, Joakim Efternamn, Mattias 
Efternamn och Rikard Efternamn. Erika är studiesocialt- och jämlikhetsansvarig vilket 
innebär att hon arbetar för studenternas arbetsmiljö, bland annat boendeförhållanden och 
föreningsliv. Joakim Berglund är ordförande och arbetar med den löpande ekonomin med 
kansliet, arbetsledningen, uppföljandet av verksamhetsplanen, svarar mot rektor och 
universitetsstyrelsen samt externa intressenter. Mattias Biström-Risslén arbetar med politik 
och utbildningsfrågor som innebär att hålla sig underättad om vad som händer i landet, på 
olika utbildningar. Han bedriver politiska frågor här på campusområdet och försöker påverka 
universitetet åt ett håll som studenterna drar nytta av. Utbildningsbevakning handlar om att 
dels hjälpa studenter som hamnat i problem men även att arbeta med förebyggandet åtgärder 
för att problem inte ska uppstå för studenter. Rikard Lähdekorpi är information och 
kommunikationsansvarig. Han arbetar med bland annat nyhetsbrevet, intern kommunikation, 
anslagstavlor, underhåll av affischer, affischer på toaletterna, bokbord, hemsidan, US layout 
och terminsutskick. Sammanfattningsvis är hans uppgift identitetsskapande åtgärder mellan 
kåren och medlemmarna. 
 
Deras arbetsuppgifter varierar men alla arbetar i studiefrämjande syfte för studenterna på 
Umeå Universitet. US medlemmar är studenter vid sektionerna Humsek (humanister), Samsek 
(polmag, jurister, samhällsvetare), Betsek (beteendevetare), HHUS (ekonomer) och UMPE 
(lärare).  
 
De intervjuades uppfattning om vad US medlemmar förväntar sig för tjänster och av deras 
tjänster är främst utbildningsbevakning samt hjälp i problemsituationer mellan studenter, 
lärare och universitetet. Erika ser kåren som en oberoende part, en typ av fackförening för 
studenterna. Joakim menar att kårhusverksamhet, så som Corona, är viktigt för många 
studenter och som saknas idag. Mattias däremot bedömer att förväntningarna från studenterna 
inte är höga på kåren utan förväntningarna läggs istället på programföreningarna, vilket i 
slutändan blir kårens ansvar. Rickard nämner generell prissänkning som exempelvis rabatter 
och sänkt lokaltrafik.  
 

4.2.2 Kommunikation  

Det råder skilda meningar om hur kommunikationen mellan kåren och medlemmarna 
fungerar. Majoriteten av presidiet anser att kommunikationen mellan kåren och studenterna är 
bristfällig och ineffektiv. Dock bedömer Rickard att kommunikationen mellan kåren och 
sektionerna fungerar väl men att informationen inte når ut till studenterna effektivt. 
Studenterna har bra kommunikation med sina studentföreningar men den kommunikationen 
når som sagt inte upp till kåren. Joakim betvivlar dock att studenterna är medvetna om att 
programföreningarna är en förlängning av studentkåren vilket betyder att många av deras 
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ärenden slutligen når kåren. Joakim menar att bra kontakt finns med de studenter som själva 
söker efter hjälp hos kåren eller är involverade i programföreningarna eller sektionerna. Erika 
håller med om att det givetvis är lättast att tala för de medlemmar som tidigare tagit del av 
deras tjänster och hjälp. Mattias nämner att den enda gången US når ut till alla sina 
medlemmar sker vid terminsutskick av inbetalningsavi från kåren. Han är skeptiskt till detta 
då han anser att inte många läser den medföljande informationen. Kommunikationskanalerna 
som US använder sig av anser Mattias brukas rätt men att det inte är optimala för kårens 
verksamhet.  
 
Mattias och Erika diskuterar kring det tvingande medlemskapet vilket de från start anser 
resulterar till en negativ relation. Detta tror de ligger till grund för att många inte vet vad 
kåren gör för studenterna. De menar att eftersom stunderna inte aktivt har sökt information för 
att utvärdera om de ska vara medlemmar eller inte resulterar det i okunskap och ointresse om 
kårens verksamhet och tjänster. Erika poängterar att det enda sättet för US att åtgärda den 
negativa känslan i det tvingande medlemskapet är när studenterna själva söker hjälp hos US. 
Detta blir i sin tur ett dilemma då det negativa medlemskapet leder till dåligt engagemang.  
 
För att tydliggöra relationen mellan studenterna och kåren idag gav Joakim oss exempel på 
vanliga frågor de stöter på (1) ”Vad gör kåren? (2) Vad är kåren?”. Dessa två frågor indikerar 
det som Joakim poängterat att kåren under en längre tid har tappat kontakten med studenterna, 
detta till stor del på grund av försäljningen av kårhuset, Corona. Han anser att personliga 
kontakter är avgörande i relationen mellan kåren och deras medlemmar. Joakim nämner att 
US har som plan att byta lokaler för att synas och komma närmare studenterna, förslagsvis 
Samhällsvetarhuset. Avslutningsvis tror han att studenterna idag ser kåren endast som en 
avgift.  
 

4.2.3 Promotion 

Budgeten för US marknadsföring ligger på 250 000 till 260 000 kronor per år vilket utgör 4-5 
procent av alla intäkter. Erika anser att detta beror på att det idag inte behövs några resurser 
för att driva in medlemsavgifter eller medlemmar. US anser att marknadsföringen först och 
främst används för att upprätta relationer med medlemmarna.  
 
Marknadsföringen sker endast på campusområdet där den är koncentrerad till vissa delar, 
mestadels i samhällsvetar- och med inslag i lärar- och humanistiska husen eftersom de flesta 
medlemmarna rör sig där. De har anslagstavlor i alla hus på campus men får inte bedriva 
någon vidare promotion eller aktiv kampanj där.  
 
De marknadsföringskanaler som US använder är så kallade bokbord; informationsbord i 
Hörsalsrundan, informationstavlor på toaletterna, studenttidningen Vertex, Umeå spexarna, 
Studentkalendern, nyhetsbrevet ”E-kårren” med 670 studentprenumeranter, ”Hej-kampanjen” 
och hemsidan. En gemensam uppfattning är att det krävs en kombination av dessa kanaler för 
en effektiv marknadsföring. Även då US inte har någon markandsföringspolicy finns det ett 
avsnitt i deras verksamhetsplan ”synas mot studenterna” vilket är en årlig plan om hur US ska 
nå ut med information till medlemmarna. Den årliga planens uppbyggnad beslutas om i 
kårfullmäktige efter nyval av presidiet, detta skapar bristfällig kontinuitet. En åtgärd som 
gjorts i år är en grafisk profil för all marknadsföring US producerar. 
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”Hej-vykorten” är ett marknadsföringsverktyg för att med studenternas hjälp gemensamt 
förbättra utbildningen, studiemiljön, studentrabatter och studiemedlet. Det är ett vykort där 
studenterna på baksidan har möjlighet att fråga och uttrycka sig om kåren och dess tjänster. 
Frågorna och svaren publiceras i studenttidningen Vertex varje månad. Alla respondenter 
nämner denna kampanj och anser att den är rolig, lite annorlunda och studentvänlig.  
 
US sponsrar idag Umeås studentradio eftersom de anser att det är en bra möjlighet för 
studenter att engagera och utveckla sig. Genom att samarbeta med lokala medier som 
exempelvis SVT, kan US belysa olika studentfrågor.  
 
I utvärderingen av marknadskanalerna och dess effektivitet anser alla respondenter att 
bokbordet i Hörsalsrundan är den effektivaste kanalen därför att det skapar en 
tvåvägskommunikation mellan studenten och kåren. Detta förutsätter att kåren får kontakt 
med studenterna, många går oftast förbi och ignorerar. Efter den personliga kontakten vid 
bokbordsaktiviteten anser de alla att Vertex är effektivast då den är mest frekvent läst av 
medlemmarna. Alla är dock överens om att det inte är en enda marknadsföringskanal som 
skapar effektiv kommunikation utan snarare en kombination av alla kanaler.  Erika nämner 
även att de annonserar på toalettdörrar på Samhällsvetarhuset på campus. Hon anser att detta 
är ett bra sätt att marknadsföra sig på eftersom det inte finns andra annonsörer och för att när 
man väl sitter på toaletten har man inget annat för sig. Mattias och Joakim ser en negativ 
effekt i affischering då det är ett brett men trubbigt sätt att kommunicera. Affischeringen är 
idag intensiv på campus och detta leder till att US kan försvinna i mängden annonsörer och 
information (Bilaga 6). Erika tycker att det är dålig kontinuitet i marknadsföringsinsatserna. 
Hon och Joakim belyser även problematiken i att kårstyrelsen och kårfullmäktige byts ut varje 
år, därför blir det ingen kontinuitet i hur marknadsföringsinsatser ser ut samt att det inte finns 
någon fast slagen långsiktig marknadsstrategi.    
 
Något som US har fokuserat på i år är att minska textmassorna i annonsering och reklam för 
att få ett starkare genomslag. Joakim anser att US i framtiden måste våga satsa på färre 
aktiviteter för att kunna koncentrera marknadsföringen och ekonomin och på detta sätt få 
större genomslag.  
 

4.2.4 Styrkor, svagheter och konkurrenter 

Idag är alla överens om att det inte finns någon konkurrens mellan kårerna angående 
medlemmar. Det som respondenterna tror kommer hända efter kårboligatoriets avskaffande är 
en möjlig sammanslagning av de tre nuvarande studentkårerna på campus. Dessutom anar US 
att programföreningarna vill bryta sig fria och ta ut egna avgifter samt att nya aktörer så som 
olika fackföreningar och privata företag börjar agera på campus för att öka studentinflytandet.  
 
Vid ett avskaffande av kårobligatoriet kommer konkurrensen mellan kårerna bero på minskat 
medlemsantal och det är av denna anledning som US bedömer att någon typ av 
sammanslagning kommer att ske för en överlevande kårverksamhet på campus. Förslagsvis 
ser Joakim att kårerna får en gemensam administrativ post eller att de helt och hållet slår sig 
samman. Programföreningarna är ett annat hot vid ett avskaffande av kårobligatoriet då de ser 
möjligheten till att ta ut större förenings/sektionsavgifter. Konkurrensen ligger i att de i 
dagsläget har större inflytande på studenterna och bättre kommunikation/relation med 
studenterna i förhållande till kåren. Mattias ser fackföreningarna exempelvis Fria och 
Lärarfacken som de största konkurrenterna eftersom de besitter de resurser som krävs för att 



Umeå Universitet   Anna Abrahamsson 820621 8284 
C uppsats 10 p  Johanna Tamker 840528 0127 
Handledare Peter Hultén  
 

 34 

driva hård marknadsföring och värva medlemmar. Han tror även att medlemmarna ser det 
positivt med att tillhöra en och samma fackförening under studietiden och arbetslivet.  
 
Umeå Studentkårs styrkor finns i att de redan har en etablerad verksamhet. De är bekanta med 
universitetets kultur, administration och personal. US är dessutom en oberoende part mellan 
studenterna och universitetet och det faktum att verksamheten bedrivs av studenter för 
studenter ger US en värdefull styrka. Det sitter även med i arbetsgrupper rörande alla aspekter 
av studentinflytande. Jämfört med programföreningarna har US ekonomiska och 
personalresurser. US är en ideell organisation och bedrivs därför inte i vinstsyfte vilket ger US 
gentemot privata aktörer en fördel. Idag samarbetar US med SFS, Sveriges förenade 
studentkårer, SAKO fackförbund, Naturtekniska- och Medicinska kåren. Dessa samarbeten 
ses som en styrka då US kan dra nytta av dessa vid ett eventuellt avskaffande av 
kårobligatoriet.  
 
En svaghet Erika ser i US marknadsföring är att de inte i tillräcklig grad marknadsför sig mot 
utbytesstudenter. Hon ser detta som en svaghet eftersom antalet utbytesstudenter ökar från år 
till år. Den största svagheten som Joakim ser är att US idag inte är ”polare” med studenterna 
och därigenom hotas av programföreningarna.  
 
En ytterligare svaghet som US har är det låga valdeltagandet bland dess medlemmar, som 
ligger mellan 10-20 procent.  
 

4.2.5 För eller mot Kårobligatoriet  

Bland respondenterna är frågan som rör ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet blandat. 
Oavsett om de ställer sig positivt eller negativt mot kårobligatoriet är de alla överens om att 
vid ett avskaffande måste det finnas en väl genomarbetad avvecklingsplan. Detta för att 
säkerställa studentinflytandet på landets universitet genom exempelvis ekonomiskt stöd till de 
kårer som inte kan bära sig själva.  
 
Nackdelar med ett avskaffande av kårobligatoriet är att studentinflytandet minskar och den 
oberoende ställning som kåren idag har kan försvinna. Utbildningsbevakningen kan även den 
minska vilket kan leda till bristande kontroll på landets utbildningar och dess kvalité då 
universiteten och högskolorna inte behöver svara mot kårer och studenter. Fördelen med ett 
avskaffande av kårobligatoriet anses av dem alla vara att det tvingande medlemskapet 
avskaffas. 
 
Om de tre kårerna slår sig samman vid ett avskaffande av kårobligatoriet menar 
respondenterna att deras medlemsgrupp självklart förändras till att täcka hela campus. Om de 
däremot inte slår sig samman vill US behålla sin målgrupp, Joakim kan tänka sig att utöka 
medlemmarna med att inkludera exempelvis polisstudenterna eftersom de idag inte tillhör 
någon kårverksamhet.  
 
Summan av medlemskapet diskuterades fram och tillbaka men övergripande är de alla fyra 
respondenterna överens om att avgiften kommer sänkas. Dock anser Mattias att oavsett 
höjning eller sänkning kommer studenterna få ut mindre för vad de betalar för jämfört med 
idag. Detta beror på att medlemsantalet kommer sjunka som i sin tur leder till mindre 
administrativa tjänster. Det beror även till stor del på hur kårverksamheten vid ett avskaffande 
av kårobligatoriet kommer att finansieras. 
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4.3 Studenter vid Umeå Universitet 
 

4.3.1 Bakgrund 

Vi har haft tre fokusgrupper med studenter från HHUS, Humsek, Samsek och UMPE i 
åldrarna 21-28. De flesta av studenterna spenderade största tiden på universitetet i 
Samhällsvetarhuset, UB fiket och UB biblioteket. Det fanns vissa avvikelser bland 
socionomstudenter som spenderade nästan lika stor del av sin tid i MIT-huset och 
Naturvetarhuset. Även lärarstudenterna var avvikande då de spenderade 50 procent av tiden i 
Lärarhuset och resterande i Samhällsvetarhuset.  Sedan fanns det studenter som spenderade 
större tiden av dagen hemma och endast gick på föreläsningar och seminarium.  
 

4.3.2 Kommunikation 

I frågan vart US kontor ligger på campus viste cirka 80 procent av de tillfrågade. Anledningen 
till att de visste samt hade besökt kåren var på grund av betalning av kåravgiften. Få av 
respondenterna hade besökt US på grund av andra ärenden så som adressändring. Ingen av de 
tillfrågade hade kontaktat kåren för att få hjälp med exempelvis utbildningsfrågor. Några av 
dem hade även uppmärksammat US logotyp vid ingången när de passerat till och från skolan, 
medan vissa av dem inte tänker på att det ligger där. Även då flertalet av respondenterna viste 
vart US kontor låg och hur logotypen såg ut fanns det studenter som sa ”Är det skyltat?”.  
Logotypen i sig har upplevts som trist och intetsägande, vilket också respondenterna upplevde 
om entrén. Interiören har blivit uttryckt som trist och intetsägande. Studenterna vill se en 
ljusare och mer öppen lokal. Majoriteten är överens om att US kontor ligger för avsides från 
Samhällsvetarhuset. De tror att fler studenter skulle gå dit och uppmärksamma lokalen om 
den var synlig från Samhällsvetarhuset, att kontoret skulle ligga i Samhällsvetarhuset var dock 
ingen avgörande faktor.  
 
Runt hälften av respondenterna var medvetna om vilken verksamhet US bedriver samt att det 
var detta kåravgiften skulle gå till. Några av respondenter uppfattade US ”som lite av en 
lekstuga”, ”har sett reklam på toan, antar att de jobbar för studenterna” och ”vad kan kåren 
göra för mig, vad är anledningen till att gå dit?”. Anledningen till överstående uttalanden 
berodde på bristen av kommunikation mellan US och studenterna. Alla respondenter beskrev 
kontakten med US som ”relativt obefintlig” plus att de inte vet vem ordföranden är. Många av 
dem var eniga om att de ville ha informationsföreläsningar av US personal och om 
verksamheten samt träffa de förtroendevalda. Studenter har varit positivt inställda till den 
kontakt de haft med kåren. Det enda negativa studenterna belyste var kårens öppettider.   
 

4.3.3 Promotion 

Den allmänna uppfattningen om företag och organisationer som informerar och upprättar 
kampanjer i Hörsalsrundan var att det som inte var av intresse sållades bort. De flesta 
deltagare kände att de blev påhoppade av företag och organisationer och konsekvensen blev 
att de avskärmade sig all information. Den information som dock uppmärksammades var det 
som antingen låg nära studenternas intressen eller som de kände att de kunde ha nytta av. 
Vissa organisationer och företag var mer uppmärksammade än andra men pennor, godisskålar 
och popcorn drog mer uppmärksamhet. Det som konsekvent uppmärksammas i Hörsalsrundan 
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är information om föreläsningar, teater och klubbar. Det intressanta är att många av 
respondenterna aldrig sett US eller deras bokbord i Hörsalsrundan.  De annonser och 
billboards som uppmärksammas på campus är från UPF; utbildnings politiska föreningen, 
HHUS, Jusek, JF; juristiska föreningen, IKSU, Arkum, Klubbar så som Club zoo, 
Community. Anledningen till att deltagarna lägger märket till just dessa är återigen att de 
antingen tycker om organisationerna, har relation med dem eller att de kan få ett utbyte med 
dem. En viktig aspekt är också att de träffar representanter från dessa organisationer i 
Samhällsvetarhuset dagligen. HHUS och Jusek kommer in i klassrum och pratar och 
presenterar sig, vilket de återigen uttrycker att US inte gör. Ekonomstudenterna belyser här att 
de ser och känner konkurrens mellan US och HHUS, de vet inte varför men känslan finns hos 
dem. Den effektivaste annonseringsplatsen är USBE: s och HHUS: s plasmaskärmar som är 
placerade i Tornet. Det som respondenterna tyckte var bra med dessa var de korta och koncisa 
meddelandena. På andra plats kommer annonsplatserna på toaletterna, dessa syns och läses. 
Flertalet respondenter tyckte även att det var relevant information och att informationen i 
början av terminerna kring betalning av kåravgiften hjälpte. En intressant diskussion som kom 
upp var den om tiden att hinna uppmärksamma och ta till sig information. De belyste att de 
under vissa dagar och perioder var mer mottagliga för information. Under exempelvis 
tentamensperioder finns varken tid eller ork att ta in mer information oavsett intresse och 
relevans.  
 
Vertex, Studentkalendern, US bokbord, Nyhetsbrevet ”E-kårren”, ”Hej-vykorten” samt 
informationstavlor på campus och toaletter är promotionkanaler US använder sig av. (Se 
bilaga 5 och 6) Vertex lästes eller skummas igenom av respondenterna men de är inte 
medvetna om att det är US tidning, detta framkommer inte tydligt nog enligt studenterna. De 
respondenter som inte läser Vertex uppfattar den som en nationell studenttidning och inte som 
en speciell tidning för Umeås studenter, vilket också var anledningen till att de inte läser 
tidningen. Studentkalendern och US bokbord var inget studenterna uppmärksammat. Några 
studenter var medvetna om att nyhetsbrevet ”E-kårren” fanns men ingen hade sett eller läst 
brevet. Ingen av de tillfrågade prenumererar på ”E-kårren”. När de fick se en kopia av oss 
reagerade många på att layouten var trist, byråkratisk och för politisk. Vid presentationen av 
”Hej-vykortet” sa majoriteten att de aldrig tidigare hade sett kortet samt att det ser ut som 
reklam de skulle ha slängt om de fick det i brevlådan. En av respondenterna ansåg dock att 
hon/han skulle tycka till om det kom ett i brevlådan/utdelat. ”Hej-vykorten” uppfattades 
allmänt vara ett värdelöst sätt att komma i kontakt med studenterna, plus det faktum att portot 
inte var betalat. Som nämnts ovan ansågs toaletterna fortfarande vara en bra promotionkanal 
som också var uppskattad. Det respondenterna tyckte var bäst var plasmaskärmarna, 
toaletterna samt de personliga informationstillfällena som idag tyvärr inte US arbetar med.  
 

4.3.4 För eller mot Kårobligatoriet 

Majoriteten hade åsikten att det inte spelade någon roll med eller utan ett kårobligatorium. 
Förvånansvärt många ansåg att kårobligatoriet skulle kvarstå. Varför de vill behålla 
obligatoriet är för att de trots sin ovetskap om US verksamhet anar att det kommer bli en 
negativ konsekvens för dem själva om kåren försvinner. Dock var majoriteten överens om att 
de inte skulle betala kåravgiften vid ett avskaffande på grund av andra prioriteringar. För att 
studenterna skulle vara villiga att betala en frivillig kåravgift vill de alla att pengarna går till 
en verksamhet som arbetar för studenternas bästa.  Respondenterna anser även att det är 
angeläget för US att belysa sambandet mellan kåravgiften och programföreningarna, då de 
anser sig själva ha starkare relation med programföreningarna. 
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För att studenterna ska prioritera och betala kåravgiften vill de se mer konkreta resultat från 
US verksamhet och vad de förändrar. Det är viktigt för studenterna att de ser vad de betalar 
för och varför. Andra saker som skulle vara bidragande till att betala en avgift är olika rabatter 
och förmåner så som billigare öl, inträde på olika pubar och krogar, billigare kurslitteratur 
samt bättre avtal med studentbostäder. Majoriteten av respondenterna ansåg att en sänkning 
av kåravgiften bör göras då studenters budget är ansträngd. En av respondenterna nämnde att 
det skulle känns dyrare om man betalar avgiften själv men om kompisarna betalade skulle 
man själv även betala.  
 
Något de anser US bör lyfta fram är hur de arbetar med hyresfrågorna för studenterna, vilket 
vissa av dem hade uppmärksammat i ett inslag på SVT. Andra konkreta förslag till hur US ska 
synas mer bland studenterna var exempelvis på kårensdag, grillning vad dammen där US 
sponsrar med grillar, solstolar med US tryck på, under brännbollsyran ställa upp med ett eget 
lag, arbeta för studiemedlets höjning och bostadshyrornas sänkning. Men viktigast av allt som 
kom fram under fokusgruppsintervjuerna var det återkommande ”vem pallar egentligen att gå 
till kåren”.  
 
Sammanfattningsvis vill studenterna ha mer fysisk kontakt med US. De studenterna vill se 
mer av är ordföranden och styrelsen och att dessa besöker klassrum, håller i gästföreläsningar 
om US där de berättar vad de gör och har åstadkommit på regelbunden basis exempelvis en 
gång per termin. De vill se mer attityd och raka besked samt en mer ungdomlig och 
studentvänlig layout med utskick, nyhetsbrev och dylikt. Idag känner de sig alienerade av 
kårens ordval i broschyrer som ”Hejsvejs i lingonskogen” och ”Kår mupparna”. De saknar 
även i promotionkampanjerna US utför personer med flärd och fläkt, eftersom de själva 
känner att de drar sig till roliga personer.  
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5. Analys 
Här nedan presenterar vi utfallen av intervjuerna och hur dessa relaterar till teorin.  

5.1 Kommunikation 
 

5.1.1 Tjänstemarknadsföring 

Enligt Grönroos ska fokus för marknadsföringen ligga i värdeskapande processer för både 
kund och företag och inte i värde genom skapandet av produkter (Grönroos, 2000, sida 24-6). 
Med detta i åtanke anser vi att US idag inte arbetar för att skapa tjänster utifrån studenternas 
behov, med andra ord värdeskapande processer. Behovet av US tjänster finns hos 
medlemmarna problemet ligger i att studenterna saknar fysisk kontakt med US och därför inte 
heller vet vad US kan hjälpa till med.  
 
Idag bedömer US styrelse att studenterna frågar efter tjänster i form av utbildningsbevakning 
samt hjälp i problemsituationer mellan studenter, lärare och universitetet. Dessutom tror de att 
studenterna värdesätter kårverksamhet så som Corona samt generell prissänkning. Delar av 
presidiet anser att studenters förväntningar på kåren är låga och att förväntningarna istället 
ligger på programföreningar. Medlemmarna vill att kåren ska erbjuda tjänster i form av hjälp 
med studenternas hyressituation, förhöjt studiemedel, rabatter, förmåner och billigare 
kurslitteratur. Medlemmarna anser att US kärnverksamhet är nödvändig men den 
studiesociala biten bör lyftas fram mer som en del i US kärnverksamhet. 
 
Vi anser att US inledningsvis ska fokusera på att marknadsföra sig genom kanaler som ligger 
närmare studenterna. Vi relaterar detta till Grönroos Trestegsmodell (figur 5) för att skapa ett 
intresse för organisationen och dess tjänster. (Grönroos, 2004, sida 278) Detta stöds av svaren 
från fokusgrupperna som säger att kommunikationen mellan kåren och dem är obefintlig. 
Dessutom anser studenterna att US tjänster är värdefulla för studenttiden. Problemet ligger 
dock i det som studenterna själva upplevde nämligen bristen på relation, vilket gör dem 
ointresserade av US.   
 
Det är först när US väl skapat ett intresse som en så kallad inköpsprocess kan börja. När köpet 
är genomfört är det viktigt att US håller fast vid det löfte de givit för att ett återköp 
överhuvudtaget ska övervägas av medlemmarna. Återköpet är betydande då US verksamhet är 
beroende av finansiering. Nedan ger vi ett exempel utifrån dessa antaganden; 
Under studietiden är alla studenter medlemmar ett år i US, 
vi antar att inget återköp görs och att en utbildning är tre år. Detta resulterar i att US minskar 
sin årliga inteckning med 2/3 beroende av att US inte skött Trestegsmodellen.  
Det vi vill synliggöra är att inget steg i Trestegsmodellen är viktigare än den andre. Det 
handlar snarare om en bra kombination i insatserna för de olika stegen. Som teorin säger 
ligger komplexiteten i att skapa och behålla kundrelationen genom hela processen. Att skapa 
en insikt i kundens stadium i modellen och hans/hennes åsikt om tjänsten är grunden för 
återköp. Detta åstadkommer organisationer och företag endast genom en bra kundrelation.  
 

5.1.2 Relationsmarknadsföring   

Som vi ser det är den största svårigheten för US hur de ska lösa processkonsumtionsfrågan vid 
avskaffandet av kårobligatoriet. De teorier som behandlas i teoriavsnittet kring 
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processkonsumtion, medproducent och förmedlare antas att det existerar en befintlig relation 
mellan företag och kund. I US fall och som majoriteten av presidiet bekräftar är 
kommunikationen mellan dem och medlemmarna bristfällig. De har under en längre tid tappat 
kontakten med studenterna. Studenterna anser även de att kommunikationen och relationen 
mellan dem och US är relativt obefintlig. Studenterna baserar detta på att de aldrig sett vilka 
som sitter i US styrelse eller sett US i något föreläsningssammanhang. Ovanstående åsikter i 
kombination med att en tjänst är immateriell och endast kan säljas och upplevas genom en 
förmedlare, gör det förståeligt att studenterna har uttryck en saknad av regelbunden 
representation från kåren. Vi anser att denna representation och kommunikation hitintills inte 
varit ett måste då kårobligatoriet existerar. I denna fråga ligger det stora arbetet i att 
säkerställa medlemsantalet. Har US ingen kommunikation med medlemmarna finns det inget 
incitament till en relation. Utan en relation kan US inte skapa tjänster och tillfredställa behov 
hos sina tilltänkta kunder, detta bekräftas av Grönroos i att ”tjänster i grund och botten 
handlar om relationer”. (Grönroos, 2004, sida 19) Tillfredställer de inga behov finns det inget 
incitament för verksamheten, inte heller några återköp.  
 
Enligt Grönroos ligger dilemmat i att det endast är kunden som avgör om det existerar en 
relation med företaget eller inte. (Grönroos, 2004, sida 45-6) US medlemmar har uttryckligen 
sagt att det inte råder någon relation mellan dem. Detta menar studenterna grundar sig i att de 
inte känner igen kårstyrelsen samt att de inte har några personliga erfarenheter av US. Som vi 
förstår det resulterar dessa brister i att medlemmarna inte har något förtroende för US. Vi 
förstår medlemmarna då US inte uppfyller någon av de tre anledningarna; säkerhet, sociala 
fördelar eller särskilda förmåner, Gwinner, Gremler och Bitner tar upp till varför en kund ska 
inleda en relation. (Gwinner, et al, 1998, sida 110-4) 
 
Ytterligare en faktor som US säger inverkar på medlemmarnas relation till dem är det 
tvingande kårobligatoriet som även tros bidra till den rådande negativa relationen. De anser 
att det tvingande medlemskapet gör att deras medlemmar inte engagerar sig i US som kår på 
grund av omedvetenhet och likgiltighet. US uppfattning stämmer överens med Lindberg-
Repos teori kring ofrivillig kundrelation. (Lindberg-Repo, 2004, sida 235) Vi uppfattar dock 
inte att studenterna uttrycker denna negativa relation. Att studenterna inte betonar den 
negativa relationen anar vi är på grund av att de accepterat situationen med det tvingande 
medlemskapet.  Även om medlemmarna har accepterat situationen betyder det inte att de 
fortsätter sitt medlemskap då kårobligatoriet avskaffas. Det studenterna själva anser är det 
mest negativa med kåren är ovissheten i vad de gör och åstadkommer för medlemsavgiften. 
 
Kommunikationsbristen är det mest påtagliga som kåren bör lägga tyngd på för att bygga upp. 
US är medvetna om att den externa kommunikationen är bristfällig. Vi anser även att det 
råder brister internt mellan kåren, sektionerna och programföreningarna, vilket ligger till 
grund för all kommunikation enligt Grönroos tjänstemarknadsföringstriangel. 
Tjänstemarknadsföringstriangeln tydliggör sambandet mellan den interna, externa 
marknadsföringen och kunden. (Grönroos, 2001, sida 55) Triangeln belyser vikten av effektiv 
kommunikation mellan US, sektionerna och programföreningarna i arbetet att nå ut till 
medlemmarna.  
 
US tillsammans med programföreningarna och sektionerna utgör kåren. Den interna 
kommunikationen mellan dessa tre anser US fungerar bra i att de skickar användbar 
information om US till sektionerna. Frågan vi ställt oss efter att ha intervjuat studenterna är 
hur väl den interna kommunikationen mellan programföreningarna fungerar genom 
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sektionerna upp till kåren. Studenterna uttrycker ovetskap om att programföreningarna är en 
förlängning av kåren. US har ingen uppfattning om ytterligare behov utöver 
utbildningsbevakning som finns hos studenterna, vilket vi anser beror på att 
kommunikationen endast fungerar bra mellan US och programföreningarna men inte vise 
versa. För att en väl fungerande marknadsplan ska hållas levande krävs en effektiv intern 
kommunikation både i enighet och i informationsflöde från medlemmar till 
programföreningar upp till kåren. Detta för oss fram till att innan ett avskaffande av 
kårobligatoriet måste US genom hela verksamheten kommunicera ut vad kåren erbjuder, vad 
de vill åstadkomma och visa konkreta resultat för att behålla sina medlemmar.  Lyckas US 
med ovan nämnda kriterier kommer det troligtvis finnas ett kundunderlag som är intresserade 
av deras tjänster och verksamheten i helhet.  
 

5.1.3 Positionering och differentiering  

Vid ett avskaffande av kårobligatoriet står US som en av tre kårer på campus. För att profilera 
och differentiera sig är det inte endast tjänsteerbjudandet som är avgörande för studenterna 
som ska välja en kår. I erbjudandet av en tjänst är det enligt Grönroos det utvidgade 
tjänsteerbjudandet näst intill lika viktigt som tjänsten i sig. (Grönroos, 2004, sida 184-8) Det 
är på så sätt en kombination av tjänsten och det utvidgade tjänsteerbjudandet som blir 
avgörande för vilken marknadsposition US får. US har spekulerat kring kårens placering på 
campus och vill flytta närmare studenterna för att synas mer. Att de ligger för avsides i 
förhållande till Samhällsvetarhuset och det faktum att kårens lokaler inte syns är något 
studenterna själva bedömer är en av anledningarna till att medlemmarna inte besöker kåren 
fysiskt.  
 
De åsikter studenterna har kring US interiör och exteriör är något US bör ta till sig oavsett om 
de byter lokal. Detta påpekas av Zeithaml och han nämner även att det har en inverkan på 
tjänsten och produkten. (Zeithaml, et al, 2006, sida 325) Studenterna tycker att interiören är 
tråkig och intetsägande samt att exteriören; US logotyp och entré, inte är tilldragande gör att 
många endast går förbi. Vi tror inte att US är medvetna om vilken stark inverkan det 
utvidgade tjänsteerbjudandet har för tjänsten i sig. Inte heller i vilken utsträckning det 
utvidgade tjänsteerbjudandet är marknadsföring och vilken inverkar det har på deras image 
och varumärke. Att byta lokal och göra en upprustning av exteriören och interiören anser vi är 
en enkel men slagkraftig åtgärd som US bör göra omgående innan kårobligatoriet avskaffas. 
Med att göra det omgående ligger fördelarna i att under några år ha möjligheten att influera 
befintlig medlemsgrupp, undersöka behov och att synliggöra kåren i studenternas vardag. 
Detta i syfte att höja US image och därmed positionera sig i studenternas medvetande för att 
vid kårobligatoriets avskaffande göra övergången mer smidig än den skulle bli i nuläget.  
 

5.1.4 Varumärkesprofilering 

Som Grönroos gång på gång poängterar är det viktigt för företag i sin marknadsföring att 
tydliggöra vad de erbjuder och vilket sätt de väljer att uttrycka sig på. Detta på grund av att 
det kunden uppfattar i ett företags promotion är vad de förväntar sig av både tjänsten och av 
företaget enligt McDonald. Han diskuterar även den inverkan marknadsföringen har på den 
uppfattade imagen kring företagets varumärke. (McDonald, 2001, sida 339) Enligt US är 
deras marknadsföring studentvänlig och anpassad efter dem medan studenterna själva är av en 
annan uppfattning. De tycker inte att uttrycken ”hej svejs i lingonskogen” och ”kår 
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mupparna” är något de kan relatera till. Ett varumärke speglar ett företags personlighet och i 
och med en konsumtion reflekterar det även kundens personlighet. Detta tydliggör sambandet 
mellan medlemmarnas svårighet att relatera sig till US och deras tro på ett fortsatt 
medlemskap i det fall då kårobligatoriet avskaffas. Istället för liknande uttryck vill 
studenterna se mer attityd och ungdomlig jargong i US promotion. Fokusgrupperna uttryckte 
även känslan kring US olika texter i marknadsföring som trist, byråkratisk och politiskt 
utformat. Genom att tänka igen sitt ordval i text och promotion kan säkerligen US ändra 
medlemmarnas inställning till US som en trist, byråkratisk och politisk verksamhet. Dock är 
det viktigt att US inte kastar bort det inarbetade arvet kring kåren och dess betydelse i utbyte 
mot en hipp och trendig studentverksamhet. Det vi vill lyfta fram i marknadsföringen är att 
US bör finna en balans mellan allvaret i den verksamhet de bedriver och den mer ungdomliga 
aspekten studenterna frågar efter. Vi vill förtydliga att även om studenterna i fokusgrupperna 
ansåg US logotyp vara intetsägande anser vi att det är effekten av den bristande 
kommunikation och därigenom image ger sig till känna.  
 
 

5.2 Marknadsföringskanaler 
 
 

5.2.1 Promotion  

Idag spenderar US 4-5 procent av sin budget på marknadsföring och stor del av denna är i 
pappersform och text. Anledningen till den låga procentandelen är att US idag inte behöver 
prioritera mer marknadsföringsresurser eftersom de redan har en garanterad kundbas i och 
med kårobligatoriet. När kårobligatoriet avskaffas anser vi att US måste omstrukturera sina 
markandsföringsresurser och arbeta utifrån Grönroos Trestegsmodell samt att ta hänsyn till 
kundens livscykel. (Grönroos, 2004, sida 278) Om de inte arbetar som ovan nämnt kommer 
US troligtvis mista många av sina nuvarande medlemmar och riskera missnöjda kunder som 
sprider åsikter om verksamheten. Därför anser vi det är viktigt att US gör det som utlovas och 
konkret visar detta för sina intressenter. Dels att de rannsakar sina prioriteringar och satsar på 
promotion ämnat för att attrahera studenterna. Det var exempelvis uppskattat från 
studenternas sida att US debatterade i SVT kring Liljansbergets höga studenthyror. De kände 
att US tog en ståndpunkt för deras bästa, vilket gjorde att de kände sig delaktiga i US. Detta 
bevisar att valet av promotionkanaler har stor inverkan på kundens syn av företaget.  
 
Det US måste tänka på med sin marknadsföring är enligt Zeithaml att de signalerar implicita 
och explicita löften via ordagrann reklam och information. (Zeithaml, et al, 2006, sida 94) 
Därför är det viktigt att de väljer marknadsföringskanaler och en layout som är anpassad för 
sin målgrupp. Det finns ett antal marknadsföringskanaler företag kan kombinera för att nå ut 
till sin målgrupp.  
 
US anser att vissa av deras utvalda marknadsföringskanaler är effektiva så som Vertex, ”Hej-
vykorten”, toalettannonserna och bokborden. Däremot är studenternas uppfattning varierad i 
frågan om US olika reklamkampanjer och tidningar. Vertex är uppskattad och läses av 
flertalet medlemmar. De anser även att annonserna på toaletterna innehåller relevant och 
hjälpsam information vid början av varje termin. Sämre uppfattning var det kring US bokbord 
som nästintill aldrig uppmärksammats i Hörsalsrundan samt att de ansåg att ”Hej-vykorten” 
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var ett dåligt kommunikationssätt för att nå studenterna och deras åsikter. En anledning vi ser 
till att bokborden inte fungerar är att studenterna inte känner att US är till någon större nytta. 
Det kan dessutom vara så att studenterna är mycket pressade med annan information och 
därför sållar bort annat än kurslitteraturen under den tid de spenderar på universitetet. 
Nyhetsbrevet ”E-kårren” ansåg studenterna ha en tråkig layout samt att den symboliserade 
byråkrati och politik. Trots att US har en uppdaterad hemsida är det inte många av 
respondenterna som besökt den. Vi anser inte att detta beror på en bristfällig hemsida utan 
snarare ointresse från studenterna. 
 
Vissa av de nuvarande marknadskanalerna exempelvis bokborden och nyhetsbrevet visar sig 
vara ineffektiva i den bemärkelsen att US inte når ut med sitt budskap till medlemmarna.  Vad 
vi menar med att US inte når ut med sitt budskap är inte bristen i tillräcklig affischering eller 
reklam utan bristen i att skapa medvetenhet hos studenterna genom en attraktiv promotion. 
Detta samband bekräftas av Vargo och Lusch i att ”ett företags kunder, inte 
marknadsavdelningen, bestämmer vilka av företagets resurser och aktiviteter som är 
marknadsresurser och aktiviteter”. (Vargo & Lusch, 2006, sida 358) Allteftersom 
undersökningen fortskred iakttog vi en möjlighet till komplimentering av olika 
supportaktiviteter och reklamannonsering. Detta återkommer vi till senare i vårt förslag till 
underlag för US marknadsplan.  
 
En början till rätt tankegångar kring US marknadsföring anser vi är att de under det senaste 
året arbetat med att korta ner textmassan på annonser och utskick för att få ett starkare 
genomslag. De är även på rätt spår i att vilja våga göra färre saker. Vi menar att göra få saker 
med större fokus på dessa gör att det blir lättare att synliggöra dem ut mot medlemmarna.   
 

5.2.2 Word-of.-mouth 

Teorin kring word-of-mouth är enig om att det är lättare för ett företag att få dålig word-of-
mouth än bra. Det krävs mer från ett företag i att skapa positiv word-of-mouth än vise versa. 
Det vi har fått fram i fokusgrupperna är att det inte pågår någon stor aktivitet kring 
samtalsämnet Umeå Studentkårs verksamhet. Det är positivt i den aspekten att lite negativt 
sprids om US men det komplexa i frågan är att det heller inte florerar positiv word-of-mouth. 
I och med att US kommunikation inte når ut till målgruppen finns det heller inget för 
medlemmarna att prata om. Återigen kommer vi tillbaka till problemet angående bra och 
effektiv kommunikation. 
 

5.2.3 Plats och placering  

Att plats och placering av företaget är viktigt för dess image och position har behandlats ovan 
av Vargo och Lusch vilket belyses i citatet ”Marknadsaktiviteter måste ta plats där kunden är 
och där kunden blir influerad av dem”. (Vargo & Lusch, 2006, sida 357-8) Det vi vill 
poängtera under denna rubrik är att US gör ett smart drag i att omgående byta lokalisering för 
att komma närmare studenterna.  
 
US måste utvärdera sina marknadsaktiviteter och placeringen av dessa. För att exemplifiera är 
inte Hörsalsrundan under lunchtid en optimal placering då det florerar många studenter, andra 
företag och föreningar samt ljud och buller. Vi menar inte att aktiviteten US har i 
Hörsalsrundan är dålig utan att det är placering av aktiviteten som måste ske under andra 
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förhållanden. Ett exempel på en effektiv placering är US toalettinformation som 
uppmärksammas och läses av majoriteten studenter.  
 
Som vi diskuterat innan anser vi att den interna kommunikationen inom kåren är bristfällig. 
Därför tror vi det är viktigt för US att arbeta för en starkare internkommunikation för att skapa 
en friktionsfri distributionskanal, samt att det troligtvis kopplar US närmare 
programföreningarna som studenterna idag står närmare.  Distributionskanalens funktion och 
effektivitet reflekterar image på företaget och varumärket. I och med att distributionskanalen 
och US interna kommunikation fungerar kommer flera medlemmar vara medvetna om att 
programföreningarna och sektionerna är en förlängning av kåren.  
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6. Umeå Studentkårs rådande situation  
Vi kommer i detta avsnitt belysa hur US situationen ser ut idag och varför den ser ut som den 
gör samt klarlägga US fördelar och nackdelar i det fall då kårobligatoriet avskaffas. Vidare 
presenterar vi US värdeord och hur de ska komma till uttryckt i det underlag till markandsplan 
som vi redogör för i nästa kapitel.  
 

6.1 Situationsanalys 
I dag finns fortfarande kårobligatoriet kvar på Sveriges universitet och högskolor. Detta ger 
Umeå Studentkår en tidsperiod att förbereda sig i inför den kommande avvecklingen. Vi har 
analyserat US rådande marknadsföringssituation och hur effektivt de når ut till sina 
medlemmar. Detta för att nedan kunna ge US ett förslag till underlag för en markandsplan 
inför ett avskaffande av obligatoriet. Det har under studiens gång framkommit intressanta 
inställningar till obligatoriet. Idag råder det blandade åsikter och tankar kring kårobligatoriet 
både i presidiet och bland medlemmarna i US. Presidiet är oeniga i frågan men är överens om 
att det behövs en åtgärds och avvecklingsplan innan obligatoriet avskaffas. För att på detta 
sätt säkerställa kårernas finansiella situation, utbildningskvalité och studentinflytande. 
Förvånansvärt är medlemmarna i Umeå Studentkår för ett kårobligatorium. De menar att de 
själva inte skulle prioritera kåravgiften vid ett avskaffande och därmed oroade att kårens 
inflytande och verksamhet skulle fallera. När det väl kommer till kritan skulle mer än hälften 
av respondenterna avstå från att betala kåravgiften så som situationen ser ut idag.  
 
I undersökningen har det uppdagats ett bristande emotionellt engagemang från US 
medlemmars sida. Detta grundar vi på det låga valdeltagande bland medlemmarna samt det 
samlade intrycket från fokusgrupperna. Intrycket vi fick var att studenterna inte upplevde 
någon personlig kontakt med kåren vilket enligt teorin kring varumärkes betydelsenivåer är 
avgörande. Finns inte en känslomässig fördel med en tjänst är det troligt att tjänsten inte 
konsumeras. Det bristande emotionella bandet mellan US och dess medlemmar anser vi väl 
förklaras av det US ordförande Joakim uttrycker. Han säger att en av deras största svagheter 
idag är att de inte är ”polare” med studenterna. De instanser medlemmarna är polare med är 
de underliggande sektionerna och programföreningarna.    
 
Detta leder oss till det faktum att US står inför en komplex situation, eftersom det finns brister 
i både kommunikationen internt/externt, valet av marknadsföringskanaler och medlemmarnas 
emotionella engagemang.  
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Figur 6. ”Promotionsinsatser I”. Anna och Johanna 
 
 
I figur 6 redogör vi för vart fokus ligger i US nuvarande marknadsföringsinsatser. I den 
vänstra spalten visas olika teoretiska promotion verktyg  och i den högra visar vi hur dessa i 
praktiken används av US.   

 

Det som är anmärkningsvärt i figur 6 är att US idag inte lägger något tryck på den personliga 
försäljningen. En effekt av personlig försäljning är skapandet av goda kundrelationer och kan 
vara en anledning till varför US idag saknar utvecklade relationer med medlemmarna som de 
önskar.  
 
Inför att presentera ett förslag till underlag på en marknadsplan måste vi först utvärdera US 
fördelar och nackdelar med ett avskaffande av kårobligatoriet. US fördelar består av en redan 
uppbyggd och fungerande verksamhet där utbildningsbevakning och studentinflytande är 
förankrade. De besitter även ett kontaktnät med relevanta aktörer på universitetet. De är 
delaktiga i arbetsgrupper som rör studentinflytandet, de har insikt i den rådande kulturen samt 
att de fungerar som en oberoende part mellan studenterna och universitetet. Att US idag har 
ett stort kundsegment bestående av studenter från de underliggande sektionerna ger dem en 
ekonomisk möjlighet om de förvaltar de kommande åren innan avskaffandet väl. Den mest 
relevanta nackdelen US besitter för vår studie är den bristande kunskapen inom 
marknadsföring samt ekonomiska resurser vid avskaffandet av kårobligatoriet. Nackdelar 
ligger även i medlemmarnas ovisshet om kårens verksamhet, varumärke samt tjänster.  
 
Som det ser ut idag har US inga direkta konkurrenter. Vid ett avskaffande är US fundersamma 
på hur situationen bland dagens tre aktiva kårer kommer utvecklas. US spekulerar kring en 

Teori Praktik  

Reklam: tidskrifter, TV, opersonlig, når stor 
kundmassa, kostnadseffektiv 

”Hej-vykort”, affischer, 
flygblad 

Personlig försäljning: muntlig dialog, informerar, 
skapa goda kundrelationer, kostsam och tidskrävande Finns ej idag 

Säljfrämjande åtgärder: kortsiktiga, opersonliga 
reklamaktiviteter, prisavdrag, poängsystem Mecenatkort, rabatter 

Publicitet: kort/långsiktig, sprida information genom 
en tredje kommunikationskanal Inslag i SVT 

IT: datorer, telefoner, tvåvägskommunikation 
Hemsidan, nyhetsbrevet 
”E-kårren” 

Mässor/visningar: demonstration, information, 
interaktion Hörsalsrundan 

Sponsring: betalar för att synliggöra ett varumärke Studentradion 
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sammanslagning och en gemensam administrativ post. Det kan även bli en sammanslagning 
av kårerna och då ligger konkurrensen i vilken kår som blir kvar på campus. Dessutom är 
sektionerna och programföreningarna konkurrenter till US då de anses ha en bättre och 
närmare relation till studenterna. Situationen kan bli den att sektionerna och 
programföreningarna ser möjligheten till att bryta sig fri från kårverksamheten och vara 
verksamma på egen hand. Det finns även ett stort intresse av att påverka och tillfredställa 
studenternas behov från andra organisationer och företag. Detta påverkar studenternas 
förmåga att ta till sig information. Därför ser vi mängden aktörer på campus som en 
konkurrens om plats och uppmärksamhet för US. Utsikten för US ser vi som goda då 
organisationen är medveten om att de står inför en förändring. Från idag fram till 15 februari 
2008 finns möjligheten att arbeta med en åtgärdsplan där marknadsplanen utgör en viktig del.   

 

6.2 Umeå Studentkårs värdeord 
Vi gav US i uppgift att diskutera och ta fram fem till åtta värdeord som de anser att US ska 
representera, stå för dels och hur de vill bli uppfattade av sina medlemmar. Värdeorden de gav 
oss är: 
 

• Hjälpsam 
• Aktiv 
• Demokratisk 
• Öppen 
• Värdefull 
• Kompetent 
• Lyhör 
 
 
 

Värdeorden har vi kopplat samman nedan med de faktorer studenterna anser är avgörande för 
ett fortsatt medlemskap i US, för att på detta sätt ta fram ett underlag som passar US och dess 
medlemmar.   
 
Värdeord  
När vi studerar värdeorden mer djupgående kommer vi fram till två återkommande 
implikationer; kommunikation och relation. Värdeorden US vill representera och stå för 
kräver alla en fungerande kommunikation och relation för att införlivas hos deras medlemmar. 
I och med att US skapar en etablerad kommunikation och relation till studenterna har de bättre 
möjligheter till att vara hjälpsamma, öppna och lyhörda. För att kommunikationen och 
relationen ska vara möjlig måste US arbeta för att inge förtroende. Ett bra sätt att uppnå detta 
är att vara aktiv i studenternas vardag, vara fysiskt nära och på studenternas nivå. I att arbeta 
med att konkretisera resultat och verksamhetsmål ut mot studenterna och arbeta mer med 
publicitet tror vi att studenternas syn på US kommer förändras till att se på verksamheten som 
kompetent och värdefull.   
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7. Slutsats och Diskussion  
Efter analysen i kapitel 5 och situationsanalysen ovan har vi kommit fram till att US svårighet 
ligger i att studenterna idag inte vet vad de kan förvänta sig av kåren och visar därför inget 
intresse för deras verksamhet. Huvuduppgiften med en marknadsplan för US är att 
marknadsinsatserna ska framhäva kärnverksamheten. Så som situationen ser ut idag fungerar 
det inte att endast fokusera på att marknadsföra kärnverksamheten utan US måste använda 
sig av så kallade supportaktiviteter. Supportaktiviteterna är ett verktyg vi föreslår i syfte att 
höja det låga intresset för att inköpsprocessen överhuvudtaget ska komma till stånd.  Dessa 
aktiviteter kommer att vara ett komplement med ändamålet att fånga medlemmarnas 
uppmärksamhet och nyfikenhet. I kapitlet nedan redovisar vi det underlag vi anser att US ska 
arbeta efter i skapandet av sin marknadsplan. Underlaget är baserat på de faktorer 
studenterna anser måste tillfredställas för ett fortsatt medlemskap samt US värdeord.  Vi 
kommer att ge konkreta förslag till promotioninsatser och supportaktiviteter utifrån 
studenternas idéer och tankar vi själva uppmärksammat under studiens gång.  

7.1 Underlag till US marknadsplan  
Här nedan ger vi förslag på fördelningen av US promotioninsatser. Vi kopplar samman US 
kärnverksamhet och värdeord med analysen och ger förslag utifrån detta. Att vi kopplar ihop 
värdeorden med specifika promotionkanaler och förslag är endast för att synliggöra för US 
hur värdeorden kopplas samman med praktiken. Vi anser att alla värdeorden kan uttryckas 
genom alla promotionkanaler men vår avsikt är att tydliggöra sambandet mellan teori och 
praktik. Vi är medvetna om att detta är vår subjektiva åsikt och ska därför inte ses som fakta.  
 
                                                                                     



Umeå Universitet   Anna Abrahamsson 820621 8284 
C uppsats 10 p  Johanna Tamker 840528 0127 
Handledare Peter Hultén  
 

 49 

                                                                                 Figur 7. ”Promotioninsatser II”,  Anna och Johanna 
      
   
Reklam 
Av förslagen i figur 7 anser vi att US ska behålla sina affischeringar och flygbladsutdelningar. 
Några ändringar bör dock ske för att anpassa reklamen efter studenternas liv på campus. Att 
Hörsalsrundan byggs om och ska stå klar våren 2008 gör att US redan nu bör fundera igenom 
vart affischeringen gör sig bäst i den nya rotundan. Vi föreslår att US finner en lämplig plats 
där många studenter passerar dagligen och där de har tiden och utrymmet att ta till sig 
informationen. Det är inte lämpligt att placera affischer i en passage där studenter inte kan 
stanna upp. Som en påminnelse tänk på att ”Marknadsaktiviteter måste ta plats där kunden är 
och där kunden blir influerad av dem”.  
I och med att US lyfter fram lyhörd och kompetent i sina värdeord ser vi några direkta 
åtgärder de kan göra. Som vi tidigare i analysen tagit upp bör US tänka igenom och ändra sitt 
ordval i reklamtext. Vi anser inte att ”Hej svejs i lingonskogen” är att vara lyhörda eller att 
anpassa reklamen efter målgruppen. Valet av frasen ”Kår mupparna” speglar inte värdeordet 
kompetent upp på US.  
 
Flygbladen tycker vi är en direkt och bra informationskälla samt kostnadseffektiv. 
Undersökningen visade på att studenterna varken delar vår eller US uppfattning om 
flygbladen, de sållar bort denna typ av information. Det vi föreslår US att göra för att fånga 

Teori Praktik  
 
Värdeord  

Studenters idéer och 
våra förslag 

Reklam: tidskrifter, TV, 
opersonlig, når stor kundmassa, 
kostnadseffektiv 

”Hej-vykort”, 
Affischer, flygblad 

Lyhörd, kompetent 
Affischer, flygblad, 
baneroller  

Personlig försäljning: muntlig 
dialog, informerar, skapa goda 
kundrelationer, kostsam och 
tidskrävande Finns ej idag 

Hjälpsam, aktiv, 
lyhörd, kompetent, 
öppna, värdefull 

Informationsträffar vid 
terminsstart, 
kontinuerliga 
klassbesök. Delta på 
studentaktiviteter 

Säljfrämjande åtgärder: 
kortsiktiga, opersonliga 
reklamaktiviteter, prisavdrag, 
poängsystem 

Mecenatkort, 
rabatter 

Lyhörd, aktiv 
 Förmåner i form av 

prisavdrag, rabatter, 
bostadshyror.  

Publicitet: kort/långsiktig, sprida 
information genom en tredje 
kommunikationskanal Inslag i SVT 

Värdefull, 
kompetent, aktiv, 
lyhörd 

Fortsatt arbete med 
lokal tv samt lokala 
tidskrifter inom 
relevanta debatter 

IT: datorer, telefoner, 
tvåvägskommunikation 

Hemsida, 
nyhetsbrevet”E-
kårren” 

Aktiv, kompetent, 
hjälpsam 

Hemsida, nyhetsbrev 

Mässor/visningar: demonstration, 
information, interaktion 

Bokbord i 
Hörsalsrundan 

Hjälpsam, aktiv, 
kompetent, öppna Event, bokbord  

Sponsring: betalar för att 
synliggöra sitt varumärke Studentradion 

Aktiv, värdefull Studentradion, aktiv på 
universitetsdagar, delta 
på studenternas 
sportaktiviteter 
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studenternas uppmärksamhet är att exempelvis placera ut flygblad på cyklarnas pakethållare 
runtomkring Samhällsvetar-, Humanist-, Beteendevetar- och Lärarhuset. Med denna strategi 
sitter flygbladet fast på cykel och troligtvis tas med hem.  
 
Sammanfattningsvis: 

1. Placering av affischering. 
2. Flygbladsutdelning på pakethållare.  

 
Personlig försäljning 
Ovissheten hos studenterna om kåren tror de själva beror på US osynlighet. Det har visat sig 
under studiens gång att studenterna vill se mer av US och kårstyrelsen i dagliga sammanhang. 
Det faktum att denna form av marknadsföring idag inte utövas av US anser vi är en anledning 
till detta. Sedan att sex av sju värdeord uppfylls av personlig försäljning är ytterligare en 
indikation på att denna typ av promotion skulle vara effektiv i relationsbyggandet för US. Vi 
bedömer efter noggrann begrundan att personlig försäljning troligtvis är nyckeln till att US 
kärnverksamhet uppmärksammas och värdesätts i den grad att studenterna löser ett fortsatt 
medlemskap.  
 
För att åstadkomma detta och för att ge studenterna ett ansikte att relatera US till anser vi att 
kårstyrelsen bör synliggöra sig själva och därigenom kärnverksamheten. Åtgärder US kan 
vidta är bland annat att anordna informationsträffar vid terminsstart för att utöka kunskapen 
om verksamheten. Vi tror att genom att uppdatera studenterna om US verksamhet, pågående 
projekt och resultat, exempelvis genom att göra klassbesök och informationsträffar, skapas en 
relation med studenterna. På detta vis uppnås även studenternas begäran av konkreta 
uppgifter. I denna process kommer US indirekt besvara de mest frekventa frågorna som ställs 
av medlemmarna ”Vad gör kåren?” och ”Vad är kåren?”.  
 
Ett annat förslag vi tror är effektivt är att delta på fler studentaktiviteter som exempelvis 
Brännbollsyran, då med ett eget lag. Uniaden är ett annat forum att synas på. Aktiviteter som 
dessa synliggör US i studentvänliga samanhang. Vi bedömer att US verksamhet som helhet 
får en större positivt effekt genom events som dessa, eftersom studenter troligtvis är i en 
situation där de är mer mottagliga för information och intryck än vad de är under exempelvis 
lunchtid.  
 
Under intervjuerna med US kårstyrelse framkom det planer på att byta lokal med den 
anledningen att lägga kontoret närmare studenterna. Vi tror att en ansats som denna skulle 
gynna US. Närheten till studenterna ger bättre möjlighet att vara lättillgängliga och öppna för 
att bygga relationer. Denna åtgärd anser vi är ett betydande steg i rätt riktning och en 
avgörande del i US relationsbyggande med studenterna. En ytterligare åtgärdspunkt US bör 
göra när det kommer till kontoret är att ändra receptionens öppettider. Receptionen är stängd 
mellan klockan 12-13:00 vilket framkom i fokusgruppsintervjuerna var den tiden 
medlemmarna önskade besöka kåren.  
 
Sammanfattningsvis: 

1. Klassbesök och informationsträffar vid kursstart. 
2. Delta på studentaktiviteter så som exempelvis Brännbollsyran. (Supportaktivitet) 
3. Byte av lokal till att vara placerade i eller nära medlemmarnas institutionshus. 
4. Öppet på kontoret/receptionen under lunchtimmen.  
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Säljfrämjande åtgärder 
Idag får studenterna förmånen ”Mecenatkortet” när de betalat kåravgiften. Detta kort 
innehåller rabatter på bland annat SJ, Adressändring, Tele2, Hertz och Swedbank. I 
fokusgrupperna belyste studenterna dels nyttan med de befintliga rabatterna men även en 
önskan om bättre priser på lokaltrafik, bostadhyror och ökat studiemedel. Vi anser att US är 
bra på att vara lyhörda i att tillgodose studenternas behov av rabatter men de är sämre på att 
synliggöra rabatterna som erbjuds och deras arbete för förhöjt studiemedel. Då säljfrämjande 
åtgärder är en kortsiktig promotioninsats behövs kontinuerliga och aktiva reklamkampanjer, 
vilket vi anser att US har genom sina terminsutskick. Terminsutskicken är effektiva i sin 
teckning av målgruppen samt att den informerar grundligt om US kärnverksamhet. Utifrån 
våra egna erfarenheter och även de studenter vi intervjuat läses inte terminsutskicken vilket 
återigen speglar bristen på relation och samhörighet. Efter att vi undersökt terminsutskicken 
anser vi att de är informativa, lättförståliga och absolut ser att US fortsätter med dessa.  
 
Sammanfattningsvis:  

1. Behålla terminsutskick. 
2. Synliggöra de rabatter som erbjuds. (Supportaktivitet)  

 
Publicitet 
Som framkommit i empirin har US tidigare samarbetat med SVT i en debatt angående 
hyresförhållandena på Liljansberget. Studenterna reagerade positivt på detta inslag och tycker 
att US ska fortsätta med denna typ av promotion i lokalmedia. Detta konkretiserar tydligt vad 
US arbetar med och åstadkommer för studenterna. Publiciteten är effektiv då många läser 
lokala nyhetstidningar och tittar på lokala nyhetsprogram. Vi anser att US visar på lyhördhet 
mot studenternas behov och att de är aktiva i studenternas syfte. Den lokala publiciteten 
demonstrerar US kompetens och att arbeta utifrån medlemmarnas behov gör att US blir 
värdefull.  
 
Sammanfattningsvis: 

1. Fortsätta arbetet med lokal nyhetsmedia. (Supportaktivitet)  
2. Publicera debatter och resultat i Vertex, på hemsidan, nyhetsbrev samt 

informationstillfällen. (Supportaktivitet) 
 
IT  
US har idag en uppdaterad och professionell hemsida som är rätt i tiden. När vi besökte 
hemsidan upplevdes den som lättnavigerad och informativ. Under fokusgruppsintervjuerna 
uppdagades dock att studenterna inte besökt hemsidan. Vi ställde oss då frågan varför den inte 
utnyttjas bättre. Återigen tror vi detta beror till stor del på den bristande kommunikationen 
och relation mellan studenterna och US vilket ger få incitament till att besöka hemsidan. Det 
US bör göra för att hemsidan ska uppmärksammas är att arbeta för en bättre kommunikation 
och relation mellan dem och studenterna. I och med att en bättre kontakt etableras tror vi 
studenterna i större grad använder sig av hemsidan. I samband med att hemsidan blir 
uppmärksammad av medlemmarna kan US vara hjälpsamma med lättillgänglig information. 
Hemsidan bedömer vi är kompetent, tillförlitlig och en bra marknadsföringskanal. Vi anser att 
US ska behålla sin hemsida som den är designad och uppbyggd idag, eftersom det inte är 
layouten och innehåller som är problemet.  
 
 ”E-kårren” är US nyhetsbrev och som det fungerar idag måste studenterna själva anmäla sitt 
intresse att prenumerera på nyhetsbrevet. Detta gör studenterna via US hemsida. I och med att 
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prenumerationen på nyhetsbrevet måste uppkomma via hemsidan skapas en beroendesituation 
för nyhetsbrevet med hemsidan. Detta samband syns tydligt då få studenter i våra 
fokusgrupper faktiskt besöker hemsidan och att nyhetsbrevet inte haft stor genomslagskraft 
med sina 670 prenumeranter. När vi visade exemplaret av nyhetsbrevet reagerade studenterna 
på dess trista upplägg. Återigen använde studenterna uttrycken som byråkratisk, politisk och 
tråkig. Nyhetsbrevet ska självklart innehålla viktig information om kårens kärnverksamhet 
och agenda men den studentvänliga informationen bör lyftas fram mer som exempelvis 
Valborgsfirande på campus.  
 
I den grad US får större genomslagskraft på sin hemsida tror vi fler studenter kommer få upp 
ögonen för nyhetsbrevet. På så vis bör antalet prenumeranter öka. En annan lösning till 
informationsspridandet följer med byte av lokal, eftersom US då kan erbjuda reklam och 
information i pappersform närmare studenterna i kontakt med kontoret. Detta är även ett 
utmärkt forum för att visa medlemmarna arbetsresultat, förändringar och pågående arbete.   
 
Vi bedömer att US uppfyller deras värdeord aktiv genom att erbjuda en uppdaterad hemsida 
och ett kontinuerligt nyhetsbrev.  
 
Sammanfattningsvis: 

1. Behålla hemsidan med layout och innehåll. 
2. Byte av lokal till att vara placerade i eller nära medlemmarnas institutionshus.  
3. Lyfta fram studiesociala aktiviteter i nyhetsbrevet. (Supportaktivitet) 

 
Mässor och visningar 
Som vi nämnt i kapitel fem fungerar inte US bokbord som de själva vill eller de anser att de 
gör. Som det är idag uppmärksammar inte studenterna bokborden i hörsalsrundan. De känner 
sig bara påhoppade av företag och organisationer när de går igenom hörsalsrundan. På grund 
av detta får vi känslan av att studenterna idag förknippar US med obekvämlighet. Energin och 
tiden som bokborden kräver ser vi är effektivare att disponera på exempelvis besök hos 
studenterna i klassrum med personlig information om kårens kärnverksamhet.  
 
Kompletterande förslag är att US satsar mer på studentvänliga events på campus. Under 
exempelvis lunchtid finns många möjligheter att influera studenterna till att förknippa US 
med positiva känslor. Studenterna har själva gett förslag på att US kan spela musik och 
anordna grillning vid dammen, erbjuda solstolar vid soligt väder. Utöver detta kan andra lite 
större events arrangeras som är lite mer anpassat till kvällar eller helger. Exempel på detta är 
mindre konserter. Med detta menar vi att gratiskonserter, grillning och roliga events för US 
medlemmar kan vara ett incitament till att lösa ett fortsatt medlemskap samt förändra 
studenternas attityd och inställning till US som organisation.  
 
Sammanfattningsvis:  

1. Omprioritera tiden vigt åt bokborden och satsa mer på besök i klassrum. 
2. Studentvänliga events. (Supportaktivitet) 

 
Sponsring 
US sponsrar Umeås studentradio med en mindre summa för att radion ska finnas kvar. I 
gengäld anser vi att US ska få gratis etertid men så är inte fallet idag. Det faktum att 
studenterna vi frågat inte lyssnar på studentradion anser vi inte är grund för att US inte ska 
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sända reklam i radion, eftersom vi bedömer att sponsring ska betala sig. Andra tillfällen US 
bör vara mer framträdande på tycker vi är under Uniaden och olika universitetsdagar.  
 
Sammanfattningsvis: 

1. Etertid i studentradio. (Supportaktivitet) 
2. Sponsring av Bränbollsyran ger publicitet. (Supportaktivitet) 

7.2 Avslutande tankar kring våra förslag 
 
De roliga och festliga aktiviteterna som vi belyst ovan är supportaktiviteter vi anser är viktiga 
i arbetet att etablera en relation mellan US och dess medlemmar. Dessa roliga och festliga 
events bidrar till att US blir bättre ”polare” med medlemmarna. Som ”polare” till US tror vi 
att medlemmarna kommer vara mer intresserade av verksamheten. För att detta ska vara 
möjligt måste US skapa bättre relation och emotionella till de nuvarande och kommande 
medlemmarna för att de ska konsumera deras tjänster efter ett avskaffande av kårobligatoriet. 
Vi ser på supportaktiviteterna som verktyget för att utveckla emotionella band och relationer.  
 
Supportaktiviteterna skapar förutsättningarna att bygga en plattform där US kärnverksamhet 
ligger i fokus och anses som en viktig del i studentlivet för medlemmarna. Det formas en port 
till en publik som vill lyssna och ta till sig allvaret i budskapet. Roligheterna skapar indirekt 
ett informationstillfälle, förtroende och ett emotionelltband för hela verksamheten. Detta 
styrks av teorier kring varumärkets betydelsenivåer. Vad kunden uppfattar och anser om 
företaget är i slutändan vad som har betydelse.  
 
Eftersom ett varumärke representerar företagets personlighet och vad de står för anser vi att 
alla ovanstående förslag är viktiga. Detta för att bygga ett starkt varumärke och rätt 
uppfattning kring US. De förslag och exempel vi gett ovan återspeglar att US måste synas 
ännu mer bland studenterna och anpassa deras promotion mot dem. Detta i syfte att öka 
kommunikationen och därmed relationen med medlemmarna. Arbetet är i slutändan till för att 
US kärnverksamhet ska uppmärksammas av studenterna som något viktigt och nödvändigt för 
deras studietid. Det får med andra ord inte glömmas bort vad US verksamhet i grund och 
botten handlar om, att säkerställa studiekvalitén och studentinflytandet på Umeå Universitet. 
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8. Framtida forskning 
I vår intervju med Umeå Studentkårs ordförande Joakim kom oron över ett minskat 
studentinflytande i samband med avskaffandet av kårobligatoriet. Han gav oss exempel på 
länder där kårobligatoriet har avskaffats. Vi anser att ett av dessa länder skulle vara intressant 
att studera närmare i syftet att se hur studentinflytandet har påverkats där.  
 

• Hur ett avskaffande av kårobligatoriet i Nya Zeeland påverkat studentinflytandet på 
deras Universitet?  

 
Under fokusgruppsintervjuerna nämnde några av studenterna kårens politiska bundenhet och 
att detta i sig skapar två agenda. Vi tycker båda att detta skulle vara intressant att belysa.  
 

• Vilka är fördelarna och nackdelarna för en studentkår att vara politisktbunden? 
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Intervjufrågor  Bilaga 1  
 
Bakgrund  

1. Vad heter du och på vilken post sitter du? 
2. Vad innebär din post i US, vad jobbar du med för frågor/områden? 
3. Vilka är era medlemmar?  
4. Vad erbjuder ni för tjänster till era medlemmar? 
5. Vad tror du studenterna vid Umeå Universitet tycker är viktigast att kåren arbetar 

med? 
 
Kommunikation 

6. Kommunicerar du effektivt ut vad du erbjuder till medlemmarna?   
7. Anser du att det är bra kommunikation och relation mellan US och studenterna? 
8. Vad kan förbättras?  

 
Promotion 

9. Har ni en marknadsplan, policy för US?  
10. Vad anser du att US varumärke/emblem representerar. Hur uppfattas detta hos 

medlemmarna? 
11. Vilka är era marknadsföringskanaler: reklam, radio, promotion, Internet mm? 
12. Hur stor del av US intäkter går till marknadsföring och undersökningar? 
13. Vilka anser du är starkast/effektivast? 
14. Varför är denna mest effektiv? 
15. Vad för events/aktiviteter/meddelanden marknadsför US? 
16. Vart marknadsför US på campus/mot medlemmarna? 
17. Vad anser du att ni måste förbättra?   

 
Styrkor, svageter och Konkurrenter 

18. Vilka ser ni som era konkurrenter? 
19. Vilka är era styrkor och svagheter gentemot dem?  
20. Samarbetar ni med andra organisationer, i vilka syften? 

 
Kårobligatoriet 

21. Vad anser du om ett avskaffande av kårobligatoriet?  
22. Vilka för och nackdelar finns det?  
23. Varför är era tjänster något studenter skall betala medlemskap för?  
24. Vid kårobligatoriets avskaffande kommer ni bredda er målgrupp/segment till att täcka 

in alla 29000 studenter vid Umeå Universitet, eller kommer ni satsa på att behålla era 
nuvarande medlemmar? 

25. Hur går tankarna kring summan på medlemskapet?  
26. Finns tanken på att ta in externa finansiärer när kårobligatoriet avskaffas?  

 
Kompletterande information  

27. Är det nåt som vi glömt att fråga om som du tycker att vi borde veta? 
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Intervju 1   Bilaga 2 
 

Bakgrund 
1. Erika Rannerud är studiesocialansvarig på Umeå Studentkår.  
2. Detta innebär att hantera alla frågor som inte rör utbildningsfrågor utan snarare 

studenternas sociala område som exempelvis arbetsmiljö och föreningsliv. 
3. Humanisterna, Samhällsvetarna, Handelshögskolan (HHUS) och Lärarna är 

medlemmar vid Umeå Studentkår 
4. Erika hjälper studenter som stöter på problem som inte har med utbildningen att göra. 

Det kan vara allt från med problem med myndigheter, ekonomi (akutlån) till frågor 
som rör CSN, a-kassa och försäkringskassan. Erika kontaktar berörda parter i 
egenskap som medlare. Hon fungerar som en oberoende mellanhand mellan studenten 
och myndigheten för att föra studentens talan. Även diskriminering, trakassering och 
olika anmälningar hanterar hon.  

5. Erika säger att det givetvis är lättast och tala för de medlemmar som tagit del av deras 
tjänster och hjälp. Hon tror att medlemmarna förväntar sig att kårens ska erbjuda hjälp 
när problem uppstår med exempelvis lärare och universitet. Hon ser kåren som ett 
fackförbund för studenterna där kåren är den oberoende parten.  

 
Kommunikation 

6. Erika anser att kommunikationen mellan studenterna och kåren är bristfällig. Hon 
anser att informationen når ut till en liten del av medlemmarna. Dessa medlemmar 
behöver antingen deras hjälp eller söker informationen själva. Hon anar att de 
medlemmar som fått kårens hjälp för denna information vidare till andra studenter. 
Den största mängden medlemmar passerar dock US affischer, bokbord och kampanjer 
utan att ta del av informationen på grund av att de inte är intresserade. 

7. Kommunikationen mellan studenterna och US anser Erika att är negativ. Negativ i det 
avseendet att medlemmarna tvingas till medlemskapet som från början skapar en dålig 
relation. Det är inte förrän studenten stöter på problem och behöver hjälp som ett 
forum för bättre relation med kåren blir möjlig.  

 
Promotion  

9. US har ingen marknadsplan. De har en verksamhetsplanen med ett avsnitt som kallas 
”synas mot studenterna”. Det beroende från år till år hur kårfullmäktige sköter detta. 
Detta år har US utvecklat en ny grafiskt profil. 

10. Erika tycker att US emblem och logga syns bra runt om på campus och att studenterna 
bör känna igen deras logotyp.  

11.  US marknadsför sig på campus genom anslagstavlor, nyhetsbrevet ”E-kårren”, 
bokbord i Samhällsvetarhuset dels en så kallad ”Hej-kampanj”.  
”Hej-kampanjen” är ett vykort ställt till studenterna för att ta reda på deras  åsikter 
rörande kåren och universitetet. Det står ”Hej” på framsidan och på baksidan står det 
”från” och ”jag anser…” ”jag undrar…”. På så vis har studenten möjlighet att påverka 
arbetsinsatserna för US. ”Hej vykorten” sammanställs och besvaras i studenttidningen 
Vertex.  

14. Erika bedömer att studenttidningen Vertex är den mest effektiva 
markandsföringskanalen då den når ut till flest studenter och läsarantalet är högt. 
Bokborden vid Hörsalsrundan är effektiv när de väl kommunicerar med studenterna, 
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men här upplever hon att många inte uppmärksammar att de står där. US placerar ut 
information om kåren på insidan av toalettdörrarna i Samhällsvetar- och Lärarhuset 
med jämna mellanrum. Denna information anser Erika är effektiv, när du väl sitter på 
toaletten tittar du vanligtvis på dörren (i likhet med att man läser klottret på 
toalettväggarna).  

16. US marknadsför sig idag inte utanför campusområdet utan det är centrerat på 
universitetet. Det avses idag inte mycket pengar på marknadsföringsresurser eftersom 
det inte behövs för att dra in medlemsavgifter. Kåren prioriterar idag de ekonomiska 
resurserna på studenterna och deras behov. 

17. Erika anser att det är dålig kontinuitet i marknadsföringsinsatserna. Det har blivit en 
liten förbättring i och med att ett schema upprättats om när och var marknadsföringen 
ska ske. Hon tycker att US ska utvidga sitt val av placering med promotion till Lärar-, 
Humanist- och Beteendevetarhuset. Idag sker endast aktiviteter i Samhällsvetarhuset. 
Det generella problemet Erika ser är att nå ut till de ointresserade medlemmarna.  

 
Styrkor, Svagheter och Konkurrenter 

18. Erika anser inte att US har några konkurrenter i dagsläget. Om kårobligatoriet 
avskaffas anser hon att tre verksamma kårer på campus är ohållbart eftersom kårerna 
mest troligt kommer förlora medlemmar. Därav bedömer Erika att det inte är 
ekonomiskt hållbart att driva den administrativa verksamheten och studentfrågorna i 
den mån det görs idag. Om det inte dyker upp andra organisationer som vill syssla 
med utbildningsbevakning eller tillgodose studenternas behov menar hon att det kan 
vara programföreningarna som kan bli de största konkurrenterna. 
Programföreningarnas bättre kontakt med studenterna kan resultera i att de vid ett 
avskaffande av kårobligatoriet ser fördelen med att bryta sig fri från kåren och ta ut 
större sektionsavgifter.  

19. Om kårobligatoriet avskaffas menar Erika att US har en styrka gentemot konkurrenter 
i att de är en utomstående part, de har redan befintlig kunskap om studenternas 
rättigheter samt att de har administrativa kanalerna på campus. De är även bra på att 
bevaka studenternas intressen nationellt som internationellt exempelvis genom att 
driva studenternas frågor mot regeringen. En svaghet hon belyser är att US idag inte 
marknadsför sig tillräckligt bra mot utbytesstudenterna, som faktiskt blir en större och 
större del av universitetet.  

20. US samarbetar med SFS, Sveriges förenade studentkårer och fackförbund så som 
SAKO och TCO, för att redan nu uppmärksamma frågor som rör glappet mellan 
studietiden och arbetslivet.  

 
 
 
 
 
Kårobligatoriet 

21. Erika ställer sig positivt till ett avskaffande av kårobligatoriet. Hon förstår varför det 
uppkom och även varför det en längre tid har varit en aktiv debatt kring ämnet. Hon 
menar att ett avskaffande är bra så länge det verkställs en plan på avvecklingen av 
obligatoriet. Erika är av den åsikten att verksamheten som kåren utför ska finnas kvar 
på campus för ett fortsatt studentinflytande.  
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23. Studenten skall betala för kårens tjänst just av den anledningen att kåren är en 
oberoende mellanhand som finns till för att hjälpa studenten vid problem rörande 
studie- och universitetsfrågor.  

24. Om kårobligatoriet avskaffas menar Erika att US ska behålla sitt kundsegment dock 
beror det på huruvida kårerna slår ihop sina verksamheter.  

25. Erika tycker inte att kåravgiften skall höjas vid ett avskaffande. Utan menar att externa 
finansiärer exempelvis staten får skjuta till med medel då studenterna inte har 
ekonomiska resurser för att betala en höjd medlemsavgift.  

26. Erika ser positivt på frågan kring externa finansiärer. HHUS har idag goda kontakter 
och sponsorer och ser inte detta som en omöjlighet för US.  

 
Kompletterande information 

27.  - US arbetar även med studenters boendeförhållanden för de anser att det är en faktor 
som påverkar studenterna i stor grad. US har vid ett reportage med SVT belyst 
kvalitén på vissa studentkorridorer. Detta är dels positiv marknadsföring för US 
samtidigt som det tar en ställning för studenterna.  
 - Åsiktsprogrammet innehåller ett studiesocialt program som ger riktlinjer och åsikter 
för hur studenter skall ha det under sin studietid.  
 - Det inkommer ibland åsikter om att kåren är politiskt bunden dock inte i stor 
utsträckning.  
 - Om kårobligatoriet avskaffas tycker Erika en lösning för kårverksamheten på 
campus vore att ha en gemensam administrativ post för att underlätta kostnader.  
 - US bidrar med pengar till studentradion som en gång var deras för att den ska 
fortleva. US har dock inget samarbete eller avtal med studentradion.  

 
 
Intervju 2  
 
Bakgrund 

1. Joakim Berglund är ordförande i US.  
2. Joakim arbetar med kansliet och arbetsledningen, den löpande ekonomin, 

verksamhetsplanen, han svarar mot rektorn och universitetsstyrelsen samt mot externa 
intressenter som exempelvis SVT.  

3. Medlemmarna är Lärarstudenter, Humanister och Samhällsvetare.  
4. Tjänster som Joakim erbjuder är att vara ansiktet utåt för universitet, kommun och 

näringsliv. 
5. Han bedömer att studenterna vill ha hjälp med utbildningsfrågor och att kåren ska 

driva ”Corona” och andra aktiviteter.  
 
 
Kommunikation 

6. Joakim anser att han inte effektivt kommunicerar ut kårens syfte. En vanlig fråga han 
stöter på är ”Vad gör kåren? Vad är kåren?”.  

7. Han tycker inte att US och studenterna har bra kommunikation. Han menar att bra 
kontakt finns med de studenter som sökt efter hjälp hos US eller är involverade i 
programföreningarna. I det stora hela anser han inte att det är en bristfällig 
kommunikation.  
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Promotion 
9. Det finns ingen marknadsplan för US idag.  
11. De marknadskanaler som finns är anslagstavlor, nyhetsbrev, två sidor i    

studenttidningen Vertex samt broschyrer. En brist i nyhetsbrevet är att studenterna 
själva måste anmäla sitt intresse för att ta del av det. (Detta på grund av att US ej har 
tillgång till Umeå Universitet maildatabas).  

12. Markandsföringsbudgeten är idag på 4-5 procent ca 250 000 – 260 000 kronor.  
13. Joakim tycker att det mest effektiva sättet att marknadsföra sig på bland studenterna är 

nyhetsbrevet och bokbordet vid Hörsalsrundan. Dock är studenttidningen Vertex mest 
frekvent läst.  

 
Styrkor, Svagheter och Konkurrenter 

18. Joakim anser att programföreningar kan bli konkurrenter vid ett avskaffande av 
kårobligatoriet. Det handlar om att konkurrera om platsen i studenternas medvetenhet. 
Den största utmaningen kommer vara att få fram informationen till rätt personer.  

19. Styrkor som Joakim ser är att US har ekonomiska resurser och erfaren personal 
jämfört med programföreningarna vid ett avskaffande av kårobligatoriet. Deras 
svagheter anser han är att US inte är ”polare” med studenterna på samma vis som 
programföreningarna är. I och med detta kan programföreningarna utnyttja mun till 
mun marknadsföringen.  

20. Idag samarbetar US med Natur tekniska kåren, Medicinska studentkåren och med 
underliggande programföreningar.  

 
Kårobligatoriet 

21. Joakim tycker inte att kårobligatoriet ska avskaffas. Han anar att de kommer resultera i 
förlorat studentinflytande. Han gissar att många aktörer kommer vilja påverka 
universitetsledningen; tre kårer samt alla programföreningar. Vidare anser han att 
oberoendet kan försvinna hos kåren. Han menar att programföreningar kanske väljer 
att agera i större utsträckning med utbildningsfrågor mot universitetet.  

22. Nackdelar med avskaffandet av kårobligatoriet menar han kan vara att 
utbildningsbevakningen fallerar.  

23. Joakim anser att avgiften troligtvis kommer sänkas. Han misstänker även ett priskrig 
mellan kåren, underliggande sektioner och programföreningar om de beslutar att bryta 
sig loss ur samarbetet med kåren och ta ut egna avgifter. Han fruktar att detta kommer 
resultera i förhöjda avgifter för studenterna.  

24. Vid ett avskaffande av kårobligatoriet kan han tänka sig att kåren vill utöka sitt 
medlemskap och försöka locka exempelvis polisstudenterna som idag inte inkluderas i 
någon obligatorisk kår.  

25. Han tror att kåravgiften kommer landa kring 250 kronor.  
26. Joakim ser att externa finansiärer är möjligt antingen genom exempelvis 

försäkringsföretag som erbjuder hemförsäkring i medlemsavgiften. Det optimala vore 
att de tre nuvarande kårerna slår ihop sina verksamheter och på så sätt kan skaffa 
sponsorer från hela näringslivet.  

 
Kompletterande information 

27.  – Joakim anser att US är ett gäng glada amatörer som inte besitter några vidare djupa 
marknadsföringskunskaper. Han tycker att kåren ska våga göra färre saker. US arbetar 
idag med att dra ner på text i reklamannonserna. Han berättar även om ”Hej-
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vykorten”.  
 - Många studenter känner till programföreningarna men kåren vet de mindre om. Han 
vill att studenterna ska bli medvetna om att programföreningarna är en förlängning av 
kåren. Idag är inte kåren, sektionerna och programföreningarna ett i medlemmarnas 
medvetande.  
 - Han anar att studenterna idag ser kåren endast som en avgift. Joakim nämner att US 
har som plan att byta lokaler för att synas och komma närmare studenterna, förslagsvis 
Samhällsvetarhuset.  
 - Joakim känner att US mer och mer tappade kontakten med studenterna då de sålde 
ut kårhuset samt att Corona blev en egen aktör på campus. Han saknar närheten till 
studenterna i deras lokaler idag. Då han vill att US ska vara en studentorganisation 
med stark lobbyverksamhet saknar han närheten till studenterna och den personliga 
kontakten som ett kårhus medför. Han anser att personliga kontakterna är avgörande i 
relationen mellan kåren och deras medlemmar.  
 - US är medlem i SFS där de har utbyte med andra kårer runt om i Sverige i frågor 
som rör utbildning. Dessutom delar de på information och tips.  
 - Valdeltagandet ligger idag på 10-20 procent. Majoriteten av kårerna i Sverige har 
samma låga valdeltagande. 
 - Han nämnde även att det idag agerar många aktörer på campusområdet och vart än 
US marknadsför sig finns det ett brus av andra informationskällor, han tycker att US 
försvinner i mängden.  
 - Vid ett avskaffande av kårobligatoriet ser Joakim att kårerna får en gemensam 
administrativ post eller att de helt och hållet slår sig samman. 

 - Han avslutar med att belysa att han inte vill ha ett tvingande medlemskap. Han anser 

dock att avskaffandet av kårobligatoriet ska lösas så att medlemsantalet inte avgör kårens 

överlevnad.  

 
 
 
 
 
 
Intervju 3  
 
Bakgrund 

1. Mattias Biström-Risslén arbetar som politisk- och utbildningsbevakare. 
2. Utbildningspolitik innebär att hålla koll på vad som händer i landet, på olika 

utbildningar samt bedriva politiska frågor på campusområdet och försöka påverka 
universitetet åt något håll. Utbildningsbevakning handlar om att dels hjälpa studenter 
som hamnat i problem men även att arbeta med återbyggande åtgärder för att problem 
inte ska uppstå för studenter.  

3. Medlemmarna i US är Samhälls-,  Humanist- och Lärarfakulteten, ca 12 000 studenter.  
4. Mattias ser inte utbildningsbevakning som en tjänst för studenterna utan snarare som 

ett uppdrag av studenterna. Utifrån att det är en arbetsuppgift US skall utföra är det 
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egentligen lagstiftarens uppdrag men i grunden är det studenters behov och uppdrag 
att problemet ska lösas.   

5. Han bedömer att förväntningarna på US hos medlemmarna inte är stora. Mattias anar 
att väldigt få studenter är medvetna om vad kåren arbetar med, de vet inte mer än att 
det är medlemmar i en studentkår. För att förväntningarna ska vara höga krävs det att 
individen själv börjar fundera över vad kåren gör. Han menar däremot att 
förväntningarna bland de aktiva medlemmarna, exempelvis studenter i 
programföreningarna, är höga och det är dessa medlemmar US får stå till svars för. 
Annars anser Mattias att det är utbildningsbevakningen som är vad medlemmar har 
förväntningar på eftersom det ligger nära studenterna själva. 

 
Kommunikation 

6. Mattias tycker inte att han når ut effektivt med de tjänster han erbjuder till studenterna, 
just för att kommunikationsvägarna är svåra. US är en organisation med kårobligatorie 
i grunden som gör att medlemmarna inte självmant eller aktivt sökt upp US. Han 
bedömer att medlemmarna som aktivt söker information inte är speciellt många. Det är 
dessutom svårt att kommunicera med personer som inte vill bli kommunicerade med. 
Han tycker ändå att US gör ett bra arbete med de informationskanaler de använder 
men samtidigt anser han att de kanaler som används idag inte är det mest optimala för 
tillfället. Det ända tillfället US når ut till alla studenter på universitetet är vid 
terminsutskicken då de ber studenterna betala terminsavgiften. Via maillistan kan 
studenterna anmäla sitt intresse och på så sätt kan US kommunicera med de 
medlemmar som vill bli kommunicera med. Via sektionerna kommunicerar 
fortfarande US endast med de som vill bli kommunicerad med. Affischering är ett 
brett men trubbigt sätt att kommunicera, där US når ut till en stor mängd medlemmar 
men eftersom affischeringen är intensiv på campus finns tendenser till att försvinna i 
mängden information.  

 
Promotion 

9. Ingen markandsföringsplan existerar utan det närmaste marknadsplan US kan komma 
är en grafisk profil. I verksamhetsplanen finns delar som liknar en 
marknadsföringsplan. 

11.Marknadsföringskanaler: hemsida, bokbord, flygbladsutdelning, affischering, 
informationsspridning via sektioner och programföreningar.  

13. Det bästa marknadsföringskanalerna anser Mattias är bokborden och 
flygbladsutdelningen eftersom då har studenten möjlighet till tvåvägskommunikation dock 
är det inte det mest effektiva. Det mest effektiva är en kombination av hemsidan, 
nyhetsbrevet och informationen via sektionerna och programföreningarna.  

16. Marknadsföringen är koncentrerad till vissa delar på campus men mestadels i 
Samhällsvetarhuset eftersom de flesta medlemmarna rör sig där ikring.  

 
Styrkor, Svagheter och Konkurrenter 

18. Mattias ser fackföreningarna exempelvis Fria och lärarfacken som de största 
konkurrenterna eftersom de besitter de resurser som krävs för att driva hård 
marknadsföring och värva medlemmar. Han anar att medlemmarna ser det positivt 
med att tillhöra en och samma fackförening under studietiden och arbetslivet. Han ser 
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även att privata företag kan börja agera på marknaden för att tillgodose studenters 
behov och efterfrågan.  

19. En styrka han ser US har vid ett avskaffande av kårobligatoriet är att deras 
organisation redan har en fot inne på marknaden gällande medlemmar och samarbete 
med aktörer.  

20. US samarbetar idag med SFS, vissa fackföreningar, nationer och till viss del 
sponsringsföretag.  

 
Kårobligatoriet 

21. Mattias anser att kårobligatoriet är ett nödvändigt ont. Han är positiv till obligatoriet 
då det är det enda sättet att garantera studentinflytandet. Ett avskaffande skulle 
innebära konsekvenser för kårverksamheten.  

23. Mattias anser att studenter bör företräda studenter i den mening att studenter har insikt i 
vardagen och i problem som kan uppstå. Det privata företagen har inte den insikten.  

24. Han menar att det inte finns utrymme för tre kårer på campus på grund av att 
medlemsantalet kommer rasa för alla kårerna vid ett avskaffande av obligatoriet.  

25. Angående medlemsavgiften säger han att det kan gå åt båda hållen. Något som är 
säkert är att oavsett höjning eller sänkning kommer studenterna få ut mindre för vad de 
betalar jämfört med idag. Detta beror på att medlemsantalet kommer sjunka som i sin tur 
leder till mindre administrativa tjänster.  

26. Externa finansiärer kommer att behövas vid ett avskaffande av kårobligatoriet. Idag 
behövs inte dessa finansiärer vilket gör US till en stark förhandlingspart.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Intervju 4 
 

Bakgrund 
1. Rikard Lähdekorpi arbetar med information och kommunikation på US.  
2. Hans arbetsuppgifter är bland annat att framställa nyhetsbrevet (670 stycken), hantera 

den intern kommunikation, underhålla affischeringen på anslagstavlor (7 stycken), 
uppdatera affischer på toaletterna (50-70 stycken), anordna ett bokbord i veckan, 
uppdatera hemsidan och layout samt sköta det kontinuerliga terminsutskicken. 
Sammanfattningsvis är hans uppgift identitetsskapande åtgärder mellan kåren och 
medlemmarna.  

3. Medlemmarna på US är Samhällsvetarna, Humanisterna och Lärarna.  
5.  Han tror att medlemmarna vill att US ska arbeta för bättre pris på lokaltrafiken, minskade kostnader exempelvis rabatter.  

 
Kommunikation 

7. Han bedömer att kommunikationen han ger ut fungerar bra till sektionerna.  
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Promotion 
10. Rikard nämner ”Synas mot studenterna” i verksamhetsplanen (Han nämner inte US 

grafiska profil). 
11. Marknadsföringskanaler: Hörsalsrundan, toaletterna, studenttidningen Vertex, Umeå 

spexarna, studentkalendern och hemsidan. Han anser att en kombination av dessa 
kanaler krävs för en effektiv marknadsföring.  

 
Styrkor, Svagheter och Konkurrenter 

18. De konkurrenter som kan uppkomma vid ett avskaffande av kårobligatoriet är 
Medicinska kåren, Natur Tekniska kåren och privata företag. Det beror på hur 
avregleringen kommer se ut och vilka konkurrenter som då kommer vara störst.  

19. Styrkor som Rikard ser att US besitter är deras etablering, att privata företag drivs av 
vinst vilket US inte gör och att studenter arbetar mer i studenters syfte.  

20. Samarbetet idag är bland annat NTK, MSU och kommunen samt även sponsorer.  
 
Kårobligatoriet 

21. Rickard är emot ett avskaffandet av kårobligatoriet. Han tycker att det i så fall måste 
finnas en plan på hur verksamheten ska fortsätta bedrivas i syfte att studentinflytandet 
ska vara så starkt som det är idag.  

23. Allt US arbetar med anser Rikard är något som man ska betala för. Dock menar han att 
studenternas bidrag skall höjas så det har råd att betala en kåravgift.  

25. Han bedömer att medlemsavgiften bör höjas för att balansera upp det sjunkande 
medlemsantalet.  

 
  



Umeå Universitet   Anna Abrahamsson 820621 8284 
C uppsats 10 p  Johanna Tamker 840528 0127 
Handledare Peter Hultén  
 

 67 

Fokusgrupp Bilaga 3 
 
 
Bakgrund 

1. Hur gammal är du och vad studerar du?  
2. Vart spenderar du som student större delen av din tid under dagen?  
3. Vart spenderar du störst tid när du är på universitetet?  

 
Kommunikation 

4. Vart ligger US kontor, hur många visste?  
5. Har du varit på US kontor? Varför, varför inte? 
6. Hur uppfattade du US lokaler, placering och interiör?  
7. Har du haft kontakt med kåren? 
8. Vad arbetar kåren med för verksamhet, varför tror du att du inte vet?  
9. Hur upplevde du kontakten, blev du hjälpt eller inte?  
10. Har du bra kontakt med kåren? Fysiskt eller psykiskt? 

 
Marknadsföring 

11. Hur ser du på företag och organisationer som informerar i Hörsalsrundan?  
12. Vilken radiokanal lyssnar du på? 
13. Vilka annonser, billboards uppmärksammar du? Nämn det du tycker är lättast att se.  
14. Har du uppmärksammat dessa; Vertex, studentkalendern, US bokbord, infotavlor på 

campus och i toaletter?  
15. Vilken tycker du är bäst, tillgodoser dina behov av information om campus och US 

tjänster?  
16. Prenumererar du på US nyhetsbrev? Om Ja varför, Nej varför?  

 
Kårobligatoriet 

17. Hur ställer du dig till dagens kårobligatorie?  
18. Varför betala kåravgiften? 
19. Vad kräver du i utbyte för att betala en frivillig kåravgift?  
20. Om kårobligatoriet avskaffas kommer du fortsätta vara medlem i US?  

 
21. Är det något ni vill tillägga som ni anser kan hjälpa oss i att utforma en marknadsplan 

för US. 
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Fokusgrupp I tisdagen den 10 april 11, 2007    Bilaga 4 
 
 
Bakgrund 

1. 21 år Lärare, 25 år Lärare, 22 år Civilekonom, 28 år Civilekonom, 24 år Civilekonom, 
22 år Service Management, 24 år International Business Program.  

2. På universitetet. 
3. Samhällsvetar- och Lärarhuset, IKSU och E-puben.   

 
Kommunikation 

4. Alla deltagarna visste vart Umeå Studentkår låg på grund av att de betalat kåravgiften 
där.  

5. Studenterna har endast besökt kåren och dess lokaler under inskrivningen på Corona 
den första terminen. De har aldrig behövt kårens hjälp och därför inte sökt upp kåren.  

6. US kontor tycker studenterna syns dåligt och en fråga de ställde var ”Är det skyltat?”. 
De tänker inte på att det ligger där det ligger när de cyklar/går förbi. Att Att US kontor 
inte syns från Samhällsvetarhuset tror de själva är en orsak till att många inte vet vart 
kontoret ligger. En av deltagarna nämnde att interiören i US lokaler kändes byråkratisk 
och inte alls rolig.  

7. Ingen av deltagarna har haft kontakt med kåren. En av deltagarna har mailat med 
kåren under ett skolarbete men inte mer än så.  

8. Studenterna har ”sett reklam på toaletten, antar att de arbetar för studenterna” En av 
dem har läst terminsutskicket och vet därför vad kåren arbetar med. De antar att kåren 
fungerar som ett kollektivavtal som tar hand om studenternas rättigheter utåt och mot 
universitetet/näringslivet. Kåren finns till för att lösa problem. De upplever alla att 
programföreningen HHUS fungerar som kåren för ekonomerna. ”HHUS känns 
närmare oss ekonomer”. De marknadsför sig bättre och syns mer. Det faktum att kåren 
ligger fysiskt längre bort från studenterna (ekonomerna) än vad HHUS kontor gör 
resulterar i att de inte upplever någon relation med kåren. Studenterna tror att deras 
kunskap om US är begränsad på grund av att US inte är bra på att marknadsföra sig. 
De skulle gärna se att US håller informationsmöten i början av varje termin.  

9. Den student som haft kontakt med kåren tyckte kontakten fungerade bra.  
10. Alla samtyckte om att kontakten med kåren är ”relativt obefintlig”. 

 
Marknadsföring 

11. Alla deltagare kände att de blev påhoppade av företag och organisationer i 
Hörsalsrundan och konsekvensen blev att de avskärmade sig mot all information. 
Däremot trodde de att informationen i Hörsalsrundan var bra för redan engagerade 
studenter i större utsträckning. Det som de intervjuade uppmärksammar i 
Hörsalsrundan är information om föreläsningar, teater, klubbar och vissa företag. De 
poängterade dock att de ofta gick fram till företag/organisationer för att få godis och 
popcorn. De drar sig till minnes att de har sett US någon gång, men de har inte 
reflekterat över det.  

12. P3 och Lugna favoriter. Två hade lyssnat på studentradion på grund av någon debatt, 
det var bra musik. De var övertygade om att US ägde studentradion.  

13. UPF; utbildningspolitiska föreningen (knallgula posters). Nöjesinfo (klubbar) HHUS, 
Jusek, IKSU, Arkum. Anledningen till att deltagarna lägger märket till just dessa beror 
på att de antingen tycker om organisationerna, har relation med dem eller att de kan få 
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ett utbyte med dem. En viktig aspekt är också att de träffar representanter från dessa 
organisationer i Samhällsvetarhuset dagligen. HHUS och Jusek kommer in i klassrum 
och pratar och presenterar sig. Det alla var överens om är att de får mest information 
genom word-of-mouth. De tycker även att plasmaskärmen utanför tornet är bra då det 
är korta och koncisa meddelanden.  

14. Planscher, hemsida, radio, anslagstavlor, Vertex, Huvudverkspamfletten. Alla läser 
Vertex och de tycker att det syns tydligt att det är US som gör tidningen. De tycker 
dock att de kunde bidra med mer direkt information till studenterna om US. De saknar 
även information riktat mot ekonomstudenterna på Umeå Universitet. De känner helt 
enkelt att Vertex är mer profilerat mot lärare och humanister. De tror att detta beror på 
den starka konkurrensen som finns mellan US och HHUS (Vertex/Ekbladet). Ingen av 
deltagarna har sett ”Hej-vykorten”. En av deltagarna hade hört talas om ”E-kårren” 
men visste inte hur man tog del av det. De tycker att US anslagstavla bör sitta i Tornet 
för där rör sig studenterna mer runt i lokalen. Annonstavlorna på toaletterna har de lagt 
märket till och anser att informationen är bra och nyttig. (En av deltagarna visste inte 
att kåren var politisk).  

15. Studenterna tycker Vertex är bäst dock att den kunde användas mer effektivt till att 
informera om vad US gör just nu/åstadkommit. De tycker ”E-kårren”, US nyhetsbrev 
ser för politiskt och tråkigt ut. De vill se mer information om US pågående projekt och 
resultat. Sammanfattningsvis vill de ha mingelbilder, bättre samarbete med HHUS och 
kanske ett gemensamt nyhetsbrev. Anledningen till att Naturtekniska studenter är mer 
engagerade i sin kår (NTK) tror de beror på valet av styrelsen som inte baseras på 
politik utan på vilken/vilka personer man litar på.  

16. Ingen prenumererar på US nyhetsbrev. 
 
Kårobligatoriet 

17. De anser att avgiften fortfarande bör vara obligatorisk men att det då ska se resultat 
och åtgärder US åstadkommer. De vill se mer exponering av US arbete, de gillade 
debatten om hyrorna på Liljansberget som Joakim var med i. De vill gärna ha en lista 
på 1-4 saker som US ska arbeta med detta år och uppföljning. De säger att om man 
inte vet vad US gör varför betala avgiften? 

18. En av deltagarna visste att studenterna betalar kåravgiften för att få skriva tentor och 
få ut betyg. De visste även att det var lagstadgat att betala. De anser att HHUS 
fungerar som en kår för dem. De kände alla att de hellre betalar en avgift till sin 
progrmaförening HHUS, eftersom de känner en närmare relation till dem. 

19 De intervjuade var oroliga att många kommer bortprioriterar kåravgiften då studenter 
ofta ser kortsiktigt på sin ekonomi. De tror även att det beror på hur kårobligatoriet 
avskaffas och hur detta kommer påverka programföreningarna. Deras åsikt är att US 
måste visa vad de gör och varför detta är bra för studenterna. Sammanfattningsvis 
anser de att det vore bättre att behålla kårobligatoriet.  

20. Om kårobligatoriet avskaffandet och de i så fall påverkar HHUS vill ha tydligare 
direktiv på varför de ska betala. Alla säger att de mest troligt inte kommer betala 
kåravgiften till US. Samtalsämnet kring kåren och att den är politisk bundet uppkom under 
intervjun. De anser att en kår ska vara opolitisk för att kåren inte kan ha två agendor: 
politisk och arbeta för studenternas bästa. De tvivlar till hur stor styrka US egentligen har 
till att påverka saker och ting. ”HHUS kanske har lika stor påverkan???” 

21. För att studenterna ska fortsätta vara medlem hos kåren vill de se att US gör besök i 
klassrummen. De vill att US håller gästföreläsningar om verksamheten där de berättar 
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vad de gör och har åstadkommit samt ger en uppdaterad halvårsrapport om US. De vill 
att US engagerar sig i ”den lilla studenten” och inte bara arbetar så högt upp. De vill se 
mer attityd och raka besked samt en mer ungdomlig och studentvänlig layout på 
marknadsföringen. De känner sig alienerade av deras ordval i broschyrer ”Hejsvejs i 
lingonskogen” och ”Kår mupparna”. De saknar personer mer flärd och fläkt, eftersom 
de vet att roligt folk/aktiviteter säljer. De tror inte US vågar vara lite fräcka och coola. 
Det sista som kom fram under intervjun var ”vem pallar egentligen att gå till kåren”. 
Öppettiderna på kåren är dåliga, de har stängt över lunch då alla studenter är lediga.  

 
Fokusgrupp II onsdagen den 11 april 2007 
 
Bakgrund 

1. 25 år Polmag, 21 år Polmag, 24 år Juridik, 22 år Juridik, 22 år Juridik, 25 Socionom, 
23 år Socionom.  

2. Universitetet (tanken är det i alla fall) inte på helgerna. En av respondenterna 
spenderar största delen hemma nere på stan och var endast på universitetet under 
föreläsningar. 

3. Tre av respondenterna spenderar största delen av tiden i Samhällsvetarhuset ibland 
andra hus beroende på lektionssal. Även i UB och UB café. En av respondenterna 
spenderade störst del i Samhällsvetarhuset men nästan lika stor del i MIT och 
Naturvetarhuset.  

 
Kommunikation 

4. JA, mellan NH och Psykologiska.  
5. JA, kåravgiften och adressändring.  
6. Exteriören är tillintetsägande. Trist inredning. Tillgängligheten är dålig enligt 

majoriteten. Studenterna önskar en ljusare och mer öppen lokal. En av deltagarna har 
haft föreläsningar mitt emot US och därför uppmärksammat US lokal och logotyp. 
Denna person tycker även att placeringen på US kontor är bra eftersom många 
studenter cyklar/går förbi där varje dag. Dock drar ingången inte till sig någon speciell 
uppmärksamhet.  

7. JA 
8. Två visste att de arbetar med studiesocial verksamhet och studiebevakning. De trodde 

att US äger både Skarinska och E-puben, dock har de inga bostäder. De ansåg att US 
är dålig på att utmärka sig, vilket gör att studenter blir obrydda om verksamheten. 
Tycker att ordföranden kan komma ut i klasserna och berätta vad de arbetar med under 
detta mandatår.  

9. OK, inga konstigheter. En av respondenterna tyckte det var bra service medan en 
annan ansåg att det var dålig service på grund av mycket att göra och att kontoret var 
stängt.  

10. Obefintlig kontakt enligt alla. De saknar den personliga kontakten. Ingen av dem vet 
vem ordföranden är och de tror att US är lite av en lekstuga.  

 
Marknadsföring 

11. Gott godis är ett plus. Respondenterna kände att de inte kunde relatera till de 
organisationer/företag som står i Hörsalsrundan. De har aldrig sett US i Hörsalsrundan 
och ser heller inte nyttan med det. Respondenterna nämner att de skärmar av 
informationen som ges i Hörsalsrundan och mest tittar efter pennor och godis.  
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12. P3, P1, Mix. 
13. Community, Club Zoo, Midnight ramble, UPF, JF; juridiska föreningen, 

Socionomanslagstavla. De anser att de uppmärksammar information av 
företag/organisation de redan är bekanta med eller har nytta av. En anledning till 
varför de inte orkar titta efter information är att det finns så mycket, anslagstavlorna är 
”tapetserade i tio lager med affischer”. Information de uppmärksammar är 
banderollerna i skogen vid Ålidhöjd och de affischer som sitter där. Information om 
US på institutionernas hemsidor anser studenterna skulle vara effektivt.  

14. Vertex och hemsidan visste majoriteten att US hade som informationskanal, en 
deltagare visste inte att Vertex var US tidning. De anser att Vertex är bra läsning, men 
att den inte visar tydligt att det är US egna tidning. Tycker att ”Hej-vykorten” var 
värdelösa plus det faktum att portot inte var betalat. Informationstavlorna på 
toaletterna är mycket bra, kort och koncist. De tycker att det kommer för mycket skräp 
i brevlådan, därför läser de inte terminsutskicket från US. En av dem visste inte ens att 
hon/han hade fått den broschyren. Tror att de skulle ge dem mer uppmärksamhet om 
de exempelvis skickade med något studentvänligt, exempelvis nudlar.  

15. Tycker att plasmaskärmar är bäst, de ger snabba och koncisa meddelanden. Vertex är 
en bra källa för information dock såg en av deltagarna denna som endast reklam. Ingen 
av dem hade sett nyhetsbrevet. På toaletterna läser de allt och tycker att informationen 
är bra, speciellt i början av terminerna. ”man måste ju gå på toaletten”. De har fått 
hjälp av affischerna på toaletten för att bland annat komma ihåg att betala kåravgift. 
Studenterna skulle vilja ha en minifestival och de tror US skulle kunna bli ”populära” 
på detta sätt, förutsatt att de marknadsför att de är de som har gjort/står för festivalen.  

16. NEJ, visste inte att det fanns.  
 
Kårobligatoriet 

17. Alla respondenter anar att den avgift de betalar till US går till något vettigt och att US 
arbetar för något bra. Deltagarna visste dock inte exakt vad pengarna gick till. 
Respondenterna tror inte att många studenter kommer betala vid ett avskaffande av 
obligatoriet. De bedömer att det är viktigt att obligatoriet är kvar då det gör nytta. De 
ser US som ett skyddsnät som svarar för dem mot universitetet.  

18. För att betala kåravgiften vill studenterna bland annat ha bra rabatter och festförmåner; 
billigare öl och inträde. De vill se mer konkreta resultat, bättre avtal med 
studentbostäder och ett kurslitteraturtorg med second hand böcker. US ska fokusera på 
vissa specifika saker och hålla sig till sin kärnverksamhet samt att de tjänster US 
erbjuder är riktade till medlemmarna. De tycker även att US ska synas mer fysiskt på 
campus. En av respondenterna sa att om mina vänner betalar kommer jag betala, känns 
dyrare om jag betalar själv. Ingen av respondenterna nämnde säkerheten kring 
utbildningsbevakning. En av respondenterna nämnde föreläsningar i början av 
terminerna för att berätta vad US gör och vad de kommer göra för pengarna de får in i 
år.  

19. Ovanstående.  
20. Om kompisar betalar JA och om Mecenatkortets rabatter är tillräckliga annars skulle 

inte betala utan lägga pengarna på kurslitteratur.  
 
 

21. Kårensdag, spex, brännbollsyran, ordföranden måste visa upp sig, grillning vid 
dammen på vår/höst och solstolar med US reklam på. Det är även viktigt att US 
arbetar för studiemedlet och bostadshyrorna. US ska lyfta fram att de debatterar som 
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exempelvis i inslaget på SVT om Liljansberget och dess hyror/universitetets mark. De 
vill ha personlig kontakt och information i klassrummen. Har hitintills inte sett något 
om kårvalet. Tycker att US ska tänka på att det är svårt under lektionstid/dagtid att få 
studenters uppmärksamhet då de är inriktade på studierna och skärmar av all annan 
information än kurslitteraturen.  

 
Fokusgrupp III fredagen den 13 april 2007 

 
Bakgrund 

1. 22 år Civilekonom, 22 år Civilekonom, 25 år Service Management, 23 år Service 
Management, 21 år Lärare, 23 år Lärare.  

2. Universitetet. 
3. UB´s läsesalar, UB fiket, Samhällsvetar- och Lärarhuset. 

 
Kommunikation 

4. Några av respondenterna trodde att US kontoret låg i Samhällsvetarhuset medan två 
trodde vid Corona.  

5. Majoriteten nej, några ja. Anledningen var att betala kåravgiften. Ingen av dem har 
någon anledning till varför de inte besökt US. 

6. Det är inte solklart var man ska gå för att hitta US, inte heller när man kommer in 
genom dörren. Kontoret ligger avsides från Samhällsvetarhuset.  

7. Ja och nej 
8. De hjälper till med problem och för studenternas talan mot universitetet. 

Respondenterna uttrycker att de läst hemskicket från kåren men att de inte kommer 
ihåg vad kåren gör. De har inga säljande argument/intryck i foldern. En fråga som 
kom upp var ”vad kan kåren göra för mig, vilken är anledningen att gå dit?”. ”Vi 
ekonomer vänder oss till HHUS om vi får problem” känner att HHUS ligger närmare 
till hands.  

9. Kommer inte ihåg hur kontakten med US var. Det som är dåligt är US öppettider.  
10. Har ingen kontakt med kåren.  

 
Marknadsföring 

11. Akademic work är bra samt HHUS. Annars sållar respondenterna bort den mesta 
informationen, tittar på det som ligger nära och som kan förbättra/förenkla livet. 

13. HHUS och USBEs plasmaskärmar uppmärksammas samt E-puben och all 
underhållning, klubbar och museum. Kollar in anslagstavlorna men sållar bort mycket 
av informationen då det är för många företag som vill ha uppmärksamhet. 
Respondenterna diskuterade även att det är skillnad mellan vilka dagar de ser saker 
och inte. Dagar när det är mycket att göra inför tentor och så vidare blockeras all 
information förutom plugget. 

14. Anslagstavla för US vid UB och Tornet har de sett men inte tittat på. De kände igen 
hemskicket ”huvudvärk” vilket två även hade läst. De tycker att det står bra saker i 
den men tråkig layout. Ingen av dem hade sett nyhetsbrevet eller studentkalendern. 
Alla läser/skummar igenom Vertex men de anser inte att det syns att den är US:s. De 
trodde även att Vertex var en nationell tidning och inte handlar om Umeå Universitet. 
Om resppondenterna visste detta skulle de läsa den mer. Exempelvis Ekbladet läser 
alla eftersom det är en tidning för ekonomer. De tycker ”Hej-vykorten” ser ut som 
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reklam och skulle slängt det om de fick ett i brevlådan. En student trodde att hon/han 
skulle tyckt till om det kom ett i brevlådan/utdelat.  

15. Ovan 
16. Nej men har sett reklam om nyhetsbrevet i Vertex.  

 
Kårobligatoriet 

17. Det är viktigt att pengarna går till saker som arbetar för studenternas bästa. Det är 
viktigt att få ut information för att få studenterna att betala första gången. En av 
studenterna bedömer att det bara flyter på som en vana. Viktigt för dem alla är att de 
ser vad de betalar för och varför. Det är viktigt att belysa sambandet mellan 
kåravgiften och programföreningarna/HHUS. De sa alla att de skulle vara medlemmar 
i kåren om det var det enda sättet för HHUS överlevnad. De vill alla ha kvar 
obligatoriet för att studenterna annars struntar i att betala, då 300 kronor är mycket 
pengar. 

18. För att det är lagstiftat och för att kåren ska kunna föra studenternas talan. De såg 
möjligheten för HHUS att ta ut en högre sektionsavgift. Hoten för US skulle bli att 
programföreningarna och sektionerna skulle arbeta mer med frågor som kåren gör 
idag. Alla ekonomstudenter ansåg dock att detta skulle vara bra då de känner sig 
närmare HHUS. 

19. Skulle betala kåravgiften om jag blir utesluten ur Nationernas hus och E-puben, 
dessutom om jag blir av med Mecenatkortet med alla rabatter.  Tycker US ska locka 
med saker som ligger nära studenternas liv. De vill ha en sänkt avgift, men 
sammanfattningsvis anar de ändå att många studenter kommer strunta i att betala 
avgiften.  

20. Ja de flesta skulle troligtvis fortsätta vara medlemmar vid US.  
 
 

21. US måste bli spexigare. Ekonomerna känner alla att HHUS konkurrerar med US om 
deras uppmärksamhet, varför ska de vända sig till US när HHUS finns? Ingen av dem 
har sett kårstyrelsen men träffar många i HHUS ledning varje dag. US ligger för lång 
borta på alla plan, vilket gör att de känner att kåren är överflödig.  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
 


