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”Det är inte de starkaste av arterna som överlever, ej 
heller de mest intelligenta, utan de som är mest 
anpassningsbara till förändring.”  - Charles Darwin1

----------------------------------------------
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Abstract
 
Thesis titel: Vad anser studenter vara en attraktiv stad? – En undersökning om vad Umeå bör göra 
för att behålla studenter efter avklarade studier.
 
Seminar date: 2009-06-02 
 
Subject /course: Business Administration Level C / Bachelor thesis, 15 Credits 
 
Authors:  Johan Pillay  : 82.07.26

    Paul Kushch : 87.01.06 
 
Mentor: Yvonne Von Friedrichs
 
Keywords: Marketing communication, Place marketing, Brand, Creativity, Creative cities, 
Students among others.
 
Purpose: The purpose of this thesis is to create an understanding of how Umeå municipality can 
create positive growth by  getting students from Umeå university to domicile after their concluded 
studies. 

Method: We have done a pilot survey study and from the answers we derived we then decided to 
create three focusgroups, wich concisted of eight people and lasted for 90 minutes each. The results 
eventuated in two seperate surveys. Both of them were initialy  tested with additional two pilot 
studies before carried out.
 
Theoretic perspective: We used theories about placemarketing, the creative class, creativity 
and other marketing terms such as image and brand equity, all seen through a placemarketing 
perspecitve.
 
Conculsion: First  and foremost we have come to the conclusion that Umeå municipality, the 
businessworld and the university  have to become better at collaborating and see a common goal. We 
have found out that almost all student felt that they  wnated more practical parts throughout their 
program and more involvement from the businessworld since they felt that  this was a effective way 
to learn and build networks. The majority of the universty students are prepared to work for free in 
order to get necesarry knowledge and business contacts. We have also concluded that almost all of 
the studnets wanted closeness to other major cities in sweden in their future hometown. We belive 
that Umeå can provide this through its infrastructure but that they  have to make sure the the prices 
are kept at a reasonable level. 
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Abstrakt

Uppsatsens titel: Vad anser studenter vara en attraktiv stad? – En undersökning om vad Umeå 
bör göra för att behålla studenter efter avklarade studier.
 
Seminariedatum: 2009-06-02
 
Ämne/kurs: Företagsekonomi C / Kandidatuppsats, 15 poäng 
 
Författare:  Johan Pillay : 82.07.26

    Paul Kushch : 87.01.06 
 
Handledare: Yvonne Von Friedrichs
 
Nyckelord: marknadskommunikation, platsmarknadsföring, tillhörighet, varumärke, teorier 
om kreativitet, studenter och liknande begrepp.
 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att  skapa förståelse för hur Umeå kommun kan uppnå 
gynnsam tillväxt genom att få högskolestuderande vid Umeå universitet att stanna kvar i Umeå efter 
avklarade studier. 
 
Metod: Vi har nyttjat en omfattande pilotundersökning med enkäter för att utifrån den genomföra 
vår huvudstudie. Denna genomfördes med hjälp av tre fokusgrupper i vilka vi hade 90 minuter 
långa gruppsamtal med åtta personer i vardera. Utifrån svaren vi fick i fokusgrupperna skapade vi 
två enkäter som även de initialt testades med vardera en pilotstudie. 
 
Teoretiska perspektiv: Teorier om platsmarknadsföring, den kreativa klassen och kreativitet 
samt olika marknadsföringsstrategier och begrepp som image och brand equity, allt  sett  ur ett plats-
marknadsföringsperspektiv.
 
Slutsatser: Vi har främst kommit fram till att det krävs att Umeå kommun, näringsliv och 
universitet ser större nytta av en effektiv samverkan. Vi har funnit att  majoriteten av studenterna 
känner att de anser att de genom att erhålla praktisk erfarenhet lär sig mer samtidigt som de knyter 
kontakter. Majoriteten av de universitetsstuderande kan tänka sig arbeta ideellt för att  erhålla 
relevant kunskap anknutet till deras utbildnings- och intresseområde. Vidare har vi kommit fram till 
att  Studenterna värdesätter närhet till andra svenska städer och även till omvärlden väldigt högt 
vilket vi anser att Umeå uppnår men att de bör se över prissättningen på olika färdmedel. Om 
invånarna i staden anser att priserna för att resa med tåg, flyg, buss båt är allt för höga kommer de ej 
heller att nyttja dem. 
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1. Inledning
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I detta kapitel kommer vi att lägga fram en problembakgrund som mynnar ut i en 
problemformulering varefter vi förklarar syftet med varför vi gör vår undersökning. Därefter 
kommer en kort del där vi redogör för centrala begrepp som återkommer genom hela vårt arbete. Vi 
redogör därefter för hur vår disposition är av avhandlingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Problembakgrund
I dagens samhälle är konkurrensen mellan företagen om den mest  kvalificerade arbetskraften 
hårdare än någonsin. Detsamma gäller även konkurrensen om de mest lönsamma medborgarna 
mellan städer och länder runt om i världen. Samtliga vill uppnå gynnsam tillväxt och locka till sig 
högutbildade, kreativa, innovativa och nyskapande individer som kan bidra till att få deras stad att 
bli mer attraktiv. I kampen om dessa personer befinner sig Umeå, en stad i Västerbottens län i norra 
delen av Sverige, med drygt 112 000 invånare och nästan 29 000 universitetsstuderande varav 24 
000 av dessa är studenter vid Umeå universitet.2

För att en stad ska kunna nå gynnsam tillväxt kan de dra nytta av platsmarknadsföring teorier för att 
locka till sig rätt typ  av individer. Vi har valt att undersöka Umeå utifrån Umeå universitets 
studenters perspektiv för att på så vis bilda oss en uppfattning om vad de anser krävs för att de ska 
överväga att se Umeå som en möjlig framtida bostadsort. Genom att attrahera studenter och få dem 
att stanna kvar i regionen ökar chanserna för att Umeå ska nå ett ökat välstånd.

Anledningen till att Umeå är en universitetsstad idag är för att under 1960 var efterfrågan på 
utbildningar mycket stor vilket ledde till att  flera städer lät uppföra nya högskolor för att möta 
efterfrågan. År 1963 stod det klart att Umeå skulle få ett  universitet och 1965 var universitetet 
upprättat och invigdes av Gustav VI Adolf.  Samtliga 24 000 studenter är potentiella permanenta 
innevånare eftersom de redan tagit steget att flytta till Umeå för att studera.3 

Studenter hör till den grupp som professor Florida valt att benämna ”den kreativa klassen”. Att 
marknadsföra sin stad mot ”den kreativa klassen” och lyckas få dessa att stanna i ens stad är en 
väsentlig grund för att en stad ska kunna nå ökad gynnsam tillväxt och framgång. Under vår tid på 
universitetet har vi fått den uppfattningen att mycket få studenter väljer att stanna kvar i Umeå efter 
det att deras studier är avslutade. Denna bild har styrkts ytterligare efter det att vi praktiserade på 
Umeå kommuns marknadsavdelning Umeå Näringslivsservice hos Umeås marknadschef Anna 
Olofsson. Vi fick där reda på att  Umeå har stor rotation på sin befolkning samt att  de har funnit det 
svårt för näringslivet att nå ut med information till universitetsstuderande. Att flertalet studenter och 
högskoleutbildade väljer att lämna Umeå av olika anledningar är ett  problem om Umeå önskar 
skapa gynnsam tillväxt. Vi anser att vår studie ligger rätt i tiden eftersom allt fler städer ämnar bli 
lärosäten för högre studier och allt fler ungdomar väljer att vidareutbilda sig. Sedan 1940 har antalet 
personer som valt att  studera på högskola ökat  med 250% från 40 000 till idag då det är över 1 
miljon högutbildade4.
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1.2 Problemformulering

Huvudfråga

- Vilka bakomliggande faktorer kan vara bidragande orsaker till att Studenter vid Umeå 
universitet väljer att lämna Umeå efter avklarade studier?

Forskningsfrågor

- Vilka faktorer anser Umeå universitets studenter vara de mest avgörande vid valet av sin 
framtida bostadsort? 

- Vilket sätt anser Umeå universitets studenter vara det mest effektiva för att nå dem med 
information och kunskap om vad Umeås näringsliv och kommun har att erbjuda? 

- Vilka faktorer finns det som förhindrar en effektiv samverkan mellan Umeå Universitet, Umeå 
kommun och Umeås näringsliv, ur studenternas perspektiv? 

1.3 Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur Umeå kommun kan uppnå gynnsam 
tillväxt genom att  få högskolestuderande vid Umeå universitet att stanna kvar i Umeå efter 
avklarade studier. 
 
1.4 Definitioner
 - Samverkan: Med samverkan mellan universitet, näringsliv och kommun menar vi en väl 
fungerande så kallad ”triple-helix” modell, där samtliga tre parter samarbetar i symbios med 
varandra och därmed drar nytta av samarbetet - där alla känner att de får tillbaka mer än vad de 
satsar.5

  - Attraktiv stad: Utifrån de teorier vi studerat för att bygga en solid grund för vår avhandling har 
vi stött på flera begrepp som i förklarar samma sak. Det som Landry och Florida benämner som 
kreativa städer definierar andra som kunskapsstäder men beståndsdelarna och definitionerna är 
desamma. Dessa städer är utformade att  uppmuntra och fostra kunskap och kreativitet. Städerna är 
drivna av högt värderade exportvaror inom områden så som forskning, teknologi, kunskap. I 
jämförelse med andra städer i liknande miljöer så satsar dessa städer en allt högre andel av dess 
resurser på utbildning, forskning och teknologi. Den definition av attraktiv stad som vi kommer att 
bruka blir densamma som för kreativ stad. I korthet är innebörden - en plats med högt livskvalité, en 
tolerant och öppen miljö, naturliga mötesplatser för integration mellan invånarna i staden, kreativa 
mötesplatser och lösningar som är tillgängliga för allmänheten, en samarbetsvillig och 
konkurrenskraftig arbetsmarknad. Även att kunna erbjuda en urban miljö som blandar gammalt med 
nytt och tar tillvara på innovation och nya teknologier, god infrastruktur med mera (för en mer 
utförlig förklaring se teorikapitlet).6

 - Ökad gynnsam tillväxt: Definitionen som vi använt oss av är en befolkningsökning i en stad 
bestående utav individer som genererar en högre intäkt än kostnad för staden. Dessa individer kan 
vara personer med anställning, egna företagare, personer som skapar arbetstillfällen och dylikt.7 
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1.5 Begränsningar
Enligt Florida tillhör individer med lägst kanditatexamen den kreativa klassen vilka utgör 
grundpelaren för gynnsam tillväxt. Därför har vi valt att  begränsa oss till att uteslutande undersöka 
studenter vid Umeå universitet (vilka utgör nästan en fjärdedel utav Umeås befolkning) för att 
skapa en djupare förståelse över deras uppfattning av Umeå.

1.6 Avgränsningar
Vi har valt att undersöka begreppet marknadsföring ur ett makroekonomiskt perspektiv vilket 
innebär att vi enbart har valt att undersöka och bilda en övergripande kunskap  om vad Umeå bör 
göra för att anses som en attraktiv stav ur studenternas perspektiv. Vi har valt att se närmare på 
specifika marknadsföringsåtgärder men ej undersökt studenternas uppfattning i sakfrågor.

Vi har valt att avgränsa våra undersökningsobjekt genom att ej undersöka Sveriges lantbrukar-
universitet (SLU) eftersom dessa inte tillhör Umeåuniversitet (UMU). Vi har därmed ej delat ut 
enkäter eller försökt rekrytera folk till fokusgrupper från SLU. 

1.7 Disposition
I nästa kapitel kommer vi att redogöra för olika metoder vi har valt gå igenom dessa. Även kommer 
vi att motivera varför vi valt dessa och hur de applicerats för att hjälpa oss kunna besvara vår 
problemformulering,  samt undersöka om de hypoteser vi ställt upp kan förkastas eller ej.  Detta för 
att  försäkra oss om att vi på ett  korrekt sätt uppnår vårt syfte. Därefter redovisar vi hur vi har 
applicerat metoden i vår empiri-insamling för att visa på graden av tillförlitlighet i det  empiriska 
material vi genererat.  

Efter kommer vi att redogöra för 
de teorier som vi valt  att använda 
som grund för uppsatsen. Vi har 
valt att dela upp teorin i tre olika 
delar där fokus kommer att ligga 
på kreativitet och den kreativa 
klassens betydelse för städer att 
nå gynnsam tillväxt. Därefter 
kommer vi att redogöra för olika 
klassiska marknadsförings-
begrepp  och dess innebörd, samt 
d e s s k o p p l i n g t i l l 
platsmarknadsföring. Under sista 
delen kommer vi att redogöra för 
de senaste trenderna inom 
marknadsföring och varför dessa 
är effektiva. 
I empirikapitlet kommer vi att 
redovisa de svar vi fått från dem 
undersökningar vi satt samman 
utifrån de metodval vi valt  att 
nyttja. Vi kommer att börja med 
a t t r e d o v i s a s v a r e n f r å n 
fokusgrupperna eftersom svaren 
från dessa låg till grund för de 
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frågor som vi ställde i enkäterna. 

I empirikapitlet kommer vi avslutningsvis att göra en kort redogörelse för en annan 
enkätundersökning vi genomförde i början av 2009 på Umeå universitets studenter där vi 
undersökte liknande frågor. I analyskapitlet kommer vi att analysera och jämföra de teorier vi 
nyttjat mot det empiriska material vi genererat. Detta för att klargöra hur väl kunskapen vi erhållit 
från våra undersökningsobjekt överensstämmer med avhandlingen teoretiska ramverk. 
Avslutningsvis kommer vi att presentera den slutsats vi nått genom att analysera våra teorier mot 
vår empiri. Vi kommer att redovisa en bild över hur det ser ut i dagsläget samt ge förslag och 
rekommendationer på vad Umeå kan göra för att få studenter att bosätta sig i staden. Vi kommer 
även att redogöra för områden inom vilka vi rekommenderar att vidare forskning görs.
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2. Metod 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I detta kapitel ämnar vi att förklara väsentliga metodteoretiska begrepp och genom dem motivera 
vårt tillvägagångssätt. Vidare kommer vi att redogöra för vilka vetenskapliga metoder vi valt att 
använda oss av samt hur vi gått tillväga för att skapa en empirisk grund i vår forskningsansats.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely 
simple, that's creativity”          - Charles Mingus (American jazz bassist & Composer, 1922-1979)8

2.1 Vetenskapsfilosofi
Det finns två huvudfilosofier inom vetenskapsmetodik. Dessa två synsätt är hermeneutik och 
positivism. Hermeneutik betyder tolkningslära9och är en vetenskapsteori som försöker förklara 
mänskliga fenomen10. Huvudinriktningen i hermeneutik är att tolka och/eller förstå det mänskliga 
beteendet. Det innebär att förståelsen för mänskliga handlingar är av större vikt än de krafter som 
påverkar beteendet. Forskaren som läser någon annans text ska försöka få fram textens mening 
utifrån upphovsmannens perspektiv. Enligt hermeneutik anses det att kunskap fås genom att tolka 
det mänskliga beteendet genom att  leva in sig i dennes värld och förstå den utifrån ett  mänskligt 
perspektiv. Vid en textanalys ligger fokus på de sociala och historiska kontexter som kunde ha 
påverkat upphovsmannen och vidare texten. Idag uppfattas hermeneutik som en strategi med en stor 
potential i förhållande till texter och andra sociala handlingar som inte är dokumenterade.11

Motsatsen till det hermeneutiska synsättet  är det positivistiska, vilket är en vetenskapsfilosofi som 
uppkom i början av 1800-talet. Inom positivism görs det en stark åtskillnad mellan teori och 
forskning. Forskningens uppgift inom positivism är att samla in informationen som sedan ligger till 
grund för generaliserbara proportioner vilka kan prövas vetenskapligt. Positivism innebär att 
informationen ska samlas med hjälp av den naturvetenskapliga metoden. De flesta forskarna är 
överens om ett antal påståenden, beskrivna nedan, när det  gäller positivism. Den främsta är att det 
är endast företeelser och kunskapen som kan bekräftas via sinnena som är ”riktig”. Denna princip 
kallas för ”fenomenalism”. Inom positivism är teorins syfte att  generera hypoteser som sedan 
prövas för att undersöka om det går att ta ställning till dessa. Det är den andra principen som kallas 
”deduktivism”. Inom positivism ska vetenskapen vara objektiv och inte påverkad av forskarnas 
värderingar. Endast sådan vetenskap hör till den vetenskapliga domänen. Det  innebär att den skiljer 
sig från normativa påståenden.12

Deduktiv teori står för den mest vanliga uppfattningen om hur teorin förhåller sig till empirin inom 
samhällsvetenskapen. Vid en deduktiv ansats gör forskaren teoretiska överväganden som rör det 
specifika området och i nästa steg härleder en eller flera hypoteser i syfte att underkasta dessa 
genom en empirisk granskning. För att lyckas med forskningen måste en deduktiv forskare vara 
skicklig på att  deducera hypoteserna och sedan översätta dessa till operationella termer. Detta 
innebär att specifikation på hur informationen kan samlas in utifrån de data som utgör en del av 
hypotesen krävs.13
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Vissa forskare föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och empiri som något induktivt. I 
induktion är teorin resultat av en forskningsansats vilket är motsatsen till deduktion. Forskaren drar 
således generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. Den induktiva ansatsen har likheter 
med den deduktiva ansatsen och vice versa. När forskaren har genomfört den fas som innebär en 
teoretisk reflektion över en uppsättning data, kan han/hon vilja eller behöva samla in ytterligare 
information för att kunna etablera de betingelser under vilka en teori är hållbar eller ohållbar. Denna 
strategi är upprepande och kallas iterativ – den inbegriper en rörelse som går fram och tillbaka 
mellan data och teori.14När en forskare står inför valet av tillvägagångssätt spelar problemets 
karaktär en stor roll. För fenomen som är i behov av inventering, förståelse och genererande av 
kunskap är det kvalitativa tillvägagångssättet att föredra. Om kunskap  ska mätas, förklaras och 
beskrivas kan den kvantitativa ansatsen gå i första hand.15  Den induktiva ansatsen är 
hemmahörande i den hermeneutiska kunskapssynen och därmed nyttjar vi, till viss del, induktion då 
vi tolkar och analyserar den kvalitativa data som genererats från fokusgrupperna. Att analysera och 
urskilja vilka faktorer som anses var viktiga för deltagarna är en väsentlig del av 
fokusgruppsintervjun och händelseförloppet brukar kallas det för att resultaten viktas. Att vikta 
resultaten är viktigt om forskaren ämnat utforma enkäter eftersom det indikerar vilka ämnen som 
bör undersökas mer djupgående.16 Vi har valt att kombinera både den hermeneutiska såväl som den 
positivistiska kunskapssynen i vårt arbete eftersom vi kommer att nyttja kvalitativ såväl som 
kvantitativ data. 

Det hermeneutiska synsättet har varit grunden till att tolka och förstå den kvalitativa data vi samlat 
in genom de fokusgrupper vi genomförde. Vi genomförde tre fokusgrupper vars svar vi tolkade, 
analyserade och sammanfattade. Resultaten vi erhöll har legat  till grund för de enkäter vi 
utformade. Det positivistiska synsättet har hjälpt oss att  vara värderingsfria vid insamlingen av 
teorier och utformningen av enkäter. 

Vi började med en grundlig teoriinsamling för att bygga upp en stadig grund bestående av 
marknadsförings- och platsmarknadsföringsteorier. Genom de teorier vi fann ställde vi sedan upp 
hypoteser vilka vi testade empiriskt på vår utvalda population av studerande vid Umeå universitet. 
Genom att  formulera hypoteser, som vi antingen förkastar eller styrker, har vi använt oss av det 
positivistiska tillvägagångssättet deduktivism. Anledningen till att vi valde detta angreppssätt var 
för att  vi ansåg att det fanns tillräckligt  med teoretisk forskning som var applicerbar på vårt 
undersökningsområde. Vidare hat Florida såväl som Landry, vars teorier vi nyttjat, varit väl 
införstådda i europeiska, och framförallt skandinaviska, städers uppbyggnad. Detta medförde att vi 
kunde generalisera teorierna på vår undersökta population. Den kvalitativa forskningsstrategin 
lägger vikten vid ord och inte kvantifierande under insamling och analys av data. Huvudsakligen 
betonas ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning där tyngden läggs på 
genererande av teorier. I den kvalitativa ansatsen ligger tonvikten på hur individerna uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet. Den sociala verkligheten ses som en ständigt föränderlig egenskap  som 
hör till individernas skapande och konstruerande förmåga.17
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2.2 Urval
Populationsurval syftar till att förklara vad den undersökta enheten, ur vilken vi valt att göra vårt 
urval, består av. En population kan bestå av exempelvis länder, städer, bostadsområden, skolor eller 
företag.18 Urvalet kan göras genom slumpmässighet eller icke sannolikhetsurval.19 
Slumpmässigt urval är även kallat  sannolikhetsurval vilket innebär att samtliga enheter i en 
population har lika stor sannolikhet att  bli undersökta i forskningsstudien. 20 Icke sannolikhetsurval 
innebär att vissa enheter har större chans än andra att bli del av stickprovet eller urvalet. Är urvalet 
representativt för hela populationen kallas det representativt urval. 21 En metod inom icke 
sannolikhetsurval är snöbollsurval vilket är en urvalsmetod som klassas som bekvämlighetsurval. 
Denna form av urval innebär att  forskarna tar hjälp  av en grupp forskningsobjekt för att finna 
ytterligare deltagare. Tillvägagångssättet brukar även kallas kedjeurval. Detta tillvägagångssätt 
brukar främst nyttjas då det ej går att  fastställa någon urvalsram för den undersökta populationen.22 
I vårt fall består populationen av studerande vid Umeå Universitet och vi har använt oss av bägge 
urvalstyperna.

2.3 Datainsamlingsmetod
Under vår sista termin har vi haft arbetsplatsförlagd praktik på Umeå Näringslivsservice vilket är 
Umeå kommuns marknadsföringsavdelning. Åt dem genomförde vi en enkätundersökning i början 
av 2009 under Umeås största arbetsmarknadsdag. I enkätundersökningen undersökte vi vad 
studenterna ansåg om arbetsmarknadsdagar, näringslivet samt framtidsutsikter.  Vi undersökte även 
vad respondenterna ansåg om Umeå som stad och om de kunde tänka sig att stanna kvar efter 
avslutade studier. Enkätundersökningen som genomfördes rörde många av de områden som vi 
senare kom att vilja undersöka närmare. Undersökningen kan således anses som en relativt 
omfattande pilotstudie utförd på 119 statistiskt slumpmässigt utvalda respondenter. Samtliga 
respondenter var studerande vid Umeå universitet. Som nämnt har vi valt att nyttja kvalitativ såväl 
kvantitativ empiriinsamling vid vår huvudundersökning för att säkerställa att svaren vi fått in är 
generaliserbara och representativa för hela den undersökta populationen. Vi anser att bristerna 
reducerades och svaren är mer trovärdiga genom att vi använder bägge formerna av 
insamlingsmetod. 

Förstudie
2.4 Pilotundersökning
Eftersom pilotundersökningen enbart varit en inspirationskälla till det  som senare kom att bli vår 
huvudstudie har vi valt  att fatta oss väldigt kort om dess metodteori och hur den genomfördes. Allt 
för att läsaren  ska få en inblick i vad som undersöktes och vad som föranlett skrivandet av vår 
forskningsrapport.23

Innan genomförandet  av en studie är det viktigt  att prova formuläret genom en pilotundersökning. 
Detta innebär att enkätformuläret  testas på ett fåtal individer innan huvudstudien genomförs. 
Genom att göra detta så har undersökaren möjlighet att korrigera och ändra formuläret innan den 
riktiga studien initieras. Det är viktigt att formuläret är självförklarande med en enkel layout och har 
ett korrekt språk, med väl preciserade frågor, för att i största utsträckning undvika missförstånd.
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Vi genomförde vår pilotstudie på uppdrag åt Umeå kommuns marknadsavdelning. Vi ämnade skapa 
en bild av Umeå universitetsstudenters uppfattning av arbetsmarknadsdagar och marknadsförings-
kanaler, samt uppfattningen om staden Umeå och dess arbetsmarknad. Då vi utförde 
undersökningen var den inte ämnad som en pilotstudie, därav den genomarbetade utformningen. 
Arbetsmarknadsdagen Uniaden hade öppet mellan 09.00 och 15.00. Vi delade ut 120 stycken 
enkäter och fick ett bortfall på en person, som enbart valt att besvara  sju frågor.  Enkätutdelningen 
fördelades på tre tillfällen. 40 enkäter vardera  vid tre tidpunkter på dagen (9-11, 11-13 och 13-15). 
Uppdelningen berodde på att vi ville se om det gick att  urskilja några mönster beroende på vilken 
tid besökaren närvarade på Uniaden. Efter det genomförda studien stansade vi svaren och 
analyserade dessa. Resultaten väckte ett  stort intresse från vår och senare även Umeå kommuns 
sida. Därför valde vi att fortsätta med att studera detta område. Undersökningen på Uniaden var 
med andra ord en grund till den här studien. Därav anledningen till att vi refererar till Uniaden 
undersökningen som en pilotstudie.

Huvudstudie
2.5 Fokusgrupper
En fokusgrupp är gruppintervju karaktäriserad av en förutbestämd fråga, en samtalsledare och att 
det utförs under begränsad tid. Deltagarna diskuterar sinsemellan och moderatorns jobb är enbart att 
se till att de håller sig till ämnet. Fokusgrupper har som alla andra forskningsmetoder både positiva 
och negativa sidor. Att  använda sig av fokusgrupper kan dock innebära stora möjligheter. Det kan 
delvis bero på att i en fokusgrupp tvingas deltagarna att själva reflektera över frågorna i större 
utsträckning än vid enkäter. Det fokusgrupper har gemensamt med andra kvalitativa 
forskningsmetoder är att de ger möjlighet till upptäckande.24  Fokusgrupper ger det djup och den 
kontext som forskaren behöver för att  fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors 
tankar och erfarenheter. Då deltagarna båda ifrågasätter varandra och förklarar sig för varandra kan 
diskussionerna från fokusgrupperna säga mer än summan av separata individuella intervjuer. 
Fokusgrupper hjälper forskaren att  få syn på hur de dynamiska processer ser ut genom vilka 
människors åsikter demonstreras, förhandlas och omformuleras.25  Vid sammansättningen av 
fokusgrupper måste först ställningstaganden göras om gruppen ska vara homogen eller heterogen.26 
Bägge valen har sina för och nackdelar. Syftet  med fokusgruppen är att urskilja målgruppens 
perspektiv. En fokusgrupp ska bestå av mellan fem till tio deltagare för att vara mest effektiv. 
Antalet fokusgrupper bör vara så pass många att ingen ny  information tycks kunna genereras genom 
ytterligare fokusgrupper, med andra ord att vi uppnår informationsmättnad. Detta brukar kunna 
uppnås genom att ha mellan tre till fem olika grupper.27  I våra fokusgrupper valde vi att  ha åtta 
stycken deltagare för att lämna ett visst utrymme för bortfall samtidigt som vi lät  bli att riskera att få 
för stora grupper.. 

För att få tag i personer till fokusgrupperna började vi med att skriva ut tio stycken gula affischer i 
storlek A4,med svart tryck. På dessa efterfrågade vi deltagare till fokusgrupperna samt informerade  
om vilka vi var och vad vi hade för syfte. Affischerna placerades ut på strategiska platser med god 
genomströmning av studenter i samtliga hus på universitetet. En dag stod vi i Teknikhuset, en dag i 
Humanisthuset, en dag i Lärarvetarhuset  och slutligen två dagar i Samhällsvetarhuset. Mest lyckad 
blev rekryteringen utanför biblioteket vilket vi antar beror på att platsen utgör en central punkt  för 
många studenter från samtliga institutionen och fakulteter. Eftersom vi tillät de som deltog att 
anmäla vänner och bekanta klassas urvalstypen som ett snöbollsurval vilket klassas som 
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bekvämlighetsurval28. Vi fick alltså ytterligare deltagare till fokusgrupperna genom att ta hjälp av 
dem som redan anmält sig. För att minska risken för bortfall upplyste vi samtliga deltagare om att 
200 kronor i presentkort utgick som incitament för deltagande. För att de skulle känna större 
ägandeskap över undersökningen, var de tvungna att anmäla sig med namn, e-post adress och 
mobiltelefon nummer. Vi fick tyvärr ändå ett visst bortfall - en person som valde att ej närvara, på 
sista fokusgruppen.

2.5.1 Genomförande av fokusgrupper
För att undvika missförstånd är det viktigt att ha formulerat  tydliga frågor. Vi formulerade våra 
frågor utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt där informationen erhölls från de teorier vi applicerat 
på vårt teorikapitel. För att få tydliga frågor, som gruppdeltagarna kan förstå, bör de vara korta och 
koncisa samt ej ställas samtidigt med en annan fråga. Frågorna bör även vara utformade på så vis att 
de innehåller ord som ”vad” och ”hur”, istället för ”varför”. Det beror på att ”varför” frågor har en 
tendens att försätta de utfrågade i försvarsställning. Vidare bör de som sätter samman fokusgrupper 
undvika att ge exempel i frågorna för att undvika att färga deltagarna med ens egna åsikter och 
ställningstaganden. Exempel kan även begränsa svarsalternativen och leda in gruppen på vissa svar 
vilket då genererar missvisande resultat. Längden på frågorna bör variera och vara upplagd på 
sådant sätt att i ett initialt skede bör de vara av introducerande karaktär och ta högst fem minuter att 
diskutera kring. Frågor av större vikt kan läggs senare och vara i ca tio minuter. Frågor av mycket 
stor vikt kan vara upp till femton minuter. 29

Fokusgruppernas öppningsfas börjar med att samtliga deltagare, moderatorn och observatören 
introducerar sig för varandra. Därefter presenteras det bakomliggande syftet och moderatorn klargör 
sammanträdets tema och upplägg för att undvika missförstånd. Moderatorn ska se till att det råder 
diskussionsklimat och låter dem som vill tala få sin röst hörd utan att någon känner sig tvingad. Blir 
det för tyst eller att ämnet tycks bli uttömt ska en ny  fråga presenteras. Observatörens roll är att föra 
anteckningar över det som sägs och hjälpa moderatorn se till att alla får komma till tals, samt 
försäkra att gruppen håller sig till ämnet. 30

Vid genomförandet  av gruppintervju är det, precis som vid ”vanlig” intervju, mycket viktigt att 
hålla sig till ämnet för att intervjun inte ska glida ifrån kärnämnet och tappa fokus. Detta görs lättast 
genom att  planera intervjun väl och ha en väl genomarbetad lista med frågor. Dessa frågor bör även 
kunna backas upp med följdfrågor som ”vad”, ”hur”, ”varför” m.m. Intervjuaren bör undvika frågor 
som bara kan ge dikotoma svarsalternativ eftersom intervjuaren blir den som står för talan. I 
fokusgrupperna bör inte två frågor ställas på rad eftersom det kan leda till att de intervjuade inte vet 
vilken av dem som ska besvaras. Ytterligare faktorer som bör hållas i åtanke vid utformning av 
intervju är att inte formulera frågorna så att de innehåller förutfattade meningar. Det kan lämna den 
intervjuade oförmögen att svara. Frågorna bör inte heller innehålla ”laddade” frågor eftersom det 
försätter den intervjuade i försvarsposition och ger en snedvridning i resultatet, samt kan påverka 
resten av intervjun eller samtalet.31 

Vi genomförde fokusgrupperna på så vis att Johan Pillay  var moderator och Paul Kushch var 
observatör som förde anteckningar och notiser på mottagna svar. Då de tre fokusgrupperna var 
genomförda lyssnade vi igenom det inspelade material vi samlat in för att sammanställa, analysera 
och vikta svaren från de olika deltagarna. Eftersom svaren främst skulle nyttjas till formulerande av 

- Johan & Paul -

16

28 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005) Företagsekonomiska-forskningsmetoder.  Malmö liber ekonomi. Sid. 110-112
29 www.oresund21.net/files/tema1dok/2005-04-12sasanteckningaromfokusgrupper.pdf / Kl.21.57 / 09.04.31
30 Ibid.
31 Eriksson, T, L., Finn, W-P, (2006) Att utreda, forska och rapportera, Sid. 98-104

http://www.oresund21.net/files/tema1dok/2005-04-12sasanteckningaromfokusgrupper.pdf
http://www.oresund21.net/files/tema1dok/2005-04-12sasanteckningaromfokusgrupper.pdf


enkäter så valde vi att ej transkribera hela fokusgruppssamtalen. Vi valde enbart de svar som 
uppnått informationsmättnad och som vi ansåg vara av vikt efter det att vi analyserat dem. Därför 
valde vi att transkribera det mest väsentliga som sades under vartdera svar - det som gruppen 
kommit till konsensus. Samt de svar som stod ut. Utifrån de svar som fokusgrupperna genererade 
tillsammans med tidigare forskning formulerade vi sedan våra enkäter.

2.5.2 Fokusgruppernas trovärdighet
Validitet syftar på mätinstrumentets förmåga att mäta det som är tänkt att  mätas. Det vill säga 
graden av trovärdighet bakom mätningen.32  Yttre validitet i sin tur syftar till att visa på hur pass 
generaliserbara de framtagna resultaten är. Detta är anledningen till att forskare läger stor vikt vid 
att  säkerställa representativa urval. Ekologisk validitet handlar om hur pass överförbara ens 
framtagna resultat  verkligen är på människors vardag.33  Den yttre validiteten i vår 
fokusgruppsundersökning anser vi är hög eftersom vi uppnått viss informationsmättnad och svaren 
är generaliserbara över hela vår population. Den ekologiska validiteten anser vi också vara hög 
eftersom vi hade diversifierad sammansättning av respondenter samt att vi haft en hermeneutisk 
kunskapssyn vid genomförandet och svarssammanställningen av fokusgrupperna.

Reliabilitet visar på undersökningens tillförlitlighet och syftar på att visa om resultaten från en 
undersökning får samma utfall om undersökningen skulle göras om på nytt av samma eller andra 
forskare. För att ett mått ska anses som reliabelt ska en och samma person få lika resultat om denna 
skulle genomföra testet på nytt.34 Genom att vi genomförde tre fokusgrupper anser vi att resultaten 
skulle bli samma om vi eller någon annan valde att genomföra forskningen på nytt, på samma urval. 

2.6 Enkätstudie
Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifierande när det 
gäller insamling och analys av data. Den kvantitativa forskningsansatsen innehåller ett deduktivt 
synsätt på förhållandet mellan teori och empiri. Tyngden ligger på prövning av teorier och är en del 
av den positivistiska kunskapssynen.35

Fördelen med enkäter är att det är låg kostnad per uppgiftslämnare, forskaren undviker intervjuar 
effekt och det lätt  att garantera anonymitet vilket innebär att det är lättare att ställa känsliga frågor. 
Nackdelen är att det kan vara tidskrävande, och att frågorna är svåra att följa upp om det skulle 
önskas.36

Den andra delen av vår huvudundersökning bestod av två enkätundersökningar. Utdelningen av 
enkäterna skedde genom ett  slumpmässigt urval där vi valde att tillfråga samtliga besökare i 
kafeterian i Lindellhallen, i Samhällsvetarhuset på Umeå Universitet, som satt  vid borden längs med 
det yttre räcket. Utav Lindellhallens 72 bord är hälften placerade runt räcket (se bild nedan). 
Motivet bakom valet av bord grundar sig i att vi har observerat att individer har varit mest villiga att 
sitta vid dessa bord samt att ruljansen var hög. Vi kunde givetvis ha valt samtliga bord i cafeterian, 
men på grund av att  vi ville kunna ha en överblick över respondenterna då de fyllde i enkäterna 
ansåg vi att det är lättast att ta de bord som var placerade längst med det yttre räcket.
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2.6.1 Utformning av enkäter
Vid utformning av enkäter och intervjuer är det av stor vikt att  precisera problem och syfte. Det 
beror på att utformningen i hög grad avgör undersökningens upplägg och utformning. Efter att 
problem och syfte är fastställt  är det viktigt att bestämma vad som ska vara den undersökta 
populationen och hur denna ska avgränsas. På enkäterna bör det tydligt  framgå vem som står bakom 
dem, vad undersökningen kallas, vad den syftar till och vad svaren ska användas till. Det är även 
bra om det framgår vad den svarande har för fördel av att besvara enkäten och vem denna kan 
kontakta för vidare information. För att frågorna lätt ska kunna bearbetas och analyseras är det 
viktigt att de formuleras på ett sådant sätt att svaren kan göras om till siffror och läggas in i 
databehandlingsprogram. 37 Några av frågorna i vår enkät är dikotoma vilket innebär att  det bara 
finns två svarsalternativ ja eller nej. Övriga frågor har vi valt  att göra i femgradig skala där ”tar helt 
avstånd” representeras av ett och ”instämmer helt” motsvaras av fem. Det beror på att vi lättare ska 
kunna stansa svaren maskinellt.38 

2.6.2 Genomförande av enkäter
Initialt  började vi med att genomföra två pilotstudier för att se vilka svagheter och brister vi kunde 
ha förbisett vid utformningen av enkäterna. Vi bad samtliga studenter, som fyllde i, att gärna 
kommentera i marginalerna om det  var något som de funderade över eller hade anmärkningar på. 
Medan personerna fyllde enkäterna väntade vi på behörigt  avstånd för att säkerställa att alla 
kommentarer studenterna hade skulle bli dokumenterade. Det vi fick reda på var att vissa av 
frågorna var svåra att tolka, att det var för mycket frågor och den tog därmed för lång tid att fylla i. 
Samt att layouten gjorde att det blev svårt att läsa. Efter att samtliga pilotenkäter var insamlade gick 
vi igenom våra enkäter på nytt och formulerade om frågorna och ändrade utseende tills dess att de 
anpassades efter de synpunkter vi mottagit. 

Anledningen till den tvådelade uppdelningen av enkäterna var att  svaren från fokusgrupperna och 
tidigare forskning utmynnade i, enligt oss, för många frågor för att utgöra enbart en enkät. Som 
incitament för att besvara enkäterna delade vi ut mörk choklad (sponsor material från Umeå 
Näringslivsservice). De som deltog fick även, om de ville, skriva upp  sin e-post på en lista  för att 
delta i ett lotteri där tio vinnare fick var sitt presentkort till ett värde av 100 kr. Lotteriet  var 
uppdelat efter enkäterna på det sätt att vi lottade ut 5 vinnare från vardera typen av enkät.

Därefter delade vi ut 96 respektive 94 enkäter till slumpvis utvalda studenter (tillsammans med den 
initialt utförda enkätstudien i början av 2009 har vi samlat in 309 enkäter). För att reducera 
mängden bortfall valde vi att låta ett fåtal fylla i åt gången. Insamlingen av enkäterna skedde i 
samband med att de var ifyllda. 

Den ena enkäten syftade till att besvara: ”Vad staden Umeå bör göra för att  uppfattas som en mer 
attraktiv bostadsort för studenter vid Umeå universitet” samt ”Vilka faktorer studenterna anser vara 
viktiga för deras framtida bostadsort”. Den andra enkäten syftade till att besvara ”Vilka 
marknadsföringskanaler som Umeå universitets studenter anser vara de mest effektiva för att 
näringslivet ska kunna nå ut till dem med information och kunskap”. I enkäten där vi undersökte 
marknadsföringskanaler valde vi även att undersöka vilka hemsidor de besökte. Valet  av hemsidor 
baserade vi på de tio mest besökta webbplatser i världen samt de tio främsta i Sverige.39
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Sammanställningen av enkäterna gjorde vi först i Excel, där vi kodade samtliga frågor och svar på 
enkäterna för att sedan manuellt stansa in samtliga svar i datorn. Därefter tog vi de stansade svaren 
från Excel och applicerade dem i statistikprogrammet Minitab, där vi undersökte respondenternas 
svar. Minitab användes också för att skapa de diagram vi har i uppsatsen. 

2.6.3 Enkäternas trovärdighet
Reliabiliteten är av särskild vikt vid kvantitativ forskning eftersom den kvantitativa forskaren vill 
säkerställa att måttet denna nyttjar är stabilt. Ett kvantitativt mått är exempelvis enkäter och målet 
är att dessa ska ge tillförlitliga och stabila resultat.40  Vi anser att våra enkätstudier har hög 
reliabilitet eftersom frågorna är utformade efter de svar vi fått från fokusgrupperna samt att  vi 
enbart lät  ett fåtal respondenter fylla i enkäterna åt gången. Respondenternas svar har ej påverkats 
av oss eftersom vi observerade dem från håll, vilket medförde att vi undvek intervjuareffekt. Därför 
anser vi att tillförlitligheten är hög och att undersökt det vi ämnat undersöka. Därmed anser vi att 
om någon skulle utföra samma undersökning på samma population skulle samma resultat genereras. 

 Den yttre validiteten styrks genom att vi frågar ut individerna innan de väljer att delta om de passar 
in på vår tilltänkta undersökningsgrupp. Detta medför att  vi minskar andelen bortfall samtidigt som 
det hjälper oss att undersöka det som ämnas undersökas. Den yttre validiteten anser vi styrks genom 
att vårt sampel är slumpmässigt och utfört där det är stor blandning av studenter. Därigenom anser 
vi att resultaten vi fått är generaliserbara och applicerbara på hela studentpopulationen..

********

Matrisen ämnar att skapa en överblick av vårt tillvägagångssätt vid vår empiriinsamling

Studie Vad undersöktes Val av plats / Urval Respondenter

Steg 1
Enkät:Pilotstudie

Uppfattning om Umeå, 
marknadsföring, 

arbetsmarknadsdagar

Umeå universitet under 
arb.markn.dag Uniaden.
Slumpmässigt urval.

119

Steg 2
3 Fokusgrupper

uppfattning om Umeå, krav 
på framtida bostadsort och 

dyl.

Umeå universitet.
Ej, SLU, & medicinska.

Snöbollsurval

24st: 3 grupper á 
8 deltagare 

Steg 3
Enkät: Umeå

uppfattning om Umeå, krav 
på framtida bostadsort och 

dyl.

Umeå universitet. 
cafeteria i Lindellhallen
Slumpmässigt urval

96

Steg 4
Enkät: MF

vilka marknadsförings
kanaler som är effektivast 

för att nå ut med 
information.

Umeå universitet. 
cafeteria i Lindellhallen
Slumpmässigt urval

94
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 2.7 Bortfall
Av 200 tillfrågade var det 10 personer som valde att ej delta i undersökningen. Även 10 av dem som 
besvarade vår enkät valde att  inte fylla i en stor majoriteten av frågorna. Detta innebar att  vi inte 
ansåg att dessa enkäter inte var relevanta för vår undersökning. När det gäller våra fokusgrupper 
fick vi ett bortfall på 1 person som valde att inte dyka upp på fokusgruppstillfället.  

 2.8 Källkritik
Nackdelen med att vi inte valde ut deltagarna till fokusgrupperna slumpmässigt  är risken för att få 
en allt för homogen grupp där många kan ha liknande åsikter. Fördelen är att de flesta i grupperna 
åtminstone kände en person vilket gjorde att de kunde känna sig mer avslappnade och mindre tid 
gick åt att  de skulle känna sig socialt accepterade, samt att  diskussionerna kommer igång väldigt 
fort.

Det kan diskuteras att  vår enkät innehöll för många frågor vilket kan ha medfört att enkäten kändes 
tung att besvara. Vi upplyste dock samtliga utfrågade om att den kunde ta ungefär tio till femton 
minuter att genomföra och av 200 tillfrågade var det enbart tio som avböjde att delta. Vi är mycket 
nöjda med detta låga bortfall och vi antar att  anledningen till att dessa individer avböjde kan bero på 
att  fyra av dessa hade en tentamen nästkommande dag och ansåg att undersökningen skulle ta upp 
för mycket av deras studietid. Övriga tre som avböjde gav ingen förklaring förutom att de tyckte att 
enkäten verkade för ansträngande att  genomföra. Flera av de som deltog tyckte att frågorna var 
intressanta och var nyfikna på att  få veta svaren. Flera uttryckte även att de kände ett solidariskt 
ansvar att delta eftersom de själva någon gång skulle genomföra eller redan ha genomfört 
enkätundersökningar till olika studier.

Vi valde ut studenterna slumpmässigt för att få normalfördelade svar. Den kritik som kan riktas mot 
valet av tillfrågade är att vi enbart  tog kontakt med studenter inne i Samhällsvetarhuset, utanför 
Umeås universitetsbibliotek. Risken är att de som vi valde att fråga inte gett svar som är 
representativa för hela studentpopulationen. Vidare frågade vi enbart ut ca 100 studenter per enkät 
vilket kan anses som lite med tanke på att Umeå har ungefär 24 000 studenter exklusive SLU. Detta 
ställningstagande gjorde vi av tidsmässiga skäl och utifrån de resurser vi hade att tillgå och de 
omständigheter som rådde. Vi fann det inte rimligt att hinna fråga fler studenter eftersom det skulle 
ta allt för lång tid att erhålla respondenternas svar, samt sammanställa och bearbeta svaren.

Gällande den tryckta litteratur vi valt att  använda har vi inte mycket att kritisera förutom det  att få 
av teorierna har använt sig av svenska exempel. Eftersom både Charles Landry och Richard Florida 
har stor erfarenhet av Europa och Skandinavien, vars städer även analyseras i deras avhandlingar,  
ansåg vi att deras teorier kan anses vara applicerbara på även svenska städer. 

Metodboken av Bryman & Bell ansåg vi till viss del vara svårtolkad på grund av att de nyttjat ett 
allt för akademiskt och invecklat  språk. Vi har nyttjat fyra olika metodböcker och två olika metod 
artiklar. De gånger enbart Bryman & Bell hade den information vi sökte har vi fått tolka efter eget 
bevåg.

Det är stundtals svårt att hitta artiklar med applicerbara teorier eftersom sökmotorerna och 
databaserna ibland kan kräva att man söker på väldigt  specifika termer för att  hitta önskad artikel. 
Det kan även stundtals vara svårt att  tolka artiklar då de flesta är skrivna på akademisk engelska 
med adekvata facktermer. Det finns även risk att vi kan råka lägga in egna värderingar vid 
översättningsprocessen. 
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2.9 Sökord
Då vi samlat in material till vår studie har följande sökord och begrepp gett oss mest relevanta 
resultat. Creative cities / Kreativastäder, Place branding, Knowledge cities, Marketing 
communication, Creative Class / Kreativa klassen, Creative capital / Kreativt kapital, Place 
marketing / Platsmarknadsföring, Positioning / Positionering, City marketing / 
Stadsmarknadsföring, Segmentation / Segmentering, City branding, Focusgroups, Image, Brand & 
Brand Equity, Varumärke. Vi har sökt teorier på Emerald och Business Source Psremier. 
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3. Teori
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I teorikapitlet kommer vi att ta upp de teorier som vi i analysen ämnar jämföra med den empiriska 
forskning som ligger som grund för vår avhandling. Vi kommer att börja redogöra för 
platsmarknadsföringsteorier av främst Charles Landry och Richard Florida. Vi kommer även att 
beröra marknadsföringsteorier som positionering och segmentering, samt brand för att sedan 
övergå till att ge en djupare förklaring till den kreativa klassens koppling till gynnsam tillväxt. 
Därefter kommer vi sedan att övergå till att redogöra för brand equity begreppet och innebörden av 
image. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Förord
Efter att ha studerat flera olika teorier har vi funnit  att de som är bäst applicerbara på vår 
undersökning är de som fastställts och lagts fram av de välrenommerade forskarna Richard 
Florida41  (bl.a. professor på Carnegie Melon University) och Charles Landry42  (grundare av 
Comedia, talare, författare, platsmarknadsförare). Bägge dessa forskare har genom flertalet böcker, 
artiklar och föreläsningar kartlagt vilka faktorer som är av vikt för en stads utveckling och välstånd. 
Något som bägge dessa forskare är överens och övertygade om är att städer som ämnar nå gynnsam 
tillväxt och välstånd bör försöka locka till sig talangfulla, kreativa och högutbildade individer. 
Dessa individer tillhör den grupp som Richard Florida valt att ge grupper under namnet ”den 
kreativa klassen”. Det är dock viktigt att  poängtera att de städer som lyckas locka till sig individer 
ur den kreativa klassen har därmed inte säkerställt  ökad tillväxt och framgång men har däremot lagt 
en god grund för det.

3.2 Platsmarknadsföring
Det svenska ordet platsmarknadsföring är direkt översatt från det engelska begreppet Place 
marketing som snarare har innebörden av platsens utveckling än marknadsföring (vad många 
relaterar till). Det beror på att många förknippar ordet marknadsföring enbart med de kampanjer 
som byggs upp kring att försöka sälja en specifik produkt. Men flertalet marknadsföringsböcker och 
teoretiker visar på att marknadsföring har en avsevärt mycket djupare innebörd än bara själva 
reklamkampanjen och innefattar även aktiviteter som produktutveckling, marknadsanalys och 
skapandet av säljbara produkter.43 Av den anledningen kommer vi hädanefter i vår rapport att kalla 
”place marketing” för platsmarknadsföring. 

Platsmarknadsföring syftar till att  förmedla positiva bilder och framhäva specifika egenskaper hos 
en viss geografiskt plats. Marknadsföringen kan rikta mot en specifik målgrupp men är oftast 
anpassad mot ett antal olika. Platsmarknadsföring är främst riktad mot objekt utanför platsens 
kartografiska läge. Målgrupperna som marknadsförarna vill nå kan delas upp i tre breda kategorier. 
Första är näringslivet som representeras av företag som etablera verksamhet eller göra investeringar. 
Andra målgruppen är besökare och turister. Den ssista är potentiella invånare, vilka i första hand är 
individer med god disponibel inkomst och kan generera skatteintäkter.44

De två grupper som främst arbetar med platsmarknadsföring är, ett, turistnäringen som arbetar med 
att locka turister och besökare till platsen. Samt, två, kommunens näringslivskontor som har som 
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huvuduppgift att locka företag att etablera sig på orten, hjälpa företag att växa och stanna kvar på 
orten. Vidare har kommunen även till uppgift att skapa en attraktiv bostadsort för redan etablerade 
innevånare, potentiella innevånare och besökare.45  Det är viktigt att  få de redan etablerade 
innevånarna att trivas och känna sig som en del av platsen. Det är även viktigt att platsen 
uppmuntrar och erbjuder möjligheter för invånarna att utrycka sin kreativitet, entreprenörskap och 
välbefinnande.46

En av huvuduppgifterna vid platsmarknadsföring är att lyfta fram platsens värden och förstärka dess 
image för att nå sin målgrupp. För att  en stad ska kunna nå målgruppen med hjälp  av 
marknadsföring är det mycket viktigt att förstå gruppens beteendemönster, behov och preferenser.47 
I ett allt  mer globaliserat samhälle är konkurrensen om bristvaror som talangfulla invånare allt 
hårdare. Till denna bristvara brukar den, så kallade, ”kreativa klassen” tillskrivas vars medlemmar 
utgör den drivande faktorn bakom en stads ekonomiska tillväxt. Samtliga städer som satsar på 
gynnsam tillväxt bör därmed lägga alls sin energi åt att fånga denna grupps intresse och 
uppmärksamhet.48 

För att kunna uppnå ökad tillväxt är det viktigt för staden att få nya invånare. För att nå gynnsam 
tillväxt är det därför viktigt  att försöka få företagare, företag, investerare, entreprenörer, 
yrkeskunniga, yrkesutbildade, högutbildade, kulturpersonligheter, eldsjälar och liknande individer 
att  etablera sig på platsen eftersom dessa oftast försörjer fler än bara sig själva och ger god 
avkastning till platsen.49 Ett av de mest  kostnadseffektiva sätten att marknadsföra en plats är att få 
sina invånare att bli ambassadörer för platsen och genom dem sprida en trovärdig positiv bild. Ett 
annat sätt att marknadsföra en plats är genom intressanta arkitektur projekt, synas i filmer, böcker 
och TV. 50

 ” In a world that is bewildering in terms of competing clamour, in wich rational choice has 
become almost impossible, brands represent clarity, reassurance, consistency, status, memership - 
everything that enables human beings to help define themselfs. Brands represent 
identity.”             - Wally Ollins51

Medan ett märke tilltalar ens tankar och hjärta är märkesidentitet mer mätbart eftersom det riktar sig 
till ens sinnen. Märkesidentitet hjälper till att  visualisera det budskap man ämnar förmedla med 
märket för att kunna skapa uppmärksamhet. En lyckad märkesidentitet ska göra att  märket är lätt att 
komma ihåg, autentiskt, meningsfullt, differentierande, långsiktigt hållbart, flexibelt  och 
värdeadderande. Genom att uppnå detta blir märket applicerbart över kulturella såväl traditionella 
gränser.52 Ett märke hjälper en tilltänkt målgrupp att sålla igenom profileringen av alla tillgängliga 
val som bjuds ut på marknaden inom samtliga kategorier.53 Kortfattat kan ett varumärke förklaras 
som allting som kan förknippas med en produkt eller kommun.54

En viktig del av varumärkesuppbyggnad är att få sitt varumärke att skilja sig från mängden, vilket 
brukar kallas för differentiering. Det är av stor vikt att kommunen differentierar sig från övriga 
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kommuner eftersom det är föga troligt att  omvärlden ska notera samtliga 290 av Sverige kommuner 
och att samtliga av dessa ska ha precis samma utbud. Därför är det viktigt att välja en specifik 
målgrupp mot vilken stort fokus bör riktas mot för att kunna utsända ett  klart och tydligt  budskap. 
Det är även viktigt att  inse att alla inte kan var bäst på allt - därför är det viktigt  för kommunen att 
välja ut de delar som kommunen anser sig vara bra på. Därefter inrikta sig på att förbättra dessa och 
förmedla dem på ett effektivt sätt. Genom att differentiera och skilja sig från mängden är chansen 
större att sticka ut och bli uppmärksammad.55 Fördelen med att fler kommuner börjar arbeta med att 
stärka sitt varumärke och arbeta med differentiering är att Sverige som helhet kan förmedla en 
mycket starkare bild globalt. Detta i sin tur gynnar Sverige i form av en ökad turistnäring och 
underlättar samtidigt för investerare att hitta en plats som passar med deras profil i Sverige.56

 
Kommunen kan skilja sig ifrån sina konkurrenter genom att  lyfta fram komparativa fördelar med 
hjälp kärnvärden och andra viktiga grundstenar. Kärnvärden är sanna och tillförlitliga värderingar 
som baseras på kommunens identitet. Exempelvis har Hällefors har valt att  positionera sin kommun 
inom design och de har i dagsläget en eftergymnasial förberedande designutbildning.57

Den tilltänkta gruppen, bestående av antingen företag, turister eller invånare, som kommunen valt 
att  rikta sina marknadsföringsinsatser mot för att därigenom locka dessa till staden klassificeras som 
målgrupp. Det finns givetvis andra grupper som kan vara av intresse att locka till en kommun. 
Dessa är politiker, opinionsbildare, journalister och dylikt. Det är dock ett mycket svårt beslut att 
fatta ett beslut om vilka grupper som ska väljas bort. 58

3.2 Kreativa klassen

“Above all, we are coming to understand that the arts incarnate the creativity of a free people. 
When the creative impulse cannot flourish, when it cannot freely select its methods and objects, 
when it is deprived of spontaneity, then society severs” - John Fitzgerald Kennedy 35th US 
President (1961-63), 1917-1963)59

Kreativa klassen viktigaste beståndsdel utgörs, som nämn ovan, av människor. Den mest 
utmärkande egenskapen hos dessa människor är att de söker nya vägar och medel för att skapa 
meningsfulla och nya kreationer och utveckla befintliga. Kärnan av den kreativa klassen består av 
vetenskapsmän, forskare, universitetsprofessorer, universitetsstuderande, poeter, författare, artister, 
underhållare, designers, arkitekter, kulturella personligheter, tankesmedjor, analytiker, debattörer, 
opinionsbildare och liknande yrkeskategorier. Kreativa klassen består även av kunskapsintensiva 
företag i vilka kreativitet premieras och kan vara allt från högteknologiska till finansinstitut. De 
kännetecknas av att de ständigt söker nya innovativa lösningar på deras problem vilket oftast kräver 
stort human kapital och högutbildad arbetskraft. Alla människor kvalificerar för att vara potentiella 
delar av den kreativa klassen eftersom alla människor har en viss kreativitet. Nackdelen är att det är 
bara en bråkdel som har möjlighet att ge utryck för sin kreativitet på sin arbetsplats och få betalt för 
det.60
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Medlemmar ur den kreativa klassen söker inte paketerade aktiviteter utan de söker sig till mer 
aktiva, autentiska och deltagande aktiviteter som de själva kan vara med att  skapa och forma. 
Exempel på sådana aktiviteter kan vara löpning, bergsklättring, cyklande snarare än att se på tv eller 
resa till nya spännande destinationer, köpa nyskapande eller originella inredningsobjekt i motsatts 
till att köpa en produkt enbart för dess funktionalitet. I dagens samhälle konsumeras aktiviteter i allt 
större utsträckning än traditionella konsumentprodukter. 61 Utifrån redogjorda teorier har vi ställt 
upp hypotesen:

H1

Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom (Umeås) universitetsstudenter anser 
att det finns för litet utbud av fritidsaktiviteter (i Umeå).

Människor inom den kreativa klassen tenderar att flytta från de traditionella företagssamhällena för 
att  bilda nya kreativa centrum. Dessa nya centra har blivit vår tids mest ekonomiskt fördelaktiga 
platser. De kännetecknas av att  ha hög koncentration av kreativa individer samt att de genererar hög 
ekonomisk tillväxt i form av innovationsrikedom och högteknologiska framsteg. Dessa platser 
tenderar att ha högre sysselsättning per capita än övriga platser. Genom dessa kreativa personer 
skapas det en gynnsam miljö för att starta nya företag samt locka redan etablerade företag att flytta 
eller etablera sig där. Anledningen till att den kreativa klassen lockas till vissa platser och bildar 
kluster är inte främst för deras fysiska attraktionskraft och höga utbud av sport center, stadium, 
motorvägar, köpcenter, turist  och nöjes distrikt.62  Den kreativa klassen lockas främst av områden 
som kan erbjuda kvalitativa upplevelser, öppenhet, mångkulturella och mångfacetterade samhällen 
som tillåter och möjliggör för dessa människor att ge utryck för sin kreativitet, samt validera deras 
identitet. 63 

Kreativa människor måste ha en bas för boende och för att kunna genomföra sina projekt. För att 
lösa detta krävs det att en stad kan erbjuda markyta och lokaler till fördelaktiga priser. Oftast är 
sådana platser förlagda i utkanten av staden i nedlagda industriområden, hamnar och dylikt. Dessa 
platser är ofta billiga och erbjuder möjlighet för innovativa möjligheter för att upprätta nya företag 
med relativt liten finansiell risk vilket uppmanar till experiment och kreativitet. Att  upprusta gamla 
industrilokaler har i dagsläget blivit lite av en kliché i urbana förnyelser men icke desto mindre 
värda att genomföra. Ett exempel på detta är den före detta kabel fabriken i Helsingfors som idag 
består av över 600 individer som driver allt från små företag till museum.64

Artister och kreatörer har en tendens att bilda kreativa agglomerationer i billiga och intressanta 
områden belägna så nära stadens centrum som möjligt. Konstnärer och artister bosätter sig gärna i 
intressanta och nergångna områden i staden. Ofta är det  platser som behöver rustas upp och byggas 
om. Dessa kreatörer bidrar till områdets statusförvandlingsprocess genom att vara den drivande 
faktorn bakom upprustningen samt att ge ett rykte. Efter att  upprustning och ombyggnationer har 
genomförts drivs även bostadspriserna upp vilket leder till att  denna grupp flyttar ut och lämnar rum 
åt människor inom medelklassen med arbete inom media och liknande yrken. Dessa är ofta 
människor som också tillhör den kreativa klassen men innehar högre disponibel inkomst.65 Utifrån 
ovanstående tre stycken postulerade vi nedanstående hypotes:
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H2

Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom studenterna (i Umeå) ej får eller kan 
bo där de önskar. 

Tidigare teorier bygger på att städer är beroende av ekonomiska agglomerationer och handelskluster 
för att nå tillväxt. Ny forskning visar på att den främsta faktorn för ekonomisk tillväxt är 
humankapital och har därmed kommit att  få namnet ”humankapitalteorin”. Forskningen har visat på 
att  kreativitet och talang frodas och utvecklas positivt om det bildas kluster bestående av dessa 
egenskaper. Teorierna bygger på att  flera av de mest framgångsrika städerna i dagens samhälle är de 
som i tidigt stadium insett vikten av att satsa på kreativa och talangfulla människor.66

”Humankapitalteorin” fastställer att kreativitet är främsta drivkraften bakom gynnsam tillväxt och 
att  störst gynnsam tillväxt sker på platser med högt  utbildad befolkning. Anledningen till att 
kreativa människor drar sig till varandra och bildar kreativa kluster på utvalda platser har flera 
bidragande orsaker. De bidragande orsakerna kan sammanfattas till två kategorier – livsstil- och 
ekonomiska orsaker. Kvalitativa statistiska undersökningar såväl som kvantitativa visar bägge på att 
högutbildade människor tenderar att dra sig till inkluderande och mångfacetterade platser.67

Utifrån dessa teorier myntades begreppet ”Kreativt Kapital”68  som skilde sig från humankapital 
teorierna i två avseenden: 61

Kreativ kapital

I. Dels identifieras humankapitalet som kreativa människor vilka är den viktigaste av 
bidragande faktorer bakom ekonomisk tillväxt, denna grupp människor utgör en del av det 
som forskaren Richard Florida kom att definiera som den ”kreativa klassen”. 61

II. Teorierna om kreativt kapital fastställer de bakomliggande faktorerna vilka skapar, formar 
och ligger till grund för beslutsfattande av de platser som dessa människor väljer att bosätta 
sig på. 61

  
Enligt Richard Floridas definition baseras medlemskap i den kreativa klassen på karaktären av 
individens arbete. Även om en av de tre nyckelfaktorerna i ekonomisk framgång för en plats är 
talang, som definieras av ett akademiskt  intyg, är detta inte obligatoriskt för ett medlemskap i den 
kreativa klassen. Trots detta kan det  antas att akademisk bakgrund är en förklarande variabel för att 
den kreativa klassen utgör en avgörande faktor som ekonomisk drivkraft så väl som vid andra 
faktorer.69

Medlemmar ur den kreativa klassen antas inte vara lika benägna att söka jobb eller känna sig 
oroliga över ekonomiska problem som övriga samhällsgrupper. Det beror på att den viktigaste 
faktorn för denna grupp är att platsen de befinner sig på har en öppensinnad inställning.70 Florida 
har kartlagt de elva främsta och elva lägst rankade kreativa städerna och mätt dessa mellan 1990 
och 2000, samt jämfört dem. De högst rankade genererade tre gånger antalet  arbetstillfällen som de 
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lägst rankade. Inom de högst rankade var det fler än 250 000 personer som fick högt avlönade 
kreativa arbeten medan de lägst rankade platserna förlorade 30 000 arbeten inom denna sektor 
under samma tio års period. 71  Gällande platsmarknadsföring är det därmed av stor vikt att staden 
fokuserar på att skapa en mer urban tillvaro med rik mångfald. I sin tur lockar detta personer ur den 
kreativa klassen som i sin tur lockar likasinnade. 72

Forskning från Storbritannien visar på att majoriteten av den akademiska världen anser att arbete 
vid sidan av studierna är en olycklig del av studenternas överlevnad och finner inget utvecklande 
värde i själva utövandet av arbetet. Högskolestudenterna däremot ansåg att de ej fick det stöd de 
önskade gällande arbete vid sidan av studierna eftersom de såg arbetet som en viktig del för att 
utvecklas. Det är därför viktigt att  se över möjligheten att omvärdera och ändra synsättet på extra 
jobb vid sidan av studierna. Samtliga universitetsstuderande vill ha möjlighet att jobba så mycket 
eller lite som de själva önskar utan att  skolan eller staten sätter gränser.73 Vi har under våra år på 
universitetet har lärt känna flera individer som har utryckt åsikter gällande extra arbete utöver 
studierna. Vi fann teorier som har styrkt och kompletterat dessa åsikter och utifrån teorierna 
formulerade vi nedanstående hypotes.

H3

Studenter anser sig ha för mycket studier och därmed ej tid att arbeta vid sidan av 
studierna.

3.3 Kreativa städer
En kreativ stad är en stad som driver den lokala ekonomin genom att addera ett högt värde till 
exporten från den geografiska platsen som den ”kreativa staden” befinner sig på. Konceptet av 
”kreativa städer” har allt mer börjat attrahera forskarnas intresse. Det  viktigaste, som gör en stad till 
”kreativ” är att vikten ligger i att kunna skapa en länk och en synergi effekt mellan alla sociala 
aktörer, de nationella och lokala myndigheter, universitet och näringslivet, samt mellan olika 
samhällsklasser av människor oavsett ursprung.74  Utifrån ovanstående teori ställde vi upp följande 
hypotes:

H4

Studenter anser att anknytningen till näringslivet är låg och har därmed dålig uppfattning 
om vad näringslivet i Umeå har att erbjuda och väljer därför att flytta.

Platser i USA som har höga koncentrationen av människor ur den kreativa klassen är oftast samma 
städer som rankas som innovativa och högteknologiska. Tre av de fem städer med högst 
konsentration av den kreativa klassen finns även med bland tre av de fem främsta städerna inom 
högteknologisk utvekling och innovation. Inom de fem främsta städerna, San Francisco, Boston,  
Washington DC, Austin och ”The Research Triangle” (som består av de tre orterna Raleigh, 
Durham, och Chapel Hill, i Piedmont  regionen, i delstaten North Carolina), är andelen invånare 
med lägst kandidat examen proportionellt mycket högre än i andra delar av USA. Detta visar på 
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statistisk korrelation mellan högutbildade, teknologisk utveckling, innovation och den kreativa 
klassen. 75

Florida menar på att det är kreativitet som är den främsta drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. 
Människor i dagens samhälle väljer att vara mobila och fria och de kräver utrymme för egna åsikter 
och ett arbetsschema som passar deras egna preferenser och kreativa flöde. Med andra ord söker 
människor därmed efter platser och omständigheter som tar till vara på och uppmuntrar 
kreativitet.76 

Florida hävdar att för att en stad ska kunna klassas som kreativ och locka individer ur den kreativa 
klassen måste de kunna kombinera alla tre T, talang, tolerans, teknologi. Att kombinera dessa tre 
egenskaper garanterar inte framgång men blir en stabil grund för stadens ekonomiska tillväxt. 77  
Alla dessa tre punkter är nödvändiga och oerhört viktiga men var för sig fyller de ingen funktion i 
hänseende till att bidra till gynnsam tillväxt.78  Fördelarna med att lyckas skapa en kreativ stad är 
flera. Lönerna höjs vilket genererar högre skatteintäkter och större disponibel inkomst, 
arbetslösheten minskar, den ekonomiska tillväxten är större och välfärden ökar, investeringar är 
lättare att få till denna region. De traditionella industrierna blir revitaliserade.79 

Tolerans definierar Florida som öppenhet, inkluderande och mångfacetterat ur ett etniskt, sexuellt 
och kulturellt perspektiv. Talang innefattar samtliga personer som lägst har erhållit en kandidat 
examen. Teknologi beskriver han som en funktion av nivån av innovation och högteknologisk 
utveckling på platsen.80 Mer utförlig definition av begreppen följer på nästa sida.

3.3.1 Talang  & Teknologi 

“All of us do not have equal talents, but all of us should have an equal opportunity to 
develop our talents”          - John Fitzgerald Kennedy 35th US President (1961-63), 1917-1963)81

Talang och teknologi är korrelerade genom att  det har visat sig att de städer som har hög andel 
talangfulla individer har även en hög andel högteknologiska företag. Studierna är baserade på 
jämförelse mellan 49 städer i USA med mer än 1000 000 invånare samt ytterligare 200 amerikanska 
orter från vilka data var insamlad sedan tidigare. Då de undersökt en stads andel av högteknologiska 
företag har de kollat på företag och tillväxt inom utveckling av mjukvaror, elektronik, 
biomedicinska produkter, biotech samt ingenjörstjänster.82 

Tillämpning av god teknologisk infrastruktur, som ej intar en alldeles för teknisk ställning i 
samhällsutvecklingen, gynnar de sociala och kulturella faktorer som krävs för ett samhälle lämpligt 
för kreativitets- och kunskapsutbyte. Det får inte förglömmas att kultur och värdegrunder har stor 
betydelse för att ett samhälle med kunskapsutbyte mellan människor ska skapas.83
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Kreativa individer söker sig till diversifierade platser som är toleranta och öppna mot nya idéer. 
Platser med diversifierad och mångkulturell population skapar en bättre grogrund för nyskapande 
eftersom alla individer kan bidra med olika synsätt, erfarenheter och kunskaper. Detta i sin tur leder 
till nyskapande och mer innovativa lösningar och idéer. Därigenom kommer högre andel och högre 
koncentrationer av medlemmar ur den kreativa klassen att generera en högre grad av hög-
teknologiska företag samt skapa fler arbetstillfällen.84

“If GM had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving $25 
cars that got 1000 MPG.”                                    - Bill Gates (Chairman of Microsoft Corporation)85

Mellan åren 1999 och 2002 genererade de 11 högst rankade kreativa städerna mer än 100 miljarder 
amerikanska dollar i löner medan de 11 lägst rankade knappt nådde 20 miljarder. Lönerna i de högst 
rankade var i genomsnitt 5000 dollar mer. Vidare fanns det år 2001 åtta gånger så många 
högteknologiska företag i de 11 främsta kreativa städerna, 488 000 jämfört med 61 000. De 11 mest 
kreativa städerna tog ut mer än 100 000 fler patent än de 11 lägsta.86

Nedan följer ytterligare en hypotes vi ställde upp utifrån Floridas teorier om tillväxtens tre T. Han 
skriver att en stad bör satsa på teknologisk framgång för att nå gynnsam tillväxt.

H5

Umeå inte satsar tillräckligt mycket på teknologisk utveckling och därmed är den 
gynnsamma tillväxten inte så bra som den kan vara. 

3.3.2 Tolerans

“Tolerance implies no lack of commitment to one's own beliefs. Rather it condemns the 
oppression or persecution of others.” - John Fitzgerald Kennedy, 35th US President (1961-63), 
1917-1963)87

I samtliga statistiska undersökningar som utfördes i samband med skrivandet av Richard Floridas 
bok ”Rise of The Creative Class” visades ett  starkt samband mellan antalet homosexuella i en stad 
och stadens högteknologiska utveckling. Majoriteten av de 10 främsta högteknologiska städerna är 
även de som har högst andel homosexuella.88 

Gruppen homosexuella får utstå en högre grad av diskriminering än många andra grupper i ett 
samhälle. Att bli allmänt socialt  accepterade har varit väldigt svårt för dem i många samhällen och 
kulturer. Därför kan homosexualitet anses vara den sista utposten i ett mångkulturellt samhälle och 
en plats som accepterar och välkomnar homosexuella sänder även ut signaler att  alla sorters 
människor är välkomna till deras samhälle.89 Homosexualitet och städer har varit förknippade med 
varandra under en lång tid tillbaka, exempel på detta är renässansens Florens, 1800-talets Sydney 
och mellankrigstidens Berlin. 90
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Anledningen till att homosexuella har dragits till dessa städer är för att de generellt kunnat finna 
större trygghet, mer liberal inställning och mindre restriktioner än vad som återfinns i mindre 
samhällen. Under senaste decennierna har homosexuella subkulturer vuxit fram och blivit 
accepterade av samhället samt har det vuxit fram en ekonomi helt baserad på homokulturen.91 

Begrepp  som rosa ekonomin och rosa kapitalet har blivit vedertagna och positivt laddade begrepp 
inom näringslivet. Med denna bakgrund har det blivit  allt mer vanligt att städer lyft  fram 
homosexualitet som en del i deras platsmarknadsföring bli en del av stadens image. Anledningen till 
detta är att staden då signalerar tolerans vilket en av Floridas tre T för att nå tillväxt. En stad som 
tydligt visar att de tolererar homosexuella signalerar även att  andra grupper av människor är 
välkomna och att staden premierar mångfald. Därför kan andelen homosexuella i en stad ses som en 
viktig framgångsfaktor för en stads utveckling. Florida har även visat på samband mellan 
koncentration av homosexuella och andelen högteknologiska företag. Ytterligare bidragande 
faktorer är att  homokulturen även medför etablering av nya klubbar, restauranger och områden som 
i sin tur lockar till sig turister, besökare och även fler liktänkande vilket leder till ökad försäljning 
och stadens ekonomi förbättras.92

Redan på 1920-talet såg sociologer ett samband mellan framgångsrika städer och utbredningen av 
bohemisk kultur. Till gruppen bohemer tillskrivs författare, designers, musiker, skådespelare, 
directors, målare, skulptörer, fotografer och dansare. Denna kategori har mycket starka samband 
med en stads teknologiska utveckling, dess population samt graden av anställda. Amerikanska 
städer med hög andel bohemer hade mellan år 1990 och 2000 en högre populationstillväxt och 
större högteknologisk utveckling än de med en population bestående av lägre andel bohemer. 93

Bevis på att platser kräver en kombination av samtliga tre komponenter för att nå gynnsam tillväxt 
visar sig tydligt i städer som St. Louis som har välrenommerad forskning och framgångsrika 
högteknologisk utveckling, men saknar öppenhet och tolerans och har stora sociala problem. Miami 
och New Orleans anses vara en ”Mecka” för livsstil och kultur, men saknar talangfulla individer 
och högteknologisk utveckling. Som nämnts tidigare är San Francisco, Boston, Washington DC, 
Austin och The Research Triangle (vilket består av de tre orterna Raleigh, Durham, och Chapel Hill 
i Piedmont regionen i delstaten North Carolina) de städerna med proportionellt högst  andel 
individer ur den kreativa klassen. Dessa platser är även de mest ekonomiskt  framgångsrika i USA. 
Städerna har effektivt lyckats kombinera samtliga tre T som krävs för gynnsam tillväxt.94

Vi står inför skapelsen av den kreativa tidsåldern. Nu mer än någonsin är kreativitet motorn i 
ekonomisk utveckling. I slutändan handlar kreativitet enbart om människor, deras idéer och 
preferenser. Den kreativa klassen är mycket kritisk, mobil och vill ha stimulerande och livaktiga 
miljöer där de tänkt bo och arbeta. 95Kreativa städer handlar, precis som andra städer, om människor 
vilket innebär att  de inte kan var planerade från grunden. Kreativa platser i en stad är precis som ett 
levande väsen: de föds, växer, ruttnar och kan växa upp på nytt. Gatorna är ett vitalt organ i en 
kreativ stad. Detta eftersom människor möts på gatorna och där finns möjlighet för mänsklig 
kontakt, oplanerade möten, och handel. Denna gatubalett bidrar till kreativitet och ekonomisk 
dynamik. 96 
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Medlemmar ur den kreativa klassen söker efter autentiska platser som inte ännu har hunnit bli 
färdigställda. Platser där de kan se möjlighet att kunna addera något  av dem själva. Nya idéer kräver 
ofta gamla byggnader. Den kreativa klassen är inte ute efter moderna shopping center. Dessa är 
redan fulländade och stimulerar därmed inte kreativitet. Den byggda omgivningen och ett områdes 
mänskliga klimat bör vara aktivt och autentiskt. 97 

Kreativa individer följer inte sitt arbete slaviskt utan söker hellre efter attraktiva urbana 
bekvämligheter som inte är generiskt tillverkade. ”Om du ska producera kvalitativ honung så 
börjar du inte med bikuporna. Istället söker du reda på fält med tusentals utslagna blommor som i 
sin tur attraherar bin.”98

Det är av stor vikt att staden fokuserar på att skapa en mer urban tillvaro med rik mångfald. I sin tur 
lockar detta personer ur den kreativa klassen som i sin tur lockar likasinnade. 99  Eftersom det allra 
viktigaste är att de kreativa individerna stannar i din stad, utan hänsyn till stadsdel och 
bostadsområde. Det kan ske om och när det mänskliga klimatet är gynnsamt. Att investera i ett 
attraktivt bostadsområde är strategiskt smart, eftersom de professionella kreatörer som existerar 
enbart pågrund av framgången befinner sig omkring den kreativa klassen. Dessa kan vara 
konsultbyråer, affärs och handelscentra eller servicebaserade företag - vilka kommer att kräva 
arbetskraft och arbetsyta.100  Genom att satsa på kreativitet kan städer uppnå en högre 
attraktionskraft och en mer välmående befolkning och genom det uppnå gynnsam tillväxt.101

De italienska ”Piazzorna” kan i många fall liknas vid ett förkroppsligande av en mötesplats. De är 
fyrkantiga torg som bildar naturliga mötesplatser i samhället. I ena hörnet återfinns ofta en kyrka 
som representerar det spirituella och andliga; i ett annat ser man en skola, bibliotek eller museum 
som representerar lärande och kunskap; i det tredje hörnet hittar man ofta ett  stadshus, slott  eller 
dylikt som återspeglar världslig makt; i det sista hörnet finner man slutligen en marknadsplats eller 
yta för handel. Detta lämnar en stor öppen yta mellan dem som möjliggör för naturliga möten 
mellan människor. Ytterligare bevis på denna typ av stadsplanering återfinns i flera delar av Europa 
däribland Finlands huvudstad Helsingfors.102

3.4 Medias betydelse för platsmarknadsföring 
Allt eftersom digital kommunikation får allt större betydelse och inflytande över våra liv spelar det 
därmed en allt  viktigare roll för hur kommuner bör marknadsföra sig. I uppbyggnaden och 
bibehållandet av varumärket är hemsidan ett viktigt  komplement. Hemsidan ska uppdateras 
kontinuerligt och, förutom att den ska ha en tilltalande layout, det krävs att  den är lättläst och 
språkligt korrekt, samt står för de signaler kommunen önskar sända ut.103 Vidare är det mycket svårt 
att  se samband mellan medieexponering och påverkan. Därmed är det svårt  att se vilken typ av 
mediekanal som fungerar bäst. Traditionella marknadsföringskanaler tappar allt mer mark och flera 
forskare menar på att det effektivaste sättet är individanpassad marknadsföring och inbäddad 
marknadsföring innefattande produktplacering och nyhetsstyrning.104
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Människors föreställda bild av en plats kan delas in i tre imagekategorier. Den första bilden är 
skapad utifrån omedvetna intryck från bilder, filmer berättelser med mera. Detta stadium innebär att 
det endast finns en ytlig bild av platsen som kan variera i detaljrikedom. Vid nästa steg så gör 
individen ett aktivt val att själv söka rätt på mer information om platsen genom reklam, 
dokumentärer resebyråer och dylikt. Den bild individerna bygger upp om platsen beror helt på 
vilken karaktär informationen individen väljer har. I sista steget besöks platsen och personen skapar 
sin egen bild av platsen som antingen förkastar, kompletterar eller förändrar den förutfattade bild 
som personen skapat inom sig.105  I relation till detta kan det föreställas en människans val av 
resemål. En resa börjar oftast långt innan resenären lämnat sitt  hem eftersom det är flera faktorer 
som spelar en avgörande roll. Detta gäller även individer som tänkt flytta och byta bostadsort.  Vår 
bild av en plats färgas av de föreställningar och förutfattade meningar vi skapat genom intryck från 
exempelvis serietidningar från vår barndom, reseprogram eller nyhetsreportage.106

3.5 Marknadsföring mot studenter

”Advertisements contain the only truths to be relied on in a newspaper”. - Thomas Jefferson 
(Letter to Nathaniel Macon, January 12, 1819)107

Ett bevis på att vi lever i ett informationssamhälle är att ett vanligt nummer av New York Times 
innehåller mer information än vad den genomsnittlige människan i 1700-talets England utsattes för 
under hela sin livstid. Det engelska språket under slutet att 1900-talet bestod av 50 000 fler ord än 
vad som fanns under Shakespeares levnadstid. Bara under år 1990 publicerades över tusen böcker 
per dag.108 

I USA är universitetsmarknadens värde estimerat till 200 miljarder dollar. Detta värde är så högt att 
de största företagen i USA (med i Fortune 500) har specifika avdelningar med enda uppgift att 
marknadsföra sig mot högskolestudenter. Dessa företag fortsätter, trots att den ekonomiska 
nedgången som råder tvingat dem att slå sig ihop med andra företag, att satsa på studenter.109 
Det är viktigt att veta när det bäst passar för studenterna att ta del av marknadsföringen och när 
tillfället är bäst för det brand som produkten befinner sig i.110 En hörnsten vid marknadsföringen 
mot studenter är att populationen måste segmenteras. Marknadsföraren bör bekanta sig med miljön 
för populationen på marknaden. Det kan uppnås genom att kolla runt på ett flertal campus områden 
och/eller samla in den nödvändiga informationen för kampanjen. Endast efter denna 
informationsinsamling kan en plan för hur företaget kan nå ut till studenterna genomföras.111 
Studenterna är mycket mobila och vanligtvis vana, samt har möjlighet att ändra sina planer och 
scheman väldigt snabbt. Ett företag kan därför misslyckas med den mest magnifika 
marknadsföringskampanjen på grund av en förbisedd fest  – studenterna kanske inte finns på den 
platsen som du trodde de skulle befinna sig på vid en specifik tidpunkt.112 
Marknadsföringskampanjen kan vara hipp  och använda sig av humörinslag men utformaren måste 
tänka på att  kampanjen inte får bli oärlig och överdriven. Därför är det nödvändigt att  forska sig 
fram hur en kampanj ska utformas specifikt för studentmarknaden. Samtidigt är det vitalt att inte 
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bygga stereotyper då de flesta studenter skiljer sig från varandra. Vilket gör det svårt att kunna 
utforma en kampanj som passar de flesta.113

Det är väldigt viktigt att  grunda alla beslut på fakta och inte antaganden; samt att om den som 
genomför marknadsföringen själv gått på högskola eller universitet, inte ska jämföra sin tid på 
högskola med hur dagens studenter har det. Studenternas ”värld” är i konstant förändring vilket 
innebär att det är vitalt att kunna följa den. Kvalitativa marknadsundersökningar och strategisk 
planering kan göra en stor nytta vid utvecklingen av en strategi som bland annat passar de uppsatta 
målen, produktens egenskaper, företagsimagen och kärnvärden. En kvali tat iv 
marknadsundersökning hjälper även att identifiera de marknadsföringskanaler som är mest lämpliga 
för ett specifikt behov. Marknadsföringen ska baseras på högskolekalendern. Då efterfrågan på 
någon specifik produkt är störst – då är det  dags att marknadsföra. Det är viktigt att undvika de tider 
på året då studenterna kan vara distraherade med till exempel tentor, så länge dessa perioder inte 
motsvarar försäljningstoppar för din produkt.114

Våra sinnen är vana att hantera ett enormt intag av intryck och vi har lärt oss stänga ute och 
identifiera signifikanta mönster. Det kan därför argumenteras för att överbelastning av information 
är ett naturligt  tillstånd för oss människor. Dock utsätts vi för sådana mängder information i alla 
möjliga former sådana former så att vi inte kan eller hinner bearbeta allt. Vilket medför att i vissa 
miljöer kan relevant information kan gå förlorad på grund av överbelastning av information. I dessa 
termer är följder av överbelastning multipla och komplexa. Därför är det svårt att presentera en 
lösning som kan lösa allt. 115 Vi har genom de redovisade teorierna ovan ställt upp följande hypotes.

H6

De ”traditionella” marknadsföringskanalerna inte fungerar på studenterna.

3.6 Platsen som varumärke 
Brand equity  är det adderade värde som tillskrivs en produkt, tjänst eller plats. Begreppet kan 
främst reflekteras utifrån hur en konsument, potentiell invånare, tänker, känner och agerar i lojalitet 
till ett varumärke, genererade utgifter i förhållande till personens inkomst, samt platsen 
marknadsandel. Utifrån vår avhandling är konsumenten potentiella invånare som kan bidra till ökad 
gynnsam tillväxt för Umeå. Forskare och personer som arbetar med marknadsföring använder sig 
av olika infallsvinklar för att studera brand equity begreppet. Det konsumentorienterade synsättet 
beskriver begreppet som styrkor i ett varumärke utifrån vad en kund eller organisation har hört, sett, 
läst, tänkt och lärt sig om det varumärket. Med andra ord är en konsumentorienterad brand equity 
den differentierande effekten som konsumenterna får som ett resultat av marknadsföringen av ett 
specifikt varumärke.  Ett varumärke har positiv brand equity då en individ föredrar en plats före en 
annan när varumärket är känt.116  Brand equity, som är det faktum att det blir olika utfall från en 
marknadsföringskampanj beroende på vilket varumärke kampanjen handlar om, bör definieras i 
termer av marknadsföringens effekter som är unika för ett  specifikt varumärke. Brand equity är 
beroende av tre huvudfaktorer. Den första är det grundläggande valet av varumärkeselement och 
intentioner vid ett varumärkesuppbyggande. Andra huvudfaktorn är hur varumärket är integrerad 
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med den stödjande marknadsföringsinsatsen. Slutligen är de associationer som ett varumärke 
förknippas med, exempelvis landet, platsen, ett annat varumärke eller distributionskanalen den sista 
av huvudfaktorerna.117

Brand image är ett komplext begrepp som i korthet kan förklaras som den bild som marknaden har 
av en produkt, tjänst eller i vårt fall kommun.118  En positiv varumärkesimage skapas genom 
marknadsföringsåtgärder som lyckas förknippa starka, fördelaktiga och unika associationer till 
varumärket i fråga. Definitionen av varumärkesimage avviker från brand equity på det sätt att  det 
sistnämnda inte skiljer på källan till uppkomsten av associationer till ett varumärke eller det sätt 
varumärkesassociationer byggdes genom. Med andra ord är det enda viktiga hur starka och unika 
varumärkes associationer blir. Detta synsätt har vissa implikationer vid byggandet av brand equity. 
Det måste tas till hänsyn att  brand equity ofta påverkas av andra källor än de som är styrda av 
företag och marknadsföringsavdelningen. 119 Externa källor, exempelvis word of mouth, kan påverka 
varumärket och marknadsförare måste ta hänsyn till detta vid utformningen av kommunikations-
strategier.120

Brand imagery kan översättas till bilden av varumärket, hur människor uppfattar och tänker om ett 
varumärke på ett  mer abstrakt sätt snarare än vad varumärket egentligen är och vad det ”gör”. 
Denna abstrakta uppfattning refererar till de mer opåtagliga egenskaperna hos ett  varumärke och 
kan formas antingen direkt eller indirekt i kundens medvetande. Den direkta uppfattningen formas 
utifrån kundens egna erfarenheter genom att ha fått kontakt med en produkt, plats eller tjänst den 
indirekta uppfattningen kan uppstå genom bland annat word of mouth.121 

Det finns ett flertal icke påtagliga egenskaper som kan förknippas till ett varumärke, där fyra är 
nämnvärda. Den första kategorin är de användaregenskaperna som kan spela roll. Följande kategori 
är påverkan av köp- och användningsegenskaperna exempelvis vad som påverkar människorna att 
åka/flytta till en stad, stadens geografiska placering kan spela en avgörande roll. Den tredje 
kategorin är människornas värderingar och uppfattning om omvärlden, det kan handla om 
kulturskillnader som kan påverka valet av bostadsort. Sista punkten är historia, härkomst och 
erfarenheter däribland individens erfarenheter av bostadsorten och platsens historia.  Utifrån det 
mänskliga perspektivet finns det ett flertal egenskaper som kan påverka bilden av stadens 
varumärke. Några exempel kan vara personens kön, ålder, ras och inkomst. Utöver detta kan 
tidpunkten på dygnet, året, säsongen då kunden har varit i kontakt med varumärket spela roll och 
bygga uppfattningen om en stads varumärke på olika sätt.122

För att skapa ett starkt varumärke är det först och främst viktigt att förstärka varumärkets mening 
och vilka produkter som är relevanta för en specifik marknad på ett relevant sätt. Vidare är det 
viktigt att positionera varumärket på ett rätt sätt och uppfylla de utlovade egenskaperna det kan 
exempelvis vara det utlovade fritidsutbudet. För att lyckas med detta krävs en kompletterande 
utbyggnad av varumärket samt en marknadsföringsavdelning som stödjer marknadsaktiviteter. 
Marknadsföringsavdelningen ska kunna integrera marknadskommunikationen och kommunicera 
med en gemensam röst. Kundens perception av vad som är värdefullt ska även tas till hänsyn och 
prisstrategin ska utformas efter denna. Detta bör i sin följd leda till att trovärdigheten för 
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varumärket skapas och att personligheten hos varumärket stärks. För att lyckas följa i utvecklingen 
ska varumärket vara konstant innovationsrikt  och relevant. Strategisk design och implementerande 
av varumärkets portfölj ska också finnas med. Något som är fördelaktigt  är implementerande av ett 
brand equity system vilket innebär att kunna stödja de extra egenskaperna en kund kan se hos ett 
varumärke genom marknadsföringen. Detta kan försäkra att  agerandet på en marknad reflekterar 
brand equity konceptet.123

3.7 Teori sammanfattning
Platsmarknadsföring innebär en utveckling av en plats och syftar till att  förmedla positiva bilder och 
framhäva specifika egenskaper hos en viss geografiskt punkt. Platsmarknadsföringen syftar att 
främst nå de tre grupperna - näringslivet, innevånare och turister. För att  en stad ska kunna nå 
gynnsam tillväxt är det viktigt att rikta sin platsmarknadsföring mot de första två grupperna. Florida 
framhäver vikten av att en stad bör satsa sina resurser på att få den kreativa klassen att stanna i 
staden. Detta eftersom den kreativa klassen består av den grupp individer som skapar högst 
ekonomisk framgång och bereder grund för en stads gynnsamma tillväxt. Den kreativa klassens 
kännetecken är att individer inom denna kategori söker nya vägar och medel för att skapa nya 
meningsfulla kreationer och utveckla befintliga. Universitetsstuderande och högskoleutbildade är 
två av de grupper som tillhör den kreativa klassen. Det måste finnas specifika egenskaper i en stad 
för att dessa kreativa människor ska välja att stanna på den platsen. För att få medlemmar ur den 
kreativa klassen att  vilja bosätta sig i staden är det nödvändigt  att staden satsar på talang, teknologi 
och tolerans. Dessa tre kategorier har Florida ställt upp  som vitala för att en stad ska nå gynnsam 
tillväxt. För att då nå studenter med marknadsföringsknep är det viktigt att veta hur dessa bäst  vill 
lära sig om näringslivet. Det är oftast väldigt mycket marknadsföringsintryck på Campus vilket 
medför att det är lätt  att skärma av intrycken. Det är därför viktigt för näringslivet att hitta nya 
kreativa sätt att nå studenterna. 

Nedan följer en uppställning av de hypoteser vi postulerat utifrån redovisade teorier.
H1

Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom (Umeås) universitetsstudenter anser 
att det finns för litet utbud av fritidsaktiviteter (i Umeå).

H2
Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom studenterna (i Umeå) ej får eller kan 

bo där de önskar. 
H3

Studenter anser sig ha för mycket studier och därmed ej tid att arbeta vid sidan av 
studierna.

H4
Studenter anser att anknytningen till näringslivet är låg och har därmed dålig uppfattning 

om vad näringslivet i Umeå har att erbjuda och väljer därför att flytta.
H5

Umeå inte satsar tillräckligt mycket på teknologisk utveckling och därmed är den 
gynnsamma tillväxten inte så bra som den kan vara. 

H6

De ”traditionella” marknadsföringskanalerna inte fungerar på studenterna.
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4. Empiri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I detta kapitel kommer vi att lägga fram en problembakgrund som mynnar ut i en 
problemformulering varefter vi förklarar syftet med varför vi gör vår undersökning. Därefter 
kommer en kort del där vi redogör för centrala begrepp som återkommer genom hela vårt arbete. Vi 
redogör därefter för hur vi vår disposition av avhandlingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Umeå
Umeå är en stad full med unga innevånare. Medelåldern är 38 år vilket märks tydligt en utekväll i 
centrum. Umeå har ett stort utbud av aktiviteter – ett bra exempel är det stora utbudet av musik – 
och kulturarrangemang. Många av aktiviteterna är anpassade efter stadens medelålder. Det  de unga 
människorna har intresse av brukar hända i Umeå. Denna strategi kan bero på att  Umeå är en stad 
full av studenter. Med en befolkning på 112 700 innevånare, varav 24 000 studenter, är Umeå en 
studentstad utan dess like i den norra delen av Sverige.124 Umeå Universitetet  som bildades 1965, är 
idag ett av landets och även Europas främsta lärosäten. 1790 lärare/forskare har sina arbetsplatser 
vid Umeå Universitet vilket innebär att i Umeå finns det en hög kompetens för att  Sverige, och även 
Umeå, i framtiden ska utvecklas på alla möjliga fronter.125  Det som har hjälpt  till att  göra Umeå 
Universitet till att bli ett välkänt och erkänt plats för samhällelig utveckling. 

Förstudie
4.2 Pilotstudie
Som nämnt utfärdade vi en pilotundersökning i början av 2009 under vår arbetsplatsförlagda praktik 
på kommunens marknadsföringsavdelning Umeå näringslivsservice. Av de 119 som fyllde i enkäten 
kunde 30 stycken av dessa i någon utsträckning tänka sig stanna i Umeå efter avklarade studier, 61 
kunde inte tänka sig det och övriga var indifferenta. Gällande arbete vid sidan av studierna 
förvärvsarbetade 38 studenter under terminerna samtidigt som de studerade. En överhängande 
majoritet på 73 stycken ansåg att arbetsmöjligheterna i Umeå inte var goda efter det  att de var klara 
med sina studier, en instämde helt  resten var indifferenta. De fick eller önskade få kännedom om det 
lokala näringslivet genom företagsmentorer, studiebesök och direktreklam. för mer utförlig 
information om våra resultat se bilaga 1.126

Huvudstudie
4.3 Fokusgrupper
För att kolla hur Umeå uppfattas av studenterna genomförde vi tre fokusgrupper. Syftet var att få 
svar på hur studenter i fokusgrupperna uppfattar Umeå. Nedan följer de generella dragen i svaren. 

Attraktiv stad
För att Umeå ska uppfattas som en attraktivare stad tycker många att det måste bli billigare att ta sig 
till resten av världen från Umeå. Det kom även upp några förslag på nya aktiviteter som studenterna 
vill ha i Umeå. Bland annat ville några ha vinteraktiviteter ute i naturen (hundsläde, skoteråkning) 
och en motorsportbana. Kulturutbudet borde bli lite större, speciellt på campus. Vidare ansåg många 
att billigare restauranger och frisörer skulle vara ett välkommet tillskott. 
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Studenterna uppfattar Umeå som en aktiv stad. Campus närhet till idrottsanläggningen IKSU ses 
som en stor fördel av de flesta. Studenterna menar att Umeå är en ”kompakt” stad i den meningen 
att  det går snabbt att  ta sig mellan olika stadsdelar som Ålidhem i Umeå, där många studenter bor, 
och citykärnan. De flesta jämför Umeå mot Sveriges storstäder (t.ex. Stockholm, Malmö, Göteborg) 
vilket innebär att fokusgruppmedlemmarna uppfattar Umeå som en aktivitetsrik stad i förhållande 
till storleken. Många anser att  Umeå är mer levande under studietiden – när studenterna åker bort 
från Umeå på sommaren är Umeå en mindre aktivitetsrik stad. Många fokusgruppmedlemmar ansåg 
dock att det ofta var svårt att hitta information om de kommande aktiviteterna. Ett exempel var de 
aktiviteter som skedde ute i naturen. Sammanfattningsvis kan det sägas att de flesta 
fokusgruppmedlemmarna ansåg att utbudet var bra och omfattade många olika typer av aktiviteter 
men att det är svårt att hitta information om dessa i det fall personen inte visste var han/hon ska leta.

Några fokusgruppmedlemmar ansåg att Umeås starka egenskaper var att staden har en egen specifik 
nisch som en norrländsk genuin och mystisk stad med trevliga människor. Några andra faktorer som 
nämndes är att  Umeå har ett samlat campus, närheten till natur, bra uteliv, bra bussförbindelser och 
cykelvägar. Många hoppades på att i framtiden ska det bli billigare att  ta sig från södra Sverige till 
Umeå när Botniabanan öppnar verksamheten. 

En svag egenskap ansågs vara avståndet  till Centrum från campus. Även tyckte många att det 
gjordes för lite ansträngning från Umeås sida att lyckas behålla studenterna i Umeå på sommaren. 
Fokusgruppmedlemmarna tyckte även att Umeå låg för långt bort från ”resten” av Sverige (några 
ansåg det vara den svagaste egenskapen) och att det nu var mycket  dyrt att ta sig till t.ex. Göteborg. 
Även vädret kunde vara lite bättre enligt många respondenter. 

Boende 
De flesta fokusgruppmedlemmar ansåg att utbudet av bostäder i Umeå ej var tillfredsställande. 
Många ansåg att priserna var höga och att det var väldigt svårt  att få en lägenhet nära centrum. Det 
framkom att de inte kände sig tillfreds med Bostadens nuvarande kösystem. De ansåg att det svårt 
att  få tag på en ”bra” lägenhet  om de hade en kort kötid. Det talades även om att det finns för få 
mindre lägenheter på Ålidhem men många korridor bostäder. De flesta fokusgruppmedlemmarna 
trivdes dock bra på den plats de var bosatta på och tyckte att det var lätt att ta sig runt. 

Boendekostnaderna ansågs vara för höga av de flesta fokusgruppmedlemmarna, speciellt  för de 
nyproducerade bostäderna. Många menade att de borde få ”mer” för pengarna de betalade för 
boende. Det framkom att många tyckte att de privatägda lägenheterna var billigare än Bostaden ABs 
lägenheter. Några ansåg att hyreshöjningar kom utan förvarning vilket uppfattades som irriterande.

Väldigt många fokusgrupprespondenter är besvikna på att  Centrala Studiestödsnämnden (CSN) har 
ett  tak på hur mycket man får tjäna vid sidan av studierna. Det blev skiljande uppfattningar om 
tiden räcker till för att arbeta vid sidan av studierna – en del respondenter ansåg sig kunna jobba 
heltid och andra att tiden inte räckte till. Många ansåg att problematik med att jobba extra låg i att 
det var dåligt  utbud och att det var svårt att få ett arbete som hade att göra med utbildningen. Några 
menade att det var mycket lättare att få kontakt med relevanta företag i exempelvis Stockholm, men 
inte i Umeå. Umeå kännetecknade sig med roligare studentliv. 
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Samverkan
Vi frågade fokusgruppsmedlemmarna om de ansåg sig ha tillräckligt med arbetslivs erfarenhet för 
att  kvalificera för det arbete de eftersträvade då de var färdigutbildade. På det svarade ett antal 
fokusgrupprespondenter ansåg att det  var konstigt att de förutsätts att ha arbetslivserfarenhet när de 
studerar så långt ifrån ”verkligheten” –. De flesta tyckte att detta skulle vara ett krav med minst ett 
års arbetslivserfarenhet innan man får börja studera på högskola. Några utbildningar ansågs inte 
vara förberedande för yrkeslivet, studenterna menade att  de studerade på dessa utbildningar av rent 
intresse och inte ens lärarna trodde på att det gick att få jobb efter avklarad utbildning. Endast ett 
fåtal ansåg sig vara ”redo” för arbetslivet och anser att utbildningarna måste bli mer 
arbetsförberedande.

Gällande vilka faktorer som skulle göra utbildningen mer efterfrågad på arbetsmarknaden nämndes: 
ha samarbete med näringsliv genom kurserna, ta in företag och låta dem vara med och forma kurser. 
Mer gästföreläsare, listorna på rankningen av universitet i Sverige, mer kontakt mellan universitet 
och arbetsgivare, förbättra Umeå universitetets namn genom att bjuda hit forskare och skylta med 
vad Umeå universitetets studerande och forskare har gjort för världen, skapa en tidning som handlar 
om att marknadsföra Umeå universitet.

Många anser att samarbetet mellan deras utbildning och näringslivet i Sverige såväl som Umeå 
kunde vara mycket bättre genom verklighetsförankrade casearbeten och samarbeten med företagen - 
Handelshögskolan i Stockholm nämns som exempel. Umeå universitet förväntas ge studenterna mer 
praktik. Många är missnöjda att de inte erbjuds praktik under deras studietid. Flera nämner att 
universitetsvärlden är en ”bubbla” och därför är det väldigt viktigt att  få anknytning till arbetslivet. 
Ett uppskattat förslag från en fokusgrupprespondent var att erbjudas lågavlönad och relevant för 
utbildningen praktik som kanske delvis betalas av kommunen. Från Umeå universitetets sida ville 
deltagarna ha mer marknadsföring av studenterna som mycket kunskapsfulla och värdefulla 
framtida arbetstagare. 

Kunskap  om vilka organisationer som de kunde vända sig till för att få kontakt med näringslivet 
nämndes arbetsförmedlingen men många förlitade sig inte på att  de kan tillhandahålla arbete. Flera 
ansåg att det gäller att våga fråga kan man komma långt på det. De flesta tyckte dock att det var 
svårt att veta exakt vart man kunde vända sig. För att  öka efterfrågan för att  studera på studenternas 
utbildning nämndes saker som att de som vill studera ska komma hit och få besöka universitetet och 
min utbildning, att Umeå universitet ska försöka höja sitt ryckte ute i Sverige genom att 
marknadsföra det de är bäst på (t.ex växtforskning), att marknadsföra sig ”bättre” mot andra städer 
och att det finns skillnad mellan utbildningar.

Teknologisk utveckling
När frågan kom om studenterna anser att Umeå satsar på teknologisk utveckling började de flesta 
undra vad innebörden av teknologisk utveckling var. Vi, författarna, tyckte att det var en bra ide att 
låta studenterna själva definiera vad teknologisk utveckling är för dem. Majoriteten i 
fokusgrupperna såg Umeås internet nät som den främsta teknologiska faktorn.

Även nämndes det i två grupper om att det var uppskattat att det gick att betala med kort  på 
bussarna. Några ansåg att det gjordes för lite för att informationen ska nå fram till studenterna om 
vad som görs för Umeås teknologiska utveckling.
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Arbetsmöjligheter
Gällande vad studenterna ansåg om Umeås arbetsmarknad i förhållande till övriga delar av Sverige 
framkom åsikter om att Umeå är en studentstad vilket innebär att arbetsmarknaden ständigt  är 
mättad. Efterfrågan är mindre, varje år, än den stora studentmassan som är färdigutbildad och söker 
arbete. Några anser att lönerna i Umeå är sämre efter utgifter som hyra, än i andra städer i Sverige 
som Stockholm. 

De flesta ansåg att  ett intressant företag för vilket de hade en passion att arbeta för var den 
viktigaste faktorn för ett jobb samt att befattningen var relevant för den utbildningen man har 
studerat. Om fem år, år 2014, såg sig samtliga deltagare ute i arbetslivet, både inom Sveriges 
gränser och utanför. Men väldigt få av de tillfrågade i fokusgrupperna såväl de som fyllde i 
enkäterna såg sig vara kvar i Umeå.

Många ansåg att Umeå hade sämre löner, jämfört med övriga delar av Sverige, utifrån den 
informationen de har sett och den stora efterfrågan som finns på arbeten i Umeå. Det påståendet 
handlade mest om kvalificerade yrken som kräver högskoleutbildning. Inom andra branscher fanns 
de skiljande uppfattningar om lönen var högre eller lägre i Umeå. Bostäderna ansågs vara billigare i 
Umeå vilket ”drog upp” lönen i förhållande till storstäderna i Sverige. Många 
fokusgrupprespondenter ansåg inte lönen var den viktigaste faktorn på ett arbete. 

Alla respondenter kan tänka sig att flytta och söker arbete i hela landet. Finanskrisen nämndes som 
en av de bidragande orsakerna till detta. Många ansåg att de skulle kunna tänka sig att arbeta i 
Umeå men att de ansåg att lönerna här var lägre och utbudet var sämre än i södra Sverige. 

Hur respondenter söker information om vad näringslivet har att erbjuda nämndes bland annat dessa 
sökningsalternativ: Platsbanken, företagshemsidor, Manpower, bemanningsföretag mm. Skolor och 
universitetshemsidor, kontakter, ringer runt till företag, företagsbesök, mässor, företagsdagar, 
internet, kontakter. Många ansåg att konkurrensen var hård i Umeå när det gäller arbete. 

Några faktorer förutom arbete, som ansågs vara de viktigaste för deras framtida bostadsort, som 
framkom var bra klimat, att staden man är bosatt i är intressant och händelserik. Några hade 
uppfattningen att Umeå är en endast en studentstad – efter avklarade studier fanns det inget annat 
att göra i Umeå. 

Marknadsföringsintryck
På frågan: Hur förhåller ni er till de marknadsföringsintryck som ni ”utsätts” för på Universitetet? 
svarade de att: De flesta brydde sig inte om informationen från kårerna. Toalettreklam uppskattades 
av alla fokusgrupprespondenter. Gratissaker uppskattades väldigt mycket i samband med 
marknadsföringen. De flesta ansåg att marknadsföringen på universitet var rörig och det var svårt 
att  orka anstränga sig för att  kolla igenom det som fanns tillgängligt. Endast ett fåtal exempel fanns 
på det som fångade studenternas intresse när det gällde affischerna. Fokusgrupprespondenterna ville 
ha en kalender som innehöll alla de arrangemang som fanns att tillgå på universitetsområdet.

Om studenterna själva skulle ha i uppdrag att  genomföra en marknadsföringskampanj mot studenter 
skulle de ha gjort följande aktiviteter och insatser för att få deras uppmärksamhet:
Sponsringen av event uppskattades. Guerillamarknadsföring, kreativ marknadsföring, var det som 
många skulle använda sig av. Gratislunch och dylika aktiviteter som är kostnadsfria eller har en 
studentrabatt uppskattades av fokusgrupprespondenter.  Några marknadsföringskanaler, som nyttjas 
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för att  nå studenter, som uppskattades av fokusgrupperna var: studentblocket, kuponger/rabatter, 
marknadsföring av fysiska personer i exempelvis Lindellhallen, digitalposter, grupper på Facebook, 
give aways. Något som inte upskattades var sms reklam – ett antal respondenter hatade det rent ut. 

Nästan alla av deltagarna i fokusgrupperna läste studenttidningar och andra kostnadsfria tidskrifter 
som delas ut på universitet. Några studenttidningar som lästes var: Vertex, Ekbladet, Campus, 
(Västerbottens Kurriren) VK, Facebook, DN, SVT. De flesta menade att de endast skummade 
igenom de tidningar som fanns att tillgå på campusområdet. De flesta respondenterna läste aldrig 
sina studentmail vilket kan bero på att många hade dock vidarebefordrat dessa till sina vanliga 
email. Några läste studentmailet ibland men gillade inte viss mailutskick som ansågs vara spamm, 
t.ex. Juseks mail. 

I frågan om vilken/vilka reklam/marknadsföringskampanj/er de lagt märke till under veckan 
svarade ena gruppen att  de uppmärksammat: Hans Blix, utrikespolitiska föreningen, 
Socialdemokraterna, Restaurangens reklam, ”Vad är diskriminering?” reklam affisch. Några 
respondenter ville se mer marknadsföring av vilka aktiviteter som finns att göra i naturen. 

4.4 Enkätstudie om marknadsföring
För att genomföra vår studie har vi tagit hjälp av tre stycken enkäter. De två enkäterna som vi 
kommer att använda mest för vårt analyskapitel handlar dels om vilka marknadsföringskanaler som 
fungerar att nå ut till studenterna med, samt vilka faktorer som gör en stad attraktiv för den unga 
befolkningsgruppen studenterna. Nedan beskriver vi de mest väsentliga resultaten från de tre 
enkäterna.  Hälften av respondenterna är födda/uppvuxna i Umeå men det är endast hälften av dessa 
som svarar (på nästa fråga) att de skulle vara bosatta i Umeå idag om de inte studerade vid Umeå 
universitetet. På fråga om respondenterna känner till organisationer i Umeå som arbetar med 
samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet  (Triple-Helix modellen) instämde 
endast 22 respondenter helt  eller delvis att de känner till sådana organisationer, majoriteten tog helt 
eller delvis avstånd från kännedomen om sådana och 36 stycken visste varken eller. 
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I fråga om vad student tror att det finns för hinder för en effektiv samverkan mellan Umeå 
universitet och näringslivet trodde de flesta respondenter att det inte finns tillräckligt med 
finansiering. Även att företagen inte vet vad utbildningarna innebär verkar vara vad studenterna tror 
problemet ligger i. På denna fråga svarade 48 personer att de instämmer i olika utsträckning.

Ett effektivt sätt att nå ut med information till studenterna, i enlighet med respondenternas svar, är 
arbetsmarknadsdagar. 68 stycken utav 94, som är det  totala antalet respondenter, instämde helt  eller 
delvis till detta. Ännu ett sätt för att nå ut till studenterna, som uppskattades väldigt mycket, är 
arbetsplatsförlagt praktik/ex-jobb. 60 personer instämde helt i detta påstående och 20 delvis. Våra 
studentrespondenter har även fattat tyckte för gästföreläsningar då 70 personer antingen instämde 
helt eller delvis i påståendet att gästföreläsningar når ut med information till mig som student. Även 
är företagsmentorer uppskattade av 62 stycken respondenter i hel eller delvis utsträckning; samma 
sak gäller informationen som kommer från ens vänner (82 personer höll med helt eller delvis om 
detta). 

Något som fick mer skiljande svar som en informationskanal till studenterna är företagssamarbete 
med insparksgrupperna vilket syns i tabellen nedan. 

Majoriteten av studenterna positiva till att företag ska vara mer delaktiga i utbildningssammanhang. 
svaren visade på att 40 stycken instämde helt och 24 delvis. Endast 18 respondenter tog helt 
respektive delvis avstånd i den frågan. Samma trend märks även i frågan om verklighetsanknutna 
Case inom utbildningen. På den frågan svarade 72 stycken antingen instämmer helt eller instämmer 
delvis. I frågan om studenttidningar i allmänhet är ett bra sätt att nå ut med information svarade 54 
stycken att de höll med och/eller instämde delvis. Det visar på att det är många studenter som läser 
studenttidningar. Ytterligare en sak som uppskattades av studenterna som en kanal för att nå ut med 
information var tillställningar på campus/events. 34 respondenter svarade att de instämde delvis och 
30 personer att de instämde helt. Endast ett fåtal (16 stycken) svarade att de tog avstånd i detta 
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påstående. Det är allmänt känt att det ofta bjuds på gratis saker på events på Campus området, så 
kallade ”give aways”. Våra respondenter tyckte om detta – 60 personer sammanlagt höll med om 
detta i olika utsträckning. I allmänhet fick alla gratis saker positiv respons. Några exempel där 
majoriteten av respondenterna instämde i olika utsträckning är bland annat gratis lunch, 
rabattkuponger, gratis- aktiviteter och sportarrangemang. Något som inte verkade uppskattas allt för 
mycket är pop-up  fönster på internet. 54 stycken tog helt  avstånd i att  det var en bra 
marknadsföringskanal. Endast 8 personer höll med i olika utsträckning i denna fråga. Några andra 
informationskanaler som fick ett fåtal positiva svar är bland annat studentradio, tv-reklam, 
informationssökning på företagshemsidor och MSN reklam. 

På Umeå universitetet finns det  en uppsjö av affischer. I fråga om affischering är en bra kanal för att 
få ut information till studenterna blev svaren väldigt spridda. Som det syns i figuren nedan tog 30 
personer helt avstånd respektive 30 personer som instämde delvis. Majoriteten verkade ogilla 
affischeringen som ett sätt att nå ut med information.

 
Här kan det även nämnas att  Turistbyrån inte ansågs som någon institution som studenterna tog till 
hjälp för att hitta information om händelser i Umeå. Samma sak gällde kommunens hemsida. I 
allmänhet gillar respondenterna att en aktivitet har en egen hemsida.  
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I fråga om vilka tidningar och hemsidor våra respondenter besöker fick vi (sammanfattat) följande 
svar om vilka som var de mest använda: Majoriteten av våra respondenter använder sig av 
Piratebay.org, dock blev svaren ganska spridda. Wikipedia används av de flesta av våra 
respondenter. 64 personer höll med i olika utsträckning i denna fråga.  Aftonbladet används av ännu 
fler respondenter. Blocket är också populärt, dock var det några färre respondenter som höll med i 
olika utsträckning.  Många studenter använder sig av MSN dock är det inga som använder MSN 
söktjänsten live.com. Youtube används uteslutande av de flesta och samma sak gäller Hotmail. 
Ännu fler använder sig utav söktjänsten Google. Ytterligare populära medium som nyttjades bland 
respondenterna var Facebook och dagstidningen (Västerbottens Kurriren) VKs hemsida.

De som hemsidor som används minst: Nästan ingen av våra respondenter använder sig utav tjänsten 
Qruiser.  Samma sak gäller för hemsidan Apberget och Flickr. Hemsidan Twitter används av endast 
6 stycken respondenter

4.5 Enkät: Attraktiv stad för studenter

I fråga vilka de viktigaste faktorerna är för respondenternas framtida bostadsort blev svaret 
intressant stad den som fick överlägset med instämmande respondenter. 86 personer instämde helt 
eller delvis i frågan. Även goda förbindelser med övriga världen verkade vara viktigt för våra 
respondenter, 76 personer instämde helt eller delvis i frågan. Även är goda förbindelser med övriga 
Sverige viktigt  för respondenterna. Hela 88 personer tyckte det var viktigt i olika utsträckning. 82 
personer ansåg att god infrastruktur var viktigt i olika utsträckning. Också shopping och rikt 
kulturutbud verkade vara viktiga faktorer för respondenterna, 60 respektive 68 respondenter 
instämde i olika utsträckning.

De flesta av våra respondenter, 66 personer, svarade att de inte skulle bo i Umeå idag om de inte 
studerade vid universitetet. På fråga om respondenternas fritidssysslor blir tillgodosedda höll med 
majoriteten, 78 stycken, i olika utsträckning. Något mindre antal personer svarade att Umeå hade ett 
rikt kulturutbud. 50 personer höll med delvis och fler svarade varken eller inte höll med om detta i 
viss utsträckning. I fråga om Umeå har ett rikt shoppingsutbud blev svaren väldigt spridda. 
Majoriteten, 52 personer, svarade vet ej eller inte höll med i olika utsträckning. Endast 14 personer 
instämde helt i denna fråga. 54 personer höll med i olika utsträckning att det var lätt att få 
kännedom om aktuella händelser i Umeå. De flesta, 80 personer, höll med om att de får bo på den 
plats de önskar i Umeå. Samma mönster finns i svaren om bostadstyp och satisfierandet om den. I 
fråga om bostadspriserna är skäliga i förhållande till resten av Sverige blev svaren spridda. Ungefär 
hälften av respondenterna höll med om detta i olika utsträckning och andra hälften visste varken 
eller inte höll med.

I fråga om Umeå har gott om sommaraktiviteter var det endast 4 respondenter som höll med om 
detta. De flesta höll med delvis om detta och 29 personer instämde inte till detta påstående i olika 
utsträckning. Studenterna verkar även tycka att det är svårt  att få redo på vilka friluftsaktiviteter 
som erbjuds i Umeå. Endast 4 personer instämde helt  att  det var lätt att få redo på sådant och 
resterande svar blev fördelade mellan instämmer delvis, samt varken eller och inte håller med i 
olika utsträckning. 
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I fråga om studenterna helst skulle stanna i Umeå efter avslutade studier blev svaren väldigt 
spridda. 30 personer höll med i olika utsträckning och 52 tog avstånd i någon utsträckning. 

Majoriteten av respondenterna, 64 personer, håller inte med i olika utsträckning om att  det finns 
goda arbetsmöjligheter, i Umeå, efter avslutade studier. Endast 4 instämde helt. Många anser dock 
att  det finns företag, i Umeå, där respondenterna kan tänka sig att  arbeta. 52 personer höll med om 
detta i olika utsträckning. I fråga om företagen borde vara mer delaktiga i studenternas utbildning 
svarade många, 56 personer, att de håller med i olika utsträckning. 
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På frågan de aktivt söker information om näringslivets utbud i Umeå svarade majoriteten att de tog 
avstånd i olika utsträckning. Även var det några fler respondenter som instämde i olika utsträckning 
att de aktivt söker information om vad näringslivet har att erbjuda utanför Umeå. 

Många personer kunde tänka sig att  arbeta ideellt på relevant företag vid sidan av studierna för att få 
erfarenhet. 62 personer instämde om detta i olika utsträckning. Endast 20 respondenter höll inte 
med i denna fråga. Om det relevanta arbetet blev lågavlönat istället för ideell  svarade 56 personer 
att de instämde i olika utsträckning och kunde ta det arbetat för att få erfarenhet. 

I frågan om vad bästa metoden att öka statusen på ens utbildning fick svaret ha mer 
arbetsplatsförlagdpraktik den mest positiva svarsfrekvensen. 80 personer instämde i olika 
utsträckning i denna fråga. Även fler skarpa, verklighetsanknutna Case fick positiv respons – 64 
personer instämde i detta påstående. Även anpassning av utbildningarna efter arbetsmarknadsbehov 
fick god respons. 74 personer instämde i detta påstående. Att utbildningen lär ut mer praktiskt 
applicerbar kunskap såg som något gott av 70 respondenter, vilka höll med i olika utsträckning.

Bästa metoden att öka statusen på Umeå universitetet (UMU) var, enligt respondenterna, att  UMU 
ska upplysa företagen om vad utbildningarna innebär. 72 respondenter instämde i olika utsträckning 
i denna fråga. Det var även populärt bland respondenterna att UMU ska lyfta fram de utmärkelser 
som universitetet har fått under åren. 66 personer höll med om det i frågan.
På frågan om Umeå har goda arbetsmöjligheter i förhållande till övriga Sverige svarade endast 10 
personer att de höll med om detta i olika utsträckning. 

Medan Frågan om det finns goda möjligheter till relevant extrajobb i Umeå (i förhållande till deras 
utbildning) blev svaren mer jämnt fördelade över de svarsalternativen som fanns. De flesta, 34 
personer, svarade ”varken eller” på den frågan. 
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På frågan om respondenterna anser att deras utbildning håller hög standard i förhållande till övriga 
Sverige svarade 46 personer att  de instämmer i olika utsträckning i denna fråga. 36 personen tyckte 
varken eller och resten höll inte med i frågan.  Om Umeå universitet  håller hög standard i 
förhållande till övriga Sverige blev svaren spridda – hälften höll med i olika utsträckning respektive 
tog avstånd i olika utsträckning. I frågan om Umeå satsar på teknologisk utveckling svarade 64 
personer ”varken eller”. Endast 16 personer instämde i frågan i olika utsträckning.

På frågan om hur studenterna lär sig om det lokala näringslivet fick svaret internet flest 
respondenter som höll med i olika utsträckning, nämligen 78 personer. Även tidningar var ett 
vanligt sätt att få information där 72 personer höll med om detta. Gästföreläsningar uppskattades av 
många respondenter också. 70 personer instämde i olika utsträckning att det var ett bra sätt  att få 
information om näringslivet. Skol- och universitetshemsidor fick mindre bra respons då endast 40 
respondenter instämde i att det var ett bra sätt att få information på.

I frågan om att samtliga av Umeå universitets utbildningar borde ha krav på arbetslivserfarenhet 
blev svaren väldigt spridda. 28 stycken instämde helt och 26 personer tog helt avstånd. 
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4.6 Resultat sammanfattning
Våra respondenter anser att  Umeå är en aktiv stad. De vill dock se att information om vilka 
aktiviteter som finns tillgängliga ska vara lättare att hitta. Umeås svagaste egenskap anser de vara 
avståndet till resten av Sverige. Studenterna vill se mer praktik under sin utbildning för att  få 
arbetslivserfarenhet. De anser att arbetsmarknaden i Umeå är sämre än i resten av Sverige och de 
verkar vilja ha mer kännedom om det befintliga näringslivet i Umeå. Majoriteten av dem kan tänka 
sig att arbeta ideellt  på företag som arbetar med något inom studenternas utbildningsområde för att 
kunna knyta kontakter samt för att kunna erhålla arbetslivserfarenhet.

De marknadsföringsåtgärder som fungerar bäst är företagssamarbeten som företagsbundna Case, 
ex-jobb eller praktik. Vilket även ansågs vara det bästa sättet för universitetet att höja statusen på 
deras utbildning ur ett student perspektiv såväl som för företagen. Andra effektiva insatser är give 
aways eftersom studenterna då lägger märke till marknadsföringen i jakt på användbara 
gratisartiklar. Många gillade även arbetsmarknadsdagar och gästföreläsningar. Det som inte upp 
uppskattas och anses vara rörigt är affischeringen på Umeå universitet. Studenterna verkar gilla nya 
kreativa sätt  att marknadsföra sig på, exempelvis gerillamarknadsföring. Ungefär hälften av våra 
respondenter ansåg att Umeå universitetets utbildningar håller en hög standard i förhållande till 
övriga Sverige. Studenterna trodde att största hindret  för en effektiv samverkan mellan universitetet, 
näringslivet är finansieringen. Även att företagen inte vad utbildningarna innebär. 

Vid val av framtida bostadsord ska staden vara intressant och ha goda förbindelser med resten av 
världen, enligt  våra respondenter. Även är shopping och rikt kulturutbud några av faktorerna för 
våra respondenternas framtida bostadsort.
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5. Analys
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I vår analys ska vi besvara våra huvudfrågor som finns nedan samt kommer vi att testa de 
hypoteser vi ställt upp och redovisa om de skall förkastas eller ej. Tanken med detta är att läsaren 
lättare skall kunna se resultaten av vår studie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Bakomliggande faktorer

Vilka kan de bakomliggande faktorer vara som gör att Studenter vid Umeå universitet väljer att lämna 
Umeå efter avklarade studier?

Vi anser att svaret på vår huvudfråga är komplex och inte har enbart ett svar utan är en funktion av 
flera av de svar vi fått  fram genom analyserande av vår teoretiska ram och empiriinsamling. Vi 
anser att svaret på vår huvudfråga besvaras genom våra tre forskningsfrågor samt genom de 
hypoteser vi ställt upp och vi har gjort ett sammanfattande svar i vår slutstats. 

Utifrån Floridas teorier om att en stad måste satsa på Talang, Teknologi och Tolerans för att uppnå 
gynnsam tillväxt anser vi att Umeå är på god väg men att de måste bli bättre på att förmedla vad de 
gör samt göra mer, framförallt  inom teknologi. Gällande tolerans anser vi att tack vare att de är en 
så diversifierad stad med människor med olika bakgrund och härkomst så har de lagt en god grund 
för en tolerant miljö. De problem som vi kan finna är att vissa områden i Umeå är mer invandrartäta 
än andra vilket kan bidra till viss segregering. Om det finns några problem kring segregering är 
inget vi undersökt eller kartlagt och därmed ej heller något vi kan uttala oss om. Dock bör det 
nämnas eftersom det är något att ha i åtanke vid stadsplanering för att undvika att skapa specifika 
områden som blir särskilt drabbade av arbetslöshet och de problem som följer. Talang uppfylls 
eftersom Umeå är en studentstad med 24 000 studenter vid Umeå universitet. De har inga planer på 
att  expandera men de har utifrån våra undersökningar stora möjligheter att öka statusen gentemot 
företag såväl som blivande studenter. Detta i sin tur lockar forskare och föreläsare vilket 
sammantaget leder till positiv marknadsföring för Umeå som stad.

Frågorna vi ställde och har ämnat besvara i vår avhandling är:

Huvudfråga
Vilka kan de bakomliggande faktorer vara som gör att Studenter vid Umeå universitet väljer att 
lämna Umeå efter avklarade studier?

Forskningsfrågor
Vilka faktorer anser Umeå universitets studenter vara de mest avgörande vid valet av deras 
framtida bostadsort?

Vilket sätt anser Umeå universitets studenter vara det mest effektiva för att nå dem med 
information och kunskap om vad Umeås näringsliv och kommun har att erbjuda?

Vilka problem finns det som förhindrar en effektiv samverkan mellan Umeå Universitet, Umeå 
kommun och näringslivet utifrån ett studentperspektiv?
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5.2 Framtida bostadsort

Vilka faktorer anser Umeå universitets studenter vara de mest avgörande vid valet av deras 
framtida bostadsort?

Teorin säger att en av huvuduppgifterna vid platsmarknadsföring är att lyfta fram platsens värden 
och förstärka dess image för att nå sin målgrupp. För att detta ska uppnås ska de aktörer som arbetar 
med platsmarknadsföringen i Umeå, exempelvis Umeå näringslivsservice och Umeå Universitet, 
förstå gruppens (i vårt fall studenterna vid Umeå Universitetet) preferenser, behov och 
beteendemönster.127 Eftersom konkurrensen om den kreativa klassen, till vilken många av Umeås 
studenter kan tillskrivas, är hård och vikten av att få den målgruppen att stanna i Umeå är otroligt 
viktigt på grund av den ekonomiska tillväxten som det kan innebära128  ska vi presentera de 
faktorer som Umeås studenter anser som mest betydelsefulla för att en stad, i vårt fall Umeå, ska bli 
så attraktiv som möjligt. 

Det kan påpekas att det finns ett behov av att göra Umeå till en mer attraktiv stad. Det såg vi genom 
det faktumet att de flesta av våra respondenter svarade att de inte skulle bo i Umeå idag om de inte 
studerade vid universitetet. Det är dock svårt att sätta fingret på just vad som ska göras eftersom de 
flesta av enkätens respondenter, 78 personer av 94, svarade att de håller med i olika utsträckning att 
deras fritidssysslor blir tillgodosedda. Allmänt såg vi några aktivitetskategorier som våra 
respondenter skulle vilja se en ökning av. Några exempel på sådana är shoppingutbudet, 
kulturutbudet (även om drygt hälften höll med om att Umeå hade ett rikt shoppingutbud). 
Deltagarna i fokusgrupperna menade att Umeå har ett bra uteliv men att det  ibland inte finns andra 
saker att göra förutom att  gå på krogen. De menade även att Umeå kan bli en attraktivare stad 
genom att det ska finnas mer aktiviteter på vintern och att på universitetets Campus ska det 
anordnas fler aktiviteter. Enligt Florida söker medlemmar ur den kreativa klassen efter aktiviteter 
som de själva kan hjälpa till att skapa och forma. Han säger även att i dagens samhälle har 
efterfrågan ökat på aktiviteter i förhållande till traditionella produkter som används främst för att 
stilla ett  specifikt  behov.129  Därför vill vi påpeka att det är viktigt för Umeå att fler sådana 
aktiviteter kommer finnas tillgängliga och att informationen om dessa ska nå studenterna. 

Enligt Florida är en stad en potentiell kreativ stad där den kreativa klassen kan välja att bosätta sig 
om staden satsar på det Florida valt att kalla tillväxtens tre T, talang, tolerans och teknologi. 
Universitetets studenter innefattas i kategorin ”talang” vidare innefattas personer med lägst 
kandidatexamen. Men alla tre variablerna är nödvändiga för att en stad skall kunna nå gynnsam 
tillväxt.130  Vi frågade våra respondenter inom fokusgrupperna och enkäterna om de ansåg att 
Umeå satsar på en teknologisk utveckling. Deltagarna i fokusgrupperna menade att de inte riktigt 
visste vad teknologisk utveckling innebär men vi ansåg att det skulle vara intressant att låta 
deltagarna själva definiera vad teknologisk utveckling är för dem. Majoriteten av deltagarna 
menade att Umeås goda internetförbindelser var den främsta teknologiska faktorn och även att det 
gick att betala med kreditkortet på den lokala busstrafiken. Den allmänna uppfattningen var att det 
gjordes för lite för att informationen ska nå fram till studenterna om vad som görs för Umeås 
teknologiska utveckling.
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För att en stad ska bli kunskapsrik är en av faktorerna att det måste finnas en bra social miljö i den 
staden. En god social miljö innebär att stadens innevånare ska ha en god standard för leverne.131 
Våra respondenter hade olika uppfattningar om Umeå hade den ovannämnda faktorn. De flesta av 
våra fokusgruppmedlemmar ansåg inte att  bostadsutbudet i Umeå var tillfredsställande. Priserna 
ansågs vara för höga och att det var väldigt svårt att få lägenhet i Umeås centrum om inte personen i 
fråga hade kontakter. Även ansågs kösystemet var otillfredsställande och att det var svårt att få en 
”fin” lägenhet med en kortare kötid. Allt detta kan innebära att studenterna, efter deras avslutade 
utbildning, kan flytta ifrån Umeå om de anser att de inte vill bo kvar i en lägenhet som de inte gillar 
speciellt  mycket, speciellt när respondenterna anser att priserna är för höga. Det intressanta är dock 
att  våra enkätrespondenter svarade på ett annat sätt när det  gäller deras bostad och satisfierandet om 
den. Något som kan anses vara ganska motsägelsefullt är dock att de flesta fokusgruppmedlemmar 
och enkätrespondenter ansåg att de trivs bra på den plats de är bosatta på och tyckte att det var lätt 
att  ta sig runt. 80 av 94 enkätsvarande höll med i olika utsträckning att de får bo på den plats de 
önskar och samma mönster fanns i svaren om satisfierandet av sin bostad. 

5.3 Information om samverkan

Vilket sätt anser Umeå universitets studenter vara det mest effektiva för att nå dem med 
information och kunskap om vad Umeås näringsliv och kommun har att erbjuda?

Enligt teorin är en av huvuduppgifterna vid platsmarknadsföring är att lyfta fram platsens värden 
och förstärka dess image för att nå sin målgrupp. För att en stad ska kunna nå målgruppen med 
hjälp av marknadsföring är det mycket viktigt  att förstå gruppens beteendemönster, behov och 
preferenser.132  Med hjälp av våra undersökningar i form av fokusgrupper och enkätstudier har vi 
kommit fram till vilka marknadsföringskanaler som verkar fungera på Umeå Universitetets 
studenter. Vi fick även en bild av de marknadsföringskanaler som studenterna tycker mindre om 
eller inte använder överhuvudtaget. 

För att  nå ut med informationen till studenterna vill vi föreslå följande sätt. Våra respondenter 
uppskattade marknadsföringen som skedde med hjälp av give-aways. Detta är allmänt känt att 
studenterna uppskattar gratis incitament i form av t.ex. pennor och godis på arbetsmarknadsdagar 
och/eller andra tillställningar på Campusområdet. Även gästföreläsningar där besökarna får en 
gratis lunch, därför föreslår vi detta främst. Några andra sätt  som fick positiv respons bland de 
svarande är arbetsmarknadsdagar, arbetsplatsförlagd praktik/ex-jobb och företagsmentorer.

Morisson menar att dagens studenter skiljer sig mycket från tidigare högskolestuderande. Detta 
beror på att studenternas värld är i konstant förändring vilket innebär att  alla beslut som rör 
marknadsföringen mot studenterna ska grundas på fakta. Att även ta hjälp av en kvalitativ 
marknadsundersökning kan hjälpa att identifiera de marknadsföringskanaler som är mest lämpliga 
för ett specifikt behov. Med andra ord är det inte lönsamt att utforma marknadsföringsstrategier som 
liknar konkurrenternas.133 

Våra respondenternas svar styrker detta antagande. Ett exempel är affischeringen på Umeå 
universitetet. I fråga om affischering är en bra kanal för att få ut information till studenterna blev 
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svaren väldigt spridda. 30 personer tog helt avstånd respektive 30 personer som instämde delvis. 
Majoriteten verkade ogilla affischeringen som ett sätt  att nå ut med information. Detta resultat visar 
på att studenterna är trötta på detta traditionella sätt att nå ut med informationen. När vi frågade 
våra fokusgruppmedlemmar hur de själva skulle utforma en marknadsföringskampanj riktad mot 
studenterna valde dessa inte de vanligaste sätten. Gerillamarknadsföringen verkade vara den mest 
uppskattade vägen bland respondenterna. Men även gratisluncher och olika incitament för att delta 
på en något i samband med detta var uppskattade. Sponsrade Event var likaså väl omtyckta. 

5.4 Faktorer som förhindrar samverkan

Vilka problem finns det som förhindrar en effektiv samverkan mellan Umeå Universitet, Umeå 
kommun och näringslivet utifrån ett studentperspektiv?

Enligt Thufvesson134 lagt fram finns det två grupper som främst arbetar med platsmarknadsföring i 
en stad. Dessa är turistnäringen som arbetar med att locka turister och besökare till platsen samt 
kommunens näringslivskontor som har huvuduppgiften att  locka företag att etablera sig på orten, 
hjälpa företag att växa och stanna kvar på orten.135 Detta faktum är känt av de flesta. Samma sak 
gäller att Umeå är en studentstad. 

I en studentstad måste det  finnas organisationer som arbetar att styrka samverkan mellan 
kommunen, universitetet och näringslivet för att staden ska växa på samma sätt som den växer när 
företagen etableras på en ort. Eftersom studenterna är en av de viktigaste befolkningsgrupperna i 
Umeå frågade vi våra respondenter om de känner till sådana organisationer. Resultatet blev att 
endast 22 respondenter helt  eller delvis svarade att de känner till sådana organisationer, majoriteten 
tog helt eller delvis avstånd från kännedomen om sådana och 36 stycken visste varken eller. Det kan 
ha samband med att hälften av respondenterna är födda/uppvuxna i Umeå. Ännu en intressant sak 
som vi såg i svaren är att det är endast hälften av dessa som svarar att de skulle vara bosatta i Umeå 
idag om de inte studerade vid Umeå universitetet. Med andra ord måste det finnas mer information 
om vilka aktörer som arbetar med Triple-Helix samverkan i Umeå. Tillgång till denna information 
kan göra att studenterna får en kännedom om vart  de kan vända sig i till exempel fråga om 
arbetsutbudet i Umeå. Det är även viktigt  att påpeka att studenterna inte är aktiva i sin 
informationssökning om vad Umeås näringsliv har att erbjuda. 

I fråga om utbildningen håller en hög nivå och är av relevans för arbetsgivaren instämde 68 
personer antingen helt  eller delvis med om detta. På frågan jag söker aktivt information om 
näringslivets utbud i Umeå svarade majoriteten att de tog avstånd i olika utsträckning. Även var det 
några fler respondenter som instämde i olika utsträckning att de aktivt söker information om vad 
näringslivet har att  erbjuda utanför Umeå. Frågan om det finns goda möjligheter till relevant 
extrajobb i Umeå blev svaren jämnt fördelade över de svarsalternativen som fanns. De flesta, 34 
personer, svarade ”varken eller” på den frågan.

Våra respondenter tyckte alltså att utbildningarna är relevanta för företag men samtidigt  tyckte de 
också att företag inte vet vad utbildningarna innebär. 48 personer höll med i olika utsträckning om 
detta. Vi ser detta som en tendens på att studenterna inte tror att  Umeå universitet satsar tillräckligt 
mycket resurser på att nå ut till företagen. Det syns ännu tydligare i att våra fokusgrupprespondenter 
gärna vill ha mer praktik på sina utbildningar (de flesta medlemmarna hade inte möjlighet  till 

- Johan & Paul -

51

134 Thufvesson, Ola, (2006) Fjärde Staden, Placemarketing Helsingborg Sid.8
135 Ibid. Sid.8



praktik under studietiden) och att  utbildningarna ska vara mer verklighetsanknutna. Studenterna 
jämförde universitetslivet  med att leva i en bubbla. De menade att de teorier som lärs ut på 
universitetet är ofta inte applicerbara ute i arbetslivet. Vidare resonerade våra respondenter att 
studerande vid kvalificerade yrkesutbildningar får lättare jobb eftersom de arbetar på ett mycket 
mer praktiskt sätt. Sammanfattningsvis vill studenterna ha mer verklighetsanknutna inslag i 
utbildningar vilket ska resultera i att det blir lättare att konkurrera som universitetsstuderande på 
arbetsmarknaden. I en av fokusgrupperna höll de flesta respondenterna med om att de skulle kunna 
ta ett lågavlönat, eventuellt ideellt, arbete vid sidan av studierna om det handlade om relevanta, för 
utbildningen, arbetsuppgifter. En respondent ansåg att Umeå kommun skulle få en stor nytta om de 
hjälpte studenterna att  kunna få sådana relevanta lågavlönade arbeten. Det skulle leda till att fler 
studenter skulle välja att  stanna och arbeta i Umeå (även en lågavlönad anställning kan leda till fast 
tjänst i framtiden) och Umeå i sin tur skulle se en ökad tillväxt genom att en större del av den 
”kreativa klassen” skulle stanna i Umeå. 

Ett flertal respondenter, 54 personer höll med i olika utsträckning att hinder för en effektiv 
samverkan mellan universitetet och näringslivet kan finnas i att det inte finns tillräckligt med 
finansiering.  Faktumet att studenterna tror att det inte finns tillräckligt med finansiering kan ha 
samband med deras syn på Umeå universitetet. Många av våra fokusgruppmedlemmar ansåg att 
Umeå universitet måste öka sin status som lärosäte. De diskuterade kring att Umeå universitet 
måste komma upp i den officiella rankningen på de bästa universiteten i Sverige. Detta trodde de 
skulle vara möjligt om Umeå universitet gjorde mer marknadsföring av det som universitetet är bra 
eller bäst på i Sverige eller hela världen. I teorin skrev vi om Brand imagery. Brand imagery, vilket 
kan översättas till bilden av varumärket, är hur människor uppfattar och tänker om ett varumärke på 
ett  mer abstrakt sätt snarare än vad varumärket egentligen är och vad den ”gör”.136 Umeå universitet 
är även ett  varumärke, ett välkänt sådant, vilket innebär att den måste marknadsföras på ett mycket 
mer omfattande sätt, enligt  våra respondenter. Det är självklart viktigt  för att universitet ska få en 
bättre status bland universitetssökande i hela Sverige. Det är även viktigt att positionera varumärket 
på ett rätt sätt och kunna uppfylla de utlovade egenskaperna.137 Den mest viktiga egenskapen för en 
studerande är att kunna få arbete efter avslutade studier. Därför är det av största vikt att  Umeå 
universitet verkligen satsar på att stärka samarbetet med näringslivet, i åtminstone Umeåregionen, 
för att studenterna ändrar sitt  synsätt om att det är svårt att få jobb på grund av att den akademiska 
världen inte är tillräckligt lik arbetslivet. 

Det måste påpekas att det är otroligt viktigt att göra något åt  Umeås image när majoriteten av 
studenterna inte anser Umeå vara en stad där det är lika lätt att  få arbete. Denna syn verkar vara 
inpräglad hos de flesta studenterna eftersom det talas väldigt mycket om att Umeå har dåliga 
arbetsmöjligheter. I själva verket finns det mer arbeten än vad det verkar och för att kunna nå 
framgång måste Umeås näringsliv förmedla detta på ett bättre sätt.
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5.5 Hypotessvar
Vi kommer under denna punkt att besvara de hypoteser vi ställt upp under teorikapitlet. Vi kommer 
antingen att förkasta eller styrka dem utifrån de svar vi genererat av vår empiriinsamling.

H1

Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom (Umeås) universitetsstudenter anser 
att det finns för litet utbud av fritidsaktiviteter (i Umeå).

Vi anser att den styrks men detta främst för att det är bristande kommunikation mellan kommun, 
näringsliv och universitet. Många studenter utryckte ändå att det fanns möjligheter att aktivera sig 
själv om de var intresserade utav friluftsaktiviteter i skog och natur. Problemet som många såg var 
att  de flesta inte visste vem de skulle vända sig till för att få information om naturstigar, vackra 
områden eller bergsklättring. Ville studenterna göra något var de tvungna att göra det själva och i 
flera fall krävdes det tillgång till bil vilket  många saknade.  Det måste dock nämnas att vi fick lite 
avvikande svar mellan fokusgrupperna och enkäterna. Under fokusgruppsamtalen framkom det att 
de fann utbudet  till viss del tillfredsställande men att bortsett  från IKSU och festande var det väldigt 
lite som de fann var riktat  mot studenter. På enkäterna svarade 36 att de var helt tillfreds med 
utbudet av fritidsaktiviteter men enbart 16 ansåg att Umeå tillhandahöll goda möjligheter för 
shopping och 22 ansåg att Umeå hade ett  rikt kulturutbud. Vi anser att svaren enbart ser ut att skilja 
sig men att om vi skulle följt upp med fler frågor kring fritidsaktiviteter anser vi att  svaren från 
enkäterna skulle blivit desamma som från fokusgrupperna. Detta eftersom vi anser oss ha haft 
tillräckligt stor spridning på deltagarna i fokusgrupperna gällande genus, bakgrund och utbildning. 
Ingen av de tillfrågade fann det lätt att ta del av information om aktiviteter som sker i Umeå och 14 
instämde till viss del och övriga tog avstånd i olika utsträckning. Vi anser därför att  vår hypotes 
stämmer eftersom att  om en stad ej kan kommunicera dess utbud av fritidsaktiviteter på ett 
tillfredsställande sätt har studenterna svårt att ta del av dem.

H2

Den gynnsamma tillväxten (i Umeå) hämmas eftersom studenterna (i Umeå) ej får eller kan 
bo där de önskar. 

Vi anser att denna hypotes kan förkastas eftersom nästan samtliga studenter anser att de är 
tillfredsställda med sin boendeform och omgivningen i vilken de var bosatta. Av samtliga 96 
tillfrågade ansåg 80 av dem att de fick bo där de ville och på frågan om deras bekanta bodde i deras 
närområde tog enbart  12 personer avstånd.  Kritik riktades dock mot att Umeå hade allt för få små 
en rums lägenheter och att  samtliga önskade lägre boendekostnad. Denna kritik anser vi kan 
återfinnas i de flesta studentstäder och eftersom studenter redan har mycket låg disponibel inkomst 
är det väldigt rimligt att anta att de önskar lägre hyra. Dock bör det  nämnas att gällande boende 
form trots kritiken om att de i fokusgrupperna önskade fler enrums lägenheter svarade 84 stycken 
av våra enkätrespondenter att de var tillfreds med sin boendeform. Men nackdelen med enkäter är 
att  svaren blir statiska och om vi frågat samtliga hur de bodde och om de skulle kunna byta om 
möjlighet fanns kanske vi erhållit svarsalternativ mer lika de från fokusgrupperna.
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H3

Studenter anser sig ha för mycket studier och därmed ej tid att arbeta vid sidan av 
studierna.

Hypotesen H3 förkastas av flera orsaker. Första och främsta orsaken är att nästan samtliga 
fokusgrupper utryckte att studierna ej motsvarade en heltidssysselsättning och att de goda 
möjligheter till fritid. De ansåg att det finns möjlighet att avsätta tid till relevanta och 
tillfredsställande aktiviteter. Fokusgrupperna utryckte vidare ett starkt stöd för att kunna jobba 
ideellt  ett par dagar i veckan på ett företag som tillhandahåller arbetsuppgifter relevanta för 
studenten för att erhålla arbetslivserfarenhet och knyta kontakter med näringslivet. Vi anser därmed 
att om de kan tänka sig arbeta ideellt anser de sig inte ha för mycket studier för att  ha tid att  arbeta. 
Av respondenterna som fyllde i enkäterna svarade 62 att de kunde tänka sig jobba ideellt och 14 
ställde sig indifferenta och enbart 4 stycken sa att de ej kunde tänka sig jobba ideellt i någon 
utsträckning. Vidare sa de tillfrågade studenterna i fokusgrupperna svarade att de önskade att CSN 
inte hade något tak på hur mycket de fick jobba eftersom de önskade att de kunde jobba parallellt 
med sina studier då de läste kurser med ett upplägg som tillät det. De ansåg att med nuvarande 
begränsningar kunde de enbart jobba under sommaren. Enbart 27 studenter svarade att  de fick 
tillräckligt med praktisk erfarenhet under deras utbildning. Samt som påvisats under H3 svarade 
majoriteten av de tillfrågade studenterna att  de kan tänka sig jobba ideellt för att få ytterligare 
arbetslivserfarenhet. Vi antar att de inte skulle vara lika intresserade av att jobba ideellt om deras 
utbildning gav dem möjlighet att  skapa de kontakter och arbetslivserfarenhet som studenterna 
önskar ha efter avklarade studier.

H4

Studenter anser att anknytningen till näringslivet är låg och har därmed dålig uppfattning 
om vad näringslivet i Umeå har att erbjuda och väljer därför att flytta.

Vi anser att H4 Styrks eftersom endast 12 personer ansåg i någon utsträckning att Umeå hade goda 
möjligheter att tillhandahålla arbete efter avklarade studier och majoriteten av de tillfrågade 
önskade att  företag var mer delaktiga i deras utbildning. Endast 8 studenter var säkra på att de, vid 
namn, kände till någon verksamhetsledare i Umeå. Vi antar att frågan kan ha missförståtts och att 
denna siffra därmed borde vara högre eftersom det utifrån andra enkäter visat sig vara en kring en 
fjärdedel av studenterna som arbetar extra och det borde kunna antas att  de känner till vad deras 
arbetsgivare heter. Som påvisats i styrkande av H4 var det enbart 27 som i någon utsträckning ansåg 
att deras utbildning erbjöd tillfredsställande mängd praktisk erfarenhet.

H5

Umeå inte satsar tillräckligt mycket på teknologisk utveckling och därmed är den 
gynnsamma tillväxten inte så bra som den kan vara. 

H5 Styrks eftersom, av våra enkätrespondenter, instämde endast sex studenter helt och tio stycken 
instämde till viss del att  Umeå satsade tillräckligt på teknologisk utveckling. Det bör dock nämnas 
att  64 stycken svarade varken eller. Vi antar att  problemet i första hand inte ligger i att Umeå inte 
gör tillräckligt utan att frågan var svårtolkad. Vi hade samma bekymmer med fokusgrupperna där 
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flera av respondenterna inte riktigt visste vad som menades med teknologisk utveckling. Vi nyttjade 
samma förklaring som Florida lagt fram i sina teorier men svaren vi erhöll blev ändå väldigt fattiga. 
Vi antar att i fokusgruppernas fall är det främst att de inte vet  vad Umeå gör inom de områden som 
innefattas i teknologisk utveckling. Då det gäller våra enkätrespondenter tror vi att det är en 
blandning mellan att inte riktigt veta vad som menas med teknologisk utveckling och att de inte 
blivit upplysta om vad Umeå gör i det avseendet. Denna hypotes liknar därmed H1 gällande 
bristande fritidsaktiviteter. I bägge fallen anser vi att Umeå har utbudet men har bristande 
kommunikation.

H6

De ”traditionella” marknadsföringskanalerna inte fungerar på studenterna.

Vi har fastställt att H6 styrks eftersom affischer, bordspratare, flygblad, toalettreklam, studentradio, 
msn reklam, internet pop-ups alla ansågs vara mycket ineffektiva medel för att nå studenterna med 
information. Saker som rankade högt var aktiviteter som stämmer bra in på H1 gällande vad de 
önskade göra på fritiden, samt stämmer det bra in med Floridas såväl som Landrys teorier om att 
medlemmar ur den kreativa klassen önskar mer aktiviteter och händelser. Andra 
marknadsföringsknep som ansågs vara effektiva var gerillamarknadsföring, exempelvis att sätta 
cykelsadelskydd på samtliga cyklar på campus. För ett par dagar sedan gjorde Malaco precis det 
och klistrade även fast  små godispåsar på cyklarna. Nu har nästan varannan cykel ett ljusgrönt 
cykelsadelskydd från godis företaget Malaco. Marknadsföringsinsatsen var kostnadseffektiv såväl 
som funktionell för mottagaren. Andra knep  som majoriteten av studenterna ansåg vara effektiva 
var verklighetsanknutna Case där företag var inblandade, vilket  kan ses som marknadsföring för det 
delaktiga företaget. Det som rankades allra högst var arbetsplatsförlagd praktik och X-Jobb. Vi 
anser att ingen av de högst rankade medierna kan anses som traditionella marknadsföringskanaler. 
Anledningen till att vi tror att dessa har ansetts som effektiva är för att studenter vill engagera sig 
och vara delaktiga i det som de finner intressant  och det som de kan vinna något på själva. Gällande 
aktiviteter svarade flera ur fokusgrupperna att de kunde tänka sig att betala för dem även om 
tillställningen var en marknadsföringskampanj, det som spelade roll var aktiviteten. 

Teorierna vi studerat tillsammans med vår empiriska data  har påvisat att alla de traditionella 
marknadsföringskanalerna har rankats väldigt lågt. Utifrån våra fokusgrupper har vi fått svaren att 
det är lättast  att bara skärma av allt. Vissa studenter läste en del reklam. Av de teorier vi har studerat 
stämmer de med det beteende våra respondenter säger sig uppvisa. Vidare är marknadsföring något 
som ständigt måste ändras i takt med sin målgrupp för att  hållas vid liv och kunna hållas effektiv. Vi 
tror att för att nå studenter är det inte alltid nödvändigt att kunna satsa enorma summor pengar utan 
snarare försöka se vad för slags tillställning eller aktivitet de saknar eller önskar och att genomföra 
den till gratis eller till självkostnadspris för att försäkra sig om ett högt deltagande. Desto högre 
deltagande desto högre andel som tar del av ens marknadsföringsbudskap. Gerillamarknadsföring 
kan även det ske till en relativt låg kostnad att utföra men det  gäller att idén är kreativ och 
uppmärksammas, vilket likt eventmarknadsföring kan kräva en hel del resurser för planerande.

Anledningen till att de flesta av hypoteserna vi ställt upp har styrkts är för att vi tror att  teorierna vi 
valt ut har varit väldigt applicerbara på den population vi valt att undersöka. Vidare antar vi att i ett 
allt mer globaliserat samhälle suddas landgränser och traditioner ut i allt större utsträckning och vi 
blir mer homogena gällande preferenser.
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6. Slutsats
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avslutningsvis vill vi i detta kapitel redovisa de slutsatser vi nått genom analysering av vår 
teoretiska ram samt den empiri vi samlat in, för att slutligen kunna klargöra om vi uppnått syftet 
med vår uppsats.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur Umeå kommun kan uppnå gynnsam 
tillväxt genom att  få högskolestuderande vid Umeå universitet att stanna kvar i Umeå efter 
avklarade studier.

Vi anser att vi ökat förståelsen för de bakomliggande faktorer till varför Umeå universitets studenter 
lämnar Umeå efter avklarade studier och har därigenom besvarat  vårt syfte. Första och främsta 
orsaken anser vi ligger i att de inte finner Umeå vara en tillräckligt intressant stad. Detta anser vi är 
för att det är bristande kommunikation mellan näringslivet, universitetet och kommunen. Vilket har 
påvisats var en avgörande faktor för att en stad skall kunna uppnå gynnsam tillväxt. Det är svårt för 
studenterna att ta reda på vilka fritidsaktiviteter som finns såväl som vad näringslivet  har att 
erbjuda. Istället förlitar de sig på deras bekanta och de aktiviteter som erbjuds från de källor de 
redan känner till. Enligt vår teoretiska ram påvisas det att medlemmar ur den kreativa klassen 
önskar aktivera sig genom att bruka naturområden och urbana miljöer vilket stämmer överens med 
vår empiriska data.

Ytterligare en bidragande faktor för deras framtida bostadsort är möjligheten till arbete. De flesta 
ansåg att Umeå inte kunde erbjuda relevanta jobb anknutna till deras utbildning då de var färdiga 
med deras studier. De sa även att det önskade med företagssamarbeten med deras utbildning och de 
ville framför allt ha mer praktisk erfarenhet. Majoriteten ville ha mer praktik och ex-jobb. Nästan 
alla deltagare i fokusgrupperna och majoriteten av enkät respondenterna kände att de var villiga att 
arbeta ideellt för att få knyta kontakter med näringslivet och få arbetslivserfarenhet. 

”Vilka kan de bakomliggande faktorer vara som gör att Studenter vid Umeå universitet väljer att 
lämna Umeå efter avklarade studier?” 

Vi anser att svaret på vår huvudfråga är en funktion av de tre forskningsfrågorna samt svaren vi fått 
genom att pröva våra hypoteser och denna besvaras därmed genom dem.  

Vilka faktorer anser Umeå universitets studenter vara de mest avgörande vid valet av deras 
framtida bostadsort?

Studenter vid Umeå universitet anser själva att  de viktigaste faktorerna för deras framtida bostadsort 
är att få bo i en intressant stad. Medan kultur och generiska aktiviteter så som shopping rankades 
betydligt lägre i fråga om de mest avgörande faktorer för framtida bostadsort. Vidare framgick det 
från våra fokusgruppsamtal att större delen av de tillfrågade önskade att  de kunde delta i fler 
äventyrliga aktiviteter och kunna ta del av Umeås naturliga omgivning. De fann att Umeå hade 
mycket att erbjuda inom denna kategori då nästan samtliga bostadsområden erbjuder närhet till 
natur. 
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Våra respondenters svar överensstämmer med vår teoretiska ram om att  den kreativa klassen som 
söker sig till stimulerande platser där människor känner att de kan vara ett välkommet tillskott. 
Svaren vi fått överensstämmer även med att det är aktiviteter och äventyr som lockar snarare än 
shopping. Vi anser att en viktig faktor för Umeå är att kunna dra nytta av sin marknadsföring. Vi 
anser att  vid positionering till större städer bör de tona ner exempelvis dessa delar: ett  det finns ett 
rikt shopping- och kulturutbud (eftersom de inte har samma utbud och ej heller lika hög efterfrågan 
som i exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, och liknande städer). Vi 
rekommenderar hellre att de fokuserar på att marknadsföra Umeås rika naturliv och möjligheter för 
mer äventyrliga aktiviteter. Även att det, i förhållande till befolkningsmängd, finns ett rikt utbud av 
restauranger, klubbar och affärer. Mot mindre orter med större närhet till natur än Umeå bör de 
istället positionera sig som en storstad med stort utbud av kultur, shopping etc. Det eftersom att 
Umeå, i förhållande till dessa städer, har ett betydligt rikare och mångfacetterat utbud. 

En viktig faktor som nämnts vid fokusgrupper och ansetts vara en viktig faktor utifrån de svar vi 
mottagit genom enkäterna är att de allra flesta anser att närhet till övriga Sverige är en avgörande 
faktor, likväl som närhet till övriga världen. Det är även viktigt att det är lätt och billigt att  resa till 
och från platsen. Vi anser att detta är en stor nackdel för Umeå eftersom det är relativt långt från 
Umeå till södra Sverige, samt är det kostsamt. Snart är Botniabanan klar vilket blir ett välkommet 
tillskott till infrastrukturen. Vidare kan Umeå försöka skapa möjligheter för flyg mellan Umeå och 
exempelvis London (eller en annan likvärdig metropol i Europa) för att skapa ytterligare känsla av 
att distanserna mellan Umeå och övriga världen inte är speciellt långa.

Gällande bostad ansåg de flesta att  det var för dyrt  och att  bostadsköerna inte är tillfredsställande. 
Men samtidigt svarar nästan samtliga att de trivs mycket bra på den plats de bor och är nöjda med 
boendeformen så som området. Det  som bör nämnas är att de flesta respondenterna önskade att det 
fanns fler ”1 rum och kök” lägenheter som substitut till studentrummen. Vi anser inte att Umeå har 
något problem inom detta område. Flera andra orter kämpar med samma problem och 
bostadspriserna är relativt lika med undantag för vissa av de större städerna där det oftast är dyrare 
än i Umeå. Dock skulle det  vara en komparativ fördel om Umeå kunde tillhandahålla billigare och 
mer fördelaktiga boendealternativ för studenter. Vi antar vidare att då det blir en fråga om pengar 
anser sig studenter ha väldigt låg disponibel inkomst vilket resulterar i att de får en skev 
verklighetsbild av vilka priser som råder på marknaden. Många av de som ansåg det vara dyrt att bo 
i Umeå hade inte någon direkt uppfattning om vad liknande boende kostade på andra orter. Vidare 
antar vi att de allra flesta individer skulle se det som något positivt att få sina utgifter sänkta för att 
därigenom ha mer pengar över till annat. 

Vilket sätt anser Umeå universitets studenter vara det mest effektiva för att nå dem med 
information och kunskap om vad Umeås näringsliv och kommun har att erbjuda?

Det vi fann mest intressant av vår undersökning var att nästan samtliga deltagare ur de tre 
fokusgrupperna samt majoriteten av enkät respondenterna ansåg att de mest effektiva sätten att få 
information och erhålla kunskap om det lokala näringslivet var att få möjlighet att jobba ideellt 
någon dag i veckan, på något företag, vars sysslor i någon utsträckning går att applicera på 
studentens utbildnings- eller intresseområde. Vi anser att detta är en enorm möjlighet för att kunna 
få en effektiv samverkan mellan kommun, universitet och näringsliv. 

Det är fördelaktigt för studenterna som får pröva sina teoretiska kunskaper praktiskt och de 
förbättrar sitt CV samtidigt som de knyter kontakter med näringslivet. För universitetets del anser vi 
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att de tjänar på ett samarbete genom att de får mer verklighetsanknutna lektioner och föreläsningar 
vilket bidrar till en mer aktuell och därigenom mer attraktiv utbildning. För Näringslivets del får de 
möjlighet att  knyta kontakter med studenter och ta del av deras teoretiska kunskap, samtidigt som 
företagen har god möjlighet att kunna forma studenterna. Då personen är färdigutbildad har de 
möjlighet att anställa en person med mycket goda kunskaper inom företaget. Även om de av olika 
anledningar inte tänkt anställa studenten har de efter viss inlärning gratis arbetskraft  som kan delge 
företaget med mer objektiva infallsvinklar på olika problem. Vi tror att  om studenter får större 
möjligheter till att knyta kontakter inom näringslivet i Umeå är chanserna större att de ser vilken 
potential Umeå har att  kanske starta egna företag i. Kan kommunen förmå studenterna att stanna 
kvar i Umeå efter avslutade studier kommer det att  gynna kommunen genom att  de når gynnsam 
tillväxt. Därför bör Kommunen se vad de kan göra för att ett sådant projekt ska kunna gå att 
genomföra.

Ur en mer traditionell marknadsförings synpunk ansåg de flesta att affischering inte var något att 
föredra. Studenter utsätts för väldigt mycket olika marknadsförings stimuli på Campus och det är 
affischer överallt. Detta medför att det är lättare att bara försöka stänga ute alla intryck snarare än 
att  bearbetar var och ett. De knep de ansåg vara bäst var events och aktivitetsbaserad 
marknadsföring, där de allra helst tog del av musik evenemang. Vi anser att detta passar mycket bra 
in på vår första fråga och vi ser ett  mönster i studenters preferenser. De flesta studenterna vill 
aktivera sig istället för att bara passivt ta emot. Utflykter och temaresor var andra förslag på saker 
de gärna tog del av och kunde tänka sig finansiera även oavsett om aktiviteten var i 
marknadsföringssyfte eller inte. Andra marknadsföringskampanjer som stod ut var att majoriteten 
vill ha ett  större samarbete mellan näringslivet och insparksgrupperna, i början av studierna. Detta 
för att många ansåg att de mest, eller enbart, spenderat  tid på universitetsområdet och egentligen 
inte hade speciellt god koll på vad Umeå hade att erbjuda dem i övrigt.

Vilka faktorer finns det som förhindrar en effektiv samverkan mellan Umeå Universitet, Umeå 
kommun och näringslivet utifrån ett studentperspektiv?

Ur ett  studentperspektiv är de faktorer som motverkar effektiv samverkan svåra att urskilja då deras 
kunskap om Umeå kommun och Umeås näringsliv är begränsad. Det många ansåg vara ett problem 
är att  Umeå universitet inte vet vad näringslivet efterfrågar vilket kan innebära att de inte vågar 
satsa resurser på samarbete då de inte ser någon vinst. Andra faktorer som nämndes var att de ansåg 
att  det är skillnad i sättet de arbetar på, vilket vi författare själva har märkt under våra år på 
universitetet. Vi antar att det finns en rädsla från universitetets sida att låta näringslivet få för 
mycket inflytande över utbildningarna då det kan ses som inkräktande på objektiviteten. Bägge 
parter kan ha svårt att se vad som kan vinnas ur ett samarbete. Vi tror att näringslivet är rädda att 
satsa pengar på samarbete eftersom ej heller de inte kan se någon vinst  av samverkan. Det kan även   
antas att flertalet företag är för små för att ha ha råd med att ta emot praktikanter, avsätta tid att 
föreläsa och/eller delta vid skarpa Case. 

6.1 Sammanfattad slutsats
Vi har kommit fram till att de bakomliggande faktorerna till att studenterna lämnar Umeå, efter 
avklarade studier, är att de anser att Umeå har bristande utbud av gällande arbeten och 
fritidsaktiviteter. Det är viktigt att Umeå blir bättre på att marknadsföra staden mot studenterna för 
att kunna förmedla det befintliga arbetsutbudet. Bästa sättet, enligt studenterna, att skapa kännedom 
om Umeås näringsliv är möjligheter till ideellt eller lågavlönat arbete som är relevant för 
utbildningen  samt att få  ökad arbetslivserfarenhet genom studierna. 
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Studenter tycker att främsta faktorn för deras framtida bostadsort är att platsen ska vara intressant i 
form av aktivitetsutbud. Vi anser även att studenterna lämnar Umeå på grund av att staden inte 
uppfyller de preferenser som studenterna önskar av deras framtida bostadsort. För att Umeå ska 
lyckas med sin marknadsföring måste hänsyn tas till vem marknadsföring är riktad mot. Skillnader 
måste göras i fråga om ort och det segment marknadsföringen är riktad mot. En bra infrastruktur är 
det som studenterna lägger stor vikt på. Det ska också vara lätt och billigt att ta sig från Umeå till 
resterande delen av Sverige/världen. Även måste bostadsmarknaden i Umeå förändras.  Studenter 
tycker att bostäderna i Umeå är för dyra fast de är nöjda med den plats de är bosatta på i Umeå.
 
De flesta studenterna vill vara delaktiga i utformningen av aktiviteter, hellre än att vara passiva. 
Utflykter och temaresor är några exempel som studenterna var villiga att  finansiera. I allmänhet vill 
studenterna ta del av fler aktiviteter utanför Campusområdet. Studenterna ville också ha ett 
utvecklad samarbete mellan näringslivet och insparksgrupperna, i början av utbildningen. 

6.2 Möjlighet till framtida forskning
Eftersom vår utförda undersökning är ur studenternas perspektiv kan det  vara lämpligt att 
genomföra en undersökning även ur näringslivet såväl som kommunens synvinkel. Detta skulle ge 
en mer komplett bild samt skulle det då klargöras vad parterna har för syn på samverkan. Vidare bör 
det även göras någon studie bland ledningen på universitetet eftersom vi anser att det  i många fall 
verkar som om Universitetet inte tillgodoser studenternas önskemål och preferenser. Vi tror att 
förändringarna bör starta på universitetet men med hjälp av resurser från kommun och näringsliv. 
Det är viktigt att  få samtliga parter inblandade, få dessa att  se värdet av att kommunen uppnår 
gynnsam tillväxt. Majoriteten av de tillfrågade studenterna kände inte ens till någon institution som 
arbetade med samverkan mellan universitet, näringsliv och kommun.

Det skulle även vara intressant att se en mer ingående forskning baserad på Floridas teorier om den 
kreativa klassen för att få en mer djupgående bild av Umeås ställning inom områdena tolerans, 
talang och teknologi. Detta för att se i vilken utsträckning Umeå kan uppfattas som en kreativ stad 
som satsar på den kreativa klassen för att nå gynnsam tillväxt.
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Bilaga 1. Pilotstudie

Tack för att du tar dig tid och besvarar våra frågor!

EnkätEnkätEnkätEnkät
1 ❏    Kvinna  0                                                                 1  Man    ❏❏    Kvinna  0                                                                 1  Man    ❏❏    Kvinna  0                                                                 1  Man    ❏❏    Kvinna  0                                                                 1  Man    ❏

2 Ålder: (0)  18-22   ❏                 (1) 23-27    ❏               (2) 28-32    ❏                 (3) 32<   ❏(0)  18-22   ❏                 (1) 23-27    ❏               (2) 28-32    ❏                 (3) 32<   ❏(0)  18-22   ❏                 (1) 23-27    ❏               (2) 28-32    ❏                 (3) 32<   ❏

3 Är du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             (0) Nej                       (1) JaÄr du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             (0) Nej                       (1) JaÄr du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             (0) Nej                       (1) JaÄr du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             (0) Nej                       (1) Ja

4 Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år ❏  1-2år ❏   2-3år ❏   3-4år ❏    4-5år ❏  5<år Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år ❏  1-2år ❏   2-3år ❏   3-4år ❏    4-5år ❏  5<år Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år ❏  1-2år ❏   2-3år ❏   3-4år ❏    4-5år ❏  5<år Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år ❏  1-2år ❏   2-3år ❏   3-4år ❏    4-5år ❏  5<år 

5 Skulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? 0.Nej      1. Kanske        2. JaSkulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? 0.Nej      1. Kanske        2. JaSkulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? 0.Nej      1. Kanske        2. JaSkulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? 0.Nej      1. Kanske        2. Ja

6 Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år ❏  1-2år ❏  2-3år ❏   3-4år ❏   4-5år ❏   5<år Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år ❏  1-2år ❏  2-3år ❏   3-4år ❏   4-5år ❏   5<år Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år ❏  1-2år ❏  2-3år ❏   3-4år ❏   4-5år ❏   5<år Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år ❏  1-2år ❏  2-3år ❏   3-4år ❏   4-5år ❏   5<år 

7 Vid vilken fakultet studerar du?   
0 Humanistiska          1.Samhällsvetenskapliga          2. Medicinska             3.Teknisk / Natur 
Vid vilken fakultet studerar du?   
0 Humanistiska          1.Samhällsvetenskapliga          2. Medicinska             3.Teknisk / Natur 
Vid vilken fakultet studerar du?   
0 Humanistiska          1.Samhällsvetenskapliga          2. Medicinska             3.Teknisk / Natur 
Vid vilken fakultet studerar du?   
0 Humanistiska          1.Samhällsvetenskapliga          2. Medicinska             3.Teknisk / Natur 

8 Vilket/vilka program studerar du?                                        0 studerar ej                        1 studerarVilket/vilka program studerar du?                                        0 studerar ej                        1 studerarVilket/vilka program studerar du?                                        0 studerar ej                        1 studerarVilket/vilka program studerar du?                                        0 studerar ej                        1 studerar

9 Alternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?         0 Studerar ej                        1 StuderarAlternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?         0 Studerar ej                        1 StuderarAlternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?         0 Studerar ej                        1 StuderarAlternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?         0 Studerar ej                        1 Studerar

10 Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier 0. Nej   -     1. Ja Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier 0. Nej   -     1. Ja Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier 0. Nej   -     1. Ja Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier 0. Nej   -     1. Ja 

0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt

11 Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                    0 Nej   ❏                1 Ja ❏Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                    0 Nej   ❏                1 Ja ❏Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                    0 Nej   ❏                1 Ja ❏Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                    0 Nej   ❏                1 Ja ❏

12 - På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X

13 - Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X

14 - När är arbetstiden förlagd?     0.inget jobb       1.Sommarjobb        2.Under studietiden       3.Både och- När är arbetstiden förlagd?     0.inget jobb       1.Sommarjobb        2.Under studietiden       3.Både och- När är arbetstiden förlagd?     0.inget jobb       1.Sommarjobb        2.Under studietiden       3.Både och- När är arbetstiden förlagd?     0.inget jobb       1.Sommarjobb        2.Under studietiden       3.Både och
15 Jag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studier

0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt

16 Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas 

0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt

17 Jag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verkligheten

0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt 0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt 0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt 0. Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt 

Jag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildning

0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt

19
Jag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studierna

0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt0 Tar helt avstånd.      1.Tar delvis avstånd.     2.Varken eller     3.instämmer delvis     4.Instämmer helt

20 Nämn ett framstående företag i Umeå: 0.kan ej nämna 0  -   1. Kan nämnaNämn ett framstående företag i Umeå: 0.kan ej nämna 0  -   1. Kan nämnaNämn ett framstående företag i Umeå: 0.kan ej nämna 0  -   1. Kan nämnaNämn ett framstående företag i Umeå: 0.kan ej nämna 0  -   1. Kan nämna
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EnkätEnkätEnkätEnkät
21 Känner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? 0.Nej  1.JaKänner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? 0.Nej  1.JaKänner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? 0.Nej  1.JaKänner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? 0.Nej  1.Ja

-Om ja vilken/vilka: 0.ej nämnt vid namn  -   1. nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: 0.ej nämnt vid namn  -   1. nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: 0.ej nämnt vid namn  -   1. nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: 0.ej nämnt vid namn  -   1. nämnt vid namn

22
Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?

1.1. 2 3
23 Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:

Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer helt
Arbetsmarknadsdagar               0                     1                      2                   3                   4Arbetsmarknadsdagar               0                     1                      2                   3                   4Arbetsmarknadsdagar               0                     1                      2                   3                   4Arbetsmarknadsdagar               0                     1                      2                   3                   4
Tidningar                                   0                     1                      2                   3                   4Tidningar                                   0                     1                      2                   3                   4Tidningar                                   0                     1                      2                   3                   4Tidningar                                   0                     1                      2                   3                   4
Studiebesök                     0                     1                      2                   3                   4Studiebesök                     0                     1                      2                   3                   4Studiebesök                     0                     1                      2                   3                   4Studiebesök                     0                     1                      2                   3                   4
Parktik genom skolan           0                     1                      2                   3                   4Parktik genom skolan           0                     1                      2                   3                   4Parktik genom skolan           0                     1                      2                   3                   4Parktik genom skolan           0                     1                      2                   3                   4
Internet                                  0                     1                      2                   3                   4Internet                                  0                     1                      2                   3                   4Internet                                  0                     1                      2                   3                   4Internet                                  0                     1                      2                   3                   4
Företagsmentor                    0                     1                      2                   3                   4Företagsmentor                    0                     1                      2                   3                   4Företagsmentor                    0                     1                      2                   3                   4Företagsmentor                    0                     1                      2                   3                   4
Gästföreläsningar     0                     1                      2                   3                   4Gästföreläsningar     0                     1                      2                   3                   4Gästföreläsningar     0                     1                      2                   3                   4Gästföreläsningar     0                     1                      2                   3                   4

Direktreklam     0                     1                      2                   3                   4Direktreklam     0                     1                      2                   3                   4Direktreklam     0                     1                      2                   3                   4Direktreklam     0                     1                      2                   3                   4

24 Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:

Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer helt

Erhålla gratisprodukter   : 0                     1                      2                   3                   4Erhålla gratisprodukter   : 0                     1                      2                   3                   4Erhålla gratisprodukter   : 0                     1                      2                   3                   4Erhålla gratisprodukter   : 0                     1                      2                   3                   4

Lyssna på gästföreläsningar:    0                     1                      2                   3                   4Lyssna på gästföreläsningar:    0                     1                      2                   3                   4Lyssna på gästföreläsningar:    0                     1                      2                   3                   4Lyssna på gästföreläsningar:    0                     1                      2                   3                   4

Knyta kontakter med arb.givare   0                     1                      2                   3                   4Knyta kontakter med arb.givare   0                     1                      2                   3                   4Knyta kontakter med arb.givare   0                     1                      2                   3                   4Knyta kontakter med arb.givare   0                     1                      2                   3                   4

Skaffa info. om olika arb.givare:   0                     1                      2                   3                   4Skaffa info. om olika arb.givare:   0                     1                      2                   3                   4Skaffa info. om olika arb.givare:   0                     1                      2                   3                   4Skaffa info. om olika arb.givare:   0                     1                      2                   3                   4

Skaffa extra/sommarjobb:    0                     1                      2                   3                   4Skaffa extra/sommarjobb:    0                     1                      2                   3                   4Skaffa extra/sommarjobb:    0                     1                      2                   3                   4Skaffa extra/sommarjobb:    0                     1                      2                   3                   4

Ingen speciell anledning:    0                     1                      2                   3                   4Ingen speciell anledning:    0                     1                      2                   3                   4Ingen speciell anledning:    0                     1                      2                   3                   4Ingen speciell anledning:    0                     1                      2                   3                   4

25 Jag läser besöker följande hemsidor/tidningar/magasin:

     Aldrig   mycket sällan  sällan   Ibland     ofta    Mycket ofta

Jag läser besöker följande hemsidor/tidningar/magasin:

     Aldrig   mycket sällan  sällan   Ibland     ofta    Mycket ofta

Jag läser besöker följande hemsidor/tidningar/magasin:

     Aldrig   mycket sällan  sällan   Ibland     ofta    Mycket ofta

Jag läser besöker följande hemsidor/tidningar/magasin:

     Aldrig   mycket sällan  sällan   Ibland     ofta    Mycket ofta

Vertex                                                                0                1           2          3          4               5Vertex                                                                0                1           2          3          4               5Vertex                                                                0                1           2          3          4               5Vertex                                                                0                1           2          3          4               5

Ekbladet                                                            0                1           2          3          4               5Ekbladet                                                            0                1           2          3          4               5Ekbladet                                                            0                1           2          3          4               5Ekbladet                                                            0                1           2          3          4               5

Studentmagasinet                                             0                1           2          3          4               5Studentmagasinet                                             0                1           2          3          4               5Studentmagasinet                                             0                1           2          3          4               5Studentmagasinet                                             0                1           2          3          4               5

VK / VK.se                                                      0                1           2          3          4               5VK / VK.se                                                      0                1           2          3          4               5VK / VK.se                                                      0                1           2          3          4               5VK / VK.se                                                      0                1           2          3          4               5

Umeå City                                                        0                1           2          3          4               5Umeå City                                                        0                1           2          3          4               5Umeå City                                                        0                1           2          3          4               5Umeå City                                                        0                1           2          3          4               5

Facebook.com                                                   0                1           2          3          4               5Facebook.com                                                   0                1           2          3          4               5Facebook.com                                                   0                1           2          3          4               5Facebook.com                                                   0                1           2          3          4               5

DN / dn.se                                                         0                1           2          3          4               5DN / dn.se                                                         0                1           2          3          4               5DN / dn.se                                                         0                1           2          3          4               5DN / dn.se                                                         0                1           2          3          4               5

SVD / svd.se                                                     0                1           2          3          4               5SVD / svd.se                                                     0                1           2          3          4               5SVD / svd.se                                                     0                1           2          3          4               5SVD / svd.se                                                     0                1           2          3          4               5

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2. Sammanställning pilotstudie

EnkätEnkätEnkätEnkät
1 84    Kvinna                                                                35    Man    84    Kvinna                                                                35    Man    84    Kvinna                                                                35    Man    84    Kvinna                                                                35    Man    

2 Ålder: 18-22   63st                 23-27    44st               28-32    6st                  32<   6st18-22   63st                 23-27    44st               28-32    6st                  32<   6st18-22   63st                 23-27    44st               28-32    6st                  32<   6st

3 Är du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             Nej 87                        Ja 32Är du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             Nej 87                        Ja 32Är du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             Nej 87                        Ja 32Är du född/uppvuxen i Umeåregionen?                             Nej 87                        Ja 32

4 Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år 33  1-2år 27   2-3år 12   3-4år 9     4-5år 3  5<år 35Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år 33  1-2år 27   2-3år 12   3-4år 9     4-5år 3  5<år 35Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år 33  1-2år 27   2-3år 12   3-4år 9     4-5år 3  5<år 35Hur länge har du bott i Umeåregionen?  0-1år 33  1-2år 27   2-3år 12   3-4år 9     4-5år 3  5<år 35
Skulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? Nej  59    Kanske 31       Ja 21Skulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? Nej  59    Kanske 31       Ja 21Skulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? Nej  59    Kanske 31       Ja 21Skulle du ha flyttat till Umeåregionen om du inte hade studerat? Nej  59    Kanske 31       Ja 21

6 Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år 43  1-2år 36  2-3år 21   3-4år 12   4-5år 3   5<år 4Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år 43  1-2år 36  2-3år 21   3-4år 12   4-5år 3   5<år 4Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år 43  1-2år 36  2-3år 21   3-4år 12   4-5år 3   5<år 4Hur länge har du studerat på UMU/SLU? 0-1år 43  1-2år 36  2-3år 21   3-4år 12   4-5år 3   5<år 4
7 Vid vilken fakultet studerar du?   

Humanistiska 9         Samhällsvetenskapliga  67        Medicinska   11          Teknisk / Natur  31
Vid vilken fakultet studerar du?   
Humanistiska 9         Samhällsvetenskapliga  67        Medicinska   11          Teknisk / Natur  31
Vid vilken fakultet studerar du?   
Humanistiska 9         Samhällsvetenskapliga  67        Medicinska   11          Teknisk / Natur  31
Vid vilken fakultet studerar du?   
Humanistiska 9         Samhällsvetenskapliga  67        Medicinska   11          Teknisk / Natur  31

8 Vilket/vilka program studerar du?                                        studerar ej  10        I     studerar 108Vilket/vilka program studerar du?                                        studerar ej  10        I     studerar 108Vilket/vilka program studerar du?                                        studerar ej  10        I     studerar 108Vilket/vilka program studerar du?                                        studerar ej  10        I     studerar 108

9 Alternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?        Studerar ej   101       I    Studerar 17Alternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?        Studerar ej   101       I    Studerar 17Alternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?        Studerar ej   101       I    Studerar 17Alternativt vilken/vilka fristående kurs/er läser du?        Studerar ej   101       I    Studerar 17

10 Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier Allra helst stannar jag i Umeå om det är möjligt efter avslutade studier 

Tar helt avstånd 24      Tar delvis avstånd 37     Varken eller 26  instämmer delvis:14 Instämmer helt 16Tar helt avstånd 24      Tar delvis avstånd 37     Varken eller 26  instämmer delvis:14 Instämmer helt 16Tar helt avstånd 24      Tar delvis avstånd 37     Varken eller 26  instämmer delvis:14 Instämmer helt 16Tar helt avstånd 24      Tar delvis avstånd 37     Varken eller 26  instämmer delvis:14 Instämmer helt 16
11 Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                   Nej   57                 Ja 61Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                   Nej   57                 Ja 61Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                   Nej   57                 Ja 61Jobbar du extra vid sidan av dina studier?                   Nej   57                 Ja 61

12 - På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X- På vilken arbetsplats?             X

13 - Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X- Främsta arbetsuppgift/er?       X

14 - När är arbetstiden förlagd?     Inget jobb 51    Sommarjobb  28   Under studietiden  6     Både och 32- När är arbetstiden förlagd?     Inget jobb 51    Sommarjobb  28   Under studietiden  6     Både och 32- När är arbetstiden förlagd?     Inget jobb 51    Sommarjobb  28   Under studietiden  6     Både och 32- När är arbetstiden förlagd?     Inget jobb 51    Sommarjobb  28   Under studietiden  6     Både och 32
15 Jag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studierJag anser att arbetsmöjligheterna i Umeåregionen är mycket goda efter avslutade studier

Tar helt avstånd 14      Tar delvis avstånd 59    Varken eller  32  Instämmer delvis 11   Instämmer helt 1Tar helt avstånd 14      Tar delvis avstånd 59    Varken eller  32  Instämmer delvis 11   Instämmer helt 1Tar helt avstånd 14      Tar delvis avstånd 59    Varken eller  32  Instämmer delvis 11   Instämmer helt 1Tar helt avstånd 14      Tar delvis avstånd 59    Varken eller  32  Instämmer delvis 11   Instämmer helt 1
16 Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas Jag har en utarbetad plan för hur min yrkeskarriär ska se ut/utvecklas 

Tar helt avstånd 19      Tar delvis avstånd 32    Varken eller 41  Instämmer delvis 19    Instämmer helt 6Tar helt avstånd 19      Tar delvis avstånd 32    Varken eller 41  Instämmer delvis 19    Instämmer helt 6Tar helt avstånd 19      Tar delvis avstånd 32    Varken eller 41  Instämmer delvis 19    Instämmer helt 6Tar helt avstånd 19      Tar delvis avstånd 32    Varken eller 41  Instämmer delvis 19    Instämmer helt 6
17 Jag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verklighetenJag har en dröm om hur mitt yrkesliv ska se ut men den stämmer inte med verkligheten

Tar helt avstånd 30      Tar delvis avstånd 42     Varken eller 27    instämmer delvis 9   Instämmer helt 8 Tar helt avstånd 30      Tar delvis avstånd 42     Varken eller 27    instämmer delvis 9   Instämmer helt 8 Tar helt avstånd 30      Tar delvis avstånd 42     Varken eller 27    instämmer delvis 9   Instämmer helt 8 Tar helt avstånd 30      Tar delvis avstånd 42     Varken eller 27    instämmer delvis 9   Instämmer helt 8 
18 Jag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildningJag känner till arbetsgivare i Umeå som anställer personer med min utbildning

Tar helt avstånd 16    Tar delvis avstånd 26   Varken eller 25   instämmer delvis 21    Instämmer helt 29Tar helt avstånd 16    Tar delvis avstånd 26   Varken eller 25   instämmer delvis 21    Instämmer helt 29Tar helt avstånd 16    Tar delvis avstånd 26   Varken eller 25   instämmer delvis 21    Instämmer helt 29Tar helt avstånd 16    Tar delvis avstånd 26   Varken eller 25   instämmer delvis 21    Instämmer helt 29
19

Jag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studiernaJag känner till arbetsgivare i Umeå för vilka jag kan tänka mig att arbeta efter studierna

Tar helt avstånd 19    Tar delvis avstånd 15   Varken eller 32   instämmer delvis 30    Instämmer helt 21Tar helt avstånd 19    Tar delvis avstånd 15   Varken eller 32   instämmer delvis 30    Instämmer helt 21Tar helt avstånd 19    Tar delvis avstånd 15   Varken eller 32   instämmer delvis 30    Instämmer helt 21Tar helt avstånd 19    Tar delvis avstånd 15   Varken eller 32   instämmer delvis 30    Instämmer helt 21
20 Nämn ett framstående företag i Umeå: Kan ej nämna 41 Kan nämna 75Nämn ett framstående företag i Umeå: Kan ej nämna 41 Kan nämna 75Nämn ett framstående företag i Umeå: Kan ej nämna 41 Kan nämna 75Nämn ett framstående företag i Umeå: Kan ej nämna 41 Kan nämna 75

21 Känner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? Nej 100   Ja 15Känner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? Nej 100   Ja 15Känner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? Nej 100   Ja 15Känner du till någon/ några chefer/verksamhetsledare vid namn i Umeå? Nej 100   Ja 15

-Om ja vilken/vilka: Ej nämnt vid namn   Nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: Ej nämnt vid namn   Nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: Ej nämnt vid namn   Nämnt vid namn-Om ja vilken/vilka: Ej nämnt vid namn   Nämnt vid namn

22
Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?Nämn vilka du tror är de tre största arbetsgivarna inom den privata sektorn i Umeåregionen?

Nämnde 1 st. 109Nämnde 1 st. 109 Nämnde 2 st. 8 Nämnde 3 st. 0
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EnkätEnkätEnkätEnkät
23 Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:Jag får kännedom om det lokala näringslivet i Umeå genom följande:

Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer heltTar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken eller, Instämmer delvis, Instämmer helt

Arbetsmarknadsdagar               58                      20                      11                      29                       0Arbetsmarknadsdagar               58                      20                      11                      29                       0Arbetsmarknadsdagar               58                      20                      11                      29                       0Arbetsmarknadsdagar               58                      20                      11                      29                       0

Tidningar                                 12                        16                      19                      47                       20   Tidningar                                 12                        16                      19                      47                       20   Tidningar                                 12                        16                      19                      47                       20   Tidningar                                 12                        16                      19                      47                       20   

Studiebesök                            2                          14                      21                      60                       17Studiebesök                            2                          14                      21                      60                       17Studiebesök                            2                          14                      21                      60                       17Studiebesök                            2                          14                      21                      60                       17

Parktik genom skolan            21                          23                      34                      21                       13    Parktik genom skolan            21                          23                      34                      21                       13    Parktik genom skolan            21                          23                      34                      21                       13    Parktik genom skolan            21                          23                      34                      21                       13    

Internet                                    30                       18                       31                      18                       18  Internet                                    30                       18                       31                      18                       18  Internet                                    30                       18                       31                      18                       18  Internet                                    30                       18                       31                      18                       18  

Företagsmentor                      2                          8                        28                      54                       23   Företagsmentor                      2                          8                        28                      54                       23   Företagsmentor                      2                          8                        28                      54                       23   Företagsmentor                      2                          8                        28                      54                       23   

Gästföreläsningar                  51                        26                       23                      10                       3    Gästföreläsningar                  51                        26                       23                      10                       3    Gästföreläsningar                  51                        26                       23                      10                       3    Gästföreläsningar                  51                        26                       23                      10                       3    

Direktreklam                           14                        20                       23                       50                       8   Direktreklam                           14                        20                       23                       50                       8   Direktreklam                           14                        20                       23                       50                       8   Direktreklam                           14                        20                       23                       50                       8   

24 Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:Anledningen till att jag tar del av vad Arbetsmarknadsdagar har att erbjuda är för att:

Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer heltTar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer heltTar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer heltTar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt

Erhålla gratisprodukter:                    20               23                       25                     36                        11Erhålla gratisprodukter:                    20               23                       25                     36                        11Erhålla gratisprodukter:                    20               23                       25                     36                        11Erhålla gratisprodukter:                    20               23                       25                     36                        11

Lyssna på gästföreläsningar:           15                10                      24                     36                        30Lyssna på gästföreläsningar:           15                10                      24                     36                        30Lyssna på gästföreläsningar:           15                10                      24                     36                        30Lyssna på gästföreläsningar:           15                10                      24                     36                        30

Knyta kontakter med arb.givare:     27                16                       31                     28                        10Knyta kontakter med arb.givare:     27                16                       31                     28                        10Knyta kontakter med arb.givare:     27                16                       31                     28                        10Knyta kontakter med arb.givare:     27                16                       31                     28                        10

Skaffa info. om olika arb.givare:      16                16                       27                     33                       23Skaffa info. om olika arb.givare:      16                16                       27                     33                       23Skaffa info. om olika arb.givare:      16                16                       27                     33                       23Skaffa info. om olika arb.givare:      16                16                       27                     33                       23

Skaffa extra/sommarjobb:                16                6                         13                     37                       42Skaffa extra/sommarjobb:                16                6                         13                     37                       42Skaffa extra/sommarjobb:                16                6                         13                     37                       42Skaffa extra/sommarjobb:                16                6                         13                     37                       42

Ingen speciell anledning:                 21               12                       27                     33                       19Ingen speciell anledning:                 21               12                       27                     33                       19Ingen speciell anledning:                 21               12                       27                     33                       19Ingen speciell anledning:                 21               12                       27                     33                       19

25 Jag läser besöker följande                     Aldrig   Mycket sällan  Sällan   Ibland     Ofta    Mycket ofta   
hemsidor/tidningar/magasin:
Jag läser besöker följande                     Aldrig   Mycket sällan  Sällan   Ibland     Ofta    Mycket ofta   
hemsidor/tidningar/magasin:
Jag läser besöker följande                     Aldrig   Mycket sällan  Sällan   Ibland     Ofta    Mycket ofta   
hemsidor/tidningar/magasin:
Jag läser besöker följande                     Aldrig   Mycket sällan  Sällan   Ibland     Ofta    Mycket ofta   
hemsidor/tidningar/magasin:

Vertex                                                         43                  7              25         17          12              0     Vertex                                                         43                  7              25         17          12              0     Vertex                                                         43                  7              25         17          12              0     Vertex                                                         43                  7              25         17          12              0     
Ekbladet                                                     11                  19            20          11          7                45      Ekbladet                                                     11                  19            20          11          7                45      Ekbladet                                                     11                  19            20          11          7                45      Ekbladet                                                     11                  19            20          11          7                45      

Studentmagasinet                                       4                    5             6            5            13              80      Studentmagasinet                                       4                    5             6            5            13              80      Studentmagasinet                                       4                    5             6            5            13              80      Studentmagasinet                                       4                    5             6            5            13              80      

VK / VK.se                                                  7                     6            12          15           17              56       VK / VK.se                                                  7                     6            12          15           17              56       VK / VK.se                                                  7                     6            12          15           17              56       VK / VK.se                                                  7                     6            12          15           17              56       

Umeå City                                                   24                  17           34          13           9                17      Umeå City                                                   24                  17           34          13           9                17      Umeå City                                                   24                  17           34          13           9                17      Umeå City                                                   24                  17           34          13           9                17      

Facebook.com                                            8                    5             25          18           14              43      Facebook.com                                            8                    5             25          18           14              43      Facebook.com                                            8                    5             25          18           14              43      Facebook.com                                            8                    5             25          18           14              43      

DN / dn.se                                                  44                  19            12          7             4                28      DN / dn.se                                                  44                  19            12          7             4                28      DN / dn.se                                                  44                  19            12          7             4                28      DN / dn.se                                                  44                  19            12          7             4                28      

SVD / svd.se                                              18                  22            16          13           18              27       SVD / svd.se                                              18                  22            16          13           18              27       SVD / svd.se                                              18                  22            16          13           18              27       SVD / svd.se                                              18                  22            16          13           18              27       
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Bilaga 3 Fokusgruppsfrågor
Frågeformulär

DEL I

I. Vad anser ni om utbudet av fritidsaktiviteter i Umeå?
- Tillgodoses era behov & önskemål?

II. Hur ser ni på bostadsmöjligheterna i Umeå?
- Får ni bo på den plats i Umeå där ni skulle vilja bo?
- Är priserna för boendet skäligt?

III. Anser ni att Umeå satsar på teknologisk utveckling?
- Vad anser ni att de gör?
- Vad skulle de kunna göra bättre?

IV. Vad anser ni att Umeå bör utveckla för att bli än mer attraktiv stad?
- Hur ska de gå tillväga?

V. Vad anser ni vara Umeå starkaste egenskaper?
VI. Vad anser ni vara Umeå svagaste egenskaper?

DEL II

VII. Vad anser ni om de tidsmässiga möjligheterna att kombinera era studier med arbete?
- Anser ni er ha tid att kombinera studierna med att söka arbete?
- Ni som söker information, Vilka orter söker ni information på?

VIII. Hur går ni tillväga för att söka information om vad näringslivet har att erbjuda?
IX. Vet ni vilka organisationer som ni kan vända er till för att få kontakt med näringslivet?

- Vet ni vilka organisationer som arbetar med att stärka samarbete mellan Umeås
   näringsliv och Umeåuniversitet (och dess Studenter)

X. Vad anser ni skulle öka efterfrågan att studera på er utbildning?
 - Anser ni att detta gäller för samtliga utbildningar?

XI. Vad anser ni skulle göra er utbildning mer efterfrågad på arbetsmarknaden?
Anser ni att detta gäller för samtliga utbildningar?

XII. Vad anser ni om samarbetet mellan er utbildning och näringslivet?
- Är samarbetet med näringslivet i Umeå?

XIII. Anser ni er ha tillräckligt med arbetslivserfarenhet för att kvalificera för det arbete ni eftersträvar då ni 
är färdiga med era studier?

XIV. Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för ert första jobb?
- Var ser ni er själva om 5 år?

XV. Vad anser ni om Umeås arbetsmarknad i förhållande till övriga delar i Sverige?
XVI. Förutom arbete, vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för eran framtida bostadsort?
XVII.Vad anser ni om lönerna i Umeå jämfört med övriga delar i Sverige?

DEL III

XVIII.Hur förhåller ni er till de marknadsföringsintryck som ni ”utsätts” för på Universitetet?
XIX.  Om ni skulle ha i uppdrag att genomföra en marknadsföringskampanj mot studenter. Hur skulle ni då 

gå tillväga för att nå deras uppmärksamhet?
XX. Vad anser ni om de marknadsföringskanaler som utnyttjas för att nå studenter?

- Vad anser ni fungera bäst?
- Vad anser ni fungera sämst?

XXI.  Läser ni studenttidningarna?
  - vilka

XXII.Läser ni det som skickas till eran student mail?
XXIII. Vilken reklam / marknadsföringskampanj har ni lagt märke till under veckan?
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Bilaga 4. Svar fokusgrupp 1

Fokusgrupp 1

1.Vad anser ni om utbudet av fritidsaktiviteter i Umeå?
-tunnt, beror på vad man vill…. Mycket naturområden, mycket aktiv stad, träna. Stort kulturellt    

utbud jämförd med mindre orter. Fann att det finns gott om

   Tillgodoses era behov & önskemål?
  - utbudet finns, men man får reda på det för sent. Dålig MF!!!!

 2. Hur ser ni på bostadsmöjligheterna i Umeå?

   - skratt, inte speciellt bra. Dyr hyra jämfört med andra studentstäder. Lättare att hitta lgh nu än för      
ett år sedan

     Får ni bo på den plats i Umeå där ni skulle vilja bo?

    - får bo på den plats de vill, bättre utbud nu. Många väldigt nöjda. Korta avstånd mellan vänner, 
matbutiker. Väldigt glada över att ha ett samlat campus. Har bekanta från andra studentorter som 
tycker att Umeå är betydligt bättre än de orter de kommer ifrån. Bra kommunikationsmöjligheter 

med buss och cykel.

     Är bostadspriser skäliga?
 - går bra om man är två. EJ SKÄLIGT. Borde finnas ett övre tak. Tråkigt och dåligt att mer än 

halva bidraget/lån ska gå till hyra.

 3. Anser ni att Umeå satsar på teknologisk utveckling?
     - ja, tack vare att Umeå har så ung befolkning. Tätt med internet.

     Vad anser ni att de gör?
- Tillgodoser våra behov, effektivare internet än exempelvis Skåne. Kul att de satsar på 3D 

bio.  Kortbetalning på bussar bra. 

      Vad skulle de kunna göra bättre?
  - Internet kan utvecklas ännu mer. Fler bankautomater på campus. Måste ta bort kortavgift! 

Väldigt bevikna på den.

  4. Vad anser ni att Umeå bör utveckla för att bli än mer attraktiv stad?
       - Se ovanstående

      Hur ska de gå tillväga?
 
  5. Vad anser ni vara Umeå starkaste egenskaper?
närhet till natur

6. Vad anser ni vara Umeå svagaste egenskaper?
- utbildningarnas samarbete med företag
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7. Vad anser ni om de tidsmässiga möjligheterna att kombinera era studier med arbete?
       

• -Man ska inte behöva arbeta eftersom vi studerar på heltid. Men det skulle vara bra 
om möjligheten finns. ALLA var besvikna över CSN att de har ett tak på hur mycket 
man får tjäna för att inte riskera att bli av med bidraget och lånet. Vissa ansåg sig ha 
tid att jobba nästan 100% men lät bli att jobba över huvudtaget eftersom de inte vill 
riskera att bli av med lån+ bidrag. Och jobbar man heltid på sommaren finns det 
knappt möjlighet att jobba under studierna eftersom man redan under sommaren nått 
sin gräns.

- Anser ni er ha tid att kombinera studierna med att söka arbete?

  - JA

- Ni som söker information, Vilka orter söker ni information på?
  

• -HELA LANDET. Pga ekonomiska krisen kan man inte vara kräsen. Alldeles för hög 
konkurrens i Umeå. Många trivs i Umeå men de anser inte att det finns jobb samt att 
lönerna i Umeå är lägre.

8. Hur går ni tillväga för att söka information om vad näringslivet har att erbjuda?
 
• platsbanken, företagshemsidor, manpower, bemaningsföretag mm. Skolor och 

universitetshemsidor, kontakter, ringer runt till företag, företagsbesök. Mässor, företagsdagar. 
Bra med Umeås arbetsmarknadsdagar. Tycker om när det är företag som visar upp sig i 
Lindellhallen.

• Är man mottaglig är det lätt att ta kontakt med företag.

9. Vet ni vilka organisationer som ni kan vända er till för att få kontakt med näringslivet?

- AMS, (skratt) dock ingen i gruppen som förlitar sig på att de kan tillhandahålla arbeten. 
Vägledare på ENS. 

         Vet ni vilka organisationer som arbetar med att stärka samarbete mellan Umeås
   näringsliv och Umeå universitet (och dess Studenter)?

         - Entydigt NEJ. En sa Silf Competence kanske? 

10. Vad anser ni skulle öka efterfrågan att studera på er utbildning?

11. Anser ni att detta gäller för samtliga utbildningar?

-  Närmare samarbeten med företag. På så vis får andra studenter reda på att man har 
möjlighet 

- att kanske knyta kontakter och företag vet att studenterna har verklighetsförankrad kunskap.
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12. Vad anser ni skulle göra er utbildning mer efterfrågad på arbetsmarknaden?

13. Anser ni att detta gäller för samtliga utbildningar?

- de vill ha samarbete med nliv genom kurserna… ta in företag och låta dem vara med och 
forma kurser. Mer gästföreläsare. Jobba närmare verkligheten!

14. Vad anser ni om samarbetet mellan er utbildning och näringslivet?

- Kunde vara MYCKET bättre, jämfört med Hanken, Handels i Stocholm. Vill ha kurser mer 
anpassade efter vad företag faktist efterfrågar. Det finns i alla fall tendenser. Har haft 
samarbeten med något enstaka umeå företag vilket har varit mycket roligt och givande. Men 
vill ha mycket mycket mer av det. Projektuppbygda kurser. Bättre sturktur på praktik. Mer 
skarpa CASE. 
Mer praktik. De flesta önskade en möjlighet att komma och praktisera eller jobba gratis på 

intressanta företag vid sidan av studierna.

       Är samarbetet med näringslivet i Umeå?

   - mest umeå företag. Förutom om man har grupparbeten och har möjlighet att på eget initativ 
och egna kontakter kan ta del av andra företag.

15. Anser ni er ha tillräckligt med arbetslivserfarenhet för att kvalificera för det arbete ni 
eftersträvar då ni är färdiga med era studier?

-Tycker att det är konstigt att det förutsätts att man ska ha arbetslivserfarenhet då man bara 
studerar och studerar så långt ifrån verklgiehten. Utbildningarna måste bli mer 
yrkesförberedande. 

       Samtliga tycker att ALLA utbildningar ska ha krav på i alla fall ett års arbetslivserfarenhet. Ska 
inte vara möjligt att gå direkt från gymnasiet till högskola. Tycker att kravet skulle leda till 

personligutvecklig samt att man får inskt i hur ett företag fungerar praktiskt.
Tycker att som utbildningen ser uti dagsläget så ställer näringslivet orimliga krav - lång  

arbetslivserfarenhet

16. Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för ert första jobb?
 
         - intressant, relevant till utbildningen.

       Var ser ni er själva om 5 år?

        - på arbetsmarknaden.... (väldigt få svar.)

17. Vad anser ni om Umeås arbetsmarknad i förhållande till övriga delar i Sverige?

- inlandet har sämre utbud, men i större städer är det bättre. Pga att det är en studentstad så är   
det ingen efterfrågan på arbetskraft. Det fylls på av sig själv. Utbildas fler än vad orten kräver.

           De anser även att lönerna efter att man betalt hyror är sämre i Umeå än i större städer så som 
stockholm. Hänvisar till artiklar de läst.
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18. Förutom arbete, vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för eran framtida 
bostadsort?

19. Vad anser ni om lönerna i Umeå jämfört med övriga delar i Sverige?

- Sämre. Har ej jobbat så mycket. Har jobbat lite i umeå. Av det de läst är det dåligt. Låga 
ingångslöner i umeå pga efterfrågan på jobben är så hög. Företagen håller ner lönerna.

Det är bra inom industri, i alla fall före finanskrisen. Industirlönerna var mycket goda.

Flera bryr sig mindre om lön än andra faktorer, de är mer angelägna om att få ett jobb de  trivs med 
och få göra det de utbildat sig till. Därav at de inte lagt ner så mycket energi på at ta reda på 

ingngslöner. De festa ser på löneutvecklign under en 5års period snarare än ingångslön. Dock anser 
alla att lönen blir ett kvitto på hur värd man är om man skulle tvingas eller vilja byta jobb.

Det ekonomiska läget SÄNKER kraven på löner. Nu är man så desperat att man är glad bara man 
får jobb.

20. Hur förhåller ni er till de marknadsföringsintryck som ni ”utsätts” för på Universitetet?

- De man bryr sig om läser man, bryr sig inte om kårinformation, bra grejjer: CV kvällar, 
Företagsluncher, ju närmare examen man kommer desto mer angelägen blir man, 
Aktietävlingar. FYSISKA personer ALLRA bäst. De läste ALLA toalett reklam. 
Gästföreläsningar, reklam på ÖP inför tentamen gav Erns & Young samt gjorde UMINOVA 
sama grej, de delade ut små påsar med frukt och godis och önskade lycka till på tentamen. 
Event MF är mycket uppskattat. 

Krävs det mycket pengar? : nästan alltid, fysiska personer är bäst och det blir dyrt med lön. Toa-
reklam bode vara billigt. Mail utskick billigt men det var väldigt få i gruppen som läste.

21. Om ni skulle ha i uppdrag att genomföra en marknadsföringskampanj mot studenter. 
Hur skulle ni då gå tillväga för att nå deras uppmärksamhet?
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Bilaga 5. Svar fokusgrupp 2

Fokusgrupp 2

1. Vad anser ni om utbudet av fritidsaktiviteter i Umeå?
            -    rätt kasst om man inte vill supa. Hört nått om bowling men inte vet var det är.

- ganska bra om man kommer från en liten ställe, bra kulturellt.
- Om man är från sthlm finns mkt att göra men här om händer nått då går allihopa. 
- Om Umeå Open då går alla dit, men i sthlm typ 50 festivaler då finns mkt att välja 

på. 
- På sommaren försvinner mkt studenter. Borde stanna fler studenter på sommaren. 
- Förra sommaren dog allt, affärerna stängde tidigt. Tråkigt.
- Stan är nära men ändå långt borta för studenter. Iksu-skolan-hem. Stan borde ligga 

närmare. Hade vart bra för kommunen. 
- Man märker skillnaden om man bor i stan. Ångrar inte att bo i stan.
- Förvånad över avståndet till centrum från campus. Avstånd känns längre om det är 

vinter. Stan på en plats- univ. på en annan plats. Alldeles för långt. 
- I uppsala är allting spritt. Här i Umeå är ändå nära. 
- Det som är bra med Umeå är att det är centraliserat – univ. är kompakt. 

Kollektivismkänsla.
- Näringslivet borde tänka på att ha fler affärer närmare campus. Därför de byggde 

universum.

             Tillgodoses era behov och önskemål?
- Finns allt, sport idrott, teater, konserter. Skulle kunna fylla tiden om inte plugga.
- Funkar bra fast bott här i 3 månader bara. 
- Informationen är ganska otillgänglig om vad som händer. Borde finnas 

evenemangskalender. Få info genom klasskompisar , gatlyktor, elskåp. Bättre med en 
sammansatt hemsida med information. Ingen sida där man samlar allt. Vet inte var 
hitta info med utförlig information. 

2. Hur ser ni på bostadsmöjligheterna i Umeå? 
- Hade väldigt tur hade kontakter därför fick förstahandskontrakt i centrum. 
- Trivs bra på Nydala. Funkar ganska bra.
- Stått länge i bostadskö. 
- Om man inte stått länge i bostadskön då får man bottenskrap, eller dyra lägenheter. 

Stått i 3 års kö då får man dåliga, men om typ stått i 10 år då får man fina lägenheter. 
- Får man lägenhet blir man sist i kön igen. Dåligt. 
- Lättare att få lägenhet genom baltikgruppen på tvistevägen. 
- Finns mkt enkelrum men få smålägenheter. 

             Får ni bo på den platsen som ni vill?
- När jag flytta hit fick ingenting. Fick bo i radhus långt bort och vandrarhem. Trivs 

bra på ålidhem nu dock.

             Är bostadspriser skäliga?
- Bostaden är på tok för dyr. Om man jämför var man bor och hur man bor då är det 

extremt dyrt. Ändå så sätts hyran efter bostadens standard. På tok för dyrt om 
nyproducerat, de gamla är låg standart. Känns inte som lägenhet.
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- Ingen ugn och ingen frys det är inte OK. 
- Jämfört med STHLM så är det faktiskt billigt. 4000 för att bo i barack där. Billigt om 

man kommer från Sthlm. 
- Jämfört med privata så är det inte billigt. 
- För det man betalar borde man få lite mer. Få betala extra om man vill ha extra saker 

typ vattenblandaren. 

     3. Anser ni att Umeå satsar på teknologisk utveckling?
Vad är teknologisk utveckling?? Alla
Internetutbyggnaden är bra. Väldigt imponerad över att stoppa in kabeln i 
väggen och det funkar direkt. 
Billigt när Kommunicera öppnade nätet.

      4. Vad bör Umeå utveckla för att bli än mer attraktiv stad?
- Alla tänker...
- Tågnätverket – för lång tid mellan Umeå och Göteborg om man åker tåg. Nästan ett 

måste att ta flyg om man ska nånstans.
- Buss finns också...
- Bygg ett äventyrsbad...
- En multihall..
- Någon sorts motorsportaktivitet bana. Typ såna som finns många i södra sverige. 

Närmaste är jo den som finns i Svall- mitsverigebanan. Inga extrema pengar att gå 
och kolla.

- Vinterturism...åka hundsläde eller skoter utan att behöva äga det.
- Kommun borde tillhandahålla skotrar till studenter. Fara ut och åka skoter.
- Fara ut på Nydala och pimpla. 
- Gokartbana finns vid flyget men är för långt bort. Allt borde ligga nära ålidhem. 

        5. Vad är Umeås starkaste egenskaper?
- Deras nisch. De har något som alla andra studentstäderna inte har. Norrländska,, 

glimten i mörkret kampanj. Blåa stjärnor som lyser, mystiska i norrland, genuina. 
Supertrevliga människor.

- att campus är samlad. Att man kan ta sig utan att gå ut runt hela campus.
- Umeå har blivit en radikal stad. Den stämpeln har försvunnit.
- I Östersund tror man fortfarande att alla är veganer i Umeå osv.
- Tror att många flyttar till Umeå på grund av det. 

        6. Vad är Umeås svagaste egenskaper?
- Allting är spritt men ändå en bit bort. 20 minuter gångsväg. Från där man bor till 

stan 20 minuter. Tar en kvart till skolan. Ganska lång tid. Ingenting är direkt i 
närheten.

- gör för lite att behålla studenterna på sommaren. 
- Mkt med jobb. 25000 studenter söker sommarjobb. Kommun skulle kunna få det gå 

runt på något vänster. Kanske slutar med att man inte far hem och stannar kvar när 
man har gått ut Univ. 

- Långt upp är största svagheten. Långt bort från världen.
- E4 går genom stan är dåligt. Delar på centrumet.

        7. Vad anser ni om de tidsmässiga möjligheterna att kombinera era studier med arbete?  
- ehhhh...Beror på vilken kurs man har. Ibland tight ibland finns mkt tid....
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- På det programmet jag läser är det väldigt jämt så inga problem. Skulle vara lätt att 
planera om jag ville jobba. 

                   
               Vilka av er söker arbete aktivt? 
                  

- Sommarjobb... men inte här i Umeå
- Nej inte aktivt
- Undrar du om det är bara i Umeå?

               Hur går ni tillväga för att söka information?
                  

- På nätet, genom kompisar
- Kontakter då jag söker i Sorsele
- Funkar med kontakter även i Umeå. Svårt att komma som student och gå före. 

Fördel om man bott i Umeå länge och har kontakter.
- Sommarjobbat på samma ställe i Skellefteå i 5 år. Om ge sig in i sökandet i Umeå då 

är det svårare, svårare att engagera sig så pass mkt. Lättare på hemort med kontakter.

8. Hur går ni tillväga för att söka information om vad näringslivet har att erbjuda?

- Rekrytering, studentkonsulting.... Såna...
- Jag är egen företagare utöver studierna, så jag har kontakt med företagen genom det. 

Regionsansvarig för ett nätverk... Finns rotary osv.. Umeå är på alla plan en 
föreningsstad.. Gäller att våga fråga bara. Många har uppfattning om att man inte ska 
fråga vissa saker.... Jag går inte på någon sida – bättre att fråga då slipper man vara 
en i mängden bland 200 CV. Lika lite som studenter vet om hur ta kontakt med 
näringsliv – lika lite vet företagen om hur nå studenter. 

9. Vet ni vilka organisationer som ni kan vända er till för att få kontakt med 
näringlivet? 
    Hoppade över den frågan...

10. Vad anser ni skulle öka efterfrågan att studera på er utbildning?

- Inte så många som vet om min språkkonsultutbildning. Att de som vill studera ska 
komma hit och få besöka universitetet. 

- Jag vet inte inte, jag tror på att UMU ska få höja sin standart, rykte ute i Sverige. Jag 
vet inte hur man ska höja den men jag vet om rankningen som finns i Sverige på 
Univ. Bra att UMU få ge ut civilekonomtiteln. Folk vill ha kvalitativ utbildning

- Den ordningen som finns i Sverige är efter storlek på univ, så ordningen är inte efter 
kvalitet.

- Ledande i växtforskning...Hört att det är bäst i världen på UMU.
- Svårt att locka folk att UMU är bäst på växter...

11. Vad anser ni skulle göra er utbildning mer efterfrågad på arbetsmarknaden?

- Johan & Paul -

73



Listorna på rankningen... Även om de är missvisande så är det många som går 
efter de.
Bra om det fanns mer kontakt mellan univ. och arb. Givare.
Det är bättre statistik med KIU utbildningar.. Men univ. utbildning borde vara 
mer värd men KIU är lättare att få jobb genom. 

12. Vad anser ni om samarbetet mellan er utbildning och näringslivet?
- finns massa arbetsmarknadsdagar... det är bra. Inte vara rädd för att släppa ut 

studenterna.. Om KIU då får man samma jobb med lite mindre ingångslön. Univ. 
måste släppa ut studenter på praktiken. Vi har ingen, det är dåligt. 

- mycket företagscase. Studenter kan hjälpa företag mkt. Mer organiserat genom 
skolan.

- Företagen uppskattar KIU mer. Univ. är en låtsasvärld med teorier som ofta är inte 
applicerbara. Vi får inte fastna i den akademiska världen. Allt fler söker KIU. 

- kiu mest effektiva sättet att tillfredställa arb. Marknaden. Men akademiska världen 
behövs – någon måste jo forska. Om man vill lära sig mkt då ska man komma till 
univ. 

- Har man läst på KY utbildning är det svårt att få styrelsepost
- Andra håller inte med. Beror på personligheten. Är man sugen och arbetsvillig så 

kan KY vara ett bra alternativ. Praktik får man på arbetsplatsen så därför behöver 
inte KY vara så långa så som univ. utbildningar. 

- Vi tror att vi är jätte värdefulla som studenter, men det är vi inte. Vi lever i en bubbla. 
Vi kan massa teorier men det är inte så applicerbart på arbetsplatsen. Om man går 
KY får man praktisera inom branschen i 12 månader- väger tyngre. 

- Måste vara snabbt ute i arbetslivet när man tagit examen annars blir kunskapen 
gammal. 

- Om man går KY så finns det risk att behovet försvinner och man blir uppsagd och då 
står man där med bara den specifika kunskapen. 

- Vi måste bli vana med den riktiga världen och inte världen här på campus. 

13. Anser ni er ha tillräckligt med arb. Livs erfarenhet för att kvalificera för det 
arbete ni eftersträvar då ni är färdigutbildade?
- Det är svårt att uttala sig då man bara läser en kurs... Har inte kollat vad man kan bli 

och så.. Har ingen aning..
- De flesta som läser stat. Vetenskap är bara av rent intresse... bygga vidare på det sen. 
- Vår kurs är inte inriktad på arbetslivet.. Inte ens lärarna tror att vi kan bli det vi 

studerar... Lärare är inte engagerade... Men vill att vi ska forska...
- Kan inte säga hur det fungerar då jag inte varit ute på praktik tidigare.. Men bra med 

praktik... 

14. Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för ert första jobb?
- Att jag får göra något jag har intresse av.. Inte lönen främst. 
- Det är viktigt att få ett jobb där jag får användning av min utbildning. Att det har varit 
givande att plugga. 
- Det ska vara roligt och nytta av utbildningen. 
- Vår generation har inget tålamod. Vill ha högtitel på en gång. 
Var ser ni er själva om 5 år?
- Uti i arbetslivet någonstans. Inom kommunal verksamhet.
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- Frilansar som journalist. 
- Jobbar om 5 år. Slumpen som bestämmer var.
- Tror inte att jag är kvar i Sverige.
- Kanske kvar någonstans i Norrland – gillar Norrland.
- Storstad. 

15. Vad anser ni om Umeås arbetsmarknad i förhållande till övriga delar av 
Sverige?
- Har inte riktigt koll på utbudet, men var man än går så är det studenter som arbetar. 
- Jäkligt många affärer, matvaruaffärer. 

16. Förutom arbete, vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för eran framtida 
bostadsort? 
- Varmt.
- Att det ska vara intressant stad. Man vill ha något nytt i framtiden.
- Umeå är en studentstad. Om man är klar med studier finns inget att vara kvar för. 
- Umeå är en metropol för Norrland. Ungdomar vill flytta hit. 

17. Vad anser ni om lönerna i Umeå jämfört med övriga delar av Sverige?
- Lönerna är generellt lägre, fast boendet är billigare. Finns nog inga yrkesgrupper 

som har högre löner, inga vad jag vet av iaf. 
- Tror man har mer pengar att spendera i Umeå. Starkare köpkraft då man inte behöver 

lika många prylar som i Sthlm. T.ex transport osv. 

18. Hur förhåller ni er till de markn.förings intryck som ni ”utsätts” för på Univ?
- Jätte rörigt...Anslagstavlor är virrvarr. En reklam i taget är bättre. 
- ploppar upp stånd hela tiden. Man läser inte på plancher. 
- har som rutin att stanna till och kolla. Om det är något speciellt då ser man.
- Umeå universitets kalendarium med alla aktiviteter som förgissår på univ. Mkt bra 

sak. Gå ut lite mer med den så att den blir lättare att hitta. Studentnytt är epost 
utskick som är bra men måste anmäla sig till den. 

19. Om ni fick i uppdrag att genomföra markn.föringskampanj mot studenter hur 
skulle ni göra för att få deras uppmärksamhet?
- Gerillamarknadsföring. Sätta upp affischer på natten. 
- Parlinotomtar i sthlm under en natt gillar jag. Sätta upp de, hur många som helst. 

Och sedan kom kampanjen. 
- Gratis luncher funkar bra. Allt som är gratis gillar studenter.
- Sponsra konserter, lunchspelningar. Kulturella aktiviteter. 
- Vill man informera då bra med gratisluncher. 

20. Vad anser ni om de markn.föringskanaler som uttnyttjas för att nå studenter? 
Vilka fungerar bäst/sämst?
- studentblocket. 
- Kuponger... rabatter.
- Information från de som står i Lindellhallen. Fysiska personer. 
- Fysiskkontakt tror jag på. 
- Digitalposter är en bra kanal. Därför att det inte är så rörigt. 
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- Facebookgrupper så som Epuben gör. Den som vill kommunicera måste ha studenter 
i en och samma grupp isåfall. 

- Sms reklam både gillas och ogillas. Pop-up fönster ogillas. 
- Give away är populärt. Så som typ få en kaffe på en mack när man tankar. 
- Måste vara försiktig med direktreklam. Blir less på telefonförsäljare. 
- Irriterade på någon tidning som ringde 10 st samtidigt under en lektion. 

                 21. Läser ni studenttidningar? Vilka? 
                  - Brukar skumma igenom Vertex. 
                  - Vertexdatorn 
                  - Ekbladet
                  - VK
                  - Skummar igenom de flesta men endast snabbt.
                  - Facebook, DN, SVT. 

                22. Läser ni det som skickas till eran studentmail? 
- Kollade min för första gången för 3 dagar sedan. Kollar den inte ofta. Vill att det ska 

skickas till min mail.
- Aldrig fått mail även om jag vidarebefodrat.
- Va tydliga med vidarebefordringsfunktionen.
- Gillar inte Jusek ”spamm”. 

                23. Vilken reklam/marknadsföringskampanj har ni lagt märke till under       
 veckan? 

- Hans Blixt, utrikespolitiska föreningen.
- Socialdemokraternas.
- Restaurangens reklam...Nere på stan. Lobbyn
- ”Vad är diskrimenering?” 
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Bilaga 6. Svar fokusgrupp 3
Fokusgrupp III

DEL I

1. Vad anser ni om utbudet av fritidsaktiviteter i Umeå?

- Gott utbud jämfört med mindre städer. Dåligt jämfört med stora. Stockholm Gbg mm har 

mycket bättre. Dåligt utanför campus. Vet inte var man ska hitta information om vilka 

aktiviteter som finns. Det finns bra med aktiviteter om man håller sig till friskvård. Umeå har 

mycket Natur. UMEÅ MF dåligt vad för friluftsaktiviteter som finns. De var alla intresserade 

och tyckte att det var kul att Umeå var så nära naturen men har ingen aning om hur de ska ta 

del av den.

        Tillgodoses era behov & önskemål?

        - Nej, enbart brett träningsutbud. Dåligt utbud av sport att se på. För dyrt. 

2. Hur ser ni på bostadsmöjligheterna i Umeå?

- Man är inte kräsen som student. Mycket svårt att få tag i lägenheter. Lätt att få studentrum. 

Svårt att få boende om man inte varit ute i god tid. Bostadens kösystem är dåligt för vanliga 

lgh, men bra för studentboende.

        Får ni bo på den plats i Umeå där ni skulle vilja bo?

        - de flesta var nöjda med plats.

        Är priserna för boendet skäligt?

     - Alldeles för dyrt. Boende priserna höjs konstant utan att standarden höjs, samtidigt som CSN 

bidrag+lån ej höjs.  Bostaden skickade inte ens ut info om hyreshöjning vilket var dåligt. 

Stockholm har ganska lika studentpriser

3.Anser ni att Umeå satsar på teknologisk utveckling?

- SMS parkering, kort på bussar, kortbetalning på parkering, Öppnat bredbandsnät man får 

välja operatör själv även om man bor i studentbostad. Känns inte som att Umeå är i framkant 

när det gäller teknologisk utveckling. Vissa städer satsar på att det finns trådlöst internet 

överallt. Klockan i UB blivit symbol för teknologi.

       Dåliga på att informera om vad som görs
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       Vad anser ni att de gör?

       Vad skulle de kunna göra bättre?

      - måste bli bättre på att informera om vad som görs för tekn. Utv. Bygga ut det trådlösa nätet.   

Dålig täckning utanför umeå

4.Vad anser ni att Umeå bör utveckla för att bli än mer attraktiv stad?

- ett bredare kulturutbud. Saknar billigare restauranger frisörer, bättre snabbmatskedjor och         

matbutiker på ålidhem. Bättre och mer butiker på campus i ex. Universum. Med tanke på alla    

studenterna så borde de kunna göra mer aktiviteter mot studenter. Den enda MF man ser är 

krogar mm som har student erbjudanden.

         Hur ska de gå tillväga?

        - satsa på vinteraktiviteter, skoter, skidor, slalom, snowboard… göra heldagar. Inte bara genom 

IKSU. MYCKET dåligt info. Svårt att få reda på någon frilufts info om inte IKSU MF det.

 5. Vad anser ni vara Umeå starkaste egenskaper?

- närheten till natur - dock ligger problemet i att vad som finns och hur man ska ta sig dit får 

man ordna med själv. Härligt student liv, samlat campus, Bra Nisch på staden, bra 

cykelbanor, bra med bussar, mycket avslappnad ostressad stämning. Missar man en buss till 

stan kan man lika gärna gå =)

Bra med botnia banan, om priserna hålls rimliga. Likaså flyget.

         6. Vad anser ni vara Umeå svagaste egenskaper?

        - VÄDRET! Svårt att ta sig runt, väldigt dyrt att flyga till Stockholm, långt till ALLT (utom   

natur), stor merkostnad på ex. Sista minuten, att åka till Gbg är lika dyrt som att åka på 

charter.

7. Vad anser ni om de tidsmässiga möjligheterna att kombinera era studier med arbete?

         - de flesta tyckte att man hade tid med att jobba i alla fall lite. Dock mycket beroende på kurs. 

(Extra jobb, kvällar / Helger) väldigt dåligt utbud dock! Och får man något får man EJ jobba 

med det man utbildar sig till. Mycket bättre läge i ex. Stockholm där det finns möjlighet att 
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jobba med stora företag och kan skaffa sig väsentlig arbetslivserfarenhet under studietiden. 

Och studentlivet är trevligare i Umeå jämfört med Stockholm anser hälften men vi här uppe 

har ett avsevärt mycket sämre bagage och utgångsläge då vi väl är klara. Dåligt samarbete 

med näringslivet. Bra för de studenter som har tid och lust att arbeta eftersom de då får en 

mer naturlig koppling till näringslivet.

Har ej möjlighet att jobba så mycket som de vill pga av CSN gränserna. Svårt att få 

bostadsbidrag. Hårda regler.

7.Anser ni er ha tid att kombinera studierna med att söka arbete?

                      - ja.

            Ni som söker information, Vilka orter söker ni information på?

    - Hela landet, men har inga förhoppningar på Umeå eftersom de anser att utbudet är väldigt 

dåligt.

     8. Hur går ni tillväga för att söka information om vad näringslivet har att erbjuda?

- ringer runt till företag, går in och besöker företagen i person, AMS, företagshemsidor, 

bemanningsföretag, hälften ansåg att företagens sidor var bäst. Uniaden, arbetsmarknadsdagar 

- bra för att få information och göra sig sedd kanske boka in tid för att träffa dem på stan. 

ALLA ansåg att konkurrensen är för hård i Umeå

 9.Vet ni vilka organisationer som ni kan vända er till för att få kontakt med näringslivet?

       - en student sa ENS =) ,  HHUS, Sife, USBE men de visste inte vad de gjorde eller hur de 

skulle kunna ta del av det… AIESEC

            10. Vad anser ni skulle öka efterfrågan att studera på er utbildning?

                   - Anser ni att detta gäller för samtliga utbildningar?

Att marknadsföra den bättre mot andra städer. Skillnad mellan utbildningar. Mycket bra att de pratar 

med gymnasieskolor, bjuder in till student för en dag och dyl. MF på bilddagboken, MSN. En kille 

tyckte att UMU borde marknadsföring med att det är mycket tjejer som pluggar på UNI. Samma 

person la även fram att de tjejer han kände helst hängde i Samhällsvetarhuset eftersom det var mest 

snygga killar där...
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    11. Vad anser ni skulle göra er utbildning mer efterfrågad på arbetsmarknaden?

 MÅSTE förbättra NAMNET! Exempelvis få ett rykte som Hanken eller Handels. Trycka på 

utmärkelser som UMU blivit tilldelade. För att få status: få hit status forskare, satsa på 

uppmärksammad forskning. Svårt med nya utbildningar eftersom de kan ge ett snedvridet intryck 

för arbetsgivare. Lyft fram personer som har studerat på UMU som har lyckats och visa vad de 

gjort…. Lyft fram vad folk från Umeå har kommit på, forskat på… uppfunnit mm. Viktigt att få 

studenterna att bli ambassadörer. De ansåg ALLA att de helst lyssnar på andra studenter hellre än en 

flashig katalog eller folk som marknadsför universitet. ALLA Vill ha en enskild tidning som handlar 

om att Marknadsföra Umeå universitet!  UMU måste bli bättre på att MF mot företag och meddela 

vad som görs och hur kompetenta studenterna är.

 

     12. Vad anser ni om samarbetet mellan er utbildning och näringslivet?

            - Om samarbetet med näringslivet i Umeå?

DÅLIGT. Alldeles för lite praktik. UMU. Är alldeles en för skyddad värld. Att kurserna är med 

skräddarsydda mot näringslivet. Mer företags anpassade. Bra med mer skarpa CASE mot företag 

tex analyser konkurser etc. Prova vara konsulter…. Det finns mycket mycket mer som kan göras. 

Det försöks en del men det görs bara halvdant och blir mer som att skjuta sig själva i foten eftersom 

bilden av oss studenter mot företagen blir väldigt dålig. 

Tillbaka: en av deltagarna la fram att eftersom han var mest ute efter ett relevant jobb så tyckte han 

att ett bra sätt att få ökat samarbete var att erbjuda praktik/ trainee platser som är väldigt 

lågavlönade där företagen och kommunen betalar hälften var. Exempelvis marketing assistent, 

Management trainee… eller något annat som är relevant till utbildningen. Detta skulle vara ett bra 

komplement till studierna och det skulle ge oss studenter bra arbetslivserfarenhet tills dess studierna 

är klara.  UMU måste vara bättre på att förmedla till företagen vilken kompetens och vilka fördelar 

de kan dra av att nyttja studenter. En accepterad lön i hela gruppen var 50kr efter skatt. De ansåg 

alla att det måste finnas ett värde av extra jobbet och om ett sådant program skulle finnas så 

överväger meriterna den höga lönen. Men det måste dock finnas en balans mellan tid och lön och 

erfarenhet. 

13.Anser ni er ha tillräckligt med arbetslivserfarenhet för att kvalificera för det arbete ni 

eftersträvar då ni är färdiga med era studier?
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- 2 sista års studenter ansåg sig vara helt redo. Mycket tack vare praktiken. ALLA VILL ha 

mer verklighets förankrad utbildning. Just pga av att det ställs så höga krav på 

arbetslivserfarenhet.

14.Vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för ert första jobb?

              - Jobba med det man vill och är utbildad till, Hög lön… Viktigast att man trivs på arbetet. 

För att nå dit - främst kontakter….

 15. Vad anser ni om Umeås arbetsmarknad i förhållande till övriga delar i Sverige?

              - Ser ingen möjlighet att pendla och jobba. Finns alltid call-centre jobb… de vill alla ha 

relevant jobb men de fann det mycket svårt att få.

16.Förutom arbete, vad anser ni vara de viktigaste faktorerna för eran framtida bostadsort?

 17.Vad anser ni om lönerna i Umeå jämfört med övriga delar i Sverige?

                - Inom krog och restaurang är lönerna avsevärt mycket högre. - nästan dubbelt så hög lön 

i Stockholm. I klädkedjor är det hyfsat lika.

 18. Hur förhåller ni er till de marknadsföringsintryck som ni ”utsätts” för på Universitetet?

               - vad menas med MF intryck? - alla typer av intryck. DE tyckte alla om då det står Fysiska 

personer och MF i Lindellhallen. Bra med arbetsmarknadsdagar och mässor. På Campus är det 

Roligt med reklam och jippon men på Stan är det bara jobbigt. De tyckte om tälten utanför. Men de 

trodde inte att det betalade sig att stå där och MF.

 19. Om ni skulle ha i uppdrag att genomföra en marknadsföringskampanj mot studenter. Hur 

skulle ni då gå tillväga för att nå deras uppmärksamhet?

- Skys the limit...det är bara fantasin som sätter gränser. Det bästa är att nyttja studenter          och 

WOM. Man lyssnar hellre på sina kompisar. Gratis Luncher, liveband, events, aktiviteter på 

campusområdet, kraftigt subventionerade aktiviteter - tex paintball.

 20.Vad anser ni om de marknadsföringskanaler som utnyttjas för att nå studenter?
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                - Vad anser ni fungera bäst?

 Billigt och coolt…. Intresserar, kul… aktivitet… gratis luncher ex. Är det värt att få gratis mat för 

att lyssna på honom henner i x minuter?  Men sponsrade teatrar, bio, författare - få kraftigt 

subventionerade saker. Viktigt att få bort övervägandet. Få studenterna att bara vilja delta på 

aktiviteten.  Lyssna på ett tal med en författare och få signerade böcker… eller få köpa dem till ett 

förmånligt pris. Se någon teater och samtidigt få någon folder etc. Ellr kort info från ftg etc…. 

Alltid mycket bättre färger och rörelser så att det bryter synmönstret. Bra att stå på campus med 

fysiska personer. De var alla överens om att företag måste ta större nytta av Insparks grupperna - de 

är alla mycket måna om sponsring och det är mycket viktigt för företagen i stan att få upp de nya 

studenternas ögon för vad som finns i stan och att det kanske inte är så dyrt som studenter fått för 

sig. Visa på vilket brett utbud som finns.

- Vad anser ni fungera sämst?

21. Läser ni studenttidningarna?

              - ja bläddrar igenom alla...

              - vilka?

              - vertex, ekbladet, Campus… 

       22. Läser ni det som skickas till eran student mail?

             - ibland, 1 gick in ofta på den och läste, 2 hade vidarebefordrat till sin vanliga mail och lästa 

de som hade intressanta rubriker och innehöll kort och koncis info.  -  Vill att det ska bli lättare att

23. Vilken reklam / marknadsföringskampanj har ni lagt märke till under veckan?

         - Vi, Headhunt,… Vill se mer Renar, vildhundar… natur och vinter prylar. TRIA karriär 

föreläsning… Lunchföreläsning… Umeå open.
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Bilaga 7. Enkät marknadsföringskanaler sammanställd

01. Jag är     Kvinna 62 Man 32 
Markera ditt svar med ett kryss

02. Är du född/uppvuxen i Umeå?    Ja 32  Nej 62

Markera ditt svar med ett kryss     

03. Jag hade bott i Umeå idag även om jag inte hade studerat?  Ja 14 Nej 56 Kanske 24
Markera ditt svar med ett kryss

Här nedan följer ett antal påståenden. Markera med ett kryss i vilken utsträckning du instämmer med dem
     

                                                                                                                Tar helt avstånd        Tar delvis avstånd         Varken eller      Instämmer delvis      Instämmer helt t         
04. Helst stannar jag i Umeå efter avslutade studier  16                           32                        30                      10                          6
05. Det finns företag i Umeå där jag kan tänka mig att arbeta  6                             10                        14                      34                          30
06. Känner till organisationer som arbetar med samverkan 22                           12                        36                      16                          6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07. Jag söker aktivt information om näringslivet i Umeå 28                           26                        16                      16                          0
08. Jag söker aktivt information om näringslivet utanför Umeå 20                           18                        14                      20                          14
09. Jag känner,vid namn, till verksamhetsledare i Umeå 48                           14                        16                      10                          2

Jag anser att nedanstående alternativ är effektiva för att nå ut med information till mig som student:
     
                                                                                                        Vet ej         Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Varken eller       Instämmer delvis      Instämmer helt 

10  Företagsinformation på universitetet        4                   4                             8                          16                      36                         26
11 Kontakter          2                   4                             8                          20                      24                         32
12  Frukostseminarier         6                   4                             12                        22                      36                         14
13  Lunchseminarier          6                   4                             8                          22                      36                         18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14  Företagskvällar          6                   8                             10                        20                      32                         18
15  Arbetsmarknadsdagar         0                   8                             10                        8                        44                         24
16  Studiebesök          4                   8                             4                          16                      30                         32
17  Arbetsplatsförlagd praktik / X-Jobb         0                   4                             6                          4                        20                         60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18  Gästföreläsningar          2                   2                             10                        10                      34                         36
19  Företagsmentor          2                   4                             4                          22                      40                         22
20  Lärare              4                   2                             10                        20                      44                         14
21  Information från vänner         0                   0                             2                          10                      44                         38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22  Företagssamarbete med insparksgrupper 10                  2                            16                         26                      26                         14
23  Att företag är delaktiga i min utbildning  2                    4                            12                         12                      24                         40
24  Verklighetsanknutna Case         4                   2                             4                           12                      28                         44
25  Ringa runt till företag         4                   14                           12                         22                      40                         2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26  Affischer          2                   22                           14                         26                      26                         4
27  Bordspratare          4                   18                           22                         26                      18                         4
28  Toalettreklam          8                   24                           18                         20                      12                         10
29  Flygblad          6                   30                           18                         18                      16                         4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30  Student tidningar          2                   12                           16                         10                      42                         12
31  Studentblocket             4                   18                           20                         22                      22                         8
32  Dagstidningar           6                   6                             16                         18                      26                         22
33  Direktreklam          4                   18                           18                         24                      22                         8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34  Tillställningar på campus / Events         4                   6                             10                         10                      34                         30
35  ”Give Aways”          6                   4                             10                         14                      32                         28
36  Bibliotek             4                   16                           14                         32                      24                         4
37  Radio / Studentradio         12                 28                           14                         24                      14                         2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38  TV reklam          0                   10                           24                         22                      28                        10
39  Digitalposters          4                   16                           16                         30                      24                        4
40  Universitetets TV-skärmar         4                   8                             20                         34                      16                        12
41  Företagshemsidor          2                   10                           14                         34                      22                        12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42  Skol & Universitetshemsidor         2                   10                           16                         24                      34                        8
43  Bemanningsföretag                 10                 10                           12                         22                      34                        4
44  Communities på internet                8                   14                           20                         22                      22                        6
45  MSN reklam          10                 30                           28                         14                      10                        2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46  PopUp fönster på internet         10                 54                           10                         12                      6                          2
47  Gratis lunch             0                   8                             8                           12                      26                        40
48  Gratis teater                 6                   14                           12                         12                      16                        34
49  Rabattkuponger          4                   6                             12                         12                      22                        38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50  Gratis aktiviteter            4                   10                           2                           16                      28                        34
51  Gratis sportevangemang                4                   8                             4                           10                      32                        36
52  Gratisprylar               4                   6                             8                           14                      24                        38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53  Gratis godispåse/frukt innan tentamen     0                    4                            14                         12                      20                        44
54  Gratis Paintball/lazerdome        2                    16                           8                           14                      14                        40
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                            Vet ej      Tar helt avstånd       Tar delvis avstånd     Varken eller        Instämmer delvis      Instämmer helt

 t        
55  Gratis Bio                                                4                    8                              8                          12                      20                        42
56                         Musik evenemang                                   4                    8                              4                          18                      20                        40
57  Gratis Bowling        4                    12                            6                          20                      18                         34

Jag får reda på aktiviteter och händelser i Umeå genom

                                    Tar helt avstånd       Tar delvis avstånd      Varken eller       Instämmer delvis         Instämmer helt    

  t         
58  Vänner & bekanta  0                             0                         24                      66                          4  
59  Lärare   20                           24                       20                      22                          4
60  Radio   38                           14                       20                      18                          4
61  TV reklam   36                           26                       16                      12                          2
62  Affischering på UMU  8                             10                       20                      38                          18
63  Affischer på stan    8                             20                       14                      36                          14
64  Den enskilda aktivitetens hemsida  14                           18                       26                      26                          10
65  Kommunens hemsida  36                           26                       16                      12                          2
66  Turistbyrån   40                           32                       14                      6                            2
67  Fysiska personer som marknadsför på UMU 8                             24                       10                      34                          18

Jag läser eller besöker följande tidningar och hemsidor

Vet ej    Tar helt avstånd       Tar delvis avstånd        Varken eller       Instämmer delvis      Instämmer helt  t         
68  Vertex         4                    30                           8                         12                       26                         14
69  Dn          0                    24                          14                        10                       20                         24
70  Vk          6                    12                          2                          12                       38                         24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71  Di          10                  32                          4                          14                       18                         16
72  SVD          12                  40                          6                          14                       14                         4
73  Teknikmagasinet         12                  52  10 14 2                         2                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74  Ny teknik         8                    58                          8                          14                        2                          2
75  TSURR         12                  58                          8                          12                        2                          0
76  Facebook         4                    10                          0                          4                          22                        52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77  Twitter         18                  54                          6                          6                         4                           2
78  Flickr         16 64  6                          6                         0                           2               
79  apberget          16                  58                          6                          8                         4                           2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80  qruiser         18                  62                          4                          8                         2                           0
81  Lunarstorm         14                  68                          4                          8                         0                           0
82  Resedagboken         10                  26                          12                        16                       24                         6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83  Google         0                    4                            0                          4                         16                         70
84  Yahoo         4                    56                          4                         20                        2                           8
85  Hotmail         0                    10                          4                         6                          10                         64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86  Youtube         0                    8                            4                          8                         34                         40
87  Live.com         6                    58                          2                          14                       10                         4
88  MSN         0                    16                          4                          6                         22                         46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
89  MySpace         8                    64                          6                          8                         6                           0
90  Wordpress         14                  58                          4                          10                       8                           0
91  Blogger         12                  48                          2                          10                       10                         10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92  Blocket         2                    12                          12                         12                      22                         34
93  Aftonbladet         0                    10                          2                           4                        34                         44
94  Wikipedia         2                    12                          4                           10                      32                         34
95  Piratebay         6                    26                          4                           12                      14                         32

 Annat Vad? : ___________________________________________________________________________

Enkäten är en del av vår C-uppsats & era svar behandlas konfidentiellt.
Uppsatsen skrivs på uppdrag åt Umeå näringslivsservice

Paul Kushch & Johan Pillay
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik

Tack för er medverkan
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Bilaga 8. Enkät framtida bostadsort sammanställd

01. Jag är     Kvinna 80 Man 16
Markera ditt svar med ett kryss

02. Är du född/uppvuxen i Umeå?   Ja 10  Nej 86 
Markera ditt svar med ett kryss     

03. Jag hade bott i Umeå idag även om jag inte hade studerat?  Ja 9 Nej 66 Kanske 12
Markera ditt svar med ett kryss

Här nedan följer ett antal påståenden markera med ett kryss i vilken utsträckning du instämmer med dem

                                                                                   Tar helt avstånd      Tar delvis avstånd    Varken eller  Instämmer delvis  Instämmer helt                                                 

        

04. Mina behov av fritidssysslor blir tillgodosedda  2                              8                         8                       42                          36
05. Umeå har ett rikt kulturutbud   4                              6                        14                      50                          22
06. Umeå erbjuder goda möjligheter för shopping  8                             20                       24                      30                          
14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07. Det är lätt att få kännedom om aktuella händelser i Umeå                  14                            28                      40                       14                         0                          
08. Jag får bo på den plats jag önskar  2                             6                        8                         32                          48                                        
09. Jag får bo i den bostadstyp jag önskar  2                             2                        8                         32                          52                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bostadspriserna är skäliga i förhållande till övriga Sverige  4                             10                      22                       30                          26                           
11. Mina bekanta bor i närområdet där jag bor  4                             8                        16                       38                          30
12. Umeå har gott om sommaraktiviteter  8                             22                      58                       4                            0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Jag önskar att det fanns fler butiker närmare Campus 4                            10                       16                       42                          24
14. Fick bra information om Umeås utbud under insparken 10                          14                       34                       28                          8                           
15. Det är lätt att ta reda på vilka friluftsaktiviteter som erbjuds 2                            16                       32                       40                          4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
16. Helst stannar jag i Umeå efter avslutade studier  32                          20                       14                       18                          12                            
17. Arbetsmöjligheterna i Umeå är goda efter avslutade studier 32                          32                       20                       8                            4
18. Det finns företag i Umeå där jag kan tänka mig att arbeta  20                          4                         20                       30                          22                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Jag känner,vid namn, till verksamhetsledare i Umeå  62                          6                         10                       10                          8
20. Företag borde vara mer delaktiga i min utbildning   8                            8                         24                       30                          26
21. Jag känner till organisationer som arbetar med samverkan  30                          14                       32                       12                          8                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Utbildningen är anpassad efter arbetsmarknadens behov 8                            20                       16                       40                          12
23. Utbildningen håller hög nivå och är av relevans för arbetsgivare  0                            12                       16                       52                          16
24. Jag söker aktivt information om näringslivets utbud i Umeå              34                           24                       22                       12                          4                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Jag söker aktivt information om näringslivets utbud utanför Umeå    34                          18                       16                       20                          8
26. Jag får tillräckligt med arbetslivserfarenhet under mina studier          18                          26                       22                       24                          3 
27. I Umeå finns det goda möjligheter till relevanta extra jobb 8                            22                       34                       22                          8                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Kan tänka mig jobba ideellt på relevant företag för att få erfarenhet  4                            16                       14                       40                          22
29. Kan tänka mig jobba lågavlönat på relevant företag för att få erfar. 6                            24                       10                       26                          30
30. Umeå har goda arbetsmöjligheter i förhållande till övriga Sverige 14                          22                       50                       6                            4                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Min utbildning håller hög standard i förhållande till övriga Sverige 2                            12                       36                       26                          20                           
32. UMU håller hög standard i förhållande till övriga Sverige 0                            8                         32                       30                          26
33. Jag anser att Umeå stad satsar på teknologisk utveckling 2                            10                       64                       10                          6                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bästa metoden att öka statusen på min utbildning är att...

                                                                              Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken eller             Instämmer delvis       

Instämmer helt         
34. Informera om vad UMU alumner har lyckats åstadkomma 4                            4                         36                       34                          16
35. Hela UMU måste höja standarden på utbildningarna 0                            10                       36                       44                          4
36. Ta in fler gästföreläsare   0                            0                         18                       50                          28
37. Ha mer arbetsplatsförlagd praktik  0                            4                         12                       26                          54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Mer skarpa (verklighetsanknutna) Case  0                            6                         24                       32                          32
39. Anpassa utbildningarna efter arbetsmarknadens behov 0                            2                         20                       34                          40
40. Att utbildningen lär ut mer praktiskt applicerbar kunskap 0                            2                         22                       28                          42

Bästa metoden att öka statusen på UMU är att...                                Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken eller             Instämmer delvis       
Instämmer helt

          
42. Att ha ett samlat Campus   0                            8                         32                       34                          22
43. Goda bostadsmöjligheter nära Campus  0                            2                         34                       34                          26
44. Låta företag vara delaktiga i utformningen av kurser/program 6                            8                         22                       24                          36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Anordna fler öppna gästföreläsningar  0                            0                         12                       44                          40
46. Lyfta fram utmärkelser som UMU har fått  2                            4                         24                       36                          30
47. UMU bör anställa fler renommerade forskare  0                            6                         44                       30                          14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Att få studenterna att se sig själva som ambassadörer för UMU 0                            6                         32                       36                          22
49. Att UMU upplyser företagen vad deras utbildningar innebär 0                             4                        20                       34                          38
50. Att inrätta fler arbetsmarknadsdagar  4                             2                        28                       36                          26
51. Att samtliga utbildningar borde ha KRAV på abretslivserfarenhet 26                           10                      14                       18                          28
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Jag som student tror att det finns följande hinder för en effektiv samverkan mellan Umeå universitet och näringslivet

                Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken eller             Instämmer delvis       

Instämmer helt

                
53. Skillnad i arbetssätt   0                             6                        44                       40                          6
54.  Företagen vet ej vad Utbildningarna innebär  2                             10                      36                       28                          20
55.  UMU Vet ej vad näringslivet efterfrågar 2                             8                        48                       36                          2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Bägge parter anser sig ej ha tid  2                             6                        54                       28                          4
57.  Finns inte tillräckligt med finansiering 2                             2                        36                       42                          12
58.  Jag ser inga hinder  14                           12                      52                       6                            4

  
Jag lär mig bäst om det lokala näringslivet i Umeå genom följande

                                                  Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken eller             Instämmer delvis       Instämmer helt  t         
59. Morgonpasset på REX  50                           6                        32                        8                            0
60. Arbetsmarknadsdagar  18                           4                        24                        44                          6
61. Frukostseminarier  30                           14                      30                        16                          6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. Lunchseminarier   28                           10                      30                        20                          8
63. Frukostklubben   34                            8                       30                        16                          8
64. Direktreklam   28                            8                       30                        26                          4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65. Internet   2                              4                       12                        50                          28
66. Tidningar   0                              8                       14                        52                          22
67. Studiebesök   14                           10                      10                        32                          26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68. Företagskvällar   28                           6                        40                        16                          6
69. Företagsmentor   28                           8                        36                        16                          8
70. Praktik / X-Jobb   16                          10                       8                          24                          38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70. Gästföreläsningar   12                          8                         6                          40                          30
71. Genom kompisar   2                            8                         14                        36                          36
72. Ringa runt till företag  34                          8                         32                        20                          2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73. Tidigare arbetsplatser  20                          6                         24                        26                          20
74. Bemanningsföretag  22                          12                       36                        20                          6
75. Företagshemsidor   20                          4                         28                        34                          10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76. Arbetsförmedlingen  28                          10                       36                        14                          8
77. Skol & Universitetshemsidor  8                            6                         32                        36                          14
78. Företagsmonter på universitetet   24                          8                         32                        26                          6
79. Samarbeten med insparksgrupper  28                          6                         38                        18                          6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Förutom arbete vilka är de viktigaste faktorerna för er framtida bostadsort?

                                                                                                               Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken eller             Instämmer delvis       Instämmer 

helt        t         
80.  Intressant stad   2                            2                         6                          48                          38
81.  Närhet till familj/vänner  0                            4                         14                        32                          46
82.  Klimat   2                            10                       28                        24                          30
83. Närhet till natur   6                            6                         24                        26                          34
84. Närhet till vatten   4                            2                         20                        30                          40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85.  Goda förbindelser med övriga världen 2                            4                         14                        24                          52
86.  Goda förbindelser med övriga Sverige 2                            0                          6                         22                          66
87.  God infrastruktur   0                            4                         10                        40                          42
88.  Närhet till skola/dagis  4                            8                         34                        32                          18
89.  Shopping   4                            8                         22                        30                          30
90.  Rikt kulturutbud   4                            4                         18                        36                          32

- Paul Kushch & Johan Pillay -
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik

Enkäten är en del av vår C-uppsats & era svar behandlas konfidentiellt.
Uppsatsen skrivs på uppdrag åt Umeå näringslivsservice

Tack för er medverkan
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Umeå C presentkort. Det present kort vi blev sponsrade av Umeås marknadschef Anna Olofsson vid Umeå 
näringslivsservice. Vilket användes som incitament till deltagande vid vår empiriinsamling. bladet visar hur presentkortet 

såg ut samt i vilka butiker i Umeå kortet är giltigt.

Butiker
Aircall

Akademibokhandeln
Almia

Ankis Tyg & Sy
Bianco Footware

Bigaro
Bik Bok

Body Shop
Bokia Åkerbloms
Boutique Annika

Catwalk
Chokladbutiken

Clas Ohlson
Coffehouse Umeå
Comfort Möbler

Corestore
Dahlgrens Ur & Optik

Din Bok
Dixi

Djurmagasinet
DNA

Dressman
ECCO Shop & Co.

Elkedjan
Esprit

Expert City
Face Hudstudio

Fantasia
Flash

Frukthörnan
Gallerix
GAME

Gina Tricot
Grandir
Gregers

Guldsmedjan
Handelsgården

Harrys
Helektron

Hemslöjden
Hemtex

Husqvarna
Hälsokraft

Indah Import
Indiska
Ingrids

Inspiration
JC

Kahls The & Kaffeh.
Kem Man

Kicks

Kjell & Co.
Kjellins Guld

Lagerhaus
Lekbiten

Life
Lilla Mirakel
Lås & Järn
Låssmeden

Magasin du Nord
Makeup Store

Megazone
Mias Lustgård

Mique
MQ

Myrrah
Nefertiti Hudvårdcen.

Nicole
Ofelia

Optique
Pagelle

Paraffine
Ljushuset
Pearlchain

Pentik
Pilgrim

Popshop & Co.
Presenta

Presspoint
Prova
Resia

Rut mfl.
Sagolika Ting

Sandbergs
Ljusexperten

Sandbers pappershandel
Shanta

Sko centrum
Skopunkten

Specsavers Optic
Telia Butiken

Thornbergs Modehus
Triumph

Turistbyrån
Twilfit
UPAB

Ur & Penn
Utebutiken

Wilma
Väskan
Åhlens

Öhrlings Optik

Restaurang/Pub
TC (Teater Caféet) 

Invito
Mias Grill

Kafé Station
Mekka
Harrys

O´learys
Schmäck

Tapas
Frasses

Bibliotekscaféet
Ica Gourmet

Kaféer
NK

 Mekka
Kafé Station

Finas Hembageri
Coffehouse Umeå
Chokladbutiken
Bibliotekscaféet

Ica Gourmet
Kahls The & Kaffeh.

Umeå C presentkortet kan nyttjas på följande butiker, restauranger, fik, pubar mm
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