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SAMMANFATTNING 

 
Båda författarna till denna studie har varit engagerade i Handelshögskolan vid Umeå 

Universitets studentförening (HHUS) och har tack detta upptäckt brister och problem inom 

föreningen. Trycket att engagera sig i HHUS är i jämförelse med andra ekonomföreningar 

runt om i landet väldigt lågt. Detta fick oss att fundera på varför så är fallet. Av egen 

erfarenhet vet vi att kommunikationen mellan föreningen och dess medlemmar inte fungerar 

optimalt. Kommunikations i sig är nödvändig för att skapa motivation hos studenterna och för 

att motivationen ska vara hög gäller det att studenterna upplever bra kvalitet på 

engagemanget.  

 

Syftet med studien är att kartlägga vilka informationskanaler och motivationsfaktorer som 

påverkar studenter som är medlemmar i HHUS att engagera sig eller inte. Genom att påvisa 

och förklara eventuella brister vill vi med studien visa hur dessa brister påverkar 

engagemanget inom HHUS. Vid genomförandet av denna studie har vi använt oss av teorier 

inom kommunikation, motivation och tjänstekvalitet.  

 

Studien har bedrivits på ett objektivt sätt med en positivistisk inställning. Via en deduktiv 

forskningsansats med inslag av induktion har vi utgått från teorier inom ovan nämnda 

områden som berör vårt problem. Utifrån dessa teorier har vi skapat en enkät som vi 

distribuerat till samtliga HHUS Facebookmedlemmar där 113 av dessa genomförde enkäten. 

Utifrån den insamlade data vi fått in via får enkätundersökning har vi analyserad detta med 

hjälp av SPSS.  

 

Vår studie visar att de kommunikationskanaler som fungerar sämst för HHUS är 

plasmaskärmen tätt följt av hemsidan. Bäst fungerar kanalerna Facebook och via vänner. 

Således upptäcktes brister inom kommunikationen mellan HHUS och deras medlemmar 

vilket påverkar förmågan att motivera studenterna. Vad som motiverar studenter att engagera 

sig visar sig vara både att utvecklas personligen men även för att spetsa sin CV. Den största 

förklaringen till att studenter väljer att inte engagera sig är för att de uppfattar arbetsmiljön 

inom HHUS som dålig.  

 

Slutligen har vi även undersökt hur kvaliteten på tjänsten, engagemanget, HHUS levererar. 

Genom att använda oss av en gapanalys undersökte vi om det fanns eventuella brister i 

tjänsten. Där har det framgått att HHUS inte riktigt vet vad studenter vill engagera sig i och 

till följd av detta är de även dåliga på att anpassa sin poster efter studenters preferenser. I 

övrigt uppfattas kvaliteten inom HHUS som bra. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

Avsikten med denna studie är att reda ut vilka motivationsfaktorer samt informationskanaler 

som påverkar ett eventuellt engagemang i HHUS. Vi kommer därför i detta kapitel att ge 

läsaren en överblick i ämnet. Därefter kommer en diskussion om den identifierade 

problembakgrunden diskuteras för att sedan leda till vår problemformulering. Slutligen 

avslutas kapitlet med en presentation av syftet med studien.   

1.1 Introduktion 

Båda författarna till denna uppsats har tidigare erfarenheter från engagemang i 

Handelshögskolan i Umeås Studentförening (HHUS) och är av uppfattningen att aktiviteter 

vid sidan av studierna är ett gott komplement till betygen från universitetet. Utifrån våra 

erfarenheter inom HHUS är vi väl medvetna om organisationens dagliga verksamhet och 

rutiner. Vi har därför valt att, genom denna studie, fördjupa oss i vad det är som gör att 

studenter väljer att engagera sig i HHUS. Detta eftersom vi är väl medvetna om att antalet 

sökande till de olika posterna är förvånansvärt lågt i jämförelse med andra 

ekonomiutbildningar i Sverige. Idag kan vi också se att mycket av den information som 

skickas ut från HHUS är information som vi inte läser. Vi är av uppfattningen att mycket av 

informationen från HHUS försvinner i informationsbruset. Tanken med denna studie är att 

utreda vad det är som får de aktiva att engagera sig samt att förklara varför studenter väljer att 

inte engagera sig. Utifrån detta kommer vi även att ge HHUS vissa rekommendationer för att 

öka engagemanget inom föreningen.   

 

1.2 Problembakgrund 

Att studera vidare är idag vanligare än någonsin tidigare vilket leder till att konkurrensen på 

arbetsmarknaden har ökat markant. Tidigare klarade man sig på sin gymnasieutbildning för 

att få jobb men idag är läget annorlunda.  Allt fler väljer att studera vidare efter gymnasiet och 

enligt statistik från Verket för högskoleservice var det fler antagna till högskoleutbildningar 

än någonsin tidigare för hösten 2010. Det efterlängtade antagningsbeskedet skickades ut till 

270,000 blivande studenter som blev antagna till hösten 2010 års utbildningar vilket var en 

ökning från tidigare rekordår, 2009, med tre procent. (VHS, 2011) 
 

En av de vanligaste och mest populära universitetsutbildningarna i Sverige är 

ekonomiutbildningen och i takt med att universitet och högskolor vuxit sig större de senaste 

tio åren har även ekonomiutbildningarna i landet ökat kraftig.  Med stöd av prognoser från 

studera.nu kommer det läsåret 2012/2013 att utexamineras över 6000 ekonomistudenter 

årligen. Enligt arbetsgivarna råder det sedan flera år tillbaka god tillgång på nyexaminerade 

studenter och även om behovet kommer att öka bland ekonomer i framtiden kommer antalet 

examinerade ekonomer öka ännu mer. (Studera, 2011) Det innebär att en utbildning inte 
längre är en garanti för ett jobb utan det krävs ytterligare meriter för att sticka ut från 

mängden.  

 

Enligt rapporten ”Jakten på anställningsbarhet” gjord av TCO, SFS och Lärarförbundet från 

2007 värderas engagemang vid sidan av studierna högre än höga betyg av arbetsgivarna. 

Nästan 60 % av arbetsgivarna ser engagemang vid sidan av studierna som en värdefull merit. 

Studier utomlands var något som för 20 år sedan sågs som mycket meriterande men som 44 

% av arbetsgivarna idag tycker varken är viktigt eller oviktigt och knappt någon ser det som 

mycket meriterande. (Nordh, Preisz och Rosengren, 2007, s. 5-7) Det visar att kravet på 
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meriter och erfarenheter ökar i takt med att antal studerande ökar. Något som var meriterande 

för 20 år sedan ses som standard idag. Det krävs nya sätt att sticka ut och uppfattas som unik.  

 

Trots detta är det förvånansvärt få som väljer att kandidera till poster inom HHUS styrelse 

och ledning. Detta gör att arrangemangen HHUS anordnar också ofta har svårt att locka 

studenterna. Ett av HHUS huvudsyften är att vara en länk mellan studenterna och näringslivet 

och om inte den negativa trenden att engagera sig i HHUS ändra finns risken att studenterna 

förlorar ovärderliga konakter med företag. (HHUS, 2011) 
 

1.3 Problemdiskussion  

Trycket för att engagera sig inom HHUS är väldigt lågt i förhållande till andra 

ekonomiutbildningar i landet. HHUS har under de senaste åren haft som målsättning att ha 

minst två sökande till varje post inom styrelse och ledningen när det är val men inte lyckats 

uppnå dessa siffror. Allt för ofta är det endast en sökande till de olika posterna och inte alltför 

sällan är tvingas vissa poster att lämnas vakanta då ingen är intresserad att söka. Utav egen 

erfarenhet samt samtal med andra inom HHUS styrelse vet vi att situationen på många andra 

ekonomiföreningar i Sverige är helt annorlunda. Vid Uppsala universitet utlystes fem tjänster 

som företagsvärd vid deras arbetsmarknadsdag och 45 personer sökte dessa tjänster, alltså nio 

sökande per tjänst. Motsvarande siffror vid Umeå universitet är knappt två sökande per tjänst 

som företagsvärd. Ett annat exempel är ekonomiföreningen vid Linneuniversitetet i Växjö där 

de utlystes elva platser till deras styrelse och varje post hade minst tre sökande. (Ludwig 

Sikström, ordförande HHUS 2010/2011)  

 

Ovanstående diskussion har fått oss att reagera och fundera över varför trycket att engagera 

sig inom HHUS är så pass lågt i jämförelse med andra ekonomiföreningar. Då vi båda har 

erfarenhet från engagemang inom både styrelse och ledning inom HHUS har vi själva 

upptäckt vissa brister som kan ligga till grund för den bristfälliga motivationen att engagera 

sig i HHUS.  

 

För att studenter överhuvudtaget ska överväga att aktivera sig inom HHUS gäller det att de får 

ta del av information om föreningen, varför man ska engagera sig och hur det går till vilket 

bygger på hur informationen kommuniceras till studenterna. Idag använder sig HHUS av flera 

olika kanaler för att nå ut till studenterna. De lägger upp information på deras plasmaskärm, 

deras hemsida, i föreningens egen tidning Ekbladet och skickar meddelanden på Facebook. 

Av egna erfarenheter vet vi att det finns brister i kommunikationen från HHUS. 

Kommunikation är nödvändig för att skapa motivation inom vilken organisation som helst. 

Genom tydliga arbetsbeskrivningar och bra feedback skapar kommunikation högre 

motivation. (Kaufmann och Kaufmann, 2009, s. 403) Tillsammans med nyss nämnda fakta 

samt med vår egen erfarenhet inom HHUS upplever vi att det finns brister i kommunikationen 

mellan HHUS och dess medlemmar. Vilket kan vara en orsak till det låga deltagandet inom 

föreningen.  

 

Till att börja med måste vi redogöra för vad kommunikation är och vilken funktion det fyller. 

Enkelt förklarat uppstår kommunikation när en sändare skickar ett budskap till en mottagare. 

Med buskapet vill avsändaren framkalla en reaktion hos mottagaren som utmynnar till en 

respons hos mottagaren i form av feedback till den ursprunglige avsändaren. För att 

kommunikation ska anses som lyckad gäller det att sändarens budskap uppfattas korrekt av 

mottagaren. Kommunikationsprocessen är fulländad när denna kedja är slutförd. (Rogers, 

1976, s. 11) Processen kan verka enkel i sin utformning men faktum är att det ofta 
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förekommer brister. Det finns många störningar som kan hindra kommunikationsprocessen. 

(Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 413) En annan faktor som vi tror är viktig för att öka 

engagemanget i föreningen är att studenterna känner sig motiverade att engagera sig inom 

HHUS. 

 

När väl studenten mottagit informationen måste denne uppleva en egen vinning av 

engagemanget och känna sig motiverad att delta. Nationalencyklopedin (2011) definierar 

motivation som faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

(NE, 2011) Motivation har genomgående varit en viktig komponent i människans utveckling. 
Från grunden att uppfylla de dagliga behoven i form av att skaffa förnödenheter till att idag 

kunna likställas med personlig utveckling och karriärmöjligheter. (Bloisi et al., 2007, s. 204) 

Motivationen tenderar att vara starkare desto större den egna vinningen är för personen i 

fråga.  För att studenter ska engagera sig inom HHUS måste det finns tillräckligt med 

incitament för dem att delta. Motivationens omfattning beror på hur attraktiv belöningen är 

och hur troligt det är att den kommer en till handa. (Marshall et al. 1998, s. 141) Motiven till 

att vara aktiv inom HHUS ses inte som tillräckliga för tillräckligt många studenter vilket leder 

till den låga vilja att delta. För att studenterna ska nå en hög motivation att engagera sig i 

HHUS gäller det att tjänsten HHUS levererar till studenterna, alltså engagemanget, måste 

hålla hög kvalitet.  

 

Utifrån ovanstående diskussioner vill vi undersöka om orsaken till det låga engagemanget 

inom HHUS beror på deras sätt att kommunicera samt motiveras sina medlemmar. Avsikten 

med vår studie är att undersöka dessa problem närmare samt komma fram med förslag till 

åtgärder. Mot denna bakgrund kan vi således fastställa vår problemformulering. 

1.4 Problemformulering 

Vilka motivationsfaktorer och informationskanaler påverkar huruvida studenter väljer att 

engagera sig i HHUS eller inte? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vad det är som påverkar studenter som är medlemmar i 

HHUS Facebookgrupp att engagera sig i HHUS eller inte. Genom att påvisa och förklara 

eventuella brister vill vi med studien visa hur dessa brister påverkar engagemanget inom 

HHUS. Vid påvisade av eventuella brister kommer vi även ge förslag på åtgärder vi anser 

HHUS bör vidta. För att genomföra denna studie kommer vi använda oss av teorier inom 

motivation, kommunikation och tjänstekvalitet.  

 

1.6 Definitioner 

Vi kommer i denna uppsats att definiera studenter som är eller varit aktiva inom HHUS 

ledning eller styrelse som aktiva. För att få ett intyg på att studenten varit aktiv i föreningen 

krävs ett engagemang i styrelsen eller ledningen. Vidare kommer vi att definiera resterande 

studenter som inte aktiva.  
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KAPITEL 2. TEORETISK METOD 

I denna del av uppsatsen redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter för att ge läsaren en 

bättre förståelse i hur vi har tänkt och lagt upp studien. Syftet med detta kapitel är att ge 

läsaren möjlighet att sätta sig in i hur vi gått tillväga och vilka utgångspunkter vi använt oss 

av. På så sätt kan läsaren själv bedöma huruvida vi på ett korrekt sätt förhållit oss till 

studiens problemformulering och syfte.  Kapitlet inleds med att vi delger för förförståelse 

samt hur denna eventuellt kunnat påverka studien. Därefter redogör vi för vårt vetenskapliga 

förhållningssätt, verklighetssyn och forskningsansats. För att slutligen delge perspektivet vi 

utgått från i studien och allra sist förklara vi valet av sekundärkällor och teorier samt ge vår 

syn på kritiken mot källorna.  

2.1 Förförståelse 

Vid födseln är alla människor helt neutrala men allteftersom livet fortlöper påverkas vi av 

händelser runtomkring oss. Erfarenheter, social bakgrund, utbildning och dylikt påverkar alla 

människors förförståelse. Trots detta vill vi givetvis ha en objektiv inställning till vår studie 

men vi är medvetna om att det inte är möjligt att vara helt objektiv. Vår förförståelse påverkar 

utformningen av studien samt hur vi ser på resultatet. Genom att delge vår förförståelse vill vi 

ge läsaren möjlighet att själv avgöra om våra tidigare erfarenheter eventuellt påverkat studien. 

Vår strävan och ambition är dock att genomföra en objektiv studie. För att lyckas med detta 

måste vi som författare kritiskt granska både insamlad data samt vår användning av befintliga 

teorier. (Johansson Lindfors, 1993, s. 25) 

 

I nuläget studerar vi som författare sjätte terminen på civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi har under vår studietid läst företagsekonomi på 

A-, B- och C-nivå vilket har gett oss den kunskap vi har idag. Genom att vi läst kurser inom 

marknadsföring, organisation och ledarskap samt management har vi en förförståelse inom 

dessa ämnen. Detta har underlättat för oss i genomförandet av studien då vi var väl insatta i 

ämnen inom kommunikation, motivation och tjänstekvalitet.  

 

Reinhard har läst Service marketing C vilket har gett honom en större inblick i 

marknadsföringstekniker inom tjänstesektorn. Vidare har han även varit engagerad inom 

HHUS som vice ordförande, vice sportmästare och arbetat på E-puben. Orsaken till att 

Reinhard valde att engagera sig inom HHUS var att han såg det som en bra merit på sitt CV 

som får honom att sticka ut från mängden.  

 

Sjöberg har varit sportmästare, delaktig i informationsutskottet (idag 

marknadsföringsutskottet) samt arbetat flera terminer på E-puben. Sjöberg valde att arbeta 

ideellt på E-puben och i informationsutskottet för många av hans vänner gjorde så. När han 

senare valde att bli sportmästare berodde detta på hans överväldigande intresse för sportliga 

aktiviteter men såg det även som en mycket bra merit och lärorik erfarenhet.  

 

Vi har, i och med vårt engagemang inom HHUS under flera terminer, skaffat oss en mycket 

god inblick i hur organisationen fungerar samt dess dagliga verksamhet. Detta gör att vi båda 

anser att det finns en hel del brister inom föreningen som påverkar engagemanget.  

 

Den teoretiska kunskap vi har inom motivation, kommunikation och tjänstekvalitet anser vi 

har underlättat vår förståelse för den teoretiska referensram studien bygger på. Våra teoretiska 
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kunskaper har även gett oss en allmän förståelse för motivations- och informationsteorier 

vilket underlättat vår tillämpning av teorierna.  

 

Vilka teorier som används i studien har också påverkats av vår förförståelse inom 

företagsekonomiska ämnen. Eftersom dessa teorier legat till grund för studien har de givetvis 

påverkat utgången av studien. Hade andra teorier används hade resultatet möjligen blivit 

annorlunda. Utifrån våra egna erfarenheter inom HHUS ser vi teorier inom motivation, 

kommunikation och tjänstekvalitet som de grundläggande för att förklara vårt problem. Vi är 

medvetna om att andra teorier också kan bidra till att svara på problemet men det lämnar vi 

till vidare forskning.  

 

Genom vårt tidigare engagemang inom HHUS har vi, som nämnts ovan, mycket god inblick i 

föreningen. Utifrån de teorier vi kommer att tillämpa vill vi förklara vad som påverkar 

engagemanget i HHUS. Vår tidigare relation till studentföreningen anser vi inte ha påverkat 

vår syn på problemet eller fakta utan snarare underlättat vårt arbete i och med vår goda 

kunskap om organisationen. Våra tidigare erfarenheter har även underlättat för oss att påvisa 

brister och utifrån detta använda teorier för att förklara vårt problem. Exempelvis har vi 

genom våra erfarenheter enkelt kunnat samla information om HHUS och sätta oss in i 

verksamheten. Trots våra tidigare kopplingar till organisationen har vi inte försökt försköna 

eller förringa resultatet, analysen eller slutsatsen. Problemet har istället angripits helt 

förutsättningslöst utan förutfattade meningar om vad resultatet skulle visa.  

 

Trots den förförståelse och dess effekter som vi presenterat ovan har vi försökt inta en så 

neutral inställning som möjligt. Faktum kvarstår dock att den förkunskap vi har samt våra 

erfarenheter om HHUS kan ha bidragit till en viss subjektivitet som vi inte kan bortse ifrån. 

Johansson Lindfors menar dock att en studie är objektiv om datainsamlingen görs på samma 

sätt av andra forskare och uppnår samma resultat. (Johansson Lindfors, 1993, s. 116) Genom 

att delge vår förförståelse vill vi ge läsaren möjlighet att själva bedöma vår objektivitet i 

studien.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vilken kunskapssyn forskare har påverkar vilken verklighets- och vetbarhetsuppfattning 

denna har. Beroende på vilken kunskapssyn en forskare har påverkat det utformningen och 

genomförandet av studien samt hur verkligheten studeras. De två mest framstående 

kunskapsteorierna är hermeneutik och positivism. (Johansson Lindfors, 1993 s. 10) Nedan ska 

vi resonera kring båda synsätten och sedan motivera vilket som är lämpligast för vår studie.  

 

Inom samhällsvetenskapen ses människan som aktiv där människor agerar och skapar sin 

egen verklighet. Intresset ligger i att förstå verkligheten samt hur handlingar skapas av sociala 

sammanhang. Hermeneutiken handlar om att tolka människans beteende för att på så vis 

förstå dess verklighetsuppfattning. (Hartman, 2004, s. 106-107) Beroende på hur 

frågeställningen formuleras påverkar studiens synsätt. (Bryman och Bell, 2005, s. 52) En 

studie med ett syfte att analysera och tolka ett givet problem har ofta ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Den frågeställning vi har är således inte hermeneutisk eftersom vår studie 

syftar till att förklara och kartlägga vilka faktorer som påverkar engagemanget inom HHUS. 

 

Vilka motivationsfaktorer och informationskanaler påverkar huruvida studenter väljer att 

engagera sig i HHUS eller inte? Studiens frågeställning och syfte passar väl in på det som 

kännetecknar positivismen eftersom vi vill förklara vilka motivationsfaktorer och 

informationskanaler som påverkar studenters engagemang inom HHUS. Positivismen 
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kommer således vara vår kunskapsteoretiska ställning. Detta kommer att återspeglas i studien 

då vi med hjälp av vetenskapliga teorier kommer att samla in data om verkligheten och 

försöka förklara och kartlägga studenters åsikter om varför de engagerar sin i HHUS eller 

inte. Inom positivismen används naturvetenskapliga metoder för att rättvist beskriva och 

förklara olika företeelsers ursprung. Forskning med positivistisk grund söker alltid ett orsak-

verkan samband. (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 39) Kunskap kan bekräftas med fakta genom 

att den testas empiriskt vilket är kravet för att kunna kallas riktig kunskap enligt positivismen. 

Inom positivismen ska all kunskap och vetenskap vara opartisk och värderingsfri, det vill säga 

att vi i vår studie kommer skilja på vad som är fakta och vad som är värderingar. (Bryman och 

Bell, 2005, s. 26-27) 

2.3 Forskningsansats 

Med stöd av teorier inom motivation, kommunikation och tjänstekvalitet är tanken med 

studien att ta reda på vad det är som påverkar engagemanget i HHUS. Beroende på vilket 

angreppssätt forskare använder i sina vetenskapliga studier skiljer sig förhållandet mellan 

teori och empiri. I denna studie kommer vi använda oss av befintliga teorier som 

utgångspunkt för att undersöka vårt problem och utifrån empirin dra slutsatser. Eftersom vår 

forskningsansats bygger på redan befintliga teorier för att förklara ett beteende kommer vi ha 

en deduktiv ansats om än med inslag av induktion. Ofta är deduktiva studier sammankopplade 

med hypotestest där en påstående testas för att se om hypotesen stämmer eller kan förkastas. 

Vi kommer dock inte att genomföra ett hypotestest gällande vad som engagerar studenter att 

involvera sig i HHUS. Istället skapar vi en frågeställning gällande motivationsfaktorer och 

informationskanaler som påverkar engagemanget inom HHUS och utifrån befintliga teorier 

förklarar vi verkligheten. (Bryman och Bell, 2005 s. 23-26)  

 

I vår studie vill vi undersöka vilka motivationsfaktorer och informationskanaler som påverkar 

studenter vid Handelshögskolan vid Umeå universitet att engagera sig i HHUS eller inte. För 

att ta reda på detta kommer vi genomföra en surveyundersökning på studenter som är 

medlemmar i HHUS Facebookgrupp. Genom att använda oss av en surveyundersökning kan 

vi undersöka flera olika gruppers åsikter, så som ålder, kön, programtillhörighet och aktivt 

engagemang eller inte. I vår studie är vi intresserade av vad olika studenter tycker om hur 

HHUS kommunicerar med dem, vad som motiverar dem att delta eller ej samt hur de 

upplever kvaliteten på servicen HHUS erbjuder. Därför vill vi ta reda på variationen av dessa 

faktorer hos studenterna. Genom att göra en surveyundersökning har vi också möjligheten att 

jämföra olika variabler med varandra och påvisa eventuella skillnader och likheter. (Bryman 

& Bell, 2011, s.63-64) Syftet med studien är att kartlägga vilka motivationsfaktorer och 

informationskanaler som påverkar studenters engagemang hos HHUS. För att få en bred 

uppfattning av detta kommer vi genom en surveyundersökning att få omfattande täckning av 

studenternas åsikter i frågan.  

 

Ett alternativ till surveyundersökning för vår studie hade varit att göra en fallstudie. Detta 

hade dock inneburit att vi enbart skulle undersöka ett visst fall, då detta inte är vår avsikt utan 

istället mäta alla studenters åsikter inom HHUS menar vi att en surveyundersökning är mer 

lämpligt. Då vi inte heller avser att enbart undersöka de som är aktiva inom HHUS utan både 

aktiva och inte aktiva studenter anser vi att en fallstudie inte är lika lämplig. Hade vi enbart 

undersökt de som är aktiva inom föreningen hade en fallstudie dock varit lämplig. (Bryman & 

Bell, 2011, s. 73-75)  
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För att kartlägga medlemmarnas inställning till HHUS anser vi det mest lämpligt att använda 

oss utav en deduktiv ansats med en positivistisk inställning. Utifrån detta kommer vi således 

att genomföra en kvantitativ undersökning som grundar sig i befintliga teorier. 

2.4 Perspektiv 

Beroende på vilket perspektiv forskare väljer att betrakta ett problem utifrån kan helt olika 

resultat uppnås. Ordet perspektiv bedöms ofta vara synonymt med ordet synvinkel och 

handlar om vilka glasögon forskaren tar på sig när en studie genomförs och vilka 

utgångspunkter som används. (Lundahl och Skärvad, 1999, s. 62) I vår studie kommer vi utgå 

från HHUS perspektiv för att genom teorier inom motivation, kommunikation och 

tjänstekvalitet redogöra vad som påverkar engagemanget inom föreningen. Genom att utgå 

från HHUS perspektiv kan vi undersöka vilka de kanaler som används för att informera 

medlemmarna samt hur deras tjänster motiverar studenterna. Utifrån detta kommer vi belysa 

vissa faktorer och ta reda på studenternas åsikter i dessa frågor. Då vi både kommer att samla 

data från studenter som är engagerade och av de som inte är engagerade vill vi undersöka 

eventuella skillnader och likheter i deras beslut.  Vi valde att se problemet ur HHUS 

perspektiv då det är där det finns möjligheter att påvisa eventuella brister.  

 

Vi kommer även i fortsättningen av studien se HHUS som en organisation som erbjuder olika 

tjänster till sina kunder, i detta fall deras medlemmar. Eftersom HHUS erbjuder studenter 

möjligheten att medverka i deras verksamhet på olika sätt väljer vi att se HHUS som ett 

tjänsteföretag för att sedan applicera lämpliga teorier för vårt problem inom detta ämne.  

2.5 Val av källor och teorier 

Med hjälp av egen insamlad data samt redan befintliga teorier inom motivation, 

kommunikation och tjänstekvalitet kommer vi i denna studie visa vilka motivationsfaktorer 

och informationskanaler som påverkar ett engagemang inom HHUS. För att få en så korrekt 

bild om möjligt har vi hela tiden strävat efter att använda oss av ursprungskällor i största 

möjliga mån. Genom att ta del av litteratur inom de berörda ämnesområdena har vi samlat på 

oss en bra grund att utgå ifrån.  

 

Vi har som, tidigare nämnts, sammanställt en enkätstudie som kommer att användas under 

arbetets gång som primärdata. De teorier som vi använt för att framställa denna enkät har vi 

på bästa möjliga sätt gått till botten för att försöka förstå utan någon annan mellanhand. Detta 

för att vi har försökt att eliminera eventuella missförstånd av teorier under tidens gång 

(Bryman och Bell, 2006, s. 235). 

 

Då både Sjöberg och Reinhard har varit aktiva inom HHUS har vi identifierat problem med 

hur HHUS kommunicerar med sina medlemmar. För att undersöka detta närmare började vi ta 

del av litteratur inom kommunikation inom organisationer. Genom litteratur om 

kommunikationsvetenskap och kommunikation inom organisationer fann vi teorier och 

modeller som kunder appliceras på vårt problem. Genom vidare läsning fann vi att 

kommunikation inom organisationer även påverkar motivationen hos medarbetarna. 

(Kaufmann och Kaufmann, 2009, s. 403) 

 

För att besvara vad det är som motiverar människor att arbeta frivilligt, vilket engagemanget 

inom HHUS är, kombinerade vi olika sökord som exempelvis motivation + volunteer. 

Utförlig lista på sökord finns i bilaga fyra. Utifrån denna sökning hittade vi intressanta artiklar 

om vad det är som motiverar människor till volontärarbete. Ur dessa artiklar fann vi att många 

forskare har valt att dela upp motivation i inre och ytter motivation. Därför fortsatte vi att 
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söka relevanta artiklar för vårt problem inom inre och ytter motivation. För att ytterligare 

precisera artiklarna mer till vårt problem började vi kombinera in student i sökorden vilket 

ledde till att vi hittade en artikel som applicerade Vrooms förväntningsteori på 

ekonomistudenter. Där undersöktes studenternas förväntningar på vad utbildningen skulle ge 

dem. Genom vidare sökningar på vad som motiverar människor till att arbeta hittade vi 

Herzbergs bok om just detta ämne. Utifrån detta sammanställde vi våra teorier inom 

motivation, intern och extern motivation, Vrooms förväntningsteori och Herzbergs 

tvåfaktorsteori.   

 

Ska studenter engagera sig i HHUS gäller det att upplevelsen och kvaliteten på engagemanget 

tilltalar studenterna. Då Reinhard har läst Service marketing var han väl insatt i hur 

organisationer undersöker kvaliteten på sina tjänster. Detta sker genom en gapanalys där 

eventuella brister inom tjänstekvaliteten upptäcks. Denna modell valde vi att applicera på 

HHUS eftersom vi ser ett engagemang inom föreningen som en tjänst de erbjuder.    

 

För att besvara vårt problem har vi utgått från ovan nämnda teorier inom motivation, 

kommunikation och tjänstekvalitet. Vi har identifierat motivation som en viktig faktor för att 

studenter ska vilja engagera sig inom HHUS. Därför kommer vi att undersöka vad det är som 

motiverar studenter att engagera sig inom HHUS men även ta reda på vad det är som 

motiverar studenter att inte vara aktiv inom föreningen. För att studenter ska vara motiverade 

krävs det att kommunikationen till medlemmarna i föreningen fungerar. Så de är väl 

införstådda i vad som händer och varför. Därför har vi använt oss av teorier inom 

kommunikation. Slutligen gäller det för HHUS att tjänsten de levererar i form av engagemang 

i föreningen håller hög kvalitet så att studenter upplever att det är något positivt att vara aktiv 

inom HHUS. Därför har vi använt oss av en gapanalys för att utvärdera kvaliteten på HHUS 

tjänst.  

 

När vi letat efter den informationen som vi sökt har vi noga granskat den för att få en 

bekräftelse på validiteten hos informationen. För att styrka vår studie har vi använt oss av 

vetenskapliga artiklar för att få ytterligare akademisk tyngd. För att få fram lämpliga artiklar 

har vi använt oss av universitetsbibliotekets databas Business Source Premier och kombinerat 

olika sökord för att begränsa antalet träffar. För att ytterligare precisera antalet träffar till vårt 

problem har vi sorterat artiklarna efter relevance. (Backman, 2008, s. 188-189) Som 

komplement till detta har vi även använt oss av Google Schoolar som även det är en databas 

för vetenskapliga artiklar där vi gjort sökningar på samma sätt som ovan. Ytterligare 

komplement till de vetenskapliga artiklarna har varit kurslitteratur och andra lämpliga böcker 

för vårt ämne.  

 

2.6 Källkritik 

Basen av uppsatsen består av både primärdata och övriga källor för att styrka vår studie. Vår 

enkätundersökning utgör våra primärdata och ger oss mycket viktig och intressant 

information gällande vårt problem. Utöver våra primärdata har vi dock också använt oss av 

flera olika källor för att komplettera vår kunskap inom de olika ämnena. Det finns dock en 

risk för att vi missuppfattat eller feltolkat ursprungsförfattarens budskap som vi vill reservera 

oss mot. För att undvika detta har vi strävat efter att alltid hitta originalkällan.  För att 

säkerställa högsta möjliga kvalitet på studiens ytterligare källor har vi begränsat våra 

sökningar av vetenskapliga artiklar som har blivit sakkunnigt bedömda, peer reviewed.   
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KAPITEL 3. TEORI 

Vi kommer i detta kapitel att presentera de teorier som vi kommer att använda för att utreda 

vårt problem.  

 

 
 

Kommunikation - För att HHUS medlemmar överhuvudtaget ska ges möjligheten att 

engagera sig måste föreningens medlemmar nås av den information som sänds ut till dem. 

Därför kommer teorier inom kommunikation att beröras inledningsvis i detta kapitel.  

 

Motivation - Kommunikation är även en viktig faktor för att skapa motivation inom en 

organisation. För att studenter ska vilja engagera sig i HHUS måste de känna sig motiverade 

till detta. Därför kommer teorier inom motivation presenteras för att klargöra vad det är som 

får studenter att engagera sig eller inte.  

 

Tjänstekvalitet – Graden av motivation återspelglas i kvaliteten på HHUS tjänster. För att 

studenter ska känna sig motiverade att vara aktiva inom HHUS gäller det att upplevelsen och 

erfarenheterna vid ett engagemang är positiva. För att undersöka kvaliteten inom HHUS 

kommer vi använda oss av en gapanalys för att ta reda på kvaliteten på tjänsten som 

föreningen erbjuder i form av engagemang inom föreningen.  
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3.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska 

ordet communicare och betyder meddela, rapportera 

eller underrätta om. (Kaufmann och Kaufmann, 

2009, s. 392) Den enklaste formen av 

kommunikation sker genom att en sändare överför 

sitt budskap via en kanal till en mottagare som i sin 

tur ger återkoppling på budskapet till sändaren. 

(Bloisi et al, 2007, s.355) 

 

3.1.1 Service triangeln  

Vi har valt att låta service triangeln definiera och ge en generell förståelse gällande hur 

kommunikation ser ut inom de flesta organisationer i dagsläget.  

Management: I toppen på triangeln sitter ledning samt styrelse för organisationen 

(leverantören). Här sker både den interna kommunikationen i form av formella, nyhetsbrev 

och mail, samt informella, raster och allmänt prat, kanaler till de anställda samt den externa 

kommunikationen i form av marknadsföring och reklam till konsumenterna.  

Anställda: I denna del finner vi de anställda som har den fysiska kontakten med 

konsumenterna. I denna del sker dels den interna kommunikationen till ledning och styrelse 

samt den interaktiva kommunikationen som sker mot konsumenterna i butiker, kontor eller 

per telefon. 

Konsumenter: I den sista delen finner vi konsumenterna. Här kommer den externa 

kommunikationen från ledning och styrelse i form av marknadsföring och reklam samt den 

interaktiva kommunikationen som levereras i form av kontakt med anställda. (Wilson et al., 

2008, s. 19)  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 1. Service triangeln 

 

För att HHUS ska nå ut till sina medlemmar gäller det att de använder sig av en kanal där 

budskapet går fram. Det är en central del i vår problematisering att HHUS kommunicerar med 

sina medlemmar på ett effektivt sätt. I dagsläget försvinner mycket av HHUS information i ett 

brus och kommunikationen mellan organisationen och medlemmarna befaras vara bristfällig 

 

Kommunikation är navet i de flesta social sammanhang, allt från att umgås med dina vänner 

till att få en organisation att fungera. Därför menar vi att betydelsen av kommunikation är 

mycket viktig i allt från vardagsliv till organisatoriska sammanhang. Många forskare och 

praktiska utövare hävdar att förmågan att förstå och förmedla information är helt avgörande 

för att uppnå effektiv ledning, oavsett nivå på organisationen. Huvudorsaken till låg 

produktivitet och dålig trivsel på arbetsplatsen antyds ofta vara bristfällig kommunikation. 

Management 

Anställda Konsumenter 
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(Kaufmann och Kaufmann, 2009, s. 392) I och med att det finns brister i kommunikationen 

påverkar detta organisationens effektivitet. 

 

Under de senaste decennierna har den teknologiska utvecklingen ökat dramatiskt vilket lett till 

stora förändringar och förbättringar inom kommunikationsmedierna. Tack vare mobiltelefoni, 

datorer och internet har det uppstått en rad nya kommunikationskanaler som tidigare inte varit 

möjliga. Detta innebär stora möjligheter för en förbättrad kommunikation men även att 

konkurrensen för HHUS att nå ut med sin information ökat. (Kaufmann och Kaufmann, 2009, 

s. 391)    

 

Idag förmedlar HHUS information till sina medlemmar genom olika informationskanaler. De 

har en plasmaskärm placerad vid mikrovågsugnarna vid tornet på Umeå universitet. Där 

publicerar de olika meddelanden och händelser inom föreningen. HHUS har även en hemsida 

om föreningen som riktar sig både till studenter och företag där det publiceras information om 

händelser och event inom föreningen. Fyra gånger om året skickar HHUS sin 

egenproducerade tidning Ekbladet till alla studenter vid Handelshögskolan vid Umeå 

universitet gratis där det publiceras artiklar och reportage riktad till ekonomstudenterna. I 

Ekbladet annonseras även vissa större händelser inom föreningen. Slutligen använder sig 

HHUS av Facebook som informationskanal för att kommunicera med sina medlemmar. Där 

når de ut till alla som aktivt valt att vara med i HHUS egna grupp på Facebook som idag är 

drygt 600 personer. Via Facebook skickas information ut regelbundet till gruppmedlemmarna 

om events och händelser inom föreningen.    

 

3.1.2 Kommunikationsprocessen 

Den absolut enklaste beskrivningen av kommunikation bygger på en sändare med ett budskap 

till en mottagare. I denna förenklade modell framgår kommunikation som en envägsprocess 

men i praktiken är det mer komplicerat och invecklat än så. Kommunikationsprocessen går i 

båda riktningarna med återkoppling och gemensamma tolkningar i ett socialt samspel. Genom 

att både sändare och mottagare kommunicerar med varandra skapas en dialog. (Grönroos, 

2004, s. 291-292) I vårt fall är det HHUS som skickar information till sina medlemmar men 

det räcker inte med att de nås av informationen. Det gäller att de tar del av den och kan ge 

återkoppling till HHUS.  

 

 
 

Figur 2. Kommunikationsprocessen, Kaufmann, 2009, s.394 
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För att förstå kommunikationsprocessen går den att brytas ner i fyra mindre delar; kodning, 

kanal, avkodning och återkoppling. Kodning innebär att en person eller organisation vill 

förmedla information till en mottagare. För att mottagaren ska uppfatta information som 

användaren avser gäller det att meddelandet utformas på ett klart och tydligt sätt. När 

kodningen är gjord gäller det för användaren att välja vilken typ av kanal som ska användas 

för att förmedla budskapet. Därefter avkodar mottagaren budskapet för att slutligen koda sitt 

eget budskap och sända det för att ge återkoppling. (Kaufmann och Kaufmann, 2009, s.394-

395)  

 

Eriksson menar att kanalerna som går att tillgå är skriftliga, muntliga eller elektroniska. 

(Eriksson, 2000, s.69) Oavsett vilken kanal som används är målet för kommunikationen inom 

organisationen att sända budskapet så exakt som möjligt för att undvika att mottagaren 

missuppfattar meddelandet. När budskapet nått fram till mottagaren börjar denne avkoda 

informationen för att översätta budskapet till sin egen begripliga form. Är kodningen eller 

valet av kanal olämpligt för mottagaren är risken stor att informationen tolkas fel av 

mottagaren efter sin avkodning. Slutligen ger mottagaren återkoppling till sändaren då 

kommunikationsprocessen är en dubbelriktad process. Processen fortsätter cirkulärt genom att 

mottagaren skickar ett nytt budskap till den ursprunglige sändaren. För att uppnå maximal 

förståelse sänds budskapet fram och tillbaka till dess att gemensam samförståelse har uppstått. 

(Kaufmann och Kaufmann, 2009 s. 395) I vårt fall gäller det för HHUS att koda 

informationen så att medlemmarna uppfattar den så som HHUS vill men det är även viktigt 

att de använder kanaler som når ut till medlemmarna.  

 

3.1.3 Kommunikationskanaler 

Beroende på vilket transportsätt för ett budskap som väljs används olika 

kommunikationskanaler. Kommunikation kan ske genom olika kanaler, skriftlig, muntlig eller 

elektronisk och varje kanal har både för- och nackdelar. (Bloisi et al., 2007, s. 359) Skriftliga 

kanaler avser tryckt information på olika typer av papper eller andra material . Förutsatt att 

texten är korrekt skriven är fördelen med skriftliga kanaler att risken för feltolkning eller 

missförstånd är liten. Mottagaren kan även välja själv när denne vill läsa den skrivna 

informationen vilket förbättrar mottagandet. Dock kan det också leda till att informationen 

inte läses över huvudtaget. Skriftliga kanaler kan nå HHUS medlemmar på flera olika sätt, 

genom information i Ekbladet eller affischer och anslagstavlor. Nackdelen med skriftlig 

information är att möjligheten för mottagaren att ge återkoppling är mycket begränsade. 

Skriftliga kanaler passar därför lämpligast när dokumenterad fakta ska vidarebefordras men 

inte lika väl när dubbelriktad intern kommunikation vill uppnås. (Eriksson, 2000, s.70) 

 

Muntliga kanaler sker i form av oral kommunikation mellan personer och innefattar möten, 

föredrag, telefonsamtal eller bara diskussioner med andra inom eller utanför organisationen. 

Få saker tar så mycket tid som olika former av muntliga kontakter inom de flesta arbetsplatser 

och organisationer. (Bloisi et al, 2007, s.359) Muntlig kommunikation är centralt för att 

utveckling ska ske inom verksamheten. Den muntliga kommunikation har sina uppenbara 

fördelar när det gäller direkt ömsesidigt tankeutbyte. Problemet är att det krävs en del logistik 

för att nå ut till en större mängd personer. (Eriksson, 2000, s.71-72) Gällande HHUS 

använder de sig av olika muntliga kanaler i form av olika informationsmöten och öppna 

sammanträden.  

 

Slutligen används elektroniska kanaler i form av e-post, sociala medier, hemsidor och en rad 

andra elektroniska meddelandesystem. Fördelarna med elektroniska kanaler är att man 
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omedelbart kan nå ut till en stor grupp människor på ett kostnadseffektivt sätt. Precis som 

med de skriftliga kanalerna kan mottagaren själv välja när denne vill ta del av informationen 

men likväl kvarstår risken att informationen aldrig blir läst av mottagaren. I takt med att den 

teknoligiska utvecklingen gått fram har även möjligheterna att kommunicera ökat. (Eriksson, 

2000, s.70-71) HHUS använder sig idag av e-mail, plasmaskärmar och Facebook för att nå ut 

till sina medlemmar elektroniskt. Möjligheten att nå ut till sina medlemmar ökade 

explosionsartat för några år sedan i takt med att HHUS började kommunicera via Facebook. 

Detta ledde till en överanvändning av mediet vilket ledde till inflation av HHUS information 

via Facebook. Mottagarna fick så mycket information att de inte kunde ta emot allt. Det fick 

HHUS att se över sin användning av Facebook som kommunikationskanal och idag används 

det mer restriktivt.  

 

3.1.4 Kommunikationsstörningar och selektering 

I teorin framställs kommunikationsprocessen som en enkel och tydlig företeelse men i 

praktiken uppstår det ofta störningar eller brister i processen. Allt som på något sätt påverkar 

budskapet kallas för brus eller störning. Det kan vara allt ifrån typsnitt på texten eller 

irrelevanta bilder till oförmågan att koncentrera sig på grund av stress eller ljud som hörs i 

bakgrunden. (Bloisi et al, 2007, s.360) Inom organisationer finns det en mängd olika källor 

till kommunikationsstörningar, både tekniska och psykologiska. De tekniska problemen kan 

vara problem med datorer eller annan teknologi, dessa problem är dock lätta att identifiera 

och åtgärda. Psykologiska barriärer är svårare att identifiera och upptäcka innan felet redan 

skett.  (Kaufmann och Kaufmann, 2009, s. 413-414)  

 

 
Figur 3. Barriärer i kommunikationsprocessen, Kaufmann och Kaufmann ,2009, s. 414 

 

Filtrering och selektiv perception är tydliga exempel på psykologiska barriärer inom 

kommunikationsprocessen. Ofta möts människor av så mycket information att de inte har 

förmågan att uppfatta alla budskap. Därför filtreras en del av informationen bort för att göra 

det möjligt att ta del av det kvarvarande budskapet. Människor tenderar till att ta till sig den 

information som de anser vara bäst lämpad till sig själv. (Bloisi et al, 2007, s. 149) För HHUS 

gäller det att hitta en nivå av information som mottagaren kan tillgodose samtidigt som 

budskapet måste vara så pass intressanta att det inte filtreras bort.  
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3.1.5 Kommunikation inom en organisation 

Effektiv kommunikation är nödvändig för vilken organisation som helst. För HHUS gäller det 

att både styrelse och ledning kommunicerar väl med varandra för att lösa och diskutera 

problem samt att de har en bra dialog med sina medlemmar.  

 

Inom organisationer är det viktigt att kommunikationen mellan olika instanser fungerar. 

Därför är det viktigt att den nedåtgående kommunikationen från ledningen till arbetarna 

fungerar, att mål, policys och strategier når ut till medarbetarna. Lika vikigt är det att 

problem, åsikter och rapporter från medarbetarna når upp till ledningen. (Larsson, 1997, s.70-

71) 

 

Kommunikation inom organisationer går även att dela upp i intern och extern 

kommunikation. Yttre kommunikation innefattar kommunikationen med andra organisationer 

samt med person som står utanför organisationen. Den interna kommunikationen däremot 

handlar om hur kommunikationen sker inom organisationer. (Larson, 1997, s.61) I denna 

studie kommer vi både att beröra intern och extern kommunikation. Internt i form av hur 

ledning och styrelse inom HHUS kommunicerar med varandra samt extern kommunikation då 

HHUS kommunicerar med sina medlemmar.  

 

3.1.4 Uppåtgående och nedåtgående kommunikation 

Wilson et al (2008, s. 143) definierar den uppåtgående kommunikationen som den 

kommunikation som ledning och styrelse tar till sig från sina kunder.  Det handlar ofta om 

rapporter och problem. I mindre organisationer är denna kommunikation lättare att ta del av 

då man i större utsträckning är i kontakt med sina kunder samtidigt som man i större 

organisationer tar del av sina kunder via andrahands rapportering. Detta kan leda till att ledare 

och chefer inte får den rättmätiga information man måste ha för att kunna fatta korrekta och 

igenomtänkta beslut som både passar sina anställda och kunder. I vårt fall är organisationen 

HHUS relativt liten men eftersom både styrelse och ledning är studenter som i sin tur 

beblandar sig med andra studenter under lektionstid och fritid gör det att de kommer i kontakt 

med ”potentiella kunder”. Detta bör vara ett bra och enkelt sätt för organisationen att ta reda 

på vad som anses behöva och vad studenterna som inte är engagerade är viktigt. 

 

Den nedåtgående kommunikationen definieras av Bloisi et al (2007, s. 363) som den 

kommunikation som genomförs av ledning och styrelse i form av regler, policys samt mål till 

sina anställda. Denna kommunikation genomförs i större utsträckning genom de formella 

kanalerna som exempelvis möten, nyhetsbrev, tal och anslagstavlor. Inom HHUS finns 

styrelsemöten, ledningsmöten, utskottsmöten samt mailkommunikation som de formella 

kanalerna. Detta är effektiva sätt att nå ut till sina medarbetare på. Problemen med dessa 

kanaler är att mail kan lätt försvinna i ett brus vilket kan leda till problem i den nedåtgående 

kommunikationen. Mail som kommunikationsmedium är å andra sidan extremt 

kostnadseffektivt men för mycket mail leder till att ingen läser de, vilket leder till att det blir 

extremt dyrt istället. 

 

3.1.3 Intern och extern kommunikation 

Eriksson menar att den interna kommunikationen är helt nödvändig för att bland annat ge 

medarbetarna en god överblick, skapar enighet om uppsatta mål, ökar motivationen och vi-

andan, utvecklar medarbetarna och underlättar rekrytering. (Eriksson, 2005, s. 63-64) I vårt 
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fall handlar det om för HHUS att skapa en väl fungerande intern kommunikation så för att ge 

de aktiva en bra överblick över föreningen och dess verksamhet samt skapa en enighet att 

tillsammans arbeta mot de gemensamma målen. Med en förbättrad intern kommunikation 

med de aktiva menar Eriksson (2005, s. 64-66) att detta ökar motivationen inom 

organisationen, i vårt fall HHUS. Detta eftersom de engagerade studenterna får en bättre 

överblick av föreningen. Genom att de känner till målen inom HHUS och har tillräckligt med 

information att fatta egna beslut eller ge förslag till förändringar ökar deras motivation. 

Förbättrad kommunikation inom HHUS skulle även leda till ökad personlig utveckling inom 

HHUS eftersom de genom intern kommunikation tydligt förstår vad de bidrar till 

organisationen. Rekryteringen av nya engagerade medlemmar underlättar även med effektiv 

intern kommunikation. För HHUS finns ingen är bättre ambassadör än dess egna medarbetare 

som talar väl om föreningen. Trovärdigheten som egna medarbetare förmedlar vid olika social 

tillfällen är effektivare än traditionell marknadsföring. Medlemmar som fått information har 

således också ökad kunskap om organisationen och kan därför ge en positiv och korrekt bild 

av organisationen. (Eriksson, 2005, s. 63-66) 

 
Figur 4. Eriksson visar hur medarbetare utvecklas genom förbättrad kommunikation. Eriksson, 2005, s. 

66 

 

 

Intern kommunikation utgör en stark potential inom organisationer. Om de är väl fungerande 

kan hela organisationen lyftas men om det inte fungerar kan det leda till totalt misslyckande. 

Medarbetares samlade känsla av delaktighet är en oerhörd motivationshöjande drivkraft som 

kan uppnås med väl fungerande intern kommunikation. Om medarbetarna, i vårt fall de 

engagerade i HHUS, är väl insatta och positiva till organisationens uppgifter och mål finns det 

stora möjligheter att den externa kontakten med andra kan lyckas. (Larsson, 1997, s. 70-71) 

 

 

Enligt Eriksson definieras extern kommunikation som att på ett effektivt sätt nå ut med 

information till intressenter. Detta kan göras genom public relations, i den benämning att man 

marknadsför sig via olika typer av medier som t.ex. internet, tidningar, tv, radio mm. 

(Eriksson, 2005, s. 79) 
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Till att börja med måste vi nämna att det finns en skillnad mellan att marknadsföra sig samt 

att nå ut publikt med information. Dessa två går oftast hand i hand från företagets synvinkel 

men uppfattas ofta olika av intressenterna. En feltolkning kan göras och information kan helt 

plötsligt bli reklam och vice versa. Med avseende på att nå ut med en extern kommunikation 

kan det finnas ett flertalet olika anledningar. Den första anledningen är att förbättra sin image 

så att intressenter väljer att använda just deras tjänster. Detta för att intressenter förknippar 

företagets image så mycket med de tjänster som levereras att man måste vårda den profil man 

valt med stor tillgivenhet. (Eriksson, 2005, s. 80) 

 

En annan anledning till att HHUS bör sträva efter en bra extern kommunikation är för att det 

tillföra nya kunskaper till intressenter om föreningen. Denna metod kräver mycket tid och en 

stor hängivenhet för att få den önskvärda bilden om organisationen. 

Ytterligare en anledning till att ha en god extern kommunikation kan också vara för att 

underlätta rekryteringen, som i vårt fall är den största anledningen. En välkänd organisation 

som håller ett gott rykte attraherar fler personer som vill associeras med denna organisation. 

En väl beaktad organisation har ofta ett gott rykte inom arbetslivet samt hos de ungdomar som 

vill engagera sig i denna. (Eriksson, 2005, s. 80-81) 

 

Larsson menar att effektiv intern kommunikation bygger på saklighet, trovärdighet och 

snabbhet. Budskapet måste vara sakligt och trovärdigt för att mottagaren ska ta till sig och 

förstå informationen på rätt sätt. Informationen måste även vara aktuell för att mottagaren ska 

uppfatta den som avsändaren önskar. Organisationers möjlighet att nå framgång ökar avsevärt 

om deras interna kommunikation fungerar effektivt. Å andra sidan kan en ineffektiv och trög 

intern kommunikation leda till ödestigna konsekvenser för en organisation. (Larsson, 1997, 

s.66-67) För att medlemmar inom HHUS ska känna att de kan vara deltaktiga inom 

föreningen är det viktigt att deras åsikter förs fram på ett effektivt sätt till styrelse och ledning. 

Annars riskerar medlemmarnas åsikter att inte få gehör vilket omöjliggör nödvändiga 

förbättringar inom organisationen. Precis samma sak gäller det omvända vägen, att HHUS 

styrelse och ledning når ut till deras medlemmar annars kan det få negativa konsekvenser. 

Därför är det viktigt att den nedåtriktade kommunikationen från HHUS fungerar så att de kan 

förmedla mål och visioner samt bara förtydliga studentnyttan av HHUS. Precis lika viktigt är 

det också att den uppåtriktade kommunikationen från medlemmarna till de aktiva i HHUS 

fungerar. Så att medlemmar känner att de har möjlighet att påverka och ge återkoppling till 

föreningen. (Blosisi et al, 2007, s. 363)  

 

Både inom intern och extern kommunikation finns formell och informella kontakter. Med 

formell kommunikation menas de kommunikativa aktiviteter som en organisation planerat 

genomför. Informell kommunikation däremot handlar om den interaktion medarbetare av 

olika skäl skapar vid sidan av den formella kommunikationen. Både formell och informell 

kommunikation hör ihop. De formella kanalerna lyckas sällan helt tillfredställa personalens 

behov av kommunikation. Istället tillfredställer medarbetarna den formella med den 

informella för att tillgodose sina behov. Desto mindre de formella kanalerna lyckas 

tillfredställa behoven desto mer utvecklas den informella kommunikationen mellan 

medarbetarna. Omvänt minskar de informella kanalerna om de formella lyckas tillgodose 

medarbetarnas behov. (Larsson, 1997, s. 68)  
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Figur 5. Formell och informell kommunikation i relation till extern och intern kommunikation (Larsson, 

1997, s. 67) 

 

Inom formell kommunikation är mål och policy exempel på den interna medans producerad 

information och relationsaktiviteter är exempel på extern formell kommunikation. 

Diskussioner, berättelser och rykten är exempel på informella interna konakter medans 

informella avtal och spontana möten med personer utanför organisationen är exempel på 

extern informell kommunikation. (Larsson, 1997, s. 67) Rykten och berättelser som är 

exempel informell kommunikation är tydliga fall av word of mouth vilket leder oss in på 

nästa ämne.  

3.1.6 Word of mouth 

Word of Mouth är en indirekt marknadsföringsteknik som riktar sig både till befintliga och 

nya konsumenter. Tekniken i sig är relativt spartansk och har funnits i urminnes tider. 

Tekniken härstammar från den verbala kommunikationen som funnits sedan människans 

uppkomst. Då var det historier som berättades av personer om platser, ting och andra 

människor. Idag ser det annorlunda ut då den verbala kommunikationen kan te sig i olika 

typer av former. Word of mouth är en av dessa och definieras som konsumenters engagemang 

till organisationen och hur deras verbala kommunikation påverkar nya likaväl som befintliga 

konsumenter. (Grönroos, 2002, s. 296-297) Grundtanken med word of mouth är att befintliga 

kunder berättar om en upplevd tjänst till antingen en potentiell eller befintlig kund. Kunden 

som sprider budskapet gör det rörande organisationens verksamhet och tjänster. Eftersom 

tjänsteprocessen är något som pågår kontinuerligt är det viktigt för organisationer att förstå 

betydelsen av word of mouth. Grönroos menar att en potentiell kund ser en befintlig kunds 

erfarenheter som en objektiv källa till information och litar därför mer på en sådan än 

traditionell marknadsföring. Skiljer sig informationen mellan vad företaget förmedlar och vad 

dess kunder förmedlar litar konsumenter mer på befintliga kunders erfarenheter. Därför är det 

viktigt för organisationer att skapa goda relationer med sina befintliga kunder. (Grönroos, 

2002, s. 394-395) Lyckas HHUS skaffa sig nöjda engagerade medlemmar kommer de att tala 

gott om och rekommendera ett engagemang inom föreningen till andra studenter. Desto 

starkare relationen blir mellan HHUS och dess medlemmar desto mer kommer de aktiva att 

förmedla positiva erfarenheter till vänner och bekanta. Dessa ambassadörer kommer därför att 

utgöra en oerhört viktig del i att rekrytera nya engagerade studenter inom HHUS.   

 

De kunder väljer att vidarebefordra till vänner och bekanta grundar sig i upplevelsen av 

tjänsten som en organisation utför. Upplevelserna och erfarenheterna baseras på all kontakt 

kunden har med organisationen. Grönroos och många med honom menar att negativa 

erfarenheter tenderar att ha större inverkan på potentiella kunder än vad positiva har. Därför 
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är det viktigt att aktivt jobba med att ha nöjda kunder för att undvika missnöjda som sprider 

negativ kritik om organisationen. Utifrån detta kan vi alltså fastställa att word of mouth är ett 

mycket kraftfullt verktyg för att påverka befintliga och potentiella kunder om deras 

förväntningar om en organisation. (Grönroos, 2002 s. 394-396)  

 

Det absolut effektivaste sättet att påverka konsumenter sker genom word of mouth enligt 

Keller. Som en följd av utvecklingen av internet och sociala medier har word of mouth blivit 

den mest användbara kommunikationskanalen för att få ut sitt budskap. Keller publicerar sin i 

studie Unleashing the Power of Word of Mouth: Creating Brand Advocacy to Drive Growth 

siffror som visar att 3.5 miljoner amerikaner varje dag talar om varumärken eller 

organisationer med andra personer och att tre fjärdedelar av dessa word of mouth samtal sker 

öga mot öga. Studien visar att tips och råd som mottagare får av familj, vänner och kollegor 

mottas med mycket hög trovärdighet. Utav deltagarna i studien uppgav 80 % att de skulle 

ranka trovärdigheten i ett budskap från en vän eller kollega som en sjua eller högre på en 

tiogradig skala. Siffror som få marknadsföringskampanjer kan leva upp till. (Keller, 2007, s. 

450-452) Därför är det viktigt att informationen som förmedlas är av positiv karaktär, 

eftersom negativ kritik upplevs lika trovärdig. Utifrån detta resonemang är det viktigt för 

HHUS att minimera eventuella negativa rykten samt maximera de positiva om föreningen.  

 

 

Enligt Grönroos finns det fyra olika kategorier för att nå ut med budskap till konsumenter. 

Det första är de planerade budskapen där företaget självt väljer vilken typ av marknadsföring 

och vart det ska publiceras. Detta är den mest styrda marknadsföringen som kommer direkt 

från företagets sida. Det andra är produkt- budskapet är en mer specifik information om 

företagets produkter och dess utformning. Det tredje är servicebudskapet som handlar om 

företagets sätt att kommunicera ut vilken typ av produkt som säljs med hjälp av klädsel, 

attityd och uppträdande. Inom denna kategori faller vilken typ av budskap som företaget vill 

nå ut med till konsumenterna. Till sist kommer den fjärde kategorin som innefattar de 

oplanerade budskapen som troligtvis är den största kategorin och som innefattar de 

budskapen som företaget inte kan påverka fullt ut. Denna kategori anses också vara mest 

trovärdig då budskapet härstammar från tidigare kunder som berättar om deras uppfattning 

om varor och tjänster från företaget. Man kan också hänvisa denna kategori till word of mouth 

teorin då de syftar till samma ändamål. (Grönroos 2004, s. 298-300) 

 

 

3.1.7 Profil/Image/Identitet 

Att vilja ha en unik och positiv uppfattning från omgivningen är något de flesta företag 

strävar efter. Dock är det inte alltid organisationers egna tankar om sig själva stämmer 

överens om vad andra tycker om den. Profil är termen som används för den bild 

organisationen vill förmedla av sig själv till sin omvärld. Motsatt är image den uppfattning 

som omvärlden har av organisationen. Slutligen används även identitet vilket återspeglar de 

kulturella och sociala kännetecken som organisationen vill få omvärlden att uppfatta. 

(Larsson, 1997, s.95-97) 

 

Det ideala är givetvis att profil och image stämmer överens dock finns det ofta skillnader 

mellan den upplevda bilden från organisationen och omvärlden. Det gäller därför för 

organisationer att skapa likhet mellan begreppen genom att stärka profilen så att den bättre 

överensstämmer med imagen och identiteten. Alternativet är att revidera profilen om den 

allmänna bilden av företaget ligger alldeles för långt borta från deras egen syn.  (Larsson, 
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1997, s.97) HHUS har uttalat att de vill uppfattas som en öppen förening där alla ska känna 

sig välkomna. Under åren har HHUS arbetat hårt med att få bort stämpeln ”klubb för inbördes 

beundran” och jobba bort ”vi och dem” känslan många studenter upplevt.   

 
Figur 6. Förhållandet mellan profil, image och identitet. Larsson, 1997, s. 98 

 

3.1.9 Användningsmodellen 

Eftersom vår studie utgår från medlemmarnas synvinkel är det viktigt att belysa mottagarens 

perspektiv. Användningsmodellen sammanställdes av McQuail & Windahl och utgår från att 

människor har vissa behov som tillfredställs genom att de använder sig av bestämda medier. 

Skaparna av modellen utgår från att mottagarna är aktiva och väljer kommunikationskanaler 

fritt för att tillgodose sitt informationsbehov. Därmed avgör mottagaren om det ska ske någon 

kommunikation över huvud taget. För det andra angörs effektiviteten på kommunikationen på 

mottagarens uppfattning om hur viktigt innehållet i informationen är. (McQuail & Windahl, 

1979, s. 78-79) Användningsmodellen är intressant för vår studie då det är upp till 

medlemmarna i HHUS själv som avgör huruvida de vill engagera sig i föreningen eller inte. 

Kommunikationsproblemet behöver inte ligga hos sändare, det är mycket möjligt att 

problemen ligger hos mottagaren.  

 

 
 

Figur 7. Användningsmodellen, Larsson ,1997, s. 36 

 

 

 

3.2 Motivation 

Från det latinska ordet movere som betyder att röra härleds 

begreppet motivaion. Motivation förklarar den process som sätter 

igång, ger riktning år, upprätthåller och bestämmer intensiteten i 

Profil

ImageIdentitet
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ett beteende. (Kaufmann G & Kaufmann A, 2009, s. 131) Nationalencyklopedin definierar 

motivation som de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteende mot olika 

mål. (ne.se 2011-04-14) Inom organisationsteorier har begreppet motivation används för att 

förklara vad som får anställda att prestera utöver det vanliga. Genom att undersöka 

motivationen bland HHUS medlemmar kan vi skapa oss en större förståelse för deras 

agerande.  

 

3.2.1 Inre och yttre motivation 

Motivation är den faktor som får människor att arbeta mot uppsatta mål. Deci & Ryan (1985) 

fastslog i sin studie Self-Determination Theory att motivation går att dela upp på inre och 

yttre motivation. (Deci och Ryan, 1985, s.39-41)  

 

Med inre motivation menas att drivkraften att genomföra något uppstår inom personen som 

genomför uppgiften. Motivationen kommer ifrån själva genomförandet av uppgiften då 

personen i fråga känner tillfredställelse eller bara tycker om momenten i uppgiften. (Hars och 

Ou, 2002, s. 27-28) Yttre motivation däremot nås genom eventuell belöning vid genomförd 

uppgift. Uppgiften i sig kan uppfattas som ostimulerande men motivationen skapas genom att 

belöning nås när målet är nått. Arbetet är ett verktyg för att uppnå belöning. Deci och Ryan 

hävdar att om det sker en för stor fokusering på den yttre motivationen kommer detta att 

underminera den inre motivationen. Därför menar Deci och Ryan att belöning inte alltid lönar 

sig. De menar också att eftersom människor har ett tvådelat motivationssystem konkurrerar de 

med varandra om de blir aktiverade samtidigt och att det inte finns plats för båda 

motivationsfaktorerna att verka samtidigt. (Deci och Ryan, 2000, s. 57-61) 

 

 

 
 

Figur 8. Egen bild. Inre och yttre motivation 

 

I atrikeln “Intrinsic vs. Extrinsic Motivations to Volunteer and Social Capital Formation” av 

Giacomo Degli Antoni framgår att vad som motiverar människor att engagera sig ideellt är i 

första hand baserat på den inre motivationen. Att känna sig behövd och viktig är mycket 

viktigare än att utvidga sitt sociala kontaktnät. (Antoni, 2009, s. 359-361)  

 

För att förstärka detta ytterligare har vi tagit del av en Israelisk studie som undersökt tre 

grupper av studenter som var engagerade i att samla in pengar för ett gott ändamål, liknande 

operation dagsverke i Sverige. De tre grupperna opererade under olika motivationsbetingelser 

där den första gruppen blev upplysta om hur stor betydelse deras insats var. Den andra 

gruppen fick samma upplysning men även en extra belöning i form av en procent av varje 

insamlad krona fick de behålla själva. Den sista gruppen fick samma uppmaning som andra 
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gruppen men en betydligt större belöning i form av tio procent av varje intjänad krona fick de 

behålla. Resultatet av undersökningen visar att den första gruppen utan ekonomiska 

incitament samlade in mest pengar. Sedan kom andra gruppen och de som samlade in minst 

pengar var grupp tre. (Gneezy och Rustichini, 2000, s.796-801) Detta visar att den yttre 

motivationen konkurrerade ut den inre vilket ledde till ett sämre resultat. Alltså är det inte 

nödvändigt att kombinera både inre och yttre motivation för att uppnå bästa resultat.  

 

I studien ”How Undergraduates Are Affected by Service Participation” från 1998 av Astin 

och Sax genomförd på nästan 3500 studenter i USA undersöker de bland annat varför 

studenter valde att engagera sig i ideellt arbete vid sidan av studierna. Resultatet visar att den 

överlägset vanligaste orsaken var att de ville hjälpa andra människor vilket är ett tydligt 

exempel in inre motivation. I övrigt var resultaten relativt jämna men att känna personlig 

tillfredställelse och förbättra ens nätverk var viktiga orsaker. Efter dessa visade studien att 

orsaker som att utveckla nya färdigheter och förbättra akademiska kunskaper var viktiga. 

Slående var att den orsak som angavs minst var att förbättra ens CV vilket innefattar den yttre 

motivationen. (Astin & Sax, 1998, s. 253-255) 

 

För vår studie är det intressant att se huruvida studenter väljer att engagera sig i HHUS för 

uppgifterna de får utföra eller utvecklas personligen eller om de gör det för att förbättra sitt cv 

i form av en bra merit. Motsatt vill vi undersöka om de som väljer att inte engagera sig gör 

det valet på grund av ostimulerande uppgifter eller att de inte värderar meriten som tillräcklig 

belöning.  

 

3.2.2 Vroom – Förväntningsteori 

Vrooms förväntningsteori består av tre faktorer som tillsammans fastställer hur stark 

motivation en person upplever för en speciell uppgift. Dessa tre faktorer är prestation, chans 

till belöning och hur attraktiv belöningen i fråga är. (Marshall et al, 1998, s. 141) 

För det första baseras motivationen på prestationen som förväntas och sannolikheten att 

lyckas genomföra uppgiften. Desto större tilltro personen har till att lösa uppgiften desto 

högre motivation. Anses uppgiften som svår eller omöjlig riskerar motivationen att vara låg.  

(Marshall et al, 1998, s. 141-142) För att studenter ska engagera sig inom HHUS måste de 

känna att de klarar av att genomföra sina åtaganden. Därför är det viktigt att medlemmarna är 

väl informerade om vad som krävs för att slippa spekulationer och antaganden.  

 

Den andra faktorn i förväntningsteorin är möjligheten till belöning när prestationen är utförd. 

Även om prestationen känns genomförbar så riskerar motivationen att vara låg om chansen 

till belöning är liten. Som engagerad i HHUS erhålls ett intyg på att studenten varit aktiv vid 

sidan av studierna. Möjligheterna är även stora att engagerade studenter har utökat sitt nätverk 

och skaffat nya kontakter. Slutligen menar Vroom att graden av motivation beror på hur 

attraktiv belöningen är vid en lyckad prestation. (Marshall et al, 1998, s. 141-142) Hur 

attraktiv belöningen för engagemang i HHUS uppfattas är givetvis individuell men enligt 

rapporten ”Jakten på anställningsbarhet” ser en klar majoritet av arbetsgivarna aktivitet vid 

sidan av studierna som en bra merit. (Nordh, Preisz och Rosengren, 2007, s. 5-7) 
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Figur 9. Egen bild, Vrooms förväntningsteori 

 

För att fastställa den totala motivationen för en uppgift multipliceras dessa tre faktorer 

tillsammans. För att nå en stark motivation gäller det att alla tre stegen är relativt starka. 

(Marshall et al, 1998, s. 140-142)   

3.2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Enligt Herzberg beror graden av motivation på två olika faktorer, hygien- och 

motivationsfaktorer. Genom sin studie intervjuade Herzberg hundratals arbetare som fick 

ange både vad som ledde till trivsel och vantrivsel på sina arbeten. Resultatet av detta visade 

att faktorer som ledde till trivsel var andra än vad som ledde till vantrivsel. Vilket 

motbevisade den vanliga uppfattningen att trivsel är motsatsen till vantrivsel. Herzberg visade 

alltså att de två begreppen var oberoende dimensioner. Därför ansåg Herzberg att dessa två att 

motivation kunde delas i de två faktorerna. Där hygienfaktorer är de grundläggande behoven 

som måste vara tillfredställda och motivationsfaktorer är de som gör att en person anstränger 

sig lite extra. (Herzberg, Mauser och Snyderman, 1997, s. 113-115) 

 

 
 
Figur 10. Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer, Kaufmann och Kaufmann , 2009, s. 152 
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Hygienfaktorer inom organisationer kan exempelvis vara arbetsmiljö, socialt samspel eller 

ersättning. För att uppnå motivation måste dessa grundläggande behov vara tillgodosedda. 

Hygienfaktorerna är fundamentet i Herzbergs tvåstegsteori men även om dessa är uppfyllda 

upplever inte personer inom organisationen någon speciell motivation. Dessa är bara ett krav 

som måste uppfyllas för att nå motiverade medarbetare. För att personerna inom 

organisationen ska känna sig motiverade måste motivationsfaktorerna vara uppfyllda så som 

att ha möjlighet att utvecklas eller att få ta ansvar. Dock måste även hygienfaktorerna vara 

uppfyllda samtidigt eftersom motivationsfaktorerna inte ger någon effekt om de inte är 

tillfredställda.  (Herzberg, Mauser och Snyderman, 1997, s. 114-116) 

 

Alltså måste faktorer som arbetsmiljö, arbetsförhållanden och arbetsrelationer vara goda inom 

HHUS i utbyte mot att grunden till motivation för medlemmarna ska finnas. Därefter måste 

de uppleva att om de engagerar sig i föreningen får de ta eget ansvar och ha chans till 

personlig utveckling enligt Herzbergs tvåstegsteori.  

 

Utifrån Herzbergs teori har det utvecklats arbetsberikning vilket går ut på att rusta upp 

hygien- och motivationsfaktorerna inom organisationer. Nedan följer några exempel på 

arbetsberikning inom organisationer: 

- Minska den direkta kontrollen över arbetstagaren. Genom att betona resultat och att 

arbetstagaren har tillräcklig kunskap kan denne själv välja tillvägagångssätt för att nå 

bästa möjliga resultat 

- Ge arbetstagaren mer personligt ansvar. Den enskilde individen får större eget ansvar 

och kontroll över sina arbetsuppgifter 

- Organisera arbetets helhetsuppgifter. Den enskilde individen får möjligheten att 

fullfölja sina uppgifter från början till slut. 

- Större frihet i arbetet samt bättre tillgång till information. Arbetstagare blir mer 

medvetna om vad andra utför för arbete så att den enskilde individen kan se sin 

uppgift i ett meningsfullt sammanhang. 

- Ge arbetstagaren möjlighet att utvecklas. Se till att arbetstagare får nya utmanande 

uppgifter. (Kaufmann och Kaufmann ,2009, s. 152-153) 

 

 

 

3.3 Tjänstekvalitet 

Engagerar sig motiverade studenter inom HHUS medför de att 

kvaliteten inom föreningen ökar. Eftersom motiverade studenter 

lägger ner mer själ i sitt engagemang vilket leder till att 

organisationen förbättras. För att HHUS ska kunna locka 

studenter att engagera sig inom föreningen gäller det att tjänsten 

de erbjuder, alltså engagemanget, håller hög kvalitet så att de 

som engagerar sig känner att de får ut något av det. För att 

undersöka kvaliteten på HHUS tjänster kommer vi använda oss 

av den så kallade gapanalysteorin som tydligt kan visa 

eventuella brister.  

3.3.1 Vad är en tjänst? 

Eftersom vi i denna uppsats valt att se HHUS som en 

organisation som erbjuder sina medlemmar olika tjänster i form 
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av engagemang inom föreningen kommer vi nu redogöra för vad som är en tjänst.  Då vi 

senare kommer att analyser kvaliteten på HHUS tjänster kommer vi härmed att redogöra vår 

definition av en tjänst. Vi kommer även redogöra för vad som kännetecknar begreppet samt 

hur det skiljer sig från en produkt. Genom detta ger vi läsare och forskare samma 

utgångspunkt.  

 

Begreppet tjänst kan innebära flera olika saker, allt ifrån att personlig service till funktionen 

av en produkt. Den viktigaste egenskapen hos en tjänst är dock att den består av processer av 

aktiviteter som produceras och konsumeras på samma gång.  I och med detta innebär det att 

konsumenten blir en medproducent till tjänsten. Eftersom det viktigaste särdraget hos en 

tjänst är att själva processen leder det till att olika aktiviteter integreras med kunden. När 

kunden deltar i processen som medproducent blir just processen den viktigaste handlingen i 

tjänsten. Därför är själva kunden en viktig beståndsdel inom tjänster. (Grönroos, 2004, s. 59-

60) 

 

I övrigt kan inte tjänster lagras på samma sätt som produkter och det är svårare att prova på en 

tjänst för att se om det passar innan den verkligen brukas. En tjänst är därför mer en 

upplevelse, känsla, trygghet eller förtroende vilket är attribut som inte går att äga. En resa 

exempelvis är ingenting kunden äger utan vad som bärs med är minnen och bilder från resan i 

sig. En tjänst uppfattas också helt personligt vilket gör det svårt att upprätthålla någon enighet 

eftersom en upplevelse kan uppfattas helt olika av skilda personer. (Grönroos, 2004, s.62-65) 

 

För att slutligen klargöra vår definition av en tjänst använder vi oss av Grönroos definition: 

”en tjänst är en process bestående av en rad mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter som 

vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 

och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 

lösningar på kundens problem” (Grönroos, 2004, s.58) 

 

I vår studie ser vi engagemanget inom HHUS som en tjänst som erbjuds till studenterna av 

föreningen. Eftersom engagemanget inom HHUS är en process som pågår under 

ettårsperioder är samverkan med de aktiva, övriga studenter, lärare, näringslivskontakter etc. 

mycket viktiga. För att kunna bedriva studentföreningen behövs allt ifrån stadgar och regler, 

drivna studenter till datorer och kontor.  

 

3.3.2 Gapanalys 

För att analysera källor till 

kvalitetsproblem inom 

HHUS kommer vi att 

använda oss av en gapanalys 

för att sedan förstå hur 

kvaliteten inom föreningen 

kan förbättras. Gapanalys 

visar hur tjänstekvalité 

uppkommer och hur den kan 

förbättras. Modellen är 

indelad i två delar där den 

övre halvan berör kunden 

och den nedre halvan 

leverantören. För att 

Figur 10. Gapanalys 

(Grönroos, 2004, s.115) 
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applicera denna modell kommer vi nedan se HHUS som en leverantör av en tjänst, i form av 

engagemang inom föreningen, och dess medlemmar, som potentiella kunder. Genom att 

använda en Gapanalys kan vi påvisa om det finns eventuella brister i kvalitén på tjänsten som 

HHUS levererar och därmed också kunna komma med förslag på förbättringar. (Grönroos, 

2004, s. 115) Gapanalysen bygger på fem olika gap mellan konsumenter och företag som i sin 

tur definieras enligt följande. 

 

Leverantörsgap 1 definieras som att ”inte veta vad kunder vill ha”. Leverantören av servicen 

vet inte vad kunder förväntar sig och förstår inte heller vad de förväntar sig av leverantören. 

Dessa problem uppstår då det fattas, alternativt det har skett en dålig marknadsundersökning 

av redan befintliga samt potentiella kunder idag. Man kan också se att det finns stora brister i 

den uppåtgående kommunikationen. Vi syftar då på kommunikation mellan de anställda och 

ledningen i den benämningen att de anställda inte kan informera ledningen om vart de tror att 

felen ligger. Leverantören kan också ha valt att fokusera på fel segment av kunder och kan 

således inte urskilja vart man ska rikta sin marknadsföring utan når helt enkelt inte ut till 

potentiella kunder. Företaget kan också ha smalnat in alldeles för mycket på att endast värva 

nya kunder och inte satsar på att behålla de befintliga kunder som redan finns i företaget, detta 

kan få förödande konsekvenser då man kan tappa sitt kundklientel fortare än vad man hinner 

skaffa nya. I vissa fall kan det även vara så att företaget inte alls lyssnar på kundklagomål 

eller misslyckas förargligt med att rätta till fel när dessa uppstår. Företaget har således ingen 

utarbetad plan på hur dessa problem ska skötas på ett lättarbetat sätt för att underlätta både för 

de anställda samt kunderna. (Wilson A et al 2008, s. 106-107). Ett exempel på detta inom 

HHUS är att styrelse och ledning kanske inte alltid vet vad studenterna egentligen vill ha för 

typ av engagemang inom föreningen. Även om vissa poster inom föreningen är vitala för att 

det ska fungera så måste posterna anpassas till vad som studenterna vill praktisera. Genom att 

ta reda på vilket typ av engagemang som studenterna är intresserade av skulle posterna inom 

organisationen kunna anpassas till viss del efter önskemål. 

 

Leverantörsgap 2 definieras som att ”utformningen på tjänsterna är inte anpassade efter vad 

kunderna vill ha”. I detta fall kan man urskönja att ledningen inte valt rätt standarder för sina 

anställda att följa för att kunna få en röd tråd genom utförandet av servicen. Dessa misstag 

kan uttrycka sig i form av att man valt ett okorrekt sätt att ta fram nya tjänster samt att alla 

inom företaget inte är informerade gällande vilka riktlinjer man valt för att ta fram dessa 

visioner och mål. Det kan också vara så att leverantören inte har uppfattat vad det är för något 

som kunder vill ska vara standarder inom servicen. Ett fel som också kan dyka upp som 

leverantörer gör är att man väljer en ”opassande” omgivning där servicen kommer att 

levereras. (Wilson et al, 2008, s. 107-109). Exempelvis då man inom HHUS väljer att starta 

upp nya projekt utan att ta reda på om det finns ett underlag för detta. I slutändan är det 

studenternas intressen som bör styra utbudet av olika poster och projekt inom HHUS. 

 

Leverantörsgap 3 definieras som att ”inte levererar mot de standarder och den design som 

utlovats”. Det som leverantören kan missa är att, trots en uttalad strategi, inte håller det som 

utlovats till konsumenterna. Detta kan synas i form av att man inte har valt rätt typ av 

personal, fel personal på fel plats eller inte ger den auktoritet som anställda kan tänkas behöva 

för att klara av specifika situationer på ett smidigt men ändå korrekt sätt. Man kan också se 

det från konsumenternas synvinkel i den benämningen att man inte fått fullständig 

information om vad som gäller för att uppnå bästa tänkbara resultat vilket kan leda till att 

tjänsten blir felaktig. Det som företag bör sträva efter att uppnå är att minst uppfylla sina egna 

uppsatta standarder och kriterier eller göra det bättre än utlovat (Wilson et al, 2008, s. 109-

111). Inom HHUS är det viktigt att de befogenheter men även skyldigheter som tillhör 
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respektive post är tydligt fastställda. Annars finns risken att studenter upplever en missnöjdhet 

om de inte får genomföra saker de trodde ingick i dennes post.  

 

Leverantörsgap 4 definieras som ”att inte matcha prestationerna till de utlovade löftena”. Här 

diskuteras den externa kommunikationen huruvida den korrekt återspeglar vad leverantörerna 

kan leverera. Inom detta gap kommer man finna problem inom de interna samt externa 

kommunikationskanalerna. De anställda får inte reda på vilka beslut som ledningen tagit 

rörande övergripande eller specifika frågor om hanteringen av kunder och vad som generellt 

gäller. Man kan också se tendenser att leverantörerna kan komma att överdriva i sin externa 

kommunikation när det kommer till marknadsföring samt reklam. (Wilson A et al 2008, s. 

111-112). Exempelvis då HHUS lovar att en post inom ledning eller styrelse inte kommer 

innefatta att man behöver lägga ner mycket tid, allt är jätte roligt eller att man inte behöver 

anstränga sig ett uns för att saker och ting ska hända. Något som mildrar den verklighet som 

egentligen existerar. 

 

Konsumentgapet, gap 5 uppstår då ”konsumenters förväntan inte uppfylls av det utfall som 

sker då tjänsten levereras.” Konsumenterna har redan innan servicen levereras en förutfattad 

mening om hur leveransen kommer att gå till. Detta har konsumenten upplevt från tidigare 

erfarenheter, hört av andra konsumenter, genom word of mouth (som vi förklarat tidigare), 

eller blivit varse om av leverantören. (Wilson A et al 2008, s. 105). Orsaker till att 

konsumentgapet uppstår kan vara: 

- Felaktig information från marknadsundersökningar 

- Felaktig tolkning av information om förväntningar 

- Allt för många nivåer inom organisationen hindrar eller förvränger den information 

som kunderna ger (Grönroos, 2004, s. 116) 

För HHUS gäller de engagerade studenterna upplever att engagemanget inom föreningen 

uppfyller eller överstiger deras förväntningar. Antingen genom att förväntningarna på 

engagemanget sänk alternativt att upplevelsen höjs. Vi förespråkar givetvis det andra 

alternativet. Det är viktigt för HHUS att tydligöra vad som krävs vid ett engagemang men 

även vad som nyttan för studenterna är.  

3.4 Buzz marketing 
Utifrån vår insamlade data har vi sett att för att kunna förklara våra slutsatser djupare har vi 

sett att Buzz marketing är ny och tillämpbar teori. Därför har vi valt att ta med den. 

 

Buzz marketing är en relativt ny marknadsföringsteknik men har på senare tid används allt 

oftare. Buzz marketing fungerar genom att man som företag kontaktar ”trendsättare” eller 

inflytelserika personer som kan använda eller prata gott om företagets produkter eller tjänster. 

Detta görs på ett sådant sätt så att det ser naturligt ut och att personen i fråga ser ut som att 

han själv har valt ut just dessa varor för sitt egna bruk. Människor runtomkring kommer att 

reagera på detta och ta till sig den positiva information när de närmar sig för att få en inblick i 

hur varor fungerar och vad som är bra med den. Personen som innehar varan får betalt av 

företaget som tillverkar dessa, antingen i form av pengar eller rent av företagets egna varor 

eller tjänster. Man skulle kunna beskriva Buzz marknadsföring som en kontrollerad form av 
marknadsföringstekniken Word of Mouth. Word of mouth fungerar på ett liknande sätt som 

marknadsföring men då finns det inget incitament till att företaget har haft någonting med den 

indirekta marknadsföringen att göra. Då sprids budskapet helt enkelt från en befintlig 

konsument och på grund av dennes positiva upplevelse berättar för andra om företagets varor.  
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Idag kan vi se Buzz marketing runtomkring på flera marknader. Dessa marknader domineras 

av företag som riktar sin försäljning mot ungdomar som är och vill vara trendiga. Man har 

således valt ut personer noga som syns och hörs mycket och dressat dessa med olika typer av 

varor som ska ge publiken ett gott första intryck och ett ”vilja ha”- sug. (Murphy et al., 2005, 

s. 1-2) 
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KAPITEL 4. PRAKTISK METOD  

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt praktiska tillvägagångssätt genom att beskriva 

hur vi gått tillväga med studien. Inledningsvis kommer vi att redogöra för och resonera kring 

urvalsmetoder och varför vi använt de urval vi gjort. Vidare kommer vi att beskriva hur vi 

samlat in våra data samt hur vi behandlat och bearbetat informationen. Slutligen kommer vi i 

detta avsnitt att förklara hur vi hanterat ett eventuellt bortfall bland respondenterna.  

Genom att ge läsaren en god inblick i vår praktiska metod ger vi denne en god möjlighet att 

förstå vår tolkning av empirin.  

 

4.1 Undersökningsstrategi 

Kunskapssynen i denna studie är positivistisk och därför har vi en objektiv verklighetssyn. 

Därför är forskningsansatsen i studien deduktiv vilket betyder att vi utgår från befintliga 

teorier för att förklara verkligheten.  Utifrån detta kommer vi således att genomföra en 

kvantitativ undersökning bland HHUS medlemmar. Syftet med vår studie är att förklara och 

kartlägga vad som påverkar studenter att engagera sig i HHUS. Därför kommer vi söka 

kunskap som kan mäta, beskriva och förklara studenternas agerande. Då detta är fallet är en 

kvantitativ undersökning lämpligast. (Patel och Tebelius, 1987, s. 43-44) Den insamlade data 

från den kvantitativa studien utgör våra primärdata och kommer att användas för att förklara 

vilka motivationsfaktorer och informationskanaler som påverkar studenters engagemang i 

HHUS. Valet av en kvantitativ undersökning beror på möjligheten att operationalisera 

studenters syn på studiens problem och syfte. (Bryman och Bell, 2005, s. 89)   

 

4.2 Urval 

Syftet med studien är att kartlägga olika faktorer bland gruppmedlemmarna av HHUS 

Facebookgrupp.  Gruppen har i skrivande stund 606 medlemmar och utgör därmed vår 

population. (Facebook, 2011) Dessa innefattar personer som läser mellan termin ett och 

termin åtta på antingen civilekonom-, service management-, handel och logistik eller 

international business samt fristående kurser. I denna studie vill vi påvisa vilka 

motivationsfaktorer och informationskanaler som påverkar engagemanget inom HHUS. 

Anledningen till att vi valt HHUS Facebookgrupp som urval för studien är för att vi anser att 

den återspeglar medlemmarna väl då samtliga grupper finns representerade. Det är en 

intressant grupp för alla olika klassinriktningar, årskullar, kön, ålder, aktiva eller inte aktiva 
finns representerade. Vi är medvetna om att personer som inte är med i Facebookgruppen inte 

nås men vi anser att urvalet ändå är representativt. Vidare är vi medvetna om att en viss 

skevhet kan upplevas med vårt urval då en av kommunikationskanalerna som undersöks är 

just Facebook. Vi hävdar dock att detta urval ger oss bra möjligheter att dra generella 

slutsatser från vår population.   

 

Enligt Bryman och Bell finns det två typer av urval, sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval. Vid ett sannolikhetsurval har alla personer i populationen samma chans att 

ingå i urvalet medans i ett icke sannolikhetsurval faller en viss mängd ur populationen bort på 

grund av olika orsaker. (Bryman och Bell, 2011, s. 178-180) Vi har genom kontakt med 

Jimmy Kindholm, ordförande för HHUS 2011/2012, fått tillgång till föreningens 

kontaktuppgifter till de personer som är medlemmar i HHUS Facebookgrupp. Medlemmarna 
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har gjort ett aktivt val och gått med i gruppen av egen vilja. Det bör poängteras att personer 

som är medlemmar i Facebookgruppen inte nödvändigtvis är aktiva inom HHUS. Snarare 

tvärt om, med sina drygt 600 medlemmar är det endast ett tiotal som är engagerade idag. 

Givetvis finns det även en viss mängd som varit engagerade tidigare men de som inte är 

aktiva är väl representerade. På så sätt når vi ut till både aktiva och inte aktiva studenter. Vi 

har således också gjort ett sannolikhetsurval då samtliga studenter som är medlemmar i 

HHUS Facebookgrupp har möjligheten att nås. (Eriksson, 1995, s. 59-60) Då vi genom vår 

enkät har möjligheten att nå ut till samtliga studenter som är medlemmar i Facebookgruppen 

kommer vi genomföra ett obundet slumpmässigt urval. Vårt urval kommer alltså vara det 

samma som vår population då vi har möjlighet att nå samtliga. (Bryman och Bell, 2011, s. 

183) HHUS Facebookgrupp är vår population och representerar studenter vid 

Handelshögskolan väl. Genom att få fått tillgång till medlemsregistret menar vi att det finns 

mycket goda chanser till att få ett högt deltagande i undersökningen och därför har ett bra 

underlag för att dra välgrundande slutsatser utifrån vår empiri.  

 

Viss kritik mot att vårt urval verkligen är ett sannolikhetsurval kan argumenteras för då vi inte 

når ut till samtliga HHUS medlemmar utan bara de som är medlemmar i Facebookgruppen. 

Dock är inte avsikten med studien att undersöka samtliga medlemmars åsikter utan vår 

målpopulation är just Facebookgruppen. Hade vår population varit samtliga medlemmar men 

vi ändå haft Facebookgruppen som urval hade vi snarare använt oss av ett riktat urval. För att 

använda sig av ett riktat urval bör man hitta ett fall som väl representerar den totala 

populationen. Vid ett riktat urval minskar även möjligheterna att generalisera men dessa urval 

används snarare för att hitta samband inom outvecklade forskningsområden. (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 98)  

4.3 Enkätkonstruktion 

Vid konstruktionen av vår enkät har vi utgått från teorier inom motivation, kommunikation 

och tjänstekvalitet. Detta för att samla in primärdata för att besvara vilka motivationsfaktorer 

och informationskanaler som påverkar engagemanget inom HHUS. För att få insikt om vårt 

problem har vi operationaliserat frågor baserade på ovan nämnda teoriområden. Genom att 

standardisera och operationalisera frågorna kan vi utifrån svaren beskriva studenternas 

åsikter.  

 

För att minimera risken för bearbetningsfel har vi konstruerat enkäten i programmet Google 

Documents. Det är en tjänst av Google där man enkelt kan konstruera egna enkäter över 

internet. Vi valde att konstruera vår enkät via internet eftersom att det finns tydliga mallar och 

förslag att följa samt att när vi samlar in våra data överförs den automatiskt till Excel. Genom 

att använda vedertagna mallar ökar vi vår möjlighet att göra en väl fungerande enkät. Givetvis 

har vi anpassat frågorna i enkäten till vårt problem.   

 

I själva enkäten börjar vi inledningsvis att berätta kort vilka vi är och vad syftet med 

undersökningen är för att få respondenterna insatta i ämnet. Vi belyser även att alla deltagare 

är helt anonyma i sitt deltagande och att resultatet enbart kommer att presenteras i vår studie. 

(Bryman och Bell, 2011, s. 233) Frågorna i enkäten är formulerade på ett så enkelt och 

förståligt sätt som möjligt för att undvika att respondenterna inte förstår dem. (Eriksson, 1995, 

s. 184) Till att börja med inleds enkäten med några generella frågor angående ålder, kön, 

programtillhörighet, vilken termin personen studerar på samt om personen i fråga är eller har 

varit aktiv inom HHUS eller inte. Genom detta kan vi se eventuella skillnader och likheter 

mellan respondenterna. För att göra enkäten enkel och lättförstådd la vi ner flera timmar på att 

ställa lämpliga frågor och formuleringar. Vi valde i vår enkät att använda oss av vertikala 
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svarsalternativ eftersom risken att enkäten fylls i på fel sätt minskar då. (Bryman och Bell, 

2005, s. 168)  

 

För att få en röd tråd i enkäten har vi delat in den i olika teman där varje tema är kopplat till 

våra teorier inom kommunikation, motivation och tjänstekvalitet. Genom att dela in enkäten i 

olika teman underlättar vi för respondenterna att genomföra den men det underlättar även för 

oss att senare tolka svaren. (Eriksson, 1995, s. 178-179) Kommunikation är det första tema 

som berörs i enkäten efter de generella bakgrundsfrågorna. De första två frågorna rör vilka 

kommunikationskanaler som når studenter samt vilka de föredrar. Därefter ställs frågor 

angående den interna och externa kommunikationen inom föreningen. I frågorna fyra och fem 

i enkäten vill vi ta reda på hur väl kommunikationen fungerar dels från HHUS till 

medlemmarna men även från medlemmarna till HHUS. Frågorna 8-11 är kopplade till i vilken 

utsträckning studenter väljer att ta del av information och hur de eventuellt selekterar bort en 

del. Vi har även undersökt huruvida studenter anser att vad andra personer säger om HHUS 

påverkar dem, alltså word of mouth. Vi lät även studenterna svara på i vilken utsträckning de 

tycker HHUS är en stängd eller öppen grupp för att kartlägga deras syn på föreningens image. 

Slutligen ville vi ta reda på i vilken utsträckning studenterna tar del av informationen från 

HHUS för att undersöka om de selekterar bort en del av upplysningen.  

 

Det andra temat i enkäten rör motivation som i sin tur delas in i olika delar. Först kontrollerar 

vi om det är inre eller yttre motivationsfaktorer som påverkar studenter att engagera sig i 

HHUS eller inte. Detta genom att ställa olika påståenden, som exempelvis att studenter väljer 

att engagera sig för att utvecklas personligen eller för att det är en bra merit. Motsatt frågade 

vi de som inte varit aktiva om orsaken var för att de inte trodde att de kunde utvecklas 

personligen eller om de inte ansåg det som en tillräckligt bra merit. Därefter vill vi ta reda på 

om chansen till eventuell belöning eller hur attraktiv en eventuell belöning påverkar 

studenternas val. Genom påståendet om studenter valde att engagera sig för att förbättra sitt 

CV undersökte vi studenternas syn på belöningen från engagemanget i HHUS i form av ett 

bättre CV. Efter det frågar vi om de tror att meriter från HHUS förbättrar deras möjligheter 

till att få jobb i framtiden. På så sätt applicerar vi Vrooms förväntningsstrategi. Sista delen i 

motivationstemat rör Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Då ställde vi olika frågor 

kopplade till de två faktorerna. Som påståendet där vi ber studenterna ta ställning till huruvida 

de valt att engagera sig för att ens vänner gjort det, då vi ser vänner som en form av relation 

till sina kollegor som är en av Herzbergs hygienfaktorer. En av faktorerna inom 

motivationsfaktorer är ansvar vilket vi kopplade till påståendet att man valt att engagera sig 

för att visa att man är kapabel till att ta större ansvar. För att applicera dessa 

motivationsteorier på de som inte varit aktiva har vi vänt på frågorna och ställt dem så 

identiskt som möjligt för att kunna jämföra resultaten. Ett exempel på detta är frågan om 

Herzbergs hygienfaktor som rör relationen till sina kollegor. Till de inte aktiva har vi format 

påståendet som att studenten valt att inte engagera sig på grund av att ingen av dennes vänner 

gjort det och därefter bett den ta ställning mellan instämmer inte och instämmer helt. Precis 

på samma sätt är samtliga frågor formulerade till de som inte är aktiva.  

 

Sista temat i enkäten avser gapanalysen där vi omvandlat definitionerna i varje gap till 

påståenden som rör HHUS. Genom detta vill vi undersöka huruvida studenterna upplever att 

kvaliteten på tjänsten som HHUS levererar håller eller om det finns brister i den.  Det första 

gapet rörande ”att inte veta vad kunden vill ha” har vi översatt till en fråga där vi ber 

studenterna ta ställning i vilken utsträckning de anser HHUS veta vad studenter vill engagera 

sig i. Andra gapet definierar vi som ”utformningen på tjänsterna är inte anpassade efter vad 

kunderna vill ha” vilket vi omformulerat till påståendet huruvida HHUS är bra på att anpassa 
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sina poster efter vad studenter vill engagera sig i. Gap tre förklarar vi som ”inte levererar mot 

de standarder och den design som utlovats” vilket vi undersöker genom påståendet att de 

poster som finns inom HHUS stämmer med vad studenter verkligen vill engagera sig i. Det 

fjärde gapet handlar om ”att inte matcha prestationerna till de utlovade löftena”. Det har vi 

omformulerat till ett påstående där studenterna får ge sin syn på om HHUS postbeskrivningar 

stämmer överens med verkligheten. Det sista gapet, konsumentgapet eller gap fem handlar om 

att ”konsumenters förväntan inte uppfylls av det utfall som sker då tjänsten levereras.” 

Påståendet där studenterna får ta ställning till om deras förväntningar på engagemanget inom 

HHUS uppfylldes under dennes tid inom HHUS styrelse eller ledning. Genom detta 

applicerar vi det femte och sista gapet i undersökningen. Precis som nämnt tidigare går det 

inte att fråga varför en person valt att engagera sig om denne aldrig varit engagerad. Därför 

har vi precis som i motivationstemat vänt på frågorna där studenter som inte engagerat sig får 

delge sina tankar om vad de tror. Exempelvis vid det fjärde gapet har vi frågat om de tror att 

HHUS postbeskrivningar stämmer överens med verkligheten för att undersöka om det finns 

uppfattningar om brister i HHUS kvalitet.  

 

I vår enkät har vi använt oss av lite olika svarsalternativ beroende på hur frågan formulerades. 

Samtliga frågor använder sig av slutna frågor förutom den sista där respondenterna kan lämna 

övriga synpunkter. Anledningen till att vi använder oss av slutna frågor är för att det 

underlättar bearbetningen av svaren, ökar jämförbarheten mellan svaren samt att de 

underlättar för respondenterna att besvara frågan. (Denscombe, 2003, s.156) Ytterligare en 

orsak är att om respondenterna är osäkra på vad de egentligen tycker är risken stor att de inte 

skriver något alls. Detta undviks i mycket större utsträckning vid slutna frågor. (Trost, 1994, 

s. 68-69) Majoriteten av frågorna i enkäten består av påståenden som är kopplade till de olika 

teorierna som studenten får ta ställning till mellan Instämmer inte alls till Instämmer helt. 

Genom att använda oss av konsekventa formuleringar underlättar det för respondenterna att 

förstå frågorna. (Trost, 1994, s. 80) För att undvika att respondenterna håller sig neutrala i 

våra påståenden har vi valt en sexgradig skala där de får markera det alternativ de anser passa 

bäst. Detta gjorde vi för att kunna generalisera svaren och se trender från enkäten. När vi 

sedan sammanställer svaren kan vi tolka dessa utifrån att 1 motsvarar att inte instämma alls 

och 6 instämmer helt. Svaren 1-3 tolkar vi som en generell negativ inställning medans 4-6 

generell positiv inställning. Genom att använda oss av 6 svarsalternativ blir respondenterna 

tvungna att i viss mån ta ställning till påstående då inget alternativ är helt neutralt.  Vi har 

således använt oss av ordinalvariabler då variablerna kan rangordnas men avstånden mellan 

variablerna inte kan rangordnas. (Bryman och Bell, 2005, s. 256- 257) Vid flera frågor har vi 

alltså ställt olika påståenden för att se till vilken grad studenterna instämmer eller inte. Ett 

exempel på detta är påståendet: Jag valde att engagera mig i HHUS för att förbättra mitt CV. 

I denna fråga undersöker vi om studenter motiveras av yttre motivation. 

 

Vid ett antal frågor i vår enkät har vi fem färdigställda svarsalternativ där studenterna får välja 

det som passar bäst. Detta för att göra våra svar mät- och tolkningsbara. För att undersöka hur 

ofta studenterna tar del av informationen från HHUS fick de välja mellan alternativen: aldrig, 

sällan, ibland, ofta och alltid. Genom denna fråga undersökte vi hur väl HHUS 

kommunikationskanaler fungerar i dagsläget.  

 

För att ta reda på studenternas uppfattnings om kvaliteten på engagemanget inom HHUS 

använde vi oss av gapanalysen och ställde påståenden om alla de olika gapen. Detta för att 

undersöka om det finns några kvalitetsbrister inom engagemanget i HHUS.  
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För att besvara vår problemformulering vilka motivationsfaktorer och informationskanaler 

påverkar huruvida studenter väljer att engagera sig i HHUS eller inte har vi efter de 

inledande generella frågorna delat upp enkäten i två delar. Där den första delen besvaras av 

studenter som är eller har varit aktiva inom HHUS medans den andra delen besvaras av de 

som inte varit aktiva inom föreningen. För att tydligt redogöra för var studenterna ska svara 

har vi efter de generella frågorna placerat en tydlig text där det framgår att vilka specifika 

frågor varje student ska svara på. Såväl de aktiva som de som inte varit aktiva svarade på 

snarlika frågor kopplade till våra teorier. Genom att ställa i princip identiska frågor till de 

båda grupperna har vi möjligheten att jämföra svaren och på så sätt hitta eventuella skillnader 

och likheter mellan de två grupperna.  

 

Slutligen använde vi oss av en pilotgrupp på tio personer för att få deras åsikter och 

synpunkter på enkätens innehåll och konstruktion. Vi kontaktade 10 vänner via Facebook och 

skickade de enkäten och bad de fylla i den. Detta genomfördes och vi rättade till de små 

justeringar, bland annat stavfel och några formuleringar. Genom att använda oss av en 

pilotgrupp undersökte vi om det fanns eventuella oklarheter som borde justeras. (Eriksson, 

1995, s. 189-190) När detta var gjort bad vi vår handledare, Anneli Linde, att titta igenom 

enkäten för att ge oss hennes godkännande till att distribuera den.  

 

4.4 Distribution  

Studiens surveyundersökning har distribuerats via internet. Orsakerna till att vi valde att 

genomföra en internetenkät är flera. För det första är det ett tids- och kostnadseffektivt sätt att 

distribuera vår enkät. (Descombe, 2003, s.8) Genom några knapptryckningar når vi ut till flera 

hundra studenter. Miljöfördelarna är även stora att välja internetalternativet. En annan 

anledning till att vi väljer att skicka enkäten via internet är att det kan vara väldigt svårt att 

läsa vissa personers handstil vilket gör svaren oanvändbara. (Trost, 1993, s. 68-69) Genom att 

vi använder oss av Google Documents funktion importeras automatiskt all data till Excel. Det 

gör att vi minimerar risken för bearbetningsfel. (Bryman & Bell, 2011, s. 200-201) Enligt 

Bryman och Bell uppnås färre obesvarade frågor i online-enkäter jämfört med pappersenkäter 

vilket är att föredra. (Bryman & Bell, 2011, s. 608-610)  

 

Genom kontakt med Jimmy Kindholm, ordförande för HHUS 2011/2012, fick vi tillgång till 

HHUS Facebookgrupps medlemsregister och kunde därför skicka ut vår enkät till samtliga 

medlemmar i gruppen. HHUS Facebookgrupp hade vid distributionstillfället drygt 600 

medlemmar, närmare bestämt 606. Samtliga medlemmar fick ett meddelande via Facebook 

från HHUS där Sjöberg och Reinhard presenterades och syftet med studien klargjordes samt 

en länk till enkäten. Därefter började enkäten fyllas i av studenterna.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Då vi valde att använda Google Documents för att skapa vår enkät innebar det att all insamlad 

data automatiskt fördes in i ett Exceldokument. I och med detta samlades all data utan att vi 

behövde hantera den. Vår enkät var uppdelad i två delar, en för studenter som är eller varit 

aktiva och en för de som inte varit aktiva. Detta innebar att hälften av frågorna besvarades av 

de aktiva och den andra hälften av de som inte varit aktiva. Genom data från Google 

Documents kunde vi se hur många svar vi fått på varje alternativ och varje fråga. För att få 

vår data mer lättanalyserad valde vi att räkna om antalet svar till procent. För att minimera 

risken för bearbetningsfel var vi båda delaktiga i räknandet, en läste upp hur det skulle räknas 

och den andra räknade ut svaret. När detta var gjort räknade vi om alla våra tal en gång till för 
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att vara helt säkra på att våra värden stämmer. När alla svar var omräknade till procent gjorde 

vi stapeldiagram på samtliga frågor för att på ett pedagogiskt sätt kunna redogöra för vår 

empiri i ett senare kapitel. Då vi konstruerat vår enkät så att majoriteten av frågorna består av 

sex svarsalternativ innebär det att möjligheten att hålla sig neutral i de frågorna inte finns. På 

så sätt tvingar vi respondenterna att ta någon form av negativ eller positiv ställning till våra 

påståenden. I och med detta kan vi enkelt se om de svarande överlag har en negativ eller 

positiv inställning till varje påstående.  

 

Vi har även konstruerat enkäten så att beroende på om studenterna är eller varit aktiv inom 

HHUS svarar de på den första delen medans de som inte varit aktiva svarar på sista delen. Då 

frågorna i enkäten är ställda i princip identiskt i båda delarna kan vi enkelt se om det finns 

skillnader eller likheter mellan de två gruppernas svar.  

 

Då frågorna 1-14 för de aktiva och 31-45 för de som inte är aktiva är ställda helt identiska har 

vi sammanställt dessa i grafer för att visa hur de olika gruppernas svar. Därefter är frågorna 

ställda snarlika men inte helt identiska till de två grupperna vilket gör att de inte kan 

sammanställas. Istället kommer de olika påståendena jämföras mot varandra med de olika 

graferna.   

 

För att stärka vår empiri har vi analyserat data i statistikprogrammet SPSS. Genom att 

omvandla alla frågor och svarsalternativ i enkäten till individuella siffror kunde vi testa vår 

data statistiskt. När data omvandlades utgjorde varje siffra ett enskilt svar. I frågan om hur 

ofta studenter tal del av information översattes aldrig till siffran ett, sällan till två och så 

vidare vilket är ett exempel på kodningen. Genom att göra om informationen från enkäten till 

siffror kan vi analysera olika faktorers relation till varandra men det är även en förutsättning 

för att kunna bearbeta data i SPSS. (Denscombe, 2003, s. 271-272) Generellt har även 

information som kön, program och aktiv inom HHUS eller inte kodats om till siffror för att 

kunna analysera dessa bakgrundsfakta i jämförelse med olika frågor i enkäten.  

 

I SPSS har vi sammanställt svaren på frågorna 1-14 och 32-45 bland de aktiva och inte aktiva 

då dessa frågor som rör kommunikationen är ställda helt identiska till båda grupperna. 

Resterande frågor, 15-31 och 46-62, analyserades med hjälp av SPSS för att jämföra 

skillnader mellan män och kvinnor. Detta gör det möjligt för oss att genomföra ett T-test för 

att undersöka om vi kan statistiskt säkerställa om eventuella skillnader i olika gruppers 

medelvärde är signifikant. (Trost, 1994, s. 122) Genom våra bakgrundsfrågor som rör 

respondenternas kön, ålder, programtillhörighet, termin och huruvida de varit aktiva eller ej 

kan vi undersöka om dessa faktorers medelvärde i frågorna skiljer sig åt.  T-testen kommer att 

genomföras med ett konfidensintervall på 95 % och kommer att visa medelvärdet för de olika 

faktorerna. Tack vare SPSS kan vi få fram olika gruppers genomsnittsvärden på olika frågor 

och fastställa om skillnaden är statistiskt säkerställd. Genom att använda oss av medelvärden 

kan vi beskriva olika gruppers åsikter i specifika frågor. (Hartman, 2004, s. 264)  

 

Då frågorna 15-31 och 46-62 är ställda lite olika beroende på om de är riktade till de aktiva 

eller de som inte varit aktiva har vi inte sammanställt dem. Skillnaden i påståendena beror på 

att vi inte kan fråga exempelvis att de som inte varit aktiva gör det för att de tror att 

engagemanget inom HHUS förbättrar ens CV. Av förklarliga skäl kan de inte svara på det då 

de inte varit aktiva i föreningen. Därför har vi istället ställt påståenden där vi frågar om de inte 

varit aktiva för att de inte tror att engagemanget inom HHUS förbättra ens CV. Detta har lett 

till att dessa frågor inte kan sammanställas då de inte är identiska. Därför har vi enbart utfört 

enskilda T-test, med hjälp av variabeln kön, på de respondenter som är aktiva eller inte aktiva.  
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4.6 Bortfall 

Vid genomförandet av vår undersökning skickade vi ut ett meddelande till samtliga 

medlemmar i HHUS Facebookgrupp, vid tidpunkten för utskicket hade gruppen 606 

medlemmar. När undersökningen var slutförd hade 113 personer deltagit i enkäten vilket 

innebär att vi hade ett deltagande på nästan 20 procent vilket får ses om en väl godkänd siffra 

och tillräckligt med svar för att dra statistiska slutsatser. Genom samtal med Anneli Linde har 

vi förstått att svarsfrekvenser på webenkäter likt vår ofta ligger omkring 5-8 procent. Alltså 

ser vi våra nästan 20 procent som en väldigt bra siffra och vi tolkar detta som att studenter 

ändå är intresserade av att ge sin åsikt angående HHUS.   

 

Då vår enkät är skriven på svenska leder detta till att studenter som inte pratar svenska inte 

kan delta i undersökningen. Dock är det endast en ytterst liten del av medlemmarna i HHUS 

Facebookgrupp som inte kan svenska. All kommunikation som ges i Facebookgruppen är på 

svenska därför anser vi att detta eventuella bortfall inte påverkat utfallet för studien.  

 

Det interna bortfallet var minimalt i undersökningen, alltså att respondenter inte svarade på 

vissa frågor i enkäten. (Ejvegård, 1996, s. 50-51) På ett fåtal frågor är det bara 112 

respondenter som svarat och på frågorna 12 och 43, som vi lagt ihop, fick vi 110 svar. Alltså 

har tre respondenter av någon anledning valt att inte svara. Trots detta är vårt bortfall mycket 

litet och vi anser oss ha tillräckligt med data för att kunna dra våra slutsatser.  
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KAPITEL 5. EMPIRI 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för resultaten i vår studie. För att ge en överskådlig 

uppfattning om svaren kommer vi presentera dem med diagram och grafer. Vi kommer dels 

visa enskilda svar men även jämföra svar mot varandra. I detta kapitel kommer vi enbart att 

beskriva svaren vi fått från vår undersökning och inte koppla de till vår teoretiska 

referensram. Syftet med kapitlet är att ge en överblick av resultatet av vår studie. 

 

5.1 Inledning 

Vår studie inleds med några generella bakgrundsfrågor för att 

få en uppfattning om studenten. Respondenterna fick svara på 

frågor om kön, ålder, programtillhörighet, termin och 

huruvida de varit aktiva inom HHUS eller inte. Dessa 

variabler kommer också användas för att jämföra olika 

faktorer med varandra och påvisa eventuella skillnader. Totalt 

svarade 113 personer på vår enkät och fördelningen mellan 

män och kvinnor var i princip helt jämn.  

 

 

 
 

        

         Diagram 5.1. Könsfördelning 

 

Respondenterna har även svarat på deras ålder och programtillhörighet. Åldern varierar 

mellan 18 till 35 år men majoriteten ligger mellan 23-25 år. Fördelningen mellan 

programtillhörigheten visar att civilekonomerna står för nästan 60 procent av respondenterna.  

Vilket innebär att de är något överrepresenterade i förhållande till deras verkliga storlek men 

samtliga grupper är representerade vilket vi anser vara det viktigaste.  

 
Diagram 5.2. Programtillhörighet 

 

Av de svarande på enkäten har vi fått representanter från termin två till termin åtta, vi har även fått 

fyra respondenter som har avslutat sin utbildning på Handelshögskolan. Återigen har vi lyckats få 
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många terminer representerade även om termin sex står för den största andelen. 

 
 
  Diagram 5.3. Fördelning aktiva kontra inte aktiva 

 

Gällande fördelningen mellan de som är eller varit aktiva i föreningen svarade 46 procent Ja 

på frågan och 54 procent Nej. Utifrån detta har vi alltså delat in de svarande i två delar, de 

aktiva och de inte aktiva. Vi kommer nedan att jämföra de olika svaren mot varandra för att 

påvisa eventuella likheter och skillnader.  

5.2 Kommunikation 

 

För att studenter ska överväga att engagera sig inom HHUS gäller det att kommunikationen 

mellan HHUS och studenterna fungerar. För att ta reda på om kommunikationen fungerar 

som den ska eller om den kan förbättras undersökte vi detta i vår enkät. 

 

Genom att undersöka vilka informationskanaler studenterna använder när de tar del av 

information från HHUS frågade vi hur ofta de använde de olika kanalerna. Kanalerna som 

undersöktes var plasmaskärmen, hemsidan, Ekbladet, Facebook och vänner. Där 

respondenterna kunde svara aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid på hur ofta de tar del av 

information via de olika kanalerna. Utifrån detta kunde vi se att den kanal som använts i minst 

utsträckning för både de aktiva och inte aktiva är plasmaskärmen. Över 60 procent av de som 

inte är aktiva uppger att de aldrig eller sällan tar del av informationen via plasmaskärmen. 

Endast omkring 5 procent av de inte aktiva anger att de ofta tar del av information från 

plasman. Siffrorna för de aktiva är något mer positiva även om det är drygt en tredjedel som 

anger att de sällan tar del av informationen från plasman. Det är dock nästan 15 procent av de 

aktiva som angett att de ofta tar del av budskapen från plasmaskärmen. Gällande HHUS 

hemsida visade det sig att denna kanal inte heller fungerade så bra. De som inte varit aktiva 

inom föreningen använder hemsidan i mycket mindre utsträckning jämfört med de aktiva men 

även bland de aktiva är det nästan 50 procent som anger att de aldrig eller sällan använder 

hemsidan för att ta del av information. Det är dock väldigt många fler aktiva som angett att de 

ofta eller alltid använder hemsidan för att ta del av information.  
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Diagram 5.4. Hur ofta tar du del av information  Diagram 5.5. Hur ofta tar du del av  

från HHUS via: - Plasmaskärmen information från HHUS via: - Hemsidan 
 

En ännu tydligare trend ser vi gällande Ekbladet där de aktiva i betydligt större utsträckning angav 

att de använder den för att ta del av information jämfört med de inte aktiva. Bland de aktiva 

uppgav nästan 40 procent att de ofta eller alltid använder Ekbladet för att ta del av information. 

Bland de icke aktiva angav istället nästan 50 procent att de sällan eller aldrig använder Ekbladet 

för att få information.   

 

 
Diagram 5.6. Hur ofta tar du del av information från HHUS via: - Ekbladet 

 

Rörande Facebook var fördelningen relativt jämn, dock angav de som inte är aktiva att de 

använder Facebook mer än de aktiva ofta. Å andra sidan var de fler aktiva som uppgav att de alltid 

använder kanalen. För båda grupperna visade det sig dock att Facebook i mycket stor utsträckning 

används för att ta del av information. Hos de inte aktiva anger över 50 procent att de ofta och 

nästan 10 procent använder alltid Facebook för att ta del av information. Bland de aktiva uppger 

också en majoritet att de ofta eller alltid använder Facebook.  
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Diagram 5.7. Hur ofta tar du del av    Diagram 5.8. Hur ofta tar du  

information från HHUS via: - Facebook del av information från HHUS via: - 

Vänner 

 

Vid frågan på hur ofta studenterna tar del av information via vänner var fördelningen också 

relativt jämn. Även denna kanal har visat sig användas i stor utsträckning. Intressant är att det är 

fler aktiva än inte aktiva som anger att de ofta tar del av information via vänner. Det är även 

betydligt många fler aktiva som alltid tar del av information via vänner jämfört med icke aktiva.  

Sammanställs svaren från båda grupperna visar det sig att de två kanaler som används i störst 

utsträckning är Facebook först och vänner sen. I minst utsträckning används plasmaskärmen av 

båda grupperna.   

 

På frågan vilket eller vilka sätt studenterna föredrar att få information på svarade båda grupperna 

att de föredrar Facebook och vänner bäst vilket stämmer överens med tillvägagångssättet de 

använder för att få tag i information. En intressant iakttagelse är att de som inte varit aktiva i större 

utsträckning föredrar Facebook men de aktiva föredrar vänner. Det finns även en markant skillnad 

mellan grupperna i hur de använder hemsidan där de aktiva föredrar den kanalen i dubbelt så stor 

utsträckning som de som inte är aktiva.   

 

 

 
Diagram 5.9. Vilket/vilka sätt föredrar du att få information från HHUS? 

 

I enkäten fick respondenterna ange hur ofta de tar del av informationen som HHUS skickar 

och där framgår det att ingen av grupperna aldrig tar åt sig informationen. Däremot är det 

ungefär dubbelt så många icke aktiva som anger att de sällan tar åt sig. Liknande är det 

omkring 35 procent av de aktiva som anger att de ibland tar del av informationen medans de 

som inte är aktiva står för nästan 60 procent. Bland de aktiva är det 20 procent som alltid tar åt 
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sig av informationen medans endast 2 procent av de icke aktiva alltid gör det. Vad gällande 

hur ofta studenter tar del av information från HHUS anser vi att vi nästintill kan säkerställa 

denna fråga då vår signifikans ligger på 5,8 % (man söker generellt en signifikans på 5 % i 

vanliga fall). För de aktiva kan vi se att det finns ett medelvärde på 3,35 medans de som inte är 

aktiva har ett medelvärde på 3,03 (på en skala mellan 1-5 där 1 motsvarar aldrig, 2 sällan 

osv.). Utifrån detta kan vi konstatera att de som är aktiva tar till större del av informationen i 

jämförelse med de som inte är aktiva. 

 
Diagram 5.10 Hur ofta tar du del av information från HHUS? 

 

För att undersöka hur kommunikationen mellan medlemmarna och HHUS frågade vi om 

studenterna upplevde att de kan påverka vad som händer i föreningen. Det framgår tydligt av 

vår undersökning att drygt 60 procent av de som inte är aktiva i stor utsträckning inte 

instämmer på det påståendet. Även bland de aktiva är det nästan 40 procent som uppger att de 

inte instämmer till stor utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5.11. Jag anser att jag kan påverka vad som händer inom HHUS 

 

För att ytterligare verifiera vilka kommunikationskanaler som verkligen fungerar bad vi 

respondenterna att ta ställning i hur de olika kanalerna fungerar. Återigen framgår det att 

plasmaskärmen inte är en bra fungerande kanal. 75 procent av de som inte är aktiva 

instämmer inte i olika utsträckning. Liknande har 35 procent av de aktiva angett att en etta 

eller två på skalan där ett är instämmer inte och sex instämmer helt. Här kan vi se en mycket 

stark signifikans mellan skillnaderna i medelvärdena. De som är som inte är aktiva inom 

föreningen tar till större del till sig denna information via plasmaskärmen då de har ett 
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medelvärde på 2,82 samtidigt som de aktiva har ett medelvärde på 2,18 (på en skala mellan 1-

6). I denna analys kan man se att det finns en trend som visar att de som ej är aktiva tar till 

större del till sig den information som visas på plasmaskärmen än de som är aktiva. Båda 

grupperna uppger dock att de inte instämmer i stor utsträckning men de aktiva instämmer inte 

tydligare.  

 

 

För hemsidan visas samma resultat igen, 

att de aktiva instämmer i större 

utsträckning att de tar åt sig information 

jämfört med de som inte är aktiva. Bland 

de inte aktiva är det en klar majoritet som 

inte instämmer i viss mån att de tar del av 

information via hemsidan. De aktiva har 

även en något mer instämmande 

inställning till att de tar åt sig information 

via Ekbladet medans de aktiva ger en 

ganska spriden bild. En klar majoritet av 

både de aktiva och som inte är aktiva 

instämmer positivt att de tar åt sig 

information via Facebook.  

 
 

 

 

Diagram 5. 12. Jag tar åt mig av informationen  

Från HHUS via plasmaskärmen 

 

Ännu fler instämmer positivt att de tar åt sig information från sina vänner om HHUS. Nästan 

60 procent av de aktiva och drygt 50 procent av de som inte är aktiva svarar en femma eller 

högre att de instämmer på att de tar åt sig information via vänner. I denna fråga har vi en stark 

signifikans vad gällande skillnaden på det beräknade medelvärdet mellan aktiva och som inte 

är aktiva studenter inom föreningen. Det vi ser är att aktiva studenter tar del av information 

via vänner i ett genomsnitt på 3,81 (på en skala mellan 1-6) samtidigt som att som inte är 

aktiva tar till sig av informationen via vänner med ett medelvärde på 3,43. Det vi säkerställer i 

denna beräkning är att det finns en statistisk skillnad mellan de båda beräknade medelvärdena. 

Vi anser att det är en intressant iakttagelse att studenter som är aktiva inom föreningen tar till 

större del till sig av den information som kommuniceras ut via vänner än de som inte är 

aktiva. 
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Diagram 5.13. Jag tar åt mig av informationen från HHUS via vänner 

 

Genom att fråga hur studenterna uppfattar HHUS fick vi reda på att en stor majoritet i båda 

grupperna anser att HHUS är en något sluten grupp, 55 procent av de aktiva anser det och 

nästan 70 procent av de som inte är aktiva. Väldigt många aktiva anser alltså att HHUS är en 

något sluten grupp vilket är helt motsatt hur föreningen vill uppfattas. Att så många tycker att 

HHUS är en något sluten grupp tyder också på att föreningen fortfarande måste jobba hårt 

med att få folk att känna att de är en del av tillhörigheten.  

 

 
  Diagram 5.14. Jag anser att HHUS är: 

      

Vi har också frågat studenterna om vad de anser om mängden information HHUS skickar ut 

till medlemmarna. Återigen visar det sig att det är fler aktiva som anser att HHUS skickar ut 

lite för mycket eller alldeles för mycket information. Ungefär 50 procent av de aktiva anger 

att föreningen skickar lite för mycket eller alldeles för mycket information. Motsvarande 

siffra bland de som inte är aktiva runt 40 procent. Det är även en större andel bland de som 

inte är aktiva som anser att HHUS skickar lagom med information, nästan 40 procent. Hos de 

aktiva uppger nästa 30 procent att de tycker HHUS skickar lagom med information. Tack vare 

vårt korrelationstest kan vi påvisa att män anser att HHUS skickar ut lite för mycket 

information i större utsträckning än kvinnor.  Denna fråga visar att signifikansnivån är nere på 
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1,1 %. Det framgår alltså att män i större utsträckning anser att HHUS skickar lite för mycket 

information jämfört med kvinnor då de har ett medelvärde på 3.6 jämfört med kvinnornas 

3.14. 

 
Diagram 5.15. Jag anser att HHUS skickar: 

 

Kommunikation är alltså en viktig faktor för att studenter ska engagera sig i HHUS eller inte. 

Genom att ha en bra kommunikation med sina medlemmar leder det till ökad motivation. 

(Kaufmann och Kaufmann, 2009, s.404) Detta leder oss in på nästa tema i enkäten.  

 

5.3 Motivation 

Genom att ställa frågor kopplade till våra teorier inom inre och yttre motivation, Vrooms 

förväntningsteori samt Herzbergs tvåfaktorsteori undersökte vi hur dessa kunde kopplas till 

studenters agerande vid engagemang eller inte.  

 

Vad vi kan se är att de aktiva studenterna drivs av både inre och yttre motivationsfaktorer. 

Påståendena rörande att de valt att engagera sig för att utvecklas personligen, öka ens sociala 

nätverk och för att förbättra för andra studenter instämmer de aktiva i mycket hög 

utsträckning. Det framgår att mer än 90 procent av de aktiva angett att de valt att engagera sig 

för att utvecklas personligen. En intressant iakttagelse är att det finns vi statistiskt säkerställd 

skillnad mellan män och kvinnor. Här har vi en stark signifikans på 2,1 % där män har ett 

betydligt lägre medelvärde på 4,6 mot kvinnornas 5,4. Detta indikerar en stark trend vad 

gällande att kvinnor, i större utsträckning än män, väljer att engagera sig i föreningen för att 

utvecklas personligen.  
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Diagram 5.16. Jag valde att engagera mig i HHUS för    Diagram 5.17. Jag valde att engagera mig i HHUS 

att utvecklas personligen       för att utöka mitt sociala nätverk  

 

 

Motsatt frågade vi de studenter 

som inte varit aktiva inom HHUS 

om de berodde på att de inte 

trodde de kan utvecklas 

personligen, inte kan utvidga 

deras sociala nätverk eller på 

grund av att de inte känner att de 

kan påverka situationen för andra 

studenter. Resultaten visar sig 

vara mer eller mindre 

spegelvända jämfört med de 

aktiva. De som inte är aktiva 

instämmer inte alls i väldigt stor 

utsträckning. Detta tolkar vi som 

att studenterna tror att de kan 

utvecklas personligen inom 

HHUS men att det på grund av 

andra orsaker väljer att inte engagera sig.  
Diagram 5.18. Jag har valt att inte  

engagera mig i HHUS på grund av att  

jag inte tror jag kommer utvecklas personligen 

 

På samma sätt visar studenterna att de inte instämmer till att de inte kan öka sitt sociala 

nätverk inom HHUS. Mer än 50 procent instämmer inte alls på påståendet vilket vi precis 

som ovan tolkar som att de tror att de kan öka sitt sociala nätverk inom HHUS. Det är inte där 

det brister utan det finns andra orsaker som gör att dessa studenter väljer att inte engagera sig.  
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På frågorna huruvida de aktiva 

studenterna valt att engagera sig för att 

det är en bra merit, för att förbättra 

nätverket för framtida jobb och för att 

visa att de kan ta större ansvar instämmer 

väldigt många. Över 50 procent 

instämmer helt på påståendet att de 

engagerat sig för att det är en bra merit. 

Här kan vi fastställa en stark signifikans 

på 3,3 % att kvinnor väljer också att 

engagera sig för den merit som man kan 
       Diagram 5.19. Jag har valt att inte engagera 

mig i HHUS på grund av att jag inte  

tror det kan öka mitt sociala nätverk 
 

tänkas få av ett engagemang. Kvinnorna i denna undersökning hade ett högt medelvärde på 

5,3 samtidigt som män hade ett medelvärde på 4,3. Vilket alltså betyder att kvinnor i större 

utsträckning än män engagerar sig för att det är en bra merit.  

 
Diagram 5. 20. Jag valde att engagera mig i HHUS för att det är en bra merit 

 

Liknande instämmer 40 procent att de valt att engagera sig för att förbättra sitt nätverk för 

framtida jobbmöjligheter. Även vid frågan om de valt att engagera sig för att visa att de är 

kapabla till att ta större ansvar är det mer än tre fjärdedelar som instämmer positivt.  

 

De som inte varit aktiva i HHUS uppger att de inte instämmer att de valt att inte engagera sig 

för att det inte är en tillräckligt bra merit. Även på påståendena om de valt att inte engagera 

sig för att de inte tror de kan förbättra deras nätverk för jobb i framtiden eller för att de inte 

tycker de kan visa att de är kapabla att ta ansvar inom HHUS instämmer de inte alls. Det finns 

en tydlig trend där majoriteten av de tillfrågade svarar att de inte instämmer alls på våra 

påståenden och sen avtar antalet till de få som instämmer helt. Förvisso är det ändå cirka 30 

procent som instämmer till viss del på påståendet men majoriteten instämmer ända inte i 

större utsträckning.  
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Diagram 5.21. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det är en tillräckligt 

värdefull merit 

 

Närmare 80 procent av de aktiva inom HHUS anger att de valde att engagera sig i föreningen 

för att visa att de är kapabla att ta större ansvar. Bland de aktiva verkar det vara väldigt viktigt 

att kunna visa för andra att man besitter förmågan att ta större ansvar. Vad som återigen är 

mycket intressant enligt oss är jämförelsen vi gjort mellan män och kvinnor. Det framgår av 

vårt T-test att medelvärdet på denna fråga för kvinnor ligger på 5,1 vilket innebär att de 

instämmer till mycket stor del. För männen ligger medelvärdet på 3,7 vilket placerar dem 

nästan helt neutralt i denna fråga. Dessa svar är utifrån vårt T-test signifikanta med 0,1 

procent.   

 
Diagram 5.22. Jag valde att engagera mig i HHUS för att visa att jag är kapabel att ta större ansvar 

 

Bland de aktiva instämmer en övervägande majoritet att de valt att engagera sig för att 

förbättra deras CV samt att de gjort det för att de tror att denna merit kommer att öka deras 

möjligheter att få jobb i framtiden. Precis som graferna visar nedan uppger drygt 60 procent 

av de som är eller varit aktiva inom HHUS att instämmer till stor del att de varit det för att 

förbättra deras CV. Bland de aktiva tror även drygt 50 procent att denna merit kommer att 

underlätta för dem att få jobb i framtiden. Återigen visar våra tester att männen och 

kvinnornas svar skiljer sig åt med en signifikant skillnad. Männen instämmer med ett 

medelvärde på 4 vilket tolkas som att de instämmer men inte mycket mer än så. Kvinnorna 

däremot har ett medelvärde på 5 vilket betyder att de instämmer i stor utsträckning till att de 

tror att meriten från HHUS kommer att underlätta för dem att få jobb i framtiden.  
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Diagram 5.23. Jag valde att engagera    Diagram 5.24. Jag tror att min merit  

mig i HHUS för att förbättra mitt CV   från HHUS kommer att förbättra 

       mina möjligheter att få jobb 

 

De som inte är aktiva anger att deras val att inte engagera sig inte beror på att det inte är en 

tillräckligt bra merit eller att de inte tror meriten kommer underlätta för dem att få jobb.  

 

Hos de aktiva anger ungefär 40 procent i viss mån att de valt att engagera sig för att ens 

vänner gjort det. Förvisso är det då omkring 60 procent som uppger att de inte valt att 

engagera sig för att ens kompisar gjort det. Så det är väldigt skilda åsikter i om vad ens vänner 

gör påverkar. Vad vi kan fastställa dock är att för 40 procent bland de aktiva så har deras 

vänners val att engagera sig påverkat respondenterna att göra det samma. 

 
Diagram 5.25. Jag valde att engagera mig i HHUS för att mina vänner gjorde det 

 

Bland det som inte varit aktiva är det nästan 40 procent som inte instämmer alls på frågan om 

de valt att inte engagera sig på grund av att ens vänner inte gjort det. Det är dock ungefär en 

tredjedel som anger att de instämmer i viss mån att de valt att inte engagera sig för att ens 

vänner inte gjort det. 
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Diagram 5.26. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS för mina vänner inte gjorde det 

 

En slående skillnad mellan de båda grupperna är hur de uppfattar arbetsmiljön inom HHUS. 

Hos de aktiva är det nästan 70 procent som uppger att de uppfattar arbetsmiljön som bra eller 

mycket bra. Hos de inte aktiva är siffrorna helt annorlunda, där uppger 40 procent att de 

uppfattar arbetsmiljön inom HHUS som dålig. Andelen som upplever att arbetsmiljön upplevs 

som varken bra eller dålig är dock väldigt jämt fördelat bland de båda grupperna. De aktiva 

har alltså en betydligt positivare uppfattning om arbetsmiljön i HHUS än vad de inte aktiva 

har.  
Diagram 5.27. Jag anser att arbetsmiljön i HHUS är: 

 
För att studenter ska känna sig motiverade att engagera sig i HHUS gäller det att 

upplevelsen av engagemanget ska vara hög. Därför gäller det att kvaliteten på tjänsten som 

HHUS erbjuder, alltså engagemanget inom föreningen, håller hög klass. För att undersöka 

detta ställde vi frågor kopplade till gapanalysen för att kunna påvisa eventuella kvalitetsgap.

  

5.3 Tjänstekvalitet  

På frågan om studenter anser att HHUS vet vad studenter vill engagera sig i svarade de aktiva 

och inte aktiva relativt lika. Enligt grafen nedan kan vi se en fördelning där de flesta svarat på 

något av mittenalternativen hos de aktiva. Även om fördelningen är jämn mellan de som inte 

instämmer och de som instämmer är det ändå fler som inte instämmer bland de aktiva. Drygt 

55 procent av de aktiva har svarat att de inte instämmer till viss mån. Hos studenter som inte 

varit aktiva i föreningen är fördelningen liknande gällande antal som instämmer till viss mån 

och antal som inte instämmer till viss mån. Skillnaden är dock att bland de inte aktiva är det 

fler som inte instämmer till större grad om HHUS vet vad studenter vill engagera sig i.  
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Diagram 5.28. Jag anser att HHUS vet vad studenter vill engagera sig i 

 

Vi bad studenterna ta ställning till i vilken utsträckning de ansåg att HHUS var bra på att 

anpassa sina poster efter vad studenter vill engagera sig i. Där visade det sig att de aktiva i 

större utsträckning instämde på påståendet. Medans de som inte är aktiva svarade motsatt, de 

instämde inte i betydligt högre utsträckning. Även om fördelningen är jämn är det 

övervägande som svarat att de inte instämmer i viss mån bland de som inte är aktiva och en 

övervägande del bland de aktiva som instämmer i viss mån. Alltså menar de aktiva att 

föreningen är ganska bra på att anpassa posterna efter studenternas preferenser men de som 

inte varit aktiva tyckte tvärt om i viss mån.  

 

 
Diagram 5.29. Jag anser att HHUS är bra på att anpassa sina poster efter vad studenter vill 

engagera sig i 

 
För att ytterligare undersöka kvaliteten på HHUS tjänster frågade vi studenterna om de ansåg 

att de poster som HHUS erbjuder stämmer överens med vad studenter vill engagera sig i. Hos 

de aktiva var fördelningen jämn mellan de som instämde och inte instämde. Bland de som 

inte är aktiva däremot var det betydligt många fler som inte instämde. Nästan 35 procent 

svarade att de inte instämde i form av att fylla i en tvåa på vår sexgradiga skala där ett 
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motsvarar att studenten inte instämmer alls. Det tyder på att de som är aktiva inom HHUS 

anser till viss mån att posterna som finns motsvarar vad studenter vill engagera sig i. De som 

inte är aktiva har däremot en annan uppfattning, de tycker inte i större utsträckning att 

posterna inte stämmer överens med vad studenter vill engagera sig i.  

 

 

 
Diagram 5.30. Jag anser att de poster som finns inom HHUS stämmer överens med vad studenter vill 

engagera sig i 

 

Studenterna uppgav en relativt neutral inställning till huruvida de anser att HHUS 

postbeskrivningarna stämmer in på verkligheten. Vad som kan noteras är att de som inte är 

aktiva har en generellt något mer icke instämmande åsikt på att postbeskrivningarna stämmer. 

Hos de aktiva har de flesta svarat en trea eller fyra vilket vi tolkar som att de håller sig ganska 

neutrala i frågan. Värt att ytterligare observera är att det är lika många aktiva som anger att de 

instämmer helt som inte aktiva studenter som angett att de inte instämmer alls på att 

postbeskrivningarna stämmer överens med verkligheten.   
 

 

Diagram 5.31. Jag anser att HHUS postbeskrivningar stämmer överens med verkligheten 

 

Sista frågan i enkäten rörde huruvida studenter anser att deras förväntningar på ett 

engagemang kan uppfyllas inom HHUS. Här angav närmare 70 procent av de aktiva en 

instämmande inställning till påståendet. Detta tolkar vi som att utifrån deras erfarenheter 

menar de att deras förväntningar uppfylldes i stor mån. Hos dem som inte varit aktiva inom 
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HHUS är bilden dock annorlunda. Även om de ger en jämn bild så är det fler som inte 

instämmer i viss mån. Eftersom dessa inte varit aktiva inom föreningen har de av olika 

orsaker en förutfattad mening att deras förväntningar inte kan uppfyllas inom föreningen. Det 

är trots allt nästan 60 procent som har en icke instämmande inställning till påståendet.  

 

 
Diagram 5.32. Jag anser att mina förväntningar på ett engagemang kan uppfyllas inom HHUS 
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KAPITEL 6. ANALYS 

 

 
 
Med detta kapitel avser vi att göra en analys över vårt resultat från den empiriska delen i vår 

studie. Syftet med detta kapitel är att vi ska i analysera empirin utifrån ovan nämnda teorier 

inom kommunikation, motivation och tjänstekvalitet.  

 

6.1 Sammanfattning av empirin 

Tack vare vår undersökning har vi kunnat kartlägga vilka kommunikationskanaler som når ut 

till studenterna samt vilka kanaler de föredrar. Utifrån empirin kan vi se att den kanal som 

fungerar minst bra är plasmaskärmen där en stor del både aktiva och inte aktiva angav att de 

inte tar åt sig av informationen från plasman. För de som inte är aktiva anger många också i 

stor utsträckning att de inte tar del av information från HHUS via hemsidan. Även bland de 

aktiva var det en majoritet som uppgav att de aldrig eller sällan använde hemsidan för att få 

information. De kanaler som fungerade bäst enligt vår undersökning var Facebook och via 

vänner. Vad vi tydligt kan se är att de aktiva i större utsträckning tar del av information från 

alla kanalerna. Den kanal som båda grupperna föredrar i störst utsträckning är Facebook, dock 

är det fler icke aktiva som valt det alternativet. På andra plats över vilken kanal studenterna 

föredrar hamnar vänner men även här är det fler som inte är aktiva som valt det alternativet. 

Bland de inte aktiva är Facebook och vänner de kanaler som föredras mest. Även om de är de 

två populäraste alternativen hos de aktiva så är skillnaden mot de andra kanalerna inte alls 

lika stora som hos de inte aktiva. Fördelningen mellan hemsidan, Ekbladet och Facebook är 

väldigt jämn bland de kanaler de aktiva föredrar att få information ifrån.  

 

Det framgår även väldigt tydligt att de aktiva i betydligt större utsträckning tar del av 

information från HHUS jämfört med de inte aktiva. En klar majoritet hos båda grupperna 

angav även att de ser HHUS som en något sluten grupp. En annan intressant iakttagelse är att 

nästan dubbelt så många av de aktiva anser att HHUS skickar lite för mycket information 

jämfört med de inte aktiva. Samtidigt är det många fler av de inte aktiva som tycker att HHUS 

skickar lagom med information jämfört hos de aktiva.  

 

På frågorna om vad som motiverar studenter att engagera sig inom HHUS samt vad som 

motiverar studenter att inte engagera sig visar vår studie att respondenterna instämmer i stor 

utsträckning på våra påståenden. Vilket betyder att det finns flera motivationsfaktorer som gör 
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att studenter väljer att engagera sig i föreningen. Motsatt instämmer inte de flesta av 

studenterna på våra påståenden som rör motivation. Vilket vi tolkar som att de anser att det är 

en bra merit exempelvis att engagera sig i HHUS men att det finns andra faktorer som gör att 

de väljer att inte engagera sig. Slående är även att de aktiva uppfattar arbetsmiljön inom 

HHUS som betydligt mycket bättre än vad de inte aktiva gör.  

 

I vår gapanalys av tjänstekvaliteten inom HHUS framgår det att det finns brister inom det 

första gapet som rör att inte veta vad kunden vill ha. Med frågan om studenterna anser att 

HHUS vet vad studenterna vill ha framgår det att framförallt bland de aktiva instämmer inte 

en stor del av respondenterna. Även inom det andra gapet kan vi tydligt se att det finns brister 

vilket innefattar kvaliteten på tjänsten som levereras. Utifrån detta formulerade vi frågan om 

studenterna anser att HHUS är bra på att anpassa sina tjänster efter vad studenterna vill ha. 

Generellt i vår gapanalys kan vi se att de inte aktiva inte instämmer i högre utsträckning 

jämfört med de aktiva.       

 

6.2 Hur fungerar kommunikationen från HHUS idag? 

För att undersöka hur kommunikationen fungerar från HHUS idag har vi bett respondenterna 

ta ställning till de olika kanaler som föreningen använder. Utifrån vår empiri har vi fastställt 

att kanalerna plasmaskärmen och hemsidan inte fungerar tillfredställande. Detta eftersom 

majoriteten av studenterna angett att de aldrig eller sällan använder dessa för att ta del av 

information. Som vi nämnt tidigare är det oerhört viktigt att både den interna och externa 

kommunikationen fungerar väl i alla organisationer. Därför ville vi undersöka hur HHUS 

kanaler fungerar. Vi kan utifrån vår empiri fastställa att det finns vissa brister i dessa 

kommunikationskanaler.  

 

Plasmaskärmen och hemsidan fungerar mycket bristfälligt vilket gör att dessa kanaler gör det 

svårt för HHUS att både ha en väl fungerande kommunikation med de aktiva men även med 

de övriga medlemmarna. Då både de aktiva och inte aktiva angett i vår undersökning att de 

anser att informationen från HHUS är lätt att förstå är det inte där problemet ligger. Snarare är 

det så att studenterna selekterar bort viss information från HHUS. Det framgår även bland 

svaren hos respondenterna att många tycker att HHUS skickar för mycket information. Vilket 

är en typisk barriär för lyckad kommunikation (Kaufmann och Kaufmann, 2009, s. 414).   

 

Ekbladet som kommunikationskanal fungerar dock bättre än de två tidigare nämnda. 

Framförallt bland de aktiva är det många som har en positiv inställning till denna kanal. Att 

den här kanalen fungerar bättre än plasman eller hemsidan framförallt bland de aktiva kan 

förklaras genom användningsmodellen av McQuail & Windahl. Dessa forskare menar att alla 

människor har ett informationsbehov som tillfredställs genom olika medier. De utgår från att 

människan själv väljer medier att använda och att effekten av medieanvändningen baseras på 

hur viktig informationen är. (McQuail & Windahl, 1979, s. 78-79) Det kan alltså tolkas som 

att Ekbladet tillfredställer framförallt de aktivas informationsbehov och att innehållet tilltalar 

studenterna.  

 

De två kanaler som studenter oftast använder för att ta del av information är Facebook och 

vänner. En förklaring till att Facebook fungerar så pass bra är givetvis att många av HHUS 

medlemmar uppenbarligen ofta använder sig av detta medium. En annan förklaring till att 

Facebook fungerar är att via elektroniska meddelanden kan mottagaren själv välja när denne 

vill ta del av informationen (Eriksson, 2000, s.70-71). Givetvis finns det andra kanaler som 

också har den fördelen. Hemsidan och Ekbladet har samma förutsättningar och Ekbladet har 
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ändå visat sig fungera ganska bra. Hemsidan däremot använder inte studenter i speciellt stor 

utsträckning för att ta del av information.  

 

Att ta del av information via vänner är inte någon formell kanal som de övriga kanalerna vi 

undersökt. Att få information via vänner är snarare en informell kanal men det betyder inte att 

den är mindre effektiv för det, snarare tvärt om. (Larsson, 1997, s.67) Som vår undersökning 

visar uppger ungefär 45 procent aktiva och som inte är aktiva att de ofta tar del av information 

via vänner. Hos de aktiva är det också drygt 15 procent som angett att de alltid tar åt sig 

information från HHUS från sina vänner. Hos de inte aktiva är siffran något lägre men ändå 

så stor som 10 procent. Detta visar hur viktig informationskanalen studenters vänner är. Som 

Keller fastslår i sin artikel Unleashing the Power of Word of Mouth: Creating Brand 

Advocacy to Drive Growth att fyra av fem värderar information från ens vänner högre än alla 

annan information.    (Keller, 2007, s. 448-450) På samma sätt framgår det av vår studie att 

vänner har mycket stort inflytande på studenter och att informella kanaler har mycket stor 

påverkan.  

 

6.3 Hur ofta tar studenter del av informationen från HHUS? 

På frågan hur ofta studenterna tar del av information från HHUS ville vi undersöka selektiv 

perception och filtrering bland dem. Selektiv perception betyder att mottagaren väljer att tolka 

budskapet på sitt eget sett vilket skiljer sig från sättet sändarens avsikt var. Med filtrering 

menas helt enkelt att mottagaren filtrerar bort delar av informationen eller 

informationsmängden för att göra den mer tillgänglig. (Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 

414-415) Det framgick från vår studie att de aktiva i betydligt större utsträckning tar del av 

HHUS information jämfört med de inte aktiva. Nästan 60 procent av de inte aktiva uppgav att 

de bara ibland tar åt sig av HHUS information. Således försvinner stora mängder av 

information någonstans från HHUS kodade budskap till mottagaren. Detta beror alltså på att 

studenterna väljer att inte ta del av budskapen eller att budskapen aldrig når fram. Väljer 

studenterna att inte ta åt sig av informationen filtrerar de bort delar av den, detta kan bero på 

exempelvis mängden information HHUS skickar ut. Detta har HHUS redan upplevt tidigare 

då de inte hade upprättat några riktlinjer för hur Facebook skulle användas som kanal vilket 

ledde till tiotals olika utskick i veckan som i sin tur ledde till inflation bland HHUS 

meddelanden. Dock har detta rättats till under senare år och problemet är inte lika påtagligt. 

Faktum kvarstår dock att en stor mängd av informationen inte når mottagaren. En annan trolig 

förklaring är att HHUS budskap försvinner i bruset bland annan marknadsföring som Tv, 

tidningar, radio och mycket annat. Att bruset beror på att informationen är svår att förstå kan 

vi utesluta då vi frågat om informationen från HHUS är lätt att förstå eller inte. Det visade sig 

då att närmare fyra av fem både aktiva och inte aktiva instämde till att informationen är lätt att 

förstå. Just att informationen är svår att förstå är en vanlig barriär till bristfällig 

kommunikation (Kaufmann och Kaufmann, 1998, s.414). Denna barriär kan vi dock utesluta 

med stöd av empirin från vår studie.       

 

6.4 I vilken utsträckning anser studenter att de kan påverka vad som händer inom 

HHUS? 

För att kartlägga hur den uppåtgående kommunikationen fungerar mellan medlemmarna och 

HHUS bad vi studenterna uttrycka i vilken omfattning de ansåg sig kunna påverka vad som 

händer i föreningen. Där uttryckte båda grupperna i stor utsträckning att de inte ansåg sig 

kunna påverka vad som händer inom HHUS. Det tyder på att den uppåtgående 

kommunikationen inte fungerar som den ska. Studenterna upplever inte att deras åsikter kan 
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nå hela vägen till HHUS för att på så sätt kunna påverka föreningen. Då den externa 

kommunikationen inte fungerar prickfritt kan detta vara en förklaring till att så få studenter 

väljer att engagera sig i föreningen. Eriksson menar att en väl fungerande kommunikation är 

en grundläggande faktor för att underlätta för rekrytering. (Eriksson, 2005, s. 80-81). Detta 

kan även förklaras genom kommunikationsprocessen. Vi har redan påvisat att det finns vissa 

brister i kommunikationen från HHUS till medlemmarna. Det finns dock även problem andra 

vägen, att medlemmarna upplever att deras synpunkter inte når HHUS. Detta gör alltså att 

studenterna känner att de inte kan påverka vad som händer i föreningen. Brister uppstår alltså 

i återkopplingen från studenterna till HHUS vilket gör att kommunikationsprocessen inte kan 

slutföras. För att detta ska kunna ske ska sändaren koda sitt budskap, sända det via vald kanal. 

Därefter avkodar mottagaren budskapet, tolkar det, sänder sitt eget budskap i form av 

återkoppling genom vald kanal. (Kaufmann och Kaufmann, 2009, s.394-395) Detta fungerar 

alltså inte hos HHUS. 

 

6.5 Vilka kommunikationskanaler tar studenterna del av för att få information ifrån 

HHUS? 

Studien visar tydligt att studenterna väljer i stor utsträckning att inte ta del av information som 

kommer via plasmaskärmen. Tydligast är det bland de inte aktiva men även de aktiva tar åt 

sig lite av informationen via denna kanal. Precis som tidigare kan detta härledas till att 

informationen från plasmaskärmen filtreras bort av studenterna. Vad som dock framgår allt 

tydligare är att Facebook och vänner är de kanaler som studenter tar åt sig mest information 

ifrån. Detta stämmer också överens med vilka kanaler som studenter föredrar att få 

information via. Att få information via vänner visar sig alltså igen vara väldigt inflytelserikt 

anser studenterna. Word of mouth, eller djungeltelegrafen, är alltså en mycket primitiv 

kommunikationskanal som alltid funnits men visar sig ha mycket stor påverkan på andra 

människor. Den effekt som word of mouth skapar är vanligen mycket större än vad 

traditionell planerad kommunikation uppnår. Inom word of mouth innefattas allt som en 

person säger till en annan person som rör organisationen. För potentiella kunder upplevs en 

person som har haft kontakt med organisationen tidigare som en objektiv informationskälla. 

Grönroos menar vidare att om den muntliga informationen från personen med tidigare kontakt 

med organisationen strider mot företagets egen marknadsföring, är det marknadsföringen som 

förlorar (Grönroos, 2004, s. 296-297). Detta förklarar varför studenter värderar information 

från sina vänner så pass högt.  

 

6.6 Hur uppfattas HHUS och hur vill de bli uppfattade? 

HHUS ordförandes ledord är att ”tillsammans skapar vi ett starkt nätverk och en plattform av 

möjligheter, allt för att ge ett mervärde för dig som student.” HHUS vill således uppfattas som 

en förening som är öppen och tillgänglig för alla studenter för att tillsammans skapa mervärde 

för dem. HHUS formulerade profil utåt bygger alltså på att tillsammans med studenterna 

arbeta för att skapa mervärde. Profil står för den bild som organisationen önskar ha av sig 

själv hos sin omgivning. Image däremot är den bild omgivningen har av organisationen. I den 

bästa av världar stämmer dessa två överens med varandra men detta är sällan fallet. 

(Grönroos, 2004, s. 96-97) HHUS vill alltså uppfattas som en öppen organisation som 

tillsammans med studenterna vill uppnå sina mål. Därför har vi i vår studie valt att undersöka 

vilken uppfattning studenterna har om HHUS. Precis som Grönroos påpekar stämmer profilen 

sällan överens med imagen. Vår studie visar att nästan 70 procent av de inte aktiva och 55 

procent av de aktiva anser att HHUS är en något sluten grupp. Alltså skiljer sig studenternas 

image av HHUS sig markant från deras profil.   
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6.7 Vad anser studenterna om mängden information från HHUS? 

Kaufmann och Kaufmann konstaterar att en av barriärerna för lyckad kommunikation är 

mängden information en organisation skickar ut. (Kaufmann och Kaufmann, 1998, s. 413-

415) Därför ville vi i vår studie kartlägga studenternas åsikt angående mängden information 

HHUS skickar ut. Det framgår att drygt 45 procent av de aktiva tycker att HHUS skickar lite 

för mycket information medans bara knappt 30 procent tycker att det är på en lagom nivå. Hos 

de inte aktiva däremot skiljer sig resultatet, där uppger istället nästan 40 procent att mängden 

information från HHUS är lagom medans drygt 25 procent tycker att HHUS skickar lite för 

mycket information. Det intressanta i detta är att bland de aktiva tog de i mycket större 

utsträckning del av informationen från HHUS jämfört med de inte aktiva. Trots att de aktiva i 

större utsträckning anser att HHUS skickar för mycket information. Detta kan förklaras 

genom de aktiva filtrerar bort mindre information trots att de anser att mängden information 

är för stor. Hos de inte aktiva däremot är de mer kräsna, trots att flest antal respondenter 

uppgett att de tycker HHUS skickar lagom med information tar de ändå inte åt sig den lika 

mycket som de aktiva. Detta kan tydligt förklaras med att de inte önskar att ta emot så mycket 

information.   

 

6.8 Motiveras studenter av inre eller yttre motivationsfaktorer? 

Deci och Ryan definierade motivation med att dela in det i två mindre subgrupper, inre och 

yttre motivation. Den inre motivationen är den motivation som uppstår då personen i fråga får 

någon form av känsla eller tillfredsställelse. Detta kan vara för att personen känner sig duktig 

eller helt enkelt bara gillar det denne har som uppgift. Den yttre motivationen är det som den 

inre motivationen inte kan generera utan måste komma utifrån. Det kan te sig i olika varianter 

men visar sig oftast form av lön, förmåner, bonus eller befordran. (Deci och Ryan, 1985, s. 

39-41) I vårt fall finns det chans för att uppnå både den inre och yttre motivationen då 

studenterna kan utvecklas personligen inom föreningen men även få ett bättre CV vilket kan 

underlätta för ett bra jobb. 

 

Således väljer vi att titta närmare på frågorna 15-20 samt 46-51 som behandlar den inre och 

yttre motivationen. Frågorna 15, 17 och 19 samt 46, 48 och 50 behandlar den inre 

motivationens teori och vi fokuserar då på studenternas funderingar kring att utvecklas 

personligen, öka det sociala nätverket samt för att förbättra situationen för andra studenter vid 

Umeå universitet. I dessa frågor, engagerad i föreningen eller inte, kan vi se en stark trend till 

att studenterna blir motiverad av en den inre motivationen. Vi kan också fastställa att kvinnor 

som varit aktiva i föreningen motiveras i större utsträckning än män av inre 

motivationsfaktorer. Oavsett engagerade eller inte, uppger studenterna att de kan utvecklas 

personligen inom HHUS. För de aktiva är detta en bidragande orsak till varför de valt att 

engagera sig. De studenter som valt att inte engagera sig menar ändå att de kan utvecklas 

inom HHUS men att de på grund av andra anledningar valt att inte bli involverad i 

föreningen.  

 

Yttre motivation nås genom själva belöningen efter ett genomfört arbete. Enligt Deci och 

Ryan riskerar den yttre motivationen att underminera den inre om den yttre är för stor. (Deci 

och Ryan, 1985, s.39-41) För att ta reda på om studenterna ser en vinning med att bli 

motiverad av en yttre motivation har vi valt att kika närmare på detta i frågorna 16, 18 och 20 

samt 47, 49 och 51. Dessa frågor behandlar studenters funderingar kring om ett engagemang 

är en värdefull merit, ett ökande av sitt egna nätverk för framtida jobbmöjligheter samt visa 



 
 

 
 
 

61 

att man är kapabel till att ta ett större ansvar. Vi definierar dessa faktorer som yttre 

motivationsfaktorer på grund av att efter avklarat engagemang inom föreningen erhålls ett 

intyg samt visord om sitt engagemang vilket är ett mycket bra konkurrensmedel för att få 

jobb. (Nordh, Preisz och Rosengren, 2007, s. 3) Denna belöning gör att studenterna samlat 
på sig extra erfarenheter och underlättar för att få ett bra jobb.   Inom temat yttre motivation 

ser vi, engagerad eller inte, en stark trend till att respondenterna har motiveras av yttre 

motivationsfaktorer. De engagerade respondenterna ser en vinning i att vara engagerad då det 

leder till någonting positivt och som de ser som en nytta. Återigen kan vi se att kvinnorna 

motiveras mer, men denna gång av yttre motivationsfaktorer, jämfört med män. Vi kan alltså 

fastslå att de kvinnor som varit aktiva i föreningen motiveras i större utsträckning av både inte 

och yttre motivationsfaktorer jämfört med män. Samtidigt som de som inte är engagerade 

menar att den yttre motivationen som de motiveras av kan uppfyllas med ett engagemang 

inom HHUS men att de finns andra orsaker som gör att de inte engagerar sig. Orsaker som vi 

inte kan fastslå i denna studie. 

 

Deci och Ryan menar att om de yttre motivationsfaktorerna är för stora riskerar de inre att 

undermineras. (Deci och Ryan, 2000, s. 57-61) I motsats till vad Deci och Ryan framgår det 

alltså av vår studie att studenter motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer. 

Förklaringen till detta kan vara att de yttre belöningarna inte är så pass stora vid ett 

engagemang inom HHUS. Engagerade studenter får ingen direkt ekonomiskt ersättning utan 

skaffar sig snarare ytterligare ett verktyg för att skaffa sig ett bra jobb. Det gör att de inre 

motivationsfaktorerna slipper konkurreras ut av de yttre.  

 

6.9 Vilken betydelse har belöning för motivationen? 

Vrooms förväntningsteori bygger på tre steg som tillsammans avgör storleken på 

motivationen hos en individ. Det första steget handlar om hur stor chans individen anser sig 

ha att lyckas med prestationen. Sedan avgör individen hur stor chans denne har att få en 

eventuell belöning om prestationen lyckas. Slutligen måste individen ha en uppfattning om 

hur attraktiv den eventuella belöningen är. Vroom menar att summan av dessa tre steg blir 

motivationen hos individen. (Marshall et al, 1998, s. 140-142) Vi fokuserade på att undersöka 

vad studenterna ansåg om chansen till eventuell belöning samt hur attraktiv denna belöning 

uppfattas vid ett genomfört engagemang inom HHUS. Chansen till belöning är mycket stor, 

för att inte säga total, vid ett genomfört lednings- eller styrelseuppdrag inom HHUS. Alla som 

genomfört detta erhålls ett intyg där det står att personen i fråga varit aktiv inom föreningen 

och ett omdöme om studentens arbete. Både aktiva och inte aktiva instämde till att denna 

belöning är en värdefull merit vilket vi tolkar som att de anser att det finns goda chanser till 

belöning inom HHUS. För att kartlägga hur attraktiva studenterna upplevde att denna 

belöning var bad vi dem svara på påståendet om det tror att meriten från HHUS kommer 

underlätta för att få jobb. Både de aktiva och inte aktiva trodde att meriten från HHUS skulle 

underlätta för att få jobb i framtiden. Vi kan alltså konstatera att de aktivas motivation också 

baserar på chans belöningen i sig och att belöningen uppfattas som attraktiv då uppfattningen 

är att den underlättar för att få jobb. Enligt Vrooms förväntningsteori borde alltså 

motivationen att engagera sig i HHUS vara relativt hög då de tre stegen är uppfyllda. Hos de 

inte aktiva var inställningen den samma men återigen är det något annat som gör att de inte 

engagerar sig.   

 



 
 

 
 
 

62 

6.10 Uppnås hygien- och motivationsfaktorerna inom HHUS? 

Enligt Herzberg uppnås motivation genom två faktorer. För det första måste hygienfaktorerna, 

de grundläggande behoven, som arbetsmiljö, kollegor och ledning var uppfyllda. På så sätt 

undviks att personer är omotiverade men bara för att dessa faktorer är uppfyllda uppnås inte 

motiverad personal. För att arbetarna ska vara belåtna och motiverade måste istället 

motivationsfaktorer som personlig utveckling, ansvar och uppskattning uppfyllas. Det räcker 

dock inte med att enbart detta uppfylls utan fundamentet är hygienfaktorerna måste vara 

uppnådda för att sedan uppfylla motivationsfaktorerna. Då menar Herzberg att personalen kan 

uppnå hög motivation. (Herzberg, Mauser och Snyderman, 1997, s. 113-116) För att 

undersöka detta bad vi studenterna ta ställning till påståenden som berör just dessa två 

faktorer. Utifrån detta kan vi se att både aktiva och inte aktiva studenter anser att 

motivationsfaktorerna kan uppfyllas inom HHUS då de menar att studenter kan ta ansvar och 

utveckla sina ledaregenskaper inom förenigen. De aktiva anser även att hygienfaktorerna 

inom HHUS uppfylls då 70 procent upplever arbetsmiljön som bra eller mycket bra. Bland de 

inte aktiva är uppfattningen helt annorlunda dock. Där upplever 40 procent att arbetsmiljön är 

dålig inom HHUS. Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori är detta en förklaring till varför vissa 

studenter väljer att inte engagera sig i föreningen. Även om de upplever att 

motivationsfaktorerna kan uppfyllas genom ett engagemang nås i motivation till detta. På 

grund av att hygienfaktorerna, som är grunden till motivationen, inte är uppfylld.  En tänkbar 

förklaring till detta kan vara att överlag tar människor åt sig mer av negativa upplevelser, i 

form av exempelvis vad andra säger, jämfört med positiva upplevelser (Wilson et al., 2008, s. 

43). 

 

6. 11 Hur uppfattas kvaliteten på HHUS tjänster idag? 

I vår enkät har vi valt att forma de fem sista frågorna inom varje del, om du är aktiv eller inte, 

mot de fem gapen som finns inom Gap- modellen.  

 

I gapanalysen handlar det första gapet om att ledningen har en felaktig uppfattning i vad 

kunderna vill ha. (Grönroos, 2004, s. 116-117) För att undersöka om det finns några brister i 

detta gap formulerade vi påståendet jag anser att HHUS vet vad studenter vill engagera sig i. 

Vi kan i svaren se att båda grupperna i stor utsträckning inte instämmer på detta påstående 

vilket alltså innebär att de anser att HHUS inte har speciellt bra koll på vad studenter vill 

engagera sig i. Detta problem uppstår om det finns brister i den uppåtgående 

kommunikationen.  (Wilson et al 2008, s. 143) Om HHUS inte tar del av studenternas åsikter 

får de svårt att ta reda på vad de vill engagera sig i. Detta problem framgår tydligt då vi frågat 

studenterna om de anser sig kunna påverka vad som händer i föreningen. Det framgår tydligt 

att båda grupperna, om än de inte aktiva i större utsträckning, anser att de inte kan påverka 

vad som händer i HHUS. Detta är ett tydligt tecken på att det finns brister i den uppåtgående 

kommunikationen. Detta i sin tur leder till att studenternas åsikter om vad de vill engagera sig 

i inte når HHUS som slutligen gör att föreningen inte kan få en sann uppfattning om vad 

studenterna föredrar att engagera sig i. Genom detta kan vi alltså konstatera att det finns vissa 

brister i kvaliteten på HHUS tjänster och dessa brister kan identifieras till det första gapet i 

gapanalysen. Detta gap berör alltså att leverantören, i vårt fall HHUS, inte vet vad kunderna, 

studenterna, vill ha. Problemen uppstår eftersom studenterna upplever att de inte kan få sin 

röst hörd upp till HHUS vilket gör att HHUS inte uppfattar studenternas önskemål.  

 

Det andra gapet i analysen handlar om att utformningen av tjänsterna inte är anpassade efter 

vad kunderna vill ha. (Wilson et al 2008, s. 244) Utifrån det har vi formulerat ett påstående 

rörande hur bra HHUS är på att anpassa sina poster efter det studenterna vill ha. I det andra 
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gapet kan vi se en betydligt större skillnad mellan vad de olika grupperna anser om hur väl 

HHUS anpassar sina poster efter vad studenterna vill engagera sig i. Närmare 70 % av de som 

inte är aktiva är instämmer inte i viss mån medans cirka 55 % av de aktiva instämmer. Det 

tyder alltså på att de aktiva anser att HHUS anpassar sig relativt bra medans de inte aktiva 

tycker motsatsen. Då vi redan i det första gapet kunde konstatera brister är det mycket vanligt 

med följdfel till det andra gapet (Grönroos, 2004, s. 117). Vi kunde konstatera att HHUS inte 

viste vad studenterna vill engagera sig i, därför är det också svårt för dem att anpassa sin 

poster efter studenternas viljor.  

 

Något annat som också berör det andra gapen är hur själva leveransen av tjänsten går till. 

Även om tjänsten skulle motsvara det kunden vill ha kan utförandet stjälpa genomförandet. 

Wilson et al 2008, s. 244) Därför är själva arbetsmiljön viktig inom HHUS. Även om 

posterna skulle motsvara studenternas önskan på engagemang kan arbetsmiljön inom 

föreningen skilja sig från studenternas preferenser. Detta har vi, som nämnt, ovan, redan 

konstaterat att det finns upplevda brister i arbetsmiljön hos de inte aktiva. 40 procent av dessa 

anser att just arbetsmiljön inom HHUS är dålig vilket gör att utformningen och leveransen av 

tjänsten HHUS erbjuder inte är anpassade efter vad studenterna vill ha. Utifrån detta kan vi 

alltså konstatera att bland de inte aktiva finns betydande brister i detta gap. Detta kan återigen 

vara en förklaring till varför dessa väljer att inte engagera sig i föreningen.  

 

Det tredje gapet definieras som att ”inte levererar mot de standarder och den design som 

utlovats”. (Grönroos, 2004, s. 118-119) Detta undersökte vi genom att fråga studenterna om 

de ansåg att HHUS postbeskrivningar stämmer överens med vad studenter vill engagera sig i. 

I det tredje gapet kan vi urskönja en mindre skillnad än vad det har varit i det andra gapet.  

Närmare 65 % av de som inte är engagerade är mer negativt inställda. Vilket alltså innebär att 

de menar att postbeskrivningarna inte stämmer överens med vad studenter vill engagera sig i. 

Då de inte aktiva aldrig varit aktiva inom föreningen bör således dessa utlåtanden vara baserat 

på förutfattade meningar och rykten. Återigen framgår kraften av word of moth. De 

engagerade däremot ger en väldigt spriden bild på påståendet men de flesta svarar någonstans 

i mitten mellan instämmer inte och instämmer helt. Detta tolkar vi som att det finns vissa 

brister i detta gap men inte i lika stor utsträckning som de tidigare gapen. 

 

Gap nummer fyra rör att ”inte matcha prestationerna till utlovade löften”. (Grönroos, 2004, s. 

119-210) Därför frågade vi om studenterna ansåg att HHUS postbeskrivningar stämmer 

överens med verkligheten. De aktiva svarade i stor utsträckning neutralt, alltså i mitten. De 

varken instämde inte eller instämde helt. Även de inte aktiva svarade neutral om än något mer 

mot instämmer inte. Dock anser vi svaren vara så pass neutrala att vi inte kan fastslå någon 

brist i kvaliteten genom analys av detta gap. 

 

I det femte gapet, kundgapet, som handlar om konsumentens förväntningar på tjänsten inte 

uppfylls vid leveransen. (Wilson A et al 2008, s. 423 och 446) Här ställde vi påståendet om 

huruvida studenternas förväntningar på ett engagemang kan uppfyllas inom HHUS. De aktiva 

svarade i stor utsträckning att det stämde medans de inte aktiva svarade väldigt jämt fördelat. 

Utifrån detta kan vi alltså inte bekräfta att det finns några brister i kundgapet.  
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KAPITEL 7. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER  

 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel är avsikten att sammanställa studiens empiriska data med analysen för att 

utifrån detta kunna dra slutsatser. Utifrån dessa slutsatser kommer vi även att presentera 

förslag på åtgärder som HHUS bör vidta för att korrigera de brister vi funnit inom 

motivationsfaktorer och informationskanaler.  

 

Utifrån vår studie kan vi fastställa att kommunikationskanalerna, plasmaskärmen och 

hemsidan, fungerar mycket bristfälligt för HHUS. En stor andel av studenterna uppger att de 

inte tar åt sig av informationen via dessa kanaler. Gällande plasmaskärmen ser vi det som ett 

bra komplement till de övriga kanalerna även om det är få som tar åt sig av informationen där. 

För att fler studenter ska använda hemsidan för att ta del av information från HHUS anser vi 

att den bör bli mer uppmärksammad i det allämna rummet. Vi syftar då främst till att 

engagerade inom HHUS ska hänvisa mer till hemsidan.  

 

De kanaler som fungerar bäst, enligt studenterna, för HHUS är Facebook och kontakten via 

vänner. Vi anser att Facebook fungerar så pass bra som det gör tack vare de riktlinjer som 

föreningen satt upp för detta medium. Därför bör användningen fortlöpa som den är idag. För 

att ytterligare förbättra Facebook som kommunikationskanal anser vi att HHUS bör skapa en 

egen användare istället för att bara ha en grupp på Facebook. Det har även framgått av en 

student som genomförde vår enkät, denne skrev i den öppna frågan att ” HHUS borde skapa 

en Facebookanvändare istället för att mailbomba via Facebook.” Detta är en tanke som vi 

tagit till oss och som vi tror är en bra idé. På så sätt kan HHUS lägga upp olika 

statusuppdateringar om olika event. Detta tror vi är lättare att ta till sig för det syns 

automatiskt när studenterna är inne på Facebook. Det möjliggör även för studenterna att 

diskutera de olika eventen tillsammans med andra studenter på ett sätt som inte är möjligt när 

man skickar meddelanden via Facebookgruppen.    

 

Den starkaste kommunikationskanalen är via vänner. Där uppger en klar majoritet att de i 

mycket stor utsträckning tar åt sig av information via sina vänner. Word of mouth är den 

absolut kraftigaste kanalen och är effektivare än annan planerad kommunikation. Detta bör 

HHUS utnyttja och använda mer. För att förklara hur HHUS ytterligare kan förbättra sin 

kommunikation anser vi att de kan använda sig av buzz marketing. Vår rekommendation i 

detta fall blir således att utveckla word of mouth i form av just tekniken buzz marketing. 

Denna teknik liknar word of mouth men skillnaden är att organisationen medvetet och mer 

planerat kommunicerar de budskap de vill förmedla. Buzz marketing är en relativt ny 

marknadsföringsteknik då den på senare tid används allt oftare. Buzz marketing fungerar 

genom att företag eller organisationer kontaktar ”trendsättare” eller inflytelserika personer 

som kan använda eller prata gott om företagets produkter eller tjänster. Människor 

runtomkring kommer att reagera på detta och ta till sig den positiva information när de närmar 

sig för att få en inblick i hur tjänsterna fungerar och vad som är bra med dem. (Murphy et al., 

2005, s. 1-2) På så sätt skaffar sig organisationen större kontroll över vad som ”sägs” om dem 

samt att man minimerar eventuell falsk ryktesspridning. Det har även framgått att inom 

tjänstesektorn påverkas kunderna väldigt mycket av andras åsikter vilket innebär att det är 

viktigt att kontrollera vad som sägs om organisationen. (Wilson et al., 2008, s.42) Detta är ju 
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ett problem idag vilket vi kunnat påvisa då de aktiva anser att arbetsmiljön är bra medans de 

inte aktiva tror att den är dålig. Då de inte aktiva inte kan ha någon egen uppfattning av den 

naturliga orsaken att de inte varit aktiva inom föreningen bör således deras uppfattning 

grundas i vad det hört av andra. Som vi nämnt tidigare påverkas människor mer an negativa 

åsikter än av positiva, därför är det av mycket stor vikt att minimera det negativa pratet om 

HHUS och öka det positiva. Därför menar vi att det är oerhört viktigt för de aktiva i HHUS att 

förmedla den riktiga bilden av föreningen och motverka den falska ryktesspridningen.    

 

Det framgår i vår studie att studenter upplever en sorts maktlöshet då de inte kan påverka vad 

som händer inom HHUS. Framförallt gäller detta de studenter som inte varit aktiva inom 

föreningen. Detta är alltså ett tecken på att den uppåtgående kommunikationen är bristfällig. 

Idag finns det ingen bra kanal för studenter som inte är engagerade i HHUS att framföra sin 

åsikt. Detta är något HHUS verkligen bör förbättra för att öka studenternas intresse för 

föreningen. För att få studenter engagerade är en avgörande faktor att de känner att deras 

röster blir hörda.  

 

En annan slutsats vi ser är att studenter upplever HHUS som en sluten grupp vilket är precis 

det motsatta till hur HHUS vill uppfattas. Både bland aktiva och inte aktiva uppgav mer än 

hälften att de uppfattade HHUS som en något sluten grupp. Detta är ett problem föreningen 

haft under många år och måste fortsätta att arbeta bort stämpeln ”klubb för inbördes 

beundran.” Vi anser att HHUS måste undvika att särskilja sig från övriga studenter och istället 

interagera tillsammans med dem. Detta leder enbart till större klyftor mellan föreningen och 

studenterna vilket leder till att viljan att engagera sig minskar. Istället bör HHUS tydligt visa 

hur de arbetar för att förbättra vardagen för sina medlemmar så att studenterna ser vilken 

skillnad HHUS gör för dem. Detta har varit ett problem länge gör HHUS och är dessvärre 

ganska inrotat bland studenterna. För att jobba bort stämpeln måste styrelse efter styrelse 

jobba successivt och prioritera att förbättra sin image hos studenterna. Det räcker inte med att 

en styrelse tar några steg framåt om den nästkommande tar lika många tillbaka. Det finns 

klassiska exempel på styrelse- och ledningsmedlemmar som ansett sig stå över resten av 

studenterna. Exempelvis har det funnits personer inom HHUS som ständigt reserverade bort 

på E-puben eller ansett sig kunna gå förbi hela kön till E-puben. Sådant beteende skapar 

enbart en större känsla av vi och dem. Istället tror vi att styrelse och ledning inom HHUS 

måste framstå som precis vilken student som helst och ha samma skyldigheter och rättigheter 

som dem. Då kan klubben för inbördes beundran bli klubben som tillsammans skapar 

mervärde för studenterna.  

 

Vad som motiverar studenter att engagera sig i HHUS är både inre och yttre 

motivationsfaktorer. Studenter väljer att engagera sig i HHUS för att både utvecklas 

personligen men även för att förbättra sitt CV. De som valt att inte engagera sig anser att de 

skulle kunna utvecklas inom HHUS och att det är bra för dennes CV. Att de inte väljer att 

engagera sig beror på andra orsaker som vi inte kan fastställa i denna studie. Något vi tror 

skulle kunna locka fler att bli engagerade i HHUS är att bjuda in utexaminerade studenter som 

varit aktiva i föreningen som nu arbetar. Genom att låta dem berätta om hur de haft 

användning för sina erfarenheter de skaffat inom HHUS tror vi att fler studenter kan bli 

lockade att engagera sig. Liknande tror vi även att fler studenter skulle bli intresserade av att 

engagera sig om personer från näringslivet och företag gav sin syn på ett engagemang. Som vi 

sagt tidigare är det många företag som anser att engagemang vid sidan av studierna är en 

värdefull merit. (Nordh, Preisz och Rosengren, 2007, s. 3-5) Om företagen själva berättar 
för studenterna hur de värderar en sådan merit blir det tydligare för dem hur det verkligen 

uppskattas.  
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Som vi nämnt ovan ser vi en markant skillnad som vi kan påvisa är hur aktiva och inte aktiva 

studenter uppfattar arbetsmiljön inom HHUS. De aktiva har generellt sätt en mycket god 

uppfattning om arbetsmiljön inom föreningen medans de inte aktiva har en helt spegelvänd 

uppfattning. Då de som inte varit aktiva i föreningen inte har någon egen erfarenhet baseras 

deras uppfattning om arbetsmiljön på förutfattade meningar samt ryktesspridningar. För att 

motverka detta anser vi att de aktiva inom HHUS måste förmedla en sannare bild om 

föreningen. Då de aktiva i underökningen uppgett att de tycker att arbetsmiljön inom HHUS 

är bra eller till och med mycket bra. De som inte varit aktiva måste ändra sin uppfattning om 

arbetsmiljön inom HHUS då den uppenbarligen inte stämmer överens med dem som borde 

veta bäst, de aktiva. För att lyckas med detta måste HHUS givetvis ha en arbetsmiljö som 

upplevs som bra, detta verkar de dock ha uppfyll. Det gäller även att få de engagerade att 

förmedla den bilden till övriga studenter på ett trovärdigt sätt. Det räcker inte med att ett fåtal 

gör det utan nästan samtliga av de engagerade måste uppleva och förmedla den goda 

arbetsmiljön. På så sätt kan HHUS förändra den felaktiga bilden om miljön inom föreningen.  

 

De brister vi kan påvisa genom vår gapanalys ter sig främst inom gap ett och två. Det första 

gapet rör huruvida HHUS inte vet vad studenter vill engagera sig i. Båda grupperna menar att 

HHUS inte vet vad studenter vill engagera sig i. Gap två handlar om att utformningen på 

tjänsterna inte är anpassade efter kundernas önskemål. Det visar sig i vår studie att 

studenterna anser att HHUS inte är bra på att anpassa sina poster efter vad studenterna vill 

engagera sig i. Utifrån detta anser vi att HHUS tydligare måste ta reda på vad studenter vill 

engagera sig i. Dock måste det finnas en stabilitet inom organisationen men vi tycker att 

HHUS bör förbättra sin flexibilitet inom föreningen för att på så sätt locka fler studenter att 

engagera sig. Då vi också kunnat påvisa att det finns brister i den uppåtgående 

kommunikationen menar vi att detta är en av förklaringarna till att HHUS inte vet vad 

studenter vill engagera sig i. För att minimera och motverka detta anser vi att HHUS måste 

förbättra kommunikationen från medlemmarna till föreningen för att på så sätt ta del av deras 

åsikter. Vi har också kunnat fastställa att HHUS är dåliga på att anpassa sin poster efter 

studenternas preferenser, vilket är en följd av den bristande uppåtgående kommunikationen. 

En lösning på detta skulle kunna vara att låta studenterna vara med och påverka och utforma 

vissa projekt inom HHUS. För att på så sätt anpassa dem mer efter vad studenter vill engagera 

sig i. Ett bra exempel på detta är projektet “Vinteryran” som HHUS anordnar årligen på eget 

initiativ av en grupp studenter som inte varit engagerade inom föreningen tidigare. På så sätt 

kan man locka till sig mer studenter att engagera sig därför bör HHUS ge fler studenter 

möjligheten att anordna liknande projekt. Detta menar vi är en bra inkörsport för att få fler att 

vilja engagera sig i föreningen och förbättra det dåliga ryktet. Vi tror att detta kan få fler 

studenter att se möjligheterna inom HHUS vilket i sin tur kan öka engagemanget inom 

föreningen.     

 

De slutsatser som dragits i detta kapitel anser vi kan generaliseras till vår population, 

medlemmarna i HHUS Facebookgrupp. Eftersom vårt urval är det samma som vår population 

menar vi att möjligheten att generalisera för vår population är hög. Vi är medvetna om att 

studenterna som inte är medlemmar i gruppen inte haft möjlighet att uttrycka sin åsikt och vi 

vill därför reservera oss för att deras åsikter inte kartlagts i denna studie.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Vi har i vår studie kunnat påvisa både fungerande och inte lika fungerade kanaler som HHUS 

använder för att kommunicera med sina medlemmar. Vi har även kunnat kartlägga vissa 

faktorer inom inre och yttre motivation, förväntningar och hygien- och motivationsfaktorer 
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som påverkar studenter att engagera sig i föreningen eller inte. Slutligen har vi även kunnat 

påvisa vissa brister i kvaliteten på tjänsten HHUS levererar.  

 

Studien har kunnat påvisa en rad olika faktorer som gör att studenter väljer att engagera sig i 

HHUS. Dock finns det områden som inte berörts i denna uppsats som exempelvis kulturella, 

politiska och attitydiska aspekter som mycket väl kan förklara studenters val. Där finner vi det 

intressant att forska vidare för att ytterligare förklara studenters agerande.  

 

Till viss del har vi kunnat förklara varför vissa studenter väljer att inte engagera sig i HHUS 

men det finns faktorer som vi inte berört som kan påverka deras val. Därför finner vi det 

intressant att forska vidare inom attityder eller kulturella, politiska och ekonomiska områden 

för att kartlägga ytterligare faktorer som påverkar studenter att inte engagera sig i 

studentföreningen.  

 

 

 

  



 
 

 
 
 

68 

KAPITEL 8. SANNINGSKRITERIER  

För att läsare ska kunna granska trovärdigheten på vår studie bör vissa kriterier att 

uppfyllas. Då vi genomfört en kvantitativ studie på studenter vid Umeå universitet för att ta 

reda på vilka motivationsfaktorer och informationskanaler som påverkar deras engagemang 

inom HHUS kommer vi att redogöra för begreppen validitet, reliabilitet och replikation. 

 

8.1 Validitet 

Validitet handlar om hur väl vi lyckats mäta det vi verkligen vill mäta, i vårt fall vilka 

motivationsfaktorer och informationskanaler som påverkar engagemanget hos HHUS. Vår 

validitet beror på hur väl de frågor vi ställt till våra respondenter är kopplat till vårt problem. 

(Dahmström, 2000, s. 55) Begreppet validitet innefattar både intern och extern validitet vilket 

vi ska redogöra för nedan. 

 

Med intern validitet avses hur väl vi som forskare operationaliserat begreppen, alltså hur väl 

vi har omvandlat teori till något mätbart. (Bryman och Bell, 2005, s. 49) Exempelvis har vi 

undersökt i vilken utsträckning de olika kommunikationskanaler som HHUS använder som 

når ut till studenterna. Genom att låta studenterna svara på hur ofta de tar del av information 

från de olika kanalerna kan vi se vilka kanaler som är effektiva och inte. För att uppnå en hög 

intern validitet ska respondenterna tolka de frågor vi ställt på samma sätt som vi avsett. Med 

en bra operationalisering vill vi utesluta egna tolkningar från respondenterna. Frågorna ska 

vara ställda så tydligt att de inte kan tolkas olika vilket vi försökt att uppnå. (Hartman, 2004, s 

146) Genom att vi lagt ner mycket tid på våra formuleringar och genomfört en pilotstudie för 

att höra andras åsikter anser vi att vi lyckas ställa tydliga frågor.  

 

Huruvida resultatet kan appliceras på en större grupp individer än respondenterna berörs av 

den externa validiteten. Beroende på hur urvalet av respondenter gått till skapas olika 

förutsättningar att applicera resultatet på större grupper. Har ett slumpmässigt urval skett som 

representerar populationen går resultatet att applicera på hela gruppen. Då vi genomfört ett 

urval som motsvarar hela vår population innebär det att vi har goda möjligheter att 

generalisera vårt resultat till hela populationen. (Bryman och Bell, 2005, s. 49) 

 

För att ytterligare minimera risken för feltolkningar av respondenterna genomförde vi en 

pilotstudie av vår enkät där tio personer fick genomföra enkäten och ge sina synpunkter. 

Utifrån dessa kommentarer och åsikter gjorde vi vissa korrigeringar för att säkerställa att 

enkäten var enkel att förstå. Slutligen lät vi vår handledare, Anneli Linde, att granska enkäten 

för att få hennes godkännande att distribuera den.  

8.2 Reliabilitet  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det också kallas, rör frågan om resultatet från 

undersökningen blir densamma om studien genomförs på nytt. Uppnås samma resultat igen 

har studien hög reliabilitet vilket är att eftersträva. För att nå hög reliabilitet behövs kriterierna 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. (Bryman och Bell, 2011, s.160) 

 

En stabil studie är en studie som inte påvisar olika resultat om den genomförs vid olika 

tidpunkter. Då vi endast genomför denna studie vid ett tillfälle är det svårt att uttala sig om 

stabiliteten. För att säkerställa möjligheten att undersöka detta har vi dock noga angett hur vi 

genomfört studien. (Bryman och Bell, 2011, s.160) 
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Intern reliabilitet visar om de indikatorer som utgör en skala är pålitliga samt att frågorna är 

följdriktiga vilket innebär att respondenternas poäng kan relateras till andra indikatorer. 

Genom att metodiskt mäta olika frågor liknande och dela in enkäten i olika teman har vi 

efterstävat en konsekvent mätning. Genom att använda liknande skalor i de olika temana kan 

vi tolka olika svar mot varandra. (Bryman och Bell, 2011, s.160) 

 

Internbedömarreliabilitet berör frågan hur tolkningen av resultatet ska bearbetas. Finns det 

fler olika observatörer finns risken att det sker subjektiva bedömningar av data. För att 

undvika detta har vi gemensamt diskuterat och redogjort för varandra varje frågas innebörd. 

Genom detta undviker vi att olika tolkningar av svaren uppstår när enkäten är genomförd. 

Genom att dela in enkäten i teman underlättar vi också tolkningen av svaren för oss själva. 

(Bryman och Bell, 2005 s. 94-96) Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi således att vår 

studie har hög reliabilitet. 

 

8.3 Replikation 

För att minimera forskares eventuella egna värderingar och fastställa att en studie är 

genomförd på ett neutralt sätt är en förutsättning att studien kan genomföras igen. Går studien 

att genomföra på nytt uppnås möjligheten till replikation. (Bryman och Bell, 2005, s.102) I 

vår studie har vi samlat in primärdata genom en surveyundersökning i form av en 

internetenkät för att på så sätt undvika att påverka respondenternas svar. Enkäten finns 

bifogad som appendix till studien och är i allra högsta grad möjlig att genomföra igen. Vi har 

även tydligt angett hur vi utformat enkäten samt hur vi kopplad frågorna till berörda teorier. 

Genom att vi utförligt redogjort för studiens tillvägagångssätt menar vi att det inte finns några 

hinder för att genomföra studien på nytt vid ett annat tillfälle. Därför anser vi att vi uppnår 

hög replikation i denna studie.  
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Bilaga 1. Enkäten 
Studenters engagemang inom studentföreningen HHUS 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats. Tanken med vår studie är att vi vill undersöka 

vilka faktorer som påverkar studenter att engagera sig i studentföreningen HHUS. Alla svar 

som lämnas behandlas helt anonymt och kommer enbart att användas till studiens syfte. 

Studien tar ca 5 minuter att genomföra och Ditt svar betyder mycket för oss. Tack på förhand! 

Kön *  

 Man 

 Kvinna 

Ålder *   

Programmtillhörighet *  

 Civilekonom 

 Handel och Logistik 

 Service Management 

 International Business 

 Fristående 

Vilken termin läser du på? *   

Jag är eller har varit aktiv inom HHUS? * Aktiv = sitter/suttit i ledning eller styrelse 

inom HHUS  

 Ja 

 Nej 

Om du svarat JA på föregående fråga , svara då på frågorna 1-31. Om du 

svarat NEJ på föregående fråga, svara då på frågorna 32-62 
Hur ofta tar du del av information från HHUS via:  

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Plasmaskärmen      

Hemsidan      

Ekbladet      

Facebook      

Vänner      

2. Vilket/vilka sätt föredrar du att få information från HHUS?  

 Plasmaskärmen 

 Hemsidan 

 Ekbladet 

 Facebook 

 Vänner 

 Vill inte ha information från HHUS 

 Other:   

3. Hur ofta tar du del av informationen från HHUS?  
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 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

4. Jag anser att HHUS informerar mig väl om vad som händer inom föreningen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

5. Jag anser att jag kan påverka vad som händer inom HHUS  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

6. Jag skulle vilja ha större inblick i vad som händer inom HHUS  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

7. Jag anser att information från HHUS är lätt att förstå  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

8. Jag tar åt mig information om HHUS via plasmaskärmen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

9. Jag tar åt mig information om HHUS via hemsidan  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

10. Jag tar åt mig information om HHUS via Ekbladet  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

11. Jag tar åt mig information om HHUS via Facebook  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

12. Jag tar åt mig information om HHUS via vänner  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

13. Jag anser att HHUS är:  



 
 

 
 
 

74 

 En helt sluten grupp 

 Något sluten grupp 

 Neutral grupp 

 Något öppen grupp 

 En helt öppen grupp 

14. Jag anser att HHUS skickar:  

 Alldeles för lite information 

 Lite för lite information 

 Lagom med information 

 Lite för mycket information 

 Alldeles för mycket information 

15. Jag valde att engagera mig i HHUS för att utvecklas personligen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

16. Jag valde att engagera mig i HHUS för att det är en bra merit  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

17. Jag valde att engagera mig i HHUS för att det är att öka mitt sociala nätverk  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

18. Jag valde att engagera mig i HHUS för att öka mitt nätverk för framtida 

jobbmöjligheter  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

19. Jag valde att engagera mig i HHUS för att förbättra situationen för studenter vid 

Handelshögskolan vid Umeå universitet  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

20. Jag valde att engagera mig i HHUS för att visa att jag är kapabel att ta större ansvar  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

21. Jag valde att engagera mig i HHUS för att förbättra mitt CV  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 
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22. Jag tror att min merit från HHUS kommer att förbättra mina möjligheter till att få 

jobb  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

23. Jag valde att engagera mig i HHUS för att mina vänner gjorde det  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

24. Jag valde att engagera mig i HHUS för att utöva mina ledarkunskaper  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

25. Jag uppfattar att arbetsmiljön inom HHUS är  

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Neutral 

 Bra 

 Mycket bra 

26. Jag valde att engagera mig i HHUS för att visa att jag kan ta större ansvar  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

27. Jag anser att HHUS vet vad studenter vill engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

28. Jag anser att HHUS är bra på att anpassa sina poster efter vad studenter vill 

engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

29. Jag anser att de poster som finns inom HHUS överensstämmer med vad studenter 

vill engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

30. Jag anser att HHUS postbeskrivningar stämmer överens med verkligheten  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

31. Jag anser att mina förväntningar på mitt engagemang inom HHUS uppfylldes  
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1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

Har du några övriga synpunkter kan du skriva dessa här   

 

På denna del ska endast de studenter som INTE är/varit aktiva inom 

HHUS svara på 
Aktiv = suttit i ledning eller styrelse 

32. Hur ofta tar du del av information från HHUS via:  

 
Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Plasmaskärmen           

Hemsidan           

Ekbladet           

Facebook           

Vänner           

 

33. Vilket/vilka sätt föredrar du att få information från HHUS?  

 Plasmaskärmen 

 Hemsidan 

 Ekbladet 

 Facebook 

 Vänner 

 Vill inte ha information från HHUS 

 Other:   

34. Hur ofta tar du del av informationen från HHUS?  

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Ofta 

 Alltid 

35. Jag anser att HHUS informerar mig väl om vad som händer inom föreningen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

36. Jag anser att jag kan påverka vad som händer inom HHUS  

 
1 2 3 4 5 6 
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Instämmer inte             Instämmer helt 

37. Jag skulle vilja ha större inblick i vad som händer inom HHUS  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

38. Jag anser att information från HHUS är lätt att förstå  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

39. Jag tar åt mig information om HHUS via plasmaskärmen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

40. Jag tar åt mig information om HHUS via hemsidan  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

41. Jag tar åt mig information om HHUS via Ekbladet  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

42. Jag tar åt information om HHUS via Facebook  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

43. Jag tar åt information om HHUS via vänner  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

44. Jag anser att HHUS är:  

 En helt sluten grupp 

 Något sluten grupp 

 Neutral grupp 

 Något öppen grupp 

 En helt öppen grupp 

45. Jag anser att HHUS skickar:  

 Alldeles för lite information 

 Lite för lite information 

 Lagom med information 

 Lite för mycket information 

 Alldeles för mycket information 
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46. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror jag kommer 

utvecklas personligen  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

47. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det är en 

tillräckligt värdefull merit  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

48. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det kan öka 

mitt sociala nätverk  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

49. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det kan öka 

mitt nätverk för framtida jobbmöjligheter  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

50. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det kan 

förbättra situationen för studenter vid Handelshögskolan vid Umeå universitet  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

51. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS på grund av att jag inte tror det kan visa 

att jag är kapabel att ta större ansvar  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

52. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS för att jag inte tror det förbättrar mitt 

CV  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

53. Jag tror inte meriter från HHUS kan förbättra mina möjligheter att få jobb  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

54. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS för mina vänner inte gjorde det  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 
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55. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS för att jag inte tror jag kan utöva mina 

ledarkunskaper där  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

56. Jag uppfattar att arbetsmiljön inom HHUS är  

 Mycket dåligt 

 Dåligt 

 Neutral 

 Bra 

 Mycket bra 

57. Jag har valt att inte engagera mig i HHUS för jag inte tycker om att ta ansvar  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

58. Jag anser att HHUS vet vad studenter vill engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

59. Jag anser att HHUS är bra på att anpassa sina poster efter vad studenter vill 

engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

60. Jag anser att de poster som finns inom HHUS överensstämmer med vad studenter 

vill engagera sig i  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

61. Jag tror att HHUS postbeskrivningar stämmer överens med verkligheten  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

62. Jag tror att mina förväntningar på ett frivilligt engagemang kan uppfyllas inom 

HHUS  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte             Instämmer helt 

Har du några övriga synpunkter kan du skriva de här 
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Bilaga 2. Grafer 
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Bilaga 3. SPSS uträkningar 
Undersökning mellan aktiva och som inte är aktiva med hjälp av ett t-test, frågorna 1-14 

behandlas. 

 

 

Group Statistics 

 

Aktiva N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hur tar du del av info: 

plasman 

Aktiv 51 2,18 ,865 ,121 

Som inte 

är aktiv 

61 2,36 1,001 ,128 

Hur tar du del av info: 

Hemsidan 

Aktiv 51 2,41 1,004 ,141 

Som inte 

är aktiv 

61 2,13 ,939 ,120 

Hur tar du del av info: 

Ekbladet 

Aktiv 50 3,00 1,069 ,151 

Som inte 

är aktiv 

61 2,84 1,019 ,131 

Hur tar du del av info: 

Facebook 

Aktiv 52 3,50 1,038 ,144 

Som inte 

är aktiv 

61 3,56 ,975 ,125 

Hur tar du del av info: 

Vänner 

Aktiv 52 3,81 ,864 ,120 

Som inte 

är aktiv 

61 3,43 ,884 ,113 

Vilka sätt föredrar du att få 

information på 

Aktiv 16 3,63 1,204 ,301 

Som inte 

är aktiv 

16 3,81 1,328 ,332 

Hur ofta tar du del av 

informationen från HHUS 

Aktiv 51 3,35 ,955 ,134 

Som inte 

är aktiv 

61 3,03 ,816 ,104 

Jag anser att HHUS 

informerar mig väl om vad 

som händer 

Aktiv 51 3,75 1,339 ,188 

Som inte 

är aktiv 

60 3,65 1,351 ,174 

Jag anser att jag kan 

påverka 

Aktiv 51 3,00 1,697 ,238 

Som inte 

är aktiv 

61 2,89 1,392 ,178 

Jag vill ha större inblick Aktiv 51 3,53 1,405 ,197 

Som inte 

är aktiv 

61 3,13 1,132 ,145 

Informationen är lätt att Aktiv 51 4,47 1,027 ,144 
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förstå Som inte 

är aktiv 

60 4,60 1,196 ,154 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via plasman 

Aktiv 51 2,18 1,090 ,153 

Som inte 

är aktiv 

61 2,82 1,455 ,186 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via hemsidan 

Aktiv 51 2,98 1,463 ,205 

Som inte 

är aktiv 

60 2,87 1,546 ,200 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Ekbladet 

Aktiv 51 3,53 1,302 ,182 

Som inte 

är aktiv 

61 3,46 1,444 ,185 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Facebook 

Aktiv 51 4,02 1,463 ,205 

Som inte 

är aktiv 

61 3,90 1,491 ,191 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via vänner 

Aktiv 50 4,74 1,175 ,166 

Som inte 

är aktiv 

60 4,33 1,374 ,177 

Jag anser att HHUS är Aktiv 51 2,39 ,961 ,135 

Som inte 

är aktiv 

61 2,54 1,149 ,147 

Jag anser att HHUS 

skickar för lite/ för mycket 

info 

Aktiv 51 3,39 ,961 ,135 

Som inte 

är aktiv 

61 3,34 ,981 ,126 

 

 
 
 
 

 

Sig. (2-tailed) 

Hur tar du del av info: 

plasman 

Equal variances assumed ,305 

Equal variances not 

assumed 

,298 

Hur tar du del av info: 

Hemsidan 

Equal variances assumed ,130 

Equal variances not 

assumed 

,132 

Hur tar du del av info: 

Ekbladet 

Equal variances assumed ,411 

Equal variances not 

assumed 

,414 

Hur tar du del av info: Equal variances assumed ,763 
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Facebook Equal variances not 

assumed 

,764 

Hur tar du del av info: 

Vänner 

Equal variances assumed ,023 

Equal variances not 

assumed 

,023 

Vilkasätt föredrar du att få 

information på 

Equal variances assumed ,679 

Equal variances not 

assumed 

,679 

Hur ofta tardu del av 

informationen från HHUS 

Equal variances assumed ,058 

Equal variances not 

assumed 

,062 

Jag anser att HHUS 

informerar mig väl om vad 

som händer 

Equal variances assumed ,711 

Equal variances not 

assumed 

,711 

Jag anser att jag kan 

påverka 

Equal variances assumed ,695 

Equal variances not 

assumed 

,700 

Jag vill ha större inblick Equal variances assumed ,100 

Equal variances not 

assumed 

,106 

Informationen är lätt att 

förstå 

Equal variances assumed ,546 

Equal variances not 

assumed 

,541 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via plasman 

Equal variances assumed ,010 

Equal variances not 

assumed 

,009 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via hemsidan 

Equal variances assumed ,693 

Equal variances not 

assumed 

,692 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Ekbladet 

Equal variances assumed ,789 

Equal variances not 

assumed 

,787 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Facebook 

Equal variances assumed ,675 

Equal variances not 

assumed 

,674 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via vänner 

Equal variances assumed ,102 

Equal variances not 

assumed 

,097 

Jag anser att HHUS är Equal variances assumed ,464 

Equal variances not 

assumed 

,457 
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Jag anser att HHUS skickar 

för lite/ för mycket info 

Equal variances assumed ,796 

Equal variances not 

assumed 

,795 

 
Samma fråga som föregående men denna gång använder vi variabeln män och kvinnor, samt 

att frågorna 1-14 behandlas. 

 Män och kvinnor N Mean 

Hur tar du del av info: 

plasman 

Man 54 2,28 

Kvinna 58 2,28 

Hur tar du del av info: 

Hemsidan 

Man 54 2,20 

Kvinna 58 2,31 

Hur tar du del av info: 

Ekbladet 

Man 53 2,81 

Kvinna 58 3,00 

Hur tar du del av info: 

Facebook 

Man 55 3,53 

Kvinna 58 3,53 

Hur tar du del av info: 

Vänner 

Man 55 3,60 

Kvinna 58 3,60 

Vilkasätt föredrar du att få 

information på 

Man 17 3,65 

Kvinna 15 3,80 

Hur ofta tardu del av 

informationen från HHUS 

Man 55 3,13 

Kvinna 57 3,23 

Jag anser att HHUS 

informerar mig väl om vad 

som händer 

Man 54 3,78 

Kvinna 57 3,61 

Jag anser att jag kan 

påverka 

Man 55 2,85 

Kvinna 57 3,02 

Jag vill ha större inblick Man 55 3,24 

Kvinna 57 3,39 

Informationen är lätt att 

förstå 

Man 54 4,70 

Kvinna 57 4,39 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via plasman 

Man 55 2,51 

Kvinna 57 2,54 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via hemsidan 

Man 55 2,75 

Kvinna 56 3,09 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Ekbladet 

Man 55 3,45 

Kvinna 57 3,53 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Facebook 

Man 55 3,87 

Kvinna 57 4,04 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via vänner 

Man 53 4,60 

Kvinna 57 4,44 
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Jag anser att HHUS är Man 55 2,42 

Kvinna 57 2,53 

Jag anser att HHUS 

skickar för lite/ för mycket 

info 

Man 55 3,60 

Kvinna 57 3,14 

 
 

 

Sig. (2-tailed) 

Hur tar du del av info: 

plasman 

Equal variances assumed ,991 

Equal variances not 

assumed 

,991 

Hur tar du del av info: 

Hemsidan 

Equal variances assumed ,565 

Equal variances not 

assumed 

,565 

Hur tar du del av info: 

Ekbladet 

Equal variances assumed ,342 

Equal variances not 

assumed 

,340 

Hur tar du del av info: 

Facebook 

Equal variances assumed ,970 

Equal variances not 

assumed 

,970 

Hur tar du del av info: 

Vänner 

Equal variances assumed ,984 

Equal variances not 

assumed 

,984 

Vilkasätt föredrar du att få 

information på 

Equal variances assumed ,736 

Equal variances not 

assumed 

,733 

Hur ofta tardu del av 

informationen från HHUS 

Equal variances assumed ,553 

Equal variances not 

assumed 

,552 

Jag anser att HHUS 

informerar mig väl om vad 

som händer 

Equal variances assumed ,522 

Equal variances not 

assumed 

,520 

Jag anser att jag kan 

påverka 

Equal variances assumed ,576 

Equal variances not 

assumed 

,575 

Jag vill ha större inblick Equal variances assumed ,537 

Equal variances not 

assumed 

,537 

Informationen är lätt att Equal variances assumed ,135 
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förstå Equal variances not 

assumed 

,134 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via plasman 

Equal variances assumed ,891 

Equal variances not 

assumed 

,891 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via hemsidan 

Equal variances assumed ,230 

Equal variances not 

assumed 

,230 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Ekbladet 

Equal variances assumed ,784 

Equal variances not 

assumed 

,784 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via Facebook 

Equal variances assumed ,562 

Equal variances not 

assumed 

,563 

Jag tar åt mig information 

om HHUS via vänner 

Equal variances assumed ,507 

Equal variances not 

assumed 

,507 

Jag anser att HHUS är Equal variances assumed ,593 

Equal variances not 

assumed 

,593 

Jag anser att HHUS skickar 

för lite/ för mycket info 

Equal variances assumed ,011 

Equal variances not 

assumed 

,011 

 

Undersökning mellan män och kvinnor, första delen behandlar aktiva och frågorna 15-
31. 
 

 Man och quinna N Mean 

15. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att 

utvecklas personligen 

Man 25 4,6000 

Kvinna 26 5,4231 

16. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att det är 

en 4 merit 

Man 25 4,3200 

Kvinna 26 5,3462 

17. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att det är 

att öka mitt sociala nätverk 

Man 25 4,4400 

Kvinna 26 4,3462 

18. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att öka mitt 

nätverk för framtida 

jobbmöjligheter 

Man 25 4,4000 

Kvinna 26 4,6154 
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19. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att 

förbättra situationen för 

studenter vid 

Handelshögskolan vid 

Umeå universitet 

Man 25 3,7600 

Kvinna 26 4,4615 

20. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att visa att 

jag är kapabel att ta större 

ansvar 

Man 25 3,7200 

Kvinna 26 5,0769 

21. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att 

förbättra mitt CV 

Man 25 4,2400 

Kvinna 26 4,8462 

22. Jag tror att min merit 

från HHUS kommer att 

förbättra mina möjligheter 

till att få jobb 

Man 25 3,9600 

Kvinna 26 4,9615 

23. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att mina 5 

gjorde det 

Man 25 2,8000 

Kvinna 26 2,9615 

24. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att utöva 

mina ledarkunskaper 

Man 25 4,1200 

Kvinna 26 4,1923 

25. Jag uppfattar att 

arbetsmiljön inom HHUS 

är 

Man 25 3,3600 

Kvinna 26 3,3846 

26. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att visa att 

jag kan ta större ansvar 

Man 25 4,0800 

Kvinna 26 4,6923 

27. Jag anser att HHUS 

vet vad studenter vill 

engagera sig i  

Man 25 2,9200 

Kvinna 26 3,5769 

28. Jag anser att HHUS är 

4 på att anpassa sina 

poster efter vad studenter 

vill engagera sig i 

Man 25 3,0400 

Kvinna 26 3,5000 

29. Jag anser att de poster 

som finns inom HHUS 

överensstämmer med vad 

studenter vill engagera sig 

i 

Man 25 3,2800 

Kvinna 26 3,7308 
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30. Jag anser att HHUS 

postbeskrivningar 

stämmer överens med 

verkligheten  

Man 25 3,1200 

Kvinna 26 3,8846 

31. Jag anser att mina 

förväntningar på mitt 

engagemang inom HHUS 

uppfylldes 

Man 25 3,8000 

Kvinna 26 4,0385 

 
 

 

Sig. (2-tailed) 

15. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att 

utvecklas personligen 

Equal variances assumed ,021 

Equal variances not 

assumed 

,024 

16. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att det är en 

4 merit 

Equal variances assumed ,033 

Equal variances not 

assumed 

,037 

17. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att det är att 

öka mitt sociala nätverk 

Equal variances assumed ,821 

Equal variances not 

assumed 

,822 

18. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att öka mitt 

nätverk för framtida 

jobbmöjligheter 

Equal variances assumed ,647 

Equal variances not 

assumed 

,648 

19. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att förbättra 

situationen för studenter vid 

Handelshögskolan vid 

Umeå universitet 

Equal variances assumed ,100 

Equal variances not 

assumed 

,105 

20. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att visa att 

jag är kapabel att ta större 

ansvar 

Equal variances assumed ,001 

Equal variances not 

assumed 

,002 

21. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att förbättra 

mitt CV 

Equal variances assumed ,200 

Equal variances not 

assumed 

,203 

22. Jag tror att min merit Equal variances assumed ,034 
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från HHUS kommer att 

förbättra mina möjligheter 

till att få jobb 

Equal variances not 

assumed 

,036 

23. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att mina 5 

gjorde det 

Equal variances assumed ,695 

Equal variances not 

assumed 

,694 

24. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att utöva 

mina ledarkunskaper 

Equal variances assumed ,871 

Equal variances not 

assumed 

,871 

25. Jag uppfattar att 

arbetsmiljön inom HHUS är 

Equal variances assumed ,923 

Equal variances not 

assumed 

,923 

26. Jag valde att engagera 

mig i HHUS för att visa att 

jag kan ta större ansvar 

Equal variances assumed ,120 

Equal variances not 

assumed 

,122 

27. Jag anser att HHUS vet 

vad studenter vill engagera 

sig i  

Equal variances assumed ,022 

Equal variances not 

assumed 

,022 

28. Jag anser att HHUS är 

4 på att anpassa sina 

poster efter vad studenter 

vill engagera sig i 

Equal variances assumed ,250 

Equal variances not 

assumed 

,249 

29. Jag anser att de poster 

som finns inom HHUS 

överensstämmer med vad 

studenter vill engagera sig i 

Equal variances assumed ,209 

Equal variances not 

assumed 

,206 

30. Jag anser att HHUS 

postbeskrivningar stämmer 

överens med verkligheten  

Equal variances assumed ,037 

Equal variances not 

assumed 

,039 

31. Jag anser att mina 

förväntningar på mitt 

engagemang inom HHUS 

uppfylldes 

Equal variances assumed ,535 

Equal variances not 

assumed 

,535 

 

Undersökning av frågorna 46-62 med ett t-test bland som inte är aktiva kvinnor och 
män. 
 

 Kvinnor och män N Mean 

46. Jag har valt att inte Man 29 2,4828 
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engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

jag kommer utvecklas 

personligen 

Kvinna 32 2,2500 

47. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

det är en tillräckligt 

värdefull merit  

Man 29 3,1034 

Kvinna 32 2,2813 

48. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

det kan öka mitt sociala 

nätverk 

Man 29 2,1379 

Kvinna 32 1,6875 

49. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

det kan öka mitt nätverk för 

framtida jobbmöjligheter 

Man 29 2,5517 

Kvinna 32 2,1875 

50. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

det kan förbättra 

situationen för studenter 

vid Handelshögskolan vid 

Umeå universitet 

Man 29 3,1034 

Kvinna 32 2,5938 

51. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror 

det kan visa att jag är 

kapabel att ta större 

ansvar 

Man 29 2,0690 

Kvinna 32 2,0313 

52. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

att jag inte tror det 

förbättrar mitt CV 

Man 29 2,6552 

Kvinna 32 1,8750 

53. Jag tror inte meriter 

från HHUS kan förbättra 

mina möjligheter att få jobb 

Man 28 2,8929 

Kvinna 32 2,0313 

54. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

mina 5 inte gjorde det 

Man 29 2,8966 

Kvinna 32 2,4063 
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55. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

att jag inte tror jag kan 

utöva mina 

ledarkunskaper där 

Man 29 2,3448 

Kvinna 32 2,0938 

56. Jag uppfattar att 

arbetsmiljön inom HHUS 

är 

Man 29 2,7241 

Kvinna 32 2,7813 

57. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

jag inte tycker om att ta 

ansvar 

Man 29 2,3448 

Kvinna 32 2,2188 

58. Jag anser att HHUS 

vet vad studenter vill 

engagera sig i 

Man 29 2,9655 

Kvinna 32 3,0938 

59. Jag anser att HHUS är 

4 på att anpassa sina 

poster efter vad studenter 

vill engagera sig i 

Man 29 2,6897 

Kvinna 32 3,0625 

60. Jag anser att de poster 

som finns inom HHUS 

överensstämmer med vad 

studenter vill engagera sig 

i 

Man 29 3,2069 

Kvinna 32 3,1250 

61. Jag tror att HHUS 

postbeskrivningar 

stämmer överens med 

verkligheten  

Man 29 3,4828 

Kvinna 32 2,9688 

62. Jag tror att mina 

förväntningar på ett frivilligt 

engagemang kan uppfyllas 

inom HHUS 

Man 29 3,1724 

Kvinna 32 3,1563 

 
 

 

Sig. (2-tailed) 

46. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror jag 

kommer utvecklas 

personligen 

Equal variances assumed ,548 

Equal variances not 

assumed 

,552 
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47. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror det 

är en tillräckligt värdefull 

merit  

Equal variances assumed ,044 

Equal variances not 

assumed 

,046 

48. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror det 

kan öka mitt sociala 

nätverk 

Equal variances assumed ,128 

Equal variances not 

assumed 

,130 

49. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror det 

kan öka mitt nätverk för 

framtida jobbmöjligheter 

Equal variances assumed ,294 

Equal variances not 

assumed 

,292 

50. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror det 

kan förbättra situationen för 

studenter vid 

Handelshögskolan vid 

Umeå universitet 

Equal variances assumed ,308 

Equal variances not 

assumed 

,308 

51. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS på 

grund av att jag inte tror det 

kan visa att jag är kapabel 

att ta större ansvar 

Equal variances assumed ,894 

Equal variances not 

assumed 

,893 

52. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

att jag inte tror det 

förbättrar mitt CV 

Equal variances assumed ,037 

Equal variances not 

assumed 

,042 

53. Jag tror inte meriter 

från HHUS kan förbättra 

mina möjligheter att få jobb 

Equal variances assumed ,022 

Equal variances not 

assumed 

,025 

54. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

mina 5 inte gjorde det 

Equal variances assumed ,259 

Equal variances not 

assumed 

,266 

55. Jag har valt att inte Equal variances assumed ,383 
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engagera mig i HHUS för 

att jag inte tror jag kan 

utöva mina ledarkunskaper 

där 

Equal variances not 

assumed 

,384 

56. Jag uppfattar att 

arbetsmiljön inom HHUS är 

Equal variances assumed ,774 

Equal variances not 

assumed 

,775 

57. Jag har valt att inte 

engagera mig i HHUS för 

jag inte tycker om att ta 

ansvar 

Equal variances assumed ,759 

Equal variances not 

assumed 

,759 

58. Jag anser att HHUS vet 

vad studenter vill engagera 

sig i 

Equal variances assumed ,699 

Equal variances not 

assumed 

,698 

59. Jag anser att HHUS är 

4 på att anpassa sina 

poster efter vad studenter 

vill engagera sig i 

Equal variances assumed ,278 

Equal variances not 

assumed 

,287 

60. Jag anser att de poster 

som finns inom HHUS 

överensstämmer med vad 

studenter vill engagera sig i 

Equal variances assumed ,793 

Equal variances not 

assumed 

,793 

61. Jag tror att HHUS 

postbeskrivningar stämmer 

överens med verkligheten  

Equal variances assumed ,133 

Equal variances not 

assumed 

,129 

62. Jag tror att mina 

förväntningar på ett frivilligt 

engagemang kan uppfyllas 

inom HHUS 

Equal variances assumed ,965 

Equal variances not 

assumed 

,965 
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Bilaga 4. Sökord 
 

 

Vetenskapliga 
artiklar           

Sökord Träffar Söksida 
Peer 

Reviewed Antal citeringar Resultat 

student + motivation 951 

Business 
Source 
Premier Ja 24 

Using Expectancy Theory to Assess 
Student  

          Motivation: An International Replication.  

          Issues in Accounting Education 

            

motivation + 
volunteer 139 

Business 
Source 
Premier Ja 4 

Intrinsic vs. Extrinsic Motivations to 
Volunteer 

           and Social Capital Formation 

            

service participation 
+ student x 

Google 
Schoolar Nej 460 

How Undergraduates Are Affected by 
Service Participation 

          
             

monetary incentives 
+ motivation 195 

Business 
Source 
Premier Ja 195 Pay enough or don’t pay at all 

            

intrinsic + extrinsic 
motivation 320 

Business 
Source 
Premier Ja 320 Intrinsic and Extrinsic Motivations:  

          Classic Definitions and New Directions 

            

motivation + 
altruism 

94 
Business 
Source 
Premier Ja 22 

Working for free? Motivations for 
participating in open-source projects 

            

communication+ 
word of mouth 495 

Business 
Source 
Premier Ja 495 Unleashing the Power of Word of Mouth:  

          Creating Brand Advocacy to Drive Growth 


