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Aim: The purpose of this  paper is  to study the strategies  involved in the communication 

process between an organisation and its target audience. The study also aims to examine the 

company  Academic  Work  and  its  communication  efforts  towards  the  targeted  audience 

students.  

Method/Material: In  order  to  examine  the  aim  above,  interviews  were  made  with  two 

persons involved in the communication of Academic Work. In addition to the interviews, a 

questionnaire was carried out at campus Ekonomikum, Uppsala University.  

Main results: The main result can be summarized as:

• Academic Works communications have a lot of resemblance with the papers presented 

theory.

• Events and direct meetings is the communication effort by Academic Work that has 

the biggest impact on student’s awareness and knowledge of the company.

• A large majority of the students at campus Ekonomikum at Uppsala University are 

interested in working part-time and are aware of Academic Work. Despite this, only a 

few percents of the students participating in the questionnaire are working or have 

ever worked for Academic Work.

Keywords: Communication, students, Academic Work, target audience, strategies, message, 

media channel. 
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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka kommunikationsstrategier som används för att nå ut till en 
målgrupp.  Academic  Work har  under uppsatsen gång fungerat  som fallföretag.  Academic 
Works målgrupp är studenter och företagets kommunikationsplan har studerats, jämförts med 
tidigare teorier och analyserats. Uppsatsens primärdata består av två stycken intervjuer med 
personer inom Academic Work;

• Josefin  Blomqvist,  Academic  Work anställd  med ansvar  för  regionerna  Skåne och 
Blekinge 

• Anna Boqvist, Academic Work anställd studentambassadör i Uppsala.

Utöver  detta  har  en  enkätundersökning  genomförts  på  campus  Ekonomikum vid  Uppsala 
universitet.  Undersökningen behandlar  studenters  syn  på extrajobb under  studietiden  samt 
relationen till företaget Academic Work.

Kortfattat visar mina slutsatser att Academic Works kommunikation mot studenter i många 
avseenden påminner  om de presenterade teorierna i  uppsatsen.  Viktiga medvetna val görs 
framförallt gällande strategier, budskap och medieval. Slutsatserna visar även att events och 
direkta möten är den mediekanal och strategi som har störst effekt på studenters kunskap och 
syn på Academic Work.  
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1. Inledning

Förra  året  växte  bemanningsföretagen  med  30  %1.  Detta  är  inget  nytt  fenomen  då 
bemanningsbranschen haft en kraftig tillväxt sen det globala företag Manpowers entré på den 
svenska marknaden 19962. Det som idag kallas bemanningsbranschen uppstod under början 
av  1990-talet.  På  den  svenska  arbetsmarknaden  rådde  stor  arbetsbrist  och  anställning  av 
personal under kortare tid var en förutsättning för många företags överlevnad. Fram till 1992 
var detta en omöjlighet i och med arbetsförmedlingslagen som begränsade möjligheterna till 
tillfällig arbetskraft. Efter stora påtryckningar avreglerades lagen 1992 och ersattes med en ny 
lag gällande tillfällig arbetskraft3. Den stora tillväxten av bemanningsbranschen har lett till att 
allt fler mindre företag satsar för att utmanar dagens jättar på marknaden som är Manpower, 
Adecco och Proffice.  Detta  är  företag som tillsammans  står  för över  60 % av den totala 
svenska bemanningsmarknaden4. Ett vanligt förekommande fenomen är att mindre företag i 
branschen satsar  på  specialinriktade  nischar.  Det  kan  handla  om allt  från  inriktningar  på 
lagerarbetare, restaurangpersonal, sekreterare eller studenter. 

Studenter är en intressant grupp för bemanningsföretag då detta är framtidens arbetskraft. Att 
jobba med studenter har många fördelar. En är det stora intresset från företags sida som vill 
hyra in studenter som ses som ambitiös och utvecklingsbar arbetskraft5. Dessutom ser många 
företag studenter  som potentiella  medarbetare  i  framtiden.  Det  är  denna grupp som inom 
några år är ute på arbetsmarknaden och en genväg till att anställa en duktig medarbetare kan 
vara att  utforska marknaden genom inhyrda  studenter.  Även studenter  vinner  på detta  då 
chansen att  jobba extra  under studietid  innebär  att  erfarenhet  och kontakt  med potentiella 
framtida arbetsgivare ökar men även möjligheten att dryga ut sin kassa.

En intressant aspekt av branschens tillväxt är problemet att kommunicera med sin målgrupp. 
Med allt fler konkurrerande företag måste potentiella bemanningsarbetare ha mängder med 
alternativ  att  välja och vraka mellan.  Sveriges  ledande företag inom studentbemanning är 
Academic Work. Detta är ett företag som trots hård konkurrens från andra liknande företag 
vuxit sig stark på bemanningsmarknaden. En grundförutsättning för att lyckas på marknaden 
borde vara en väl utvecklad kommunikationsplan för att särskilja sig från konkurrenter och 
övertyga studenter om att välja Academic Work framför andra liknande alternativ. 

1.1 Problemdiskussion
Academic Work hävdar att dem är den största aktören på bemanningsmarknaden mot 
studenter. Mitt intresse för att skriva om kommunikation mot studenter födes under en 
diskussion med Andreas Nordström6 på Academic Work. Han menade att studenter som 
målgrupp är oerhört svåra att nå ut till p.g.a. det stora mediebruset som finns i dagens 
samhälle. Trots detta har Academic Work dels flest medlemmar med registrerat CV i sin 
databas och dem hyr även ut ett större antal personer än sina konkurrenter varje år. Vilka 
typer av kommunikationsåtgärder är viktigast för Academic Work? Går det att se ett tydligt 

1 http://www.affarsvarlden.se/artKg.jsp?article=186715&konsultguiden=1
2 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=21721
3 http://www.alemga.se
4 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%D6vrig_handling/Topp_25_Q3_2007_A.PDF
5 http://www.academicwork.se
6 Andreas Nordström, Anställd på Academic Work (Malmö)
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mönster mellan en lyckad kommunikationsplan och stort intresse och medvetenhet från 
studenter?

Jag vill i denna uppsats undersöka Academic Works strategiska kommunikation mot studenter 
för att kunna analysera vilka metoder som är mest lämpliga att använda i en riktad kampanj 
mot studenter. Det finns en hel del teorier angående kommunikationskampanjer och hur en 
organisation ska gå till väga för att uppnå bästa möjliga resultat. Trots detta saknar jag teorier 
som specifikt inriktar sig på kommunikation mot studenter och ifall det finns utstuderade 
åtgärder för att påverkar denna grupps beteende.

1.2 Syfte

Mitt huvudsyfte är att undersöka företaget Academic Works kommunikation mot studenter. 
Vidare vill jag jämföra teorier inom kommunikationsområdet med den planerade 
kommunikation som Academic Work valt att använda sig av.

1.3 Frågeställning

• På vilka sätt följer Academic Works externa kommunikation de teoretiska riktlinjer 
som presenteras i uppsatsen?

• Vilken av Academic Works kommunikationsåtgärder är mest betydelsefull i strävan 
att nå ut till studenter?

• Hur tycks studenter på campus Ekonomikum vid Uppsala universitet vara inställda till 
Academic Work, och dess tjänster?

1.4 Disposition

Uppsatsen är upplagd med strävan att  ha en röd tråd genom hela  arbetet  för  att  förenkla 
förståelsen hos läsarna. Kapitel 2 innehåller tidigare forsknings teorier gällande vilken typ av 
kommunikation organisationer använder sig av. Här förklaras likheter och skillnader mellan 
olika forskningsfälts syn på kommunikation från en organisations sida. Kapitel 3 går in på de 
teorier  som  format  uppsatsen.  Den  fokuserar  framförallt  på  en  rad  olika  steg  som  en 
kommunikatör bör ha i åtanke för att effektivt nå ut med sitt budskap. Teorin tar även upp 
tankar kring tvåstegshypotesen och opinionsbildare. Kapitel 4 innefattar metod och redogör 
för  de  olika  val  och datainsamlingsmetoder  som använts  under  uppsatsen.  I  detta  kapitel 
diskuteras  även uppsatsens  validitet,  reliabilitet  och källkritik.  Kapitel  5  innehåller  empiri 
bestående  av  fakta  och  historik  king  företaget  Academic  Work  följt  av  två  stycken 
intervjusammanfattningar. Den första intervjun genomfördes med Josefin Blomqvist, anställd 
på Academic Works marknadskontor,  och den andra med Anna Boqvist,  en av Academic 
Works  studentambassadör  i  Uppsala.  Kapitlet  innehåller  även  redovisningen  av  en 
enkätundersökning  genomför  på  campus  Ekonomikum  vid  Uppsala  universitet.  Kapitel  6 
binder samman teorier med empirin i en analys för att i kapitel 7 övergå till slutsatser och 
rekommendationer till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med källförteckning i kapitel 7 
och bilagor i kapitel 8.
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2. Teoretisk bakgrund

Kommunikation kan ha många olika betydelser och därför vill jag klargöra min syn på 
begreppet redan på ett tidigt stadium. Gripsrud7 menar att kommunikation är allt som händer 
när en avsändare skickar ett budskap till en mottagare. Avsändaren kodar ett budskap och 
mottagaren tolkar detta utifrån sitt eget synsätt baserat på tidigare erfarenheter. Fiske8 säger 
att kommunikation är social samverkan med hjälp av meddelanden som påverkar beteendet, 
kunskap, sinnestämningen och det emotionella känslorna hos individer. Jag delar dessa 
uppfattningar om begreppets betydelse och kommer att syfta på förklaringarna vid 
användandet av ordet fortsättningsvis.  

2.1 Public Relations

Public  relations,  eller  PR,  förknippas  vanligtvis  med  synliga  åtgärder  som  publicitet  i 
tidningar,  intervjuer  på  tv  eller  kändisars  medverkan  på  speciella  evenemang  för  att  öka 
uppmärksamheten.  Men  PR  är  betydligt  mer  djupgående  och  innehåller  delar  som 
undersökning och analys av material, utformningar av policys, utskick av kommunikation och 
mottagning av feedback från ett stort antal publiker9. Ett av huvudsyftena med PR är att skapa 
goda relationer till intressenter, och andra publiker, i syfte att attrahera köpare eller bevara 
och utveckla imagen för en organisation10. En annan beskrivande definition är framtagen av 
Cutlip11som  menar  att  PR  skapar  förändringar  i  medvetenhet  både  inom  och  utanför 
organisationen  samt  etablerar  och  underhåller  tvåvägskommunikationen  mellan  en 
organisation och dess målgrupp12. 

Wilcox13 tar upp modellen RACE, som härstammar från John Marston i ”The nature of public 
relations”.  Denna modell  försöker  visa  alla  olika  delar  av  begreppet  PR och  hur  de  kan 
användas.

Research – Vad är problemet eller vilken är situationen
Action – Hur ska problemet/situationen åtgärdas
Communication – Hur ska de olika publikerna informeras
Evaluation – Gick det att nå ut till publiken och vad blev effekten

2.2 Marknadsföring

Förr i tiden byggde marknadsföring på själva utbytet av pengar mot produkter eller tjänster. 
Därför var den viktigaste delen att sprida information om erbjudanden till kunder i syfte att 
övertala dem att köpa. Idag ser verkligheten annorlunda ut och kunder är föränderliga i större 
utsträckning. Preferenserna är svåra att förutse och skiftar ofta, konkurrensen har ökat massivt 
i  och  med  globaliseringen  med  Internets  framväxt  och  dagens  konsumenter  har  svårt  att 
urskilja konkurrerande företag från varandra. En annan bidragande faktor är framväxten av 
7 Gripsrud, (2002) s 17
8 Fiske (2001) s 12
9 Wilcox m.fl. (1998) s 4
10 Falkhemier, Heide (2007) s 46-47
11 Cutlip m.fl (2006) s 9
12 Cutlip m.fl (2006) s 10
13 Wilcox m.fl (1998) s 4
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alltfler  mediekanaler.  Detta  skapar dels  möjligheter  att  nå kunder  på varierande sätt,  men 
framförallt  blir  det  svårt  att  nå  igenom  informationsbruset  med  sitt  eget  meddelande. 
Dessutom  har  konsumenter  blivit  mer  sofistikerade,  medvetna  och  skeptiska  till 
marknadsföring som en motreaktion till allt intensivare kampanjer. Detta är exempel på saker 
som  förändrat  marknadsföringen  genom  åren.  Idag  ses  relationen  till  konsumenter  som 
alltmer central och värdet innefattar dels produkten men även den immateriella upplevelsen i 
samband med köp. Grundtanken är att kan goda relationer upprätthållas är det troligare att 
kunder i framtiden kommer tillbaka för att köpa mer. För att ytterligare stärka detta har många 
företag och organisationer idag utvecklade erbjudanden som innehåller möjlighet till leverans, 
installation, klagomålshantering och service14.

2.3 Organisationskommunikation och planerad kommunikation

Organisationskommunikation är det begreppet som är mest otydligt och svårt att skilja från 
PR  och  marknadsföring.  Ofta  används  det  som  ett  samlingsbegrepp  för  all  typ  av 
kommunikation  som  en  organisation  sänder  ut  och  därigenom  inkluderas  både  PR  och 
marknadsföring15.  Dalfelt16 menar  att  organisationskommunikation  är  ett  elastiskt  begrepp 
utan någon slutgiltig definition. 

Organisationskommunikation  leder  även  till  frågor  gällande  extern  och  intern 
kommunikation.  Tidigare har forskare främst hävdat att begreppet bör användas för intern 
kommunikation  mellan  anställda  och  medlemmar.  Sedan  mitten  av  1990-talet  har 
tyngdpunkten  i  begreppet  dock  flyttats  mot  en  öppnare  tolkning.  Att 
organisationskommunikation som begrepp är otydligt beror delvis på att det saknar en tydlig 
akademisk  plats.  Bara  i  Sverige  använder  sig  forskare  inom  ämnen  som  Medie-  och 
kommunikationsvetenskap,  organisationspsykologi,  organisationssociologi  och 
företagsekonomi  av begreppet,  och alla  inriktningar  har en egen tolkning utifrån sitt  eget 
ämne.  Kommunikationsforskare  som  Falkheimer  och  Heide  uppfattar 
organisationskommunikation som ett sätt att beskriva, förklara och förstå en organisation och 
dess  verksamhet.  Utifrån  detta  perspektiv  kan  forskare  dels  förklara  hur 
kommunikationsprocessen ser ut och dels visa varför den ser ut som den gör17. 

Planerad kommunikation är ett relativt nytt begrepp som började användas i Sverige på 1990-
talet18.  Begreppet  brukar  användas  som  en  beskrivning  av  extern  kommunikation  på  ett 
formellt plan, mot bestämda publiker eller målgrupper, för att förändra beteende och åsikter. 
Eftersom planerad kommunikation vill ändra beteenden hos individer förknippas det främst 
med  större  informationskampanjer  eller  samhällskommunikation.19 Windahl20 talar  om ett 
antal karaktärsdrag för planerad kommunikation:

• Kommunikation planerad efter både långa- och kortsiktiga mål, med främst fokus på 
långsiktiga.

• Kommunikation med stora och generella mål.

14 Falkheimer, Heide (2007) s 50-53
15 Falkheimer, Heide (2007) s 48
16 Dalfelt m.fl. (2001)
17 Falkheimer, Heide (2007) s 48-50
18 Windahl m.fl. (1992) s 19
19 Dalfelt m.fl. (2001) 
20 Windahl m.fl. (1992) s 18
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• Kommunikation utformad med mottagarens perspektiv i fokus21.

2.4 Relationen mellan PR, marknadsföring och 
organisationskommunikation

Alla  ovan  nämna  begrepp  har  relativt  lika  betydelser  och  används  många  gånger  som 
synonymer. Därför har många forskare problem att dra definitiva gränser mellan betydelsen 
och användningsområdet. En del forskare hävdar att organisationskommunikation bör ses som 
ett  samlingsnamn för  all  typ  av  kommunikation  då  begreppet  implicerar  alla  delar  av en 
organisations  kommunikationsaspekt22.  Andra  vill  särskilja  begreppen  åt  och  menar  att 
organisationskommunikation  är  inriktad  på  informell  kommunikation  medan  PR  och 
marknadsföring främst används av professionella kommunikatörer på en formell nivå23. 

En  grov  indelning  av  begreppens  stereotyper  visar  på  olika  syften  och  olika 
publiker/intressenter/målgrupper.  Marknadsföringens  huvudsyfte  har  alltid  varit,  och är  än 
idag, att sälja produkter och tjänster genom kommunikation gentemot organisationens kunder. 
PR definieras snarare i termer som kommunikationsaktiviteter för att skapa goda relationer 
mellan  publik  och  organisation.  Huvudsyftet  med  PR  är  att  skapa  relationer  till  alla 
organisationens  intressenter,  men  i  många  fall  leder  även  detta  till  större  försäljning. 
Organisationskommunikation  har  historiskt  sett  främst  setts  som  informell  och  intern 
kommunikation, men gränserna mellan extern- och intern kommunikation har ändrats och är 
idag svår särskilja24. I och med likheterna finns det forskare som förespråkar användandet av 
integrerad  marknadsföring  och  kommunikation.  Detta  är  en  grundtanke  skapad  för  att 
organisationers  kommunikation  ska  bli  dels  mer  slagkraftig,  men  även  mer  effektiv.  Det 
övergripande  målet  är  att  all  kommunikation  från  en organisation  ska uppnå synergi  och 
överensstämmelse  och  därigenom  skapa  budskap  som  blir  både  klarare  och  lättare  för 
intressenter  och  målgrupper  att  förstå.  Falkheimer  och  Heide  förslår  begreppet  strategisk 
kommunikation som samlingsnamn för denna typ av integrerade åtgärder25. De menar vidare 
att  strategisk  kommunikation  kan  vara  lösningen  för  att  förutse,  bedöma  och  kontrollera 
organisationers allt mer skiftande marknaderna.

21 Windahl m.fl. (1992) s 19
22 Larsson (2001) s 66
23 Dalfelt m.fl  (2001)
24 Dalfelt m.fl (2001)
25 Falkheimer, Heide (2007) s 36
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Figur 1: Strategisk kommunikation som  integrerad del av flera olika kommunikationsbegrepp.

Källa:  Modell baserad på Falkheimer och Heide (2007)  s 43

2.5 Strategisk kommunikation

Strategisk  kommunikation  är  inget  nytt  begrepp  utan  har  existerat  i  internationella 
sammanhang en längre tid. Oftast brukar det benämnas som communication management och 
syftar  till  att  fungera  som  ett  samlingsbegrepp  för  helheten  bakom  organisationers 
kommunikation. Falkheimer och Heide menar att strategisk kommunikation handlar om den 
övergripande  strategiska  planeringen,  utförandet  och  utvärderingen  av  en  organisations 
kommunikation,  såväl  internet  som externt.  Mer detaljerat  innefattar  detta  aktiviteter  som 
undersökningar  av  behov,  planläggningar,  strategiformuleringar,  utförande  av 
kommunikationsinterventioner, kommunikationsprogram och kommunikationsprocesser26. 

Som nämnts ovan finns det idag mängder med begrepp som används synonymt med varandra 
i  vissa  avseenden,  men  som  samtliga  skulle  passa  in  under  samlingsnamnet  strategisk 
kommunikation.  Begreppet  i  sig  är  flervetenskapligt  och  härstammar  från  flera  olika 
ämnesområden27. 

26 Falkheimer, Heide (2007) s 36-37
27 Falkheimer, Heide (2007) s 41-42
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3. Teori

En framgångsrik kommunikation kräver utformning av strategier för att nå ut till rätt 
individer, i rätt tid och med rätt information. Därför kommer detta kapitel att lyfta fram 
viktiga teoretiska tankar kring hur organisationer kan använda kommunikation för att nå ut. 
Tyngdpunkten kommer att läggas på delar som målgrupp, strategier, budskap och medieval.

3.1 Bestämma målgrupp

Det  första  steget  mot  att  börja  kommunicera  är  att  välja  ut  vilken/vilka  målgrupper 
kommunikationen  ska  rikta  sig  mot.  Själva  begreppet  målgrupp  kan  låta  något  föråldrat 
eftersom det skapar associationer till någon form av envägskommunikation eller ett mål som 
ska träffas. Begreppet är väletablerat i svensk forskning och har därför fått leva kvar, men 
definitionen har ändrats över åren och idag innebär det istället gruppen som en organisation 
vill kommunicera med28. 

Att bestämma en målgrupp är inte lätt.  Ofta består den av en blandning av individer från 
komplexa grupper med varierande kultur, etnicitet, religion och ekonomiska förutsättningar. 
Dessutom  har  gruppen  vanligtvis  vitt  skilda  intressen  i  vissa  frågor,  men  helt 
överensstämmande i andra. Kunskap om dessa skiftande egenskaper är väsentlig för att skapa 
en lämplig målgrupp att rikta sin kommunikation mot29. Ju mer enhetlig en målgrupp är, desto 
lättare är det för en kommunikatör att nå ut med sitt budskap30. Ett vanligt problem för en 
kommunikatör är att skilja på målgrupp och intressenter. Som tidigare nämnts är målgruppen 
den  grupp  kommunikatören  önskar  att  nå  ut  till  medan  intressenter  istället  är  grupper  i 
samhället som på något sätt blir berörda av organisationen31.

En organisations kan ha flera målgrupper med varierande betydelse. En ideell organisation 
som  exempelvis  Greenpeace32 kan  i  syfte  att  belysa  klimatfrågor  kommunicera  med 
målgrupper  som  politiker,  medier,  klimatforskare,  medlemsgruppen  inom  organisationen, 
allmänheten  och indirekt  därigenom till  framtida  eller  presumtiva  medlemmar33.  Att  välja 
målgrupp  kan  vara  både  enkelt  och  givet  för  organisationer.  Trots  detta  händer  det  att 
målgrupper som från början kändes givna inte är den strategiskt riktiga i slutändan. Bästa 
sättet  att  undvika  detta  är  att  göra  en  målgruppsanalys.  Detta  går  ut  på  att  segmentera 
marknaden i grupper som är olika intressanta och som kan påverkas med skiftande metoder34. 
Att  segmentera  grupper innebär  alltid  en större ansträngning.  En informations  kampanj  är 
exempelvis  alltid  mindre  kostsam att  presentera  på ett  likformigt  sätt  till  en större grupp. 
Resultatet  däremot blir oftast  bättre och effektivare ifall  markanden är segmenterad.  Trots 
detta finns det tillfällen där en unison kommunikation fungerar bättre och varje kampanj bör 
alltid handskas efter dess förutsättningar35.

28 Larsson (2001) s 121
29 Wilcox m.fl. (1998) s 234
30 Windahl m.fl. (1992) s 181
31 Larsson (2001) 121
32 http://www.greenpeace.org/sweden/ (sökdag: den 10 november 2007)
33 Larsson (2001) s 123
34 Larsson (2001) 123
35 Windahl (1992) 181-182
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För  att  segmentera  tänkta  målgrupper  behövs  en  bra  bild  av  de  tilltänkta  individernas 
kännetecken. Detta görs genom att beskriva, kategorisera och analysera36. Vanliga sätt att dela 
upp grupper  genom är efter  ålder,  kön,  sysselsättning,  familjestorlek,  inkomst,  utbildning, 
bostadsort,  religion  och  nationalitet.  Vanligtvis  kombineras  flera  av  dessa faktorer  för  att 
skapa en så snäv målgrupp som möjligt  37. Larsson38 väljer att dela upp dessa kännetecken i 
yttre och inre faktorer.

• Yttre faktorer
Till de yttre faktorerna räknas exempelvis storlek på gruppen, vilken geografisk belägenhet 
den har och vanliga demografiska  faktorer  som kön, ålder,  utbildning  etc.  Flertalet  av de 
demografiska  faktorerna  är  lättillgängliga  genom diverse  offentliga  register.  Målgruppens 
storlek är väsentlig eftersom det styr vilken typ av strategi och medieval som kommer att 
utnyttjas. Till yttre faktorer räknas även sociala variabler. Med detta menas social bakgrund 
som skapar  varje enskild  individs  referensramar  och möjligheter  att  ta  emot  och koda av 
budskap. Även referensgruppen, varje individs närmaste omgivning, kan påverka attityder och 
beteenden.

• Inre faktorer
Dessa faktorer är lika viktiga som de yttre  men svårare att  kartlägga.  Att målgruppen har 
behov och motivation för att ta till sig kommunikationen är av yttersta vikt. Samma sak gäller 
för förhållandet till ämnet. All kommunikation underlättas ifall målgruppen har ett nära och 
positivt förhållande till ämnet. Behov, motivation och närhet till ämnet mynnar ut i faktorn 
beredskap för information som är en viktig del för att nå ut till målgruppen. När individerna 
förväntar sig att  få information är de som mest lättlillgängliga.  Exempelvis  förväntar,  och 
aktivt söker, studenter som läser sista året i högstadiet att gymnasieskolar ska kommunicera 
med dem för att övertyga studenterna att välja deras skola framför andra. Målgrupper som är 
beredda på information är vanligtvis enklast att nå39. 

Yttre faktorer ger i regel mest tillförlitliga värden att forma målgrupper efter och förefaller 
därför vara en säker bas för en kommunikatör. Att bedöma målgruppens inre egenskaper är 
svårt,  men bör dock inte glömmas bort eftersom det kan skapa ytterligare en dimension i 
arbetet att utforma bästa möjliga målgruppen40. 

Skillnaden mellan  målgrupp och mottagargrupp är  något  som Larsson menar  är  två olika 
saker som ofta används liktydigt.  Dessa begrepp bör specificeras och skiljas åt ifall det är 
nödvändigt.

• Målgrupp och mottagargrupp är identiska
Alla som kan tänkas ta emot budskapet är även målgruppen. Ett enkelt exempel är regeringens 
samhällsinformation som riktar sig till alla svenskar.

• Målgruppen är en del av mottagargruppen
Här återfinns målgruppen som ett segment inom den större mottagargruppen. Det är individer 
som med säkerhet ingår i mottagargruppen, men inte kan särskiljas till en specifik målgrupp. 
Ett exempel är ifall studenthälsan vid Uppsala Universitet anser att många studenter inte får 

36Larsson (2001) s 125
37 Windahl (1992) s 182
38 Larsson (2001) s 126
39 Larsson (2001) s 126-128
40 Larsson (2001) s 135
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tillräckligt med motion för att må så bra som möjligt. Eftersom det är omöjligt att ta reda på 
var  och en av alla  studenters  motionsvanor  kommunicerar  istället  studenthälsan  med hela 
mottagargruppen studenter inom vilken den egentliga målgruppen existerar. 

• Mottagargruppen är en del av målgruppen
Mottagargruppen är en mindre del av den större målgruppen som kommunikatörerna vill nå ut 
till. Tanken är att mottagargruppen kommer att sprida budskapet vidare till hela den tänkta 
målgruppen. Vid förändringar inom exempelvis ett företag kan styrelsen låtar mellancheferna 
för varje avdelning delta i mötet och agera mottagargrupp, för att sedan meddela alla anställda 
i sin respektive avdelning, målgruppen, om de kommande förändringarna.

• Målgruppen och mottagargruppen är helt separerade
Här riktar sig kommunikatören till en mottagargrupp som inte själva förväntas involvera sig i 
verksamheten. Ett exempel är en fotbollsklubb som ska starta upp ett fotbollslag för 7-åringar. 
Mottagargruppen  av  informationen  blir  alla  föräldrar  till  7-åriga  barn  som bor  i  ett  visst 
område, även om den egentliga målgruppen är just 7-åringarna i området41.

3.2 Välja strategier

Begreppet  strategi  betyder  enligt  Nationalencyklopedin  ”långsiktigt  övergripande 
tillvägagångssätt”42 och  strategi  är  en  viktig  grundsten  för  varje  enskild  organisations 
möjlighet  att  nå  ut  med  sitt  budskap.  Det  är  strategierna  som  dels  anger  vilka  mål 
organisationen vill uppnå, men även vilka vägval som ska göras för att på bästa sätt nå fram 
oavsett eventuella hinder. En strategi ska även kunna balansera organisationens aktiviteter för 
att uppnå målen med de krav och behov som omgivningen ställer. Larsson beskriver ett antal 
kriterier  för att  uppnå en effektiv strategi.  Bland annat ska strategin ge organisationen ett 
initiativ i hädelseutvecklingen mot omvärlden, vara flexibel och möjlig att justera när behov 
finns och dessutom vara konsistent med omvärldens och medarbetarnas förväntningar43.

Larsson44 menar  att  två  vanliga  tillvägagångssätt  är  inifrån-strategi, där  en  organisation 
sprider information till sina målgrupper via massmedier med liten individuell anpassning, och 
utifrån-strategi,  där  en  organisation  utvecklar  stödfunktioner  som  extra  service  för  att 
uppmuntra  sina  målgrupper  att  själva  söka  information  när  behovet  finns.  Windahl45 har 
liknande tankar och väljer även dem att delar upp strategierna i två delar,  distribution- och 
supply-  strategies. Strategierna har både för och nackdelar. I ett komplext samhälle saknar 
ofta individer  kunskap om var relevant  information finns att  hämta.  Distribution  strategin 
löser  detta  problem genom att  organisationen tar  reda på vad målgruppen söker,  och gör 
individerna  uppmärksamma  på relevant  information  kring ämnet.  Eftersom organisationen 
bestämmer vad som är relevant skickas samma information ut till  hela målgruppen, vilket 
även håller nere anpassningskostnaderna. Nackdelen med distribution strategin är bl.a. att en 
organisation  inte  alltid  vet  vilken  information  målgruppen  söker  och att  information  som 
sänds ut inte alltid är anpassat efter vilken tidpunkt målgruppen behöver den som mest. Vid 
supply strategin  lagrar  organisationen  information  och  hjälper  individer  att  söka  fram 
relevanta  svar  på  eventuella  frågor.  Vid  denna  strategi  är  det  helt  och  hållet  upp  till 

41 Larsson (2001) s 122-123
42 Nationalencyklopedin (www.ne.se) sökord: strategi
43 Larsson (2001) s 138
44 Larsson (2001) s 140
45 Windahl m.fl. (1992) s 44
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mottagarna att definiera sitt behov samt bestämma vilken tidpunkt de väljer att söker efter 
informationen.  Negativt  med  denna  strategi  är  svårigheten  att  nå  stora  grupper  då  bara 
motiverade individer tenderar att söka efter information46. Larsson47 beskriver fyra strategiska 
val baserade på organisationen och målgruppen.

Figur 2: Olika grundstrategier i planerad kommunikation

Källa: Larsson (2001) s 142

Modellen ovan beskriver hur olika målgruppers och organisationers kommunikation kan se ut 
beroende på förändringsbenägenhet  och konventionalitet.  Det  finns  dock inga värderingar 
som antyder att någon typ av kommunikation är att föredra framför annan. Allt är beroende på 
varje enskild situation. Ibland krävs avancerad kommunikation för att nå ut och ibland lämpar 
sig traditionella spridningsmetoder bättre48.

• Traditionella Spridningsmetoder
När  både  målgruppen  och  organisationen  är  konventionellt  lagda  gäller  i  första  hand  de 
traditionella spridningsmetoderna. Organisationen har inte möjlighet att använda annan typ av 
kommunikation  och målgruppen är  inte  van  vid att  söka  information  på  andra sätt49.  Till 
traditionella spridningsmetoder räknas framförallt masskommunikation som inte är anpassad 
till grupp eller individ nivå. Här är det huvudsakliga målet att distribution material, snarare än 
utvärdera effekterna, som oftast är svaga50.

• Utvecklade Spridningsmetoder och Nätverksmetoder 
Ifall organisationen är förändringsbenägen men riktar sig till en konventionell målgrupp kan 
mer utvecklade spridningsmetoder eller nätverksmetoder fungera bättre. Exempel på detta är 
tankarna kring flerstegsmodeller och tvåstegshypotesens opinionsledare51. Här finns även ett 
större  intresse från organisationen att  undersöka hur  budskapet  tas  emot  av målgruppen i 
strävan att ständigt utveckla sin kommunikation52.

• Service, Sök och Rådgivningsmetoder
När målgruppen är mer förändringsbenägen än organisationen behövs utvecklade service och 
sök  metoder.  Målgruppen  är  aktiv  och  villig  att  själv  ta  reda  på  information  och 
46 Windahl m.fl. s 44 f
47 Larsson (2001) s 142
48 Larsson (2001) s 142
49 Larsson (2001) s 142
50 Falkheimer m.fl. s 72
51 Larsson (2001) s 142
52 Falkheimer m.fl. s 73
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organisationens  uppgift  blir  att  bistå  sökandet  med  exempelvis  kunskap,  material  och 
databaser. 

• Samrådsmetoder, Mellan och Inom gruppkommunikation
När både organisationen och målgruppen är förändringsbenägna krävs högre interaktion inom 
målgruppen men även med organisationen53.  Dialogen mellan två jämställda parter  för att 
utnyttja  varandras  erfarenheter  uppmuntras  snarare  än  informationsspridning  och 
övertalning54.

3.3 Budskap

När organisationen valt  strategi gäller  det att bestämma själva kärnan i kommunikationen, 
nämligen  vilket  budskap  som  ska  förmedlas.  Budskapet  har  en  central  position  mellan 
sändaren och mottagarna. Därför är det själva budskapet som förväntas lyfta strategin och 
göra en publik intresserad av sakfrågan även om själva budskapet kan variera beroende på 
vilken  typ  av strategi  organisationen  valt  att  arbeta  efter55.  Grunden för  budskapsläran  är 
hämtad från antikens Grekland och budskapet är precis som retoriken ”konsten att vad det än 
gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga56 ” 

Larsson57 menar att den organisatoriska miljön domineras av fyra olika typer av budskap:
• Formella budskap
• Informella budskap
• Personliga budskap
• Subformella budskap

Formella  budskap  är  allt  som  personer  inom  en  organisation  uttrycker  sig  i  officiella 
sammanhang  som  oftast  är  styrda  av  riktlinjer  och  förpliktelser  mot  organisationen. 
Informella budskap är allt  som uttrycks utan riktlinjer och vilja från organisationen medan 
personliga budskap är när personer från organisationen uttrycker  sig som privatperson till 
skillnad från anställd. Sista formen av budskap är subformell och det innebär att exempelvis 
en högt uppsatt chef uttrycker sig i någon fråga utanför organisationen men eftersom personen 
i  fråga  är  så  förknippad  med  sitt  jobb  kan  svaret  ofrivilligt  reflekteras  tillbaka  mot 
organisationen58. 

Ett  sätt att  utvärdera vilken typ  av budskap en organisation bör använda sig av är genom 
”grundmodellen för budskapsstrategier”. I denna modell jämför organisationen sin tänkta 
målgrupps  motivation  och  beteende,  för  att  undersöka  vilken  budskapsstrategi  som  bör 
användas. 

53 Larsson (2001) s 142 f
54 Falkheimer m.fl. s 73
55 Windahl m.fl. (1992) s 133
56 Aristoteles från Larsson (2001) s 154
57 Larsson (2001) s 156
58 Larsson (2001) s 156
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Figur 3:. En grundmodell för budskapsstrategier

Källa: Larsson (2001) s 157

• Rationell strategi
Här krävs både hög motivation och rationellt  beteende från den tänkta  målgruppens  sida. 
Denna  form  av  budskapsstrategi  används  vanligen  i  business-to-business kommunikation 
mellan företag.

• Känslomässig strategi
När organisationens målgrupp har hög motivation men styrs av emotionella krafter passar den 
känslomässiga strategin. Oftast används strategin av antingen idébärande organisationer som 
Röda Korset och Greenpeace som försöker tilltala  individers samvete,  eller  av klädes och 
andra märkesföretag som vill tilltala individers självkänsla.

• Repetitiv strategi
Saknar målgruppen motivation men agerar rationellt är repetition bästa sättet. Oftast bygger 
budskapen i denna strategi på enhetlighet i såväl budskap som utformning. Vanligen använder 
sig offentliga myndigheter eller livsmedelsbutiker av repetitiv strategi.

• Social strategi
Är  målgruppens  motivation  låg  och  beteendet  emotionellt  kan  social  strategi  vara  ett 
alternativ. Denna strategi försöker tilltala konsumenter att agera på särskilda sätt för att visa 
omvärlden sin sociala grupptillhörighet. 

Det gäller även för organisationen att bestämma ifall ett eller flera olika typer av budskap ska 
sändas  ut.  Bedöms  den  tänkta  målgruppen  som  tveksamma  till  budskapet  kan  ett  antal 
mångsidiga budskap fungera bättre. I mottsatt fall, då målgruppen bedöms som enklare att nå, 
räcker  det  ofta  med  ett  ensidigt  budskap  för  att  påverka.  En  förutsättning  för  effektiv 
kommunikation är att budskapet förstås och tas emot på ett tydligt sätt av målgruppen59. En 
del forskning pekar på att variabeln utbildning är av stor betydelse och genomgående är att 
välutbildade  personer  i  högre  utsträckning  kräver  mångsidiga  budskap för  att  övertalas60. 
Budskapet ska i de flesta fall vara informativt eftersom risken annars är stor att mottagarna 

59 Windahl mfl. (1992) s 143
60 Larsson (2001) s 159
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blir uttråkade och likgiltiga till budskapet61. Det är även viktigt att budskapet känns angeläget 
och viktigt för målgruppen i fråga62. 

3.4 Val av medier

Medier kan delas in i två grupper. Den ena är medier som en organisation har kontroll över, 
producerar och betalar för. Den andra typen är massmedier där organisationen inte fullt ut kan 
påverka vad som skrivs och diskuteras, som exempelvis i tidningar och tv. 

När  det  gäller  medier  som  organisationen  kontrollerar  finns  det  ett  stort  antal  val  och 
möjligheter. Idag är många olika medier tillgängliga och endast kreativiteten sätter stopp för 
organisationers  möjlighet  att  nå  ut.  Det  finns  bland  annat  traditionella  sätt  som 
dagspressannonsering, mer differentierade varianter som trycksaksspridning till mindre delar 
av målgruppen, elektroniska metoder som internet eller personiga nätverk och gruppmetoder 
som sammankomster och events63.  Att  välja ut rätt  medium för organisationen består i  att 
bedöma vad som når ut bäst och ger stor exponering samt vad som skapar effektivitet, i form 
av förändringar hos mottagarna i beteende och kunskap64. Oftast blir effekten bättre ifall flera 
olika  medier  kombineras  i  en mediemix  som hjälps  åt  att  påverka  mottagarna.  Dessutom 
upplevs budskap som mer trovärdiga ifall informationen kommer från flera olika kanaler65. 

En  översikt  av  frekvent  använda  medier  ger  ett  större  spektrum  för  organisationers 
möjligheter att nå ut. Larsson66 påtalar ett antal medier som är vanligt förekommande i dagens 
strategiska kommunikation.

• Muntlig kommunikation
Muntlig  kommunikation  innebär  personliga  samtal  och  gruppmöten.  Denna  form  av 
kommunikation är i flera avseenden överlägsen alla andra former i och med möjligheten till 
dialog mellan organisationen och konsumenten. Största nackdelen är svårigheten att nå ut till 
större delar av den tilltänkta målgruppen.

• Annonser
Reklam  i  dagspress  och  diverse  magasin  är  vanligt  förekommande  för  alla  typer  av 
organisationer.

• Trycksaker
Inkluderar allt från affischer och broschyrer till större kataloger. 

• Radio och TV
Reklam i radio och tv har fördelen att nå många individer på samma gång, men effekterna 
varierar kraftigt och kostnaderna är oftast höga.

• Skyltinformation
Utomhusreklam med allt från ljusskyltar i centrala delar av städer, till reklam på bussar och 
taxibilar.

61 Windahl m.fl. (1992) s 145
62 Larsson(2001) s 163
63 Larsson (2001) s 171
64 Windahl m.fl. (1992) s 152
65 Larsson (2001) s 180
66 Larsson (2001) s 182f
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• Utställningar
Användandet  av montrar  eller  mässor  är  populärt  och påminner  mycket  om den muntliga 
kommunikationen då representanter från organisationer oftast medverkar vid utställningar och 
därigenom skapas möjlighet till dialog.

• Elektroniska medier
Hemsidor och annan form av annonsering via internet är på snabb frammarsch och används 
idag i stor utsträckning67.

• Massmedier
Eftersom massmedia är en oberoende aktör går det inte att fullt ut kontrollera detta medium. 
Idag  är  det  vanligt  att  organisationer  satsar  stora  resurser  på  att  skapa  och  bevara  goda 
medierelationer som i längden skapar positiv publicitet68. 

3.5 Tvåstegshypotesen

Katz och Lazarfeldt  är grundarna till  några av de mest inflytelserika tankarna inom ämnet 
kommunikation och förknippas bland annat med tvåstegshypotesen.  Hypotes beskriver hur 
personlig påverkan genom opinionsledare kan förändra individers beteenden och tankebanor 
på  ett  effektivare  sätt  än  genom  traditionell  kommunikation69.  Grundtanken  är  att  olika 
grupper  består  av  ett  antal  opinionsbildare  som  andra  inom  gruppen  ser  upp  till.  En 
opinionsledare kan vara allt från en tv-kändis till en förälder i en familj. Det är en person som 
övriga gruppen ser upp till  och som upplevs som trovärdig70. Vid påverkan från kändisars 
handlar det främst om ytligare saker som vilka kläder eller accessoarer som gäller för stunden. 
En  vardaglig  opinionsledare  som exempelvis  en  lärare,  har  förmågan  att  påverka  elevers 
inställning och beteenden genom att ta ställning i djupare frågor. Modellen nedan visar hur 
massmedier  sänder  ut  budskap  som  tas  emot  av  personer  med  tendenser  att  agera 
opinionsbildare. Dessa personer sprider i sin tur vidare budskapet till individer i sin närhet och 
påverkar deras beteende och uppfattning i frågan.

Figur 4: Modell baserad på Katz och Lazarsfelds Tvåstegshypotes

Källa: Windahl m.fl (1992) s 53 

67 Larsson (2001) s 176 ff
68 Falkheimer, Heide (2007) s 199 f
69 Windahl m.fl. (1992) s 53 f
70 Gripsrud (2002) s 74
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4. Metod

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt tillvägagångssätt under arbetet med uppsatsen. 
Här redogörs för hur arbetet  fortlöpt  och hur materialet  till  uppsatsen har  samlats  in.  Jag 
kommer även att diskutera vilken kvalité undersökningen håller utifrån begrepp som validitet 
och reliabilitet. Metodkapitlet avslutas med en källkritisk diskussion.

4.1 Datainsamling

Det finns två olika typer av undersökningar att ta hänsyn till i forskningssammanhang, den 
kvalitativa och den kvantitativa. En kvantitativ undersökning är baserad på likvärdiga och 
jämförbara uppgifter om ett större antal analysenheter. Metoden erbjuder därför möjligheten 
att uttrycka åsikter och analysera materialet genom siffror71. Den kvalitativa metoden innebär 
djupare fokusering på ett färre antal analysenheter. Möjligheterna att generalisera resultatet på 
en större population minskar och därför är det övergripande målet istället en större förståelse 
av innehållet i det enskilda fallet72.  

I det här fallet har jag valt att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag 
har valt att genomföra två stycken samtalsintervjuer samt en enkätundersökning. 
Samtalsintervjuerna har genomförts med informanter med insyn i företaget Academic Works 
kommunikation mot studenter. Detta för att skaffa mig en djupare bild av hur verkligheten ser 
ut ur ett kommunikations avseende. Enkätundersökningen har genomförts på Uppsala 
universitets campus Ekonomikum med syfte att ge en övergripande bild av hur studenter 
uppfattar Academic Works kommunikations. 

4.1.1 Samtalsintervjuer

En samtalsintervjus syfte är att tolka och analysera de beskrivna fenomenen utifrån den 
intervjuades egen livsvärld73. Samtalsintervjuer erbjuder även stora möjligheter att registrerar 
oväntade svar och följa upp intressanta aspekter med följdfrågor74. 

Mina samtalsintervjuer genomfördes med två personer som båda är insatta i Academic Works 
kommunikation fast på olika nivåer. En första informantintervju genomfördes med en anställd 
på Academic Works marknadsavdelningen. Detta för att bilda mig en djupare inblick i vilken 
typ av kommunikation företaget använder sig av. En andra samtalsintervju genomfördes med 
en student vid Uppsala universitet som jobbar deltid som studentambassadör för Academic 
Work. Syftet med den andra intervjun var främst att kontrollera ifall det dagliga arbetet på 
skolorna faktiskt genomfördes enligt marknadsavdelningens planer. En intervjuguide har 
använts för att koncentrera samtalen till förutbestämda teman. Därför har båda 
samtalsintervjuerna genomfört på ett halvstrukturerat sätt där samtalen varken varit helt öppna 
eller strikt strukturerade75.  

71 Esaiasson m.fl (2007) s 223
72 Esaiasson m.fl (2007) s 175 f
73 Kvale (1997) s 13
74 Esaiasson m.fl (2007) s 283
75 Kvale (1997) s 32
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4.1.2 Enkät undersökning

Vid enkätundersökningar ställs normalt frågorna till ett slumpmässigt urval av personer inom 
den undersökta populationen med förhoppningen att få fram ett resultat som går att 
generalisera på hela populationen76. Vanligtvis genomförs undersökningen efter distribution 
genom e-post, fax eller personligen77. 

Min enkätundersökning ägde rum på Uppsala universitets campus Ekonomikum och min 
population var studerande vid enheten. Jag valde att dela ut enkätundersökningen personligen 
genom att under två separata dagar distribuerar frågeformuläret till 100 stycken studenter. 
Eftersom många personer uppfattar undersökningar som besvärliga valde jag att minska 
omfånget på min undersökning så att tidsbrist inte skulle påverka de svarandes vilja att delta. 
Jag har försökt att utforma enkäten så estetiskt tilltalande som möjligt för att öka viljan hos 
deltagarna. Själva enkäten bygger på frågor som är lätta att begripa. Detta för att undvika 
stora bortfall eller missförstånd. En teststudie genomfördes på fem personer som samtliga fick 
kommentera sina upplevelser av enkäten och eventuella oklarheter. Teststudien gav mig bra 
respons och föranledde ändringar i formuleringen av två frågor samt adderandet av 
svarsalternativ på en av frågorna.

4.2 Urval och avgränsningar

Vid samtalsintervjuer är centralitet den mest vanligt förkommande urvalsprincipen. 
Centralitet innebär att personen som intervjuas är betydelsefull för min undersökning och har 
kunskapen att besvara mina frågor på ett tillfredställande sätt78. Jag ringde till Academic 
Works kontor för att undersöka vilka personer som var insatta i företagets kommunikativa 
arbete, och därigenom får ses som en central källa. Svaret var att samtliga personer på 
marknadsavdelningen har kunskapen att besvara mina frågor. Under denna första intervju 
blev jag informerad om studentambassadörer och deras arbetsinsatser. Detta föranledde ett 
intresse av att intervju en studentambassadör verksam vid Uppsala universitet. Efter 
ytterligare ett telefonsamtal till Academic Works kontor fick jag veta att ett event skulle hållas 
på campus Ekonomikum den 4 december och att samtliga studentambassadörer skulle finnas 
på plats. Under den 4 december passade jag därför på att intervjua en av de verksamma 
ambassadörerna i förhoppning om att få mer detaljerad information om en 
studentambassadörs arbetssysslor och syfte. 

Enkätundersökningen genomfördes på 100 slumpmässigt utvalda personer på campus 
Ekonomikum. De slumpmässigt utvalda personerna befann sig i Ekonomikums lokaler någon 
gång under dagarna 28-29 november då undersökningen utfördes. Jag valde att personligen 
distribuera frågeformuläret av ekonomiska och tidsmässiga skäl. En postenkätundersökning 
hade varit dels kostsam och dels tidskrävande innan tillräckligt med svar inkommit. Genom 
en e-post undersökning hade den ekonomiska frågan försvunnit men tiden hade fortfarande 
varit ett problem. 100 enkätsvar är inte tillräckligt mycket för att kunna generalisera resultatet 
från undersökningen till hela populationen, i det här fallet alla studerande med Ekonomikum 
som bas. Min förhoppning är ändå att kunna se några nyanser av Academic Works 
kommunikation och svar med hög frekvens visar förhoppningsvis en hyfsad bild av hur 
verkligheten kan se ut.
76 Esaiasson m.fl. (2007) s 259 f
77 ibid s 263
78 Esaiasson m.fl. s 291 
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Undersökningen har avgränsats till att enbart innefatta företaget Academic Work och deras 
kommunikation mot studenter. Från början fanns planer på att undersöka ett flertal liknande 
företag men redan tidigt i uppsatsskrivandet ändrades planerna till en större undersökning av 
ett företag. Detta är inget jag ångrar i efterhand då fokuseringen gjort det möjligt att gå in mer 
på djupet i studerandet av Academic Works kommunikations. Detta hade varit svårt ifall flera 
olika företag granskats. Även tidsmässigt var det mer lämpligt att fokusera på ett företag då 
intervjuers efterarbete är väldigt tidskrävande. Jag valde även att inrikta studien på 
kommunikationen mot ett enskilt campus inom Uppsala universitet. Anledningen till detta är 
dels ett större intresse då jag själv studerar vid detta campus område, och dels för att 
underlätta undersökningsområdet för enkätundersökningen. Att välja ett mindre område 
innebär större möjligheter att kunna generalisera undersökningens resultat. 

4.2.1 Bearbetning och analys av data

Båda samtalsintervjuerna spelades in.  Även anteckningar  fördes under intervjuerna för att 
aktivt kunna skriva ner eventuella följdfrågor som växte fram undertiden intervjun. Eftersom 
jag  visste  att  allt  spelades  in  kunde  jag  koncentrera  mig  fullt  ut  på  intervjun  och  visa 
intervjupersonen ett stort intresse. Detta hjälper till att skapa en öppen och trevlig stämning. 
Ifall intervjupersonen känner sig trygg är det lättare att öppna upp och dela med sig av sin 
livsvärld till intervjuaren. Samtalsintervjuerna transkriberades för att lättare ha möjlighet att 
gå  tillbaka  och  kontrollera  fakta.  Kvale  menar  att  transkriptionens  utformande  bör  vara  i 
enlighet med vad som lämpar sig bäst för den aktuella undersökningen79. Eftersom jag ansåg 
att pauser, tvekande och övrig interaktion mellan intervjuguidens frågor inte uppfyllde någon 
funktion valde jag att enbart dokumentera de exakta svaren på frågorna. 

Svaren  från  enkätundersökningen  överfördes  från  de  utskrivna  frågeformulären  till 
datorprogrammet Microsoft Excel. Under själva överförandet fick jag hjälp av en kompis som 
läste upp svaren och kontrollerade att jag överförde rätt siffror i dokumentet. Svaren användes 
för att sammanställa diagram utifrån intressanta aspekter som exempelvis ”hur många känner 
till  Academic Work?” eller  ”genom vilka medier har du kommit i kontakt med Academic 
Work?” etc. Eftersom jag inte behövde göra några avancerade statistiska beräkningar ansåg 
jag  att  Microsoft  Excel  var  tillräckligt  tillförlitligt  som  mjukvaruprogram  även  om  mer 
etablerade statistiska program som SPSS var tillgängliga via skolan. 

4.3 Validitet och reliabilitet

Esaiasson menar att validitet är ett uttryck som ska spegla hur väl teori går att knyta an till 
verkligheten.  Teorier  kan operationaliseras i verkligheten på många olika sätt,  men för att 
validiteten ska anses vara hög måste läsaren övertygas att teorierna syftar på det som faktiskt 
undersöks80.  Ifall  validitet  är  överensstämmelse  mellan  den  teoretiska  definitionen  och de 
operationella indikatorerna är reliabilitet baserad på slumpmässiga och osystematiska fel i en 
undersökning. Under insamlingen eller bearbetning av data finns exempelvis risken att något 
uppfattats  på ett  felaktigt  sätt  på grund av stress, slarv eller  trötthet.  Ett  material  har hög 

79 Kvale (1997) s 152 f
80 Esaiasson m.fl (2007) s 63
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reliabilitet  ifall  olika forskare kommer fram till  samma resultat utan att vara influerade av 
varandra81.

Under  båda  samtalsintervjuerna  har  jag  varit  medveten  om problemen  med  validitet  och 
reliabilitet. Därför har jag lagt ner tid på att konstruera intervjuguider med frågor som ska föra 
mig närmare svaren på mina frågeställningar. Eftersom jag enbart fokuserat mig på ett företag 
är det svårt att veta ifall deras agerande är likvärdigt med andra företag. Validiteten stärks 
eftersom jag gjorde två intervjuer med personer inom samma organisation men på olika nivåer 
och  fick  svar  som  till  stor  del  överensstämmer  med  varandra.  Detta  visa  att 
kommunikationsprocessen  följer  ledningens  utsatta  mål.  Vid enkätundersökningen  har  jag 
lagt  ner  tid  på  att  utforma  frågorna  på  ett  begripligt  och  enkelt  sätt  för  att  undvika 
systematiska  fel.  Att  jag  tog  hjälp  av  en  kompis  vid  överförandet  från  formulär  till 
datorprogram anser  jag minskar  risken  att  göra  slumpmässiga  eller  osystematiska  fel  och 
stärker undersökningens reliabilitet.

4.4 Källkritik

Rent teoretiskt är källkritik en metod som används för att på ett kritiskt sätt granska källor 
oavsett tidsperspektiv. Vidare försöker källkritik att granska hur sanningsenlig en källa är och 
även bedöma ifall händelserna bakom källan kan anses trovärdiga. Detta görs vanligen genom 
att bedöma varje enskild källas äkthet, oberoende, samtidighet och tendens82.

Intervjuer: Eftersom jag valt att göra en studie av ett enskilt företag har jag varit medveten 
om att detta kan ge en bild som är missvisande av hur verkligheten ser ut. För att ytterligare 
försäkra mig om källans sanningsenlighet valde jag att genomföra två intervjuer med personer 
från olika nivåer inom företaget. Bäst hade varit att genomföra ett flertal intervjuer med olika 
företag inom samma marknad för att kunna jämföra svaren. Tyvärr ansåg jag att detta skulle 
vara för tidskrävande för att lyckas genomföra uppsatsen på utsatt tid. Mitt val av företag var 
strategiskt då jag redan innan jag började skriva på uppsatsen var medveten om att Academic 
Work är det största bemanningsföretaget som riktar sig mot studenter. Jag ville undersöka det 
största företaget eftersom jag ansåg att företaget då sannolikt då har mer utvecklade 
kommunikationsstrategier än sina konkurrenter. Under själva intervjuerna har jag varit 
medveten om signaler som påverkar den intervjuade och i stor utsträckning försökt att 
undvika kroppsliga reaktion som positiva förstärkare och ledande frågor83. Att jag valde att 
intervjuade en person från Academic Work som är marknadsansvarig för den södra regionen i 
Sverige istället för Uppsala området berodde på tillgänglighet. Det hade varit mer optimalt att 
intervjua den person som är ytterst ansvarig för regionen som mitt intresse rör sig kring. Dock 
försäkrade Academic Work att deras marknadspersonal skulle kunna svara på mina frågor 
oavsett vilken region personen i fråga var ansvariga för. 

Enkät: Jag valde att genomföra en enkätundersökning för att skapa mig en bild över hur väl 
Academic Works kommunikation uppfattas av Uppsala studenter. Även om antalet 
respondenter är för lågt för att dra några säkra slutsatser anser jag att tendenserna trots allt är 
så pass tydliga att materialet går att tillämpa som en faktor bland studenterna på campus 
Ekonomikum vid Uppsala universitet. Jag valde att enbart fokusera på ett campus inom 

81 Esaiasson m.fl (2007) s 70
82 Esaiasson m.fl (2007) s 313 f
83 Kvale (1997) s 13
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universitet för att smala av undersökningen och därigenom ha större möjlighet att analysera 
materialet på ett rättvisande sätt. 

Litteratur: Litteraturen har använts för att försöka skapa en bild av hur kommunikation från 
en organisation kan se ut. Merparten av litteraturen är hämtad från respekterade forskare inom 
Medie- och Kommunikationsvetenskapliga kretsar som Lars-Åke Larsson, Jesper Falkheimer, 
Mats Heide och Sven Windahl. Detta skapar en större trygghetskänsla kring källorna.

Internet: En del källor är hämtade från internet. Eftersom jag är medveten om riskerna med 
internet har jag försökt att hålla mig till information hämtad från företags officiella hemsidor. 
På dessa sidor har företaget i fråga ett stort ansvar att se till att all information är korrekt 
angiven och får därför anses säkrare att hänvisa till.
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5. Empiri

I detta kapitel kommer jag att undersöka företaget Academic Work utifrån tidigare teoretiska 
grunder. Jag kommer vidare att presentera resultatet  av två stycken intervjuer. En intervju 
med Josefin Blomqvist som är anställd på Academic Works marknadskontor i Malmö, och en 
intervju med Anna Boqvist  som är  anställd  av Academic  Work som studentambassadör  i 
Uppsala. Utöver detta kommer jag att redovisa resultatet av en (mindre) enkätundersökning 
utförd  på  studenter  vid  Uppsala  universitets  campus  Ekonomikum.  Enkäten  behandlar 
studenters syn på jobb vid sidan av studierna och Academic Works kommunikation.

5.1 Academic Work

Academic Work är ett bemanningsföretag som har vuxit kraftigt sedan 1998 då tre studenter 
tillsammans förverkligade sin affärsidé om att hyra ut studenter till företag. Idag är företaget 
en av de största aktörerna på bemanningsmarknaden i Sverige, och Nordens största av alla 
som riktar sig mot studenter. Syftet med företaget är att sammanföra studenter som är villiga 
att jobba vid sidan av studierna med företag som har behov av extrapersonal. Denna tjänst har 
utökats  och även heltidsuppdrag samt  rekryteringar  har  blivit  allt  vanligare  för Academic 
Works kunder då efterfrågan varit stor84.

Över 200 personer jobbar internt på Academic Works kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Linköping  och  Örebro.  Utöver  detta  öppnade  det  första  utländska  kontoret  i  Oslo  under 
200785. Företaget har stor erfarenhet av bemanning med unga akademiker och har sedan 1998 
byggt upp en omfattande kandidatdatabas bestående av mer än 115 000 studenter från alla 
Sveriges  universitet  och  högskolor.  Med  databasens  hjälp  är  det  enkelt  att  matcha  ihop 
studenter och företaget efter kompetens och arbetsvillkor86. Antalet studentkonsulter som är 
uthyrda på uppdrag ökat ständigt och ligger idag på runt 5000 personer varje månad. 

Academic Works mission är:

”Vi vill skapa möjligheter för studenter att få arbetslivserfarenhet vid sidan av deras studier  
samt hjälpa dem till ett fast jobb87”

Academic Work är auktoriserat av Almega/Svenskt Näringsliv vilket innebär särskilda krav 
på  att  följa  uppsatta  regler  och  lagar  gällande  bl.a.  etik,  kollektivavtal,  allmänna 
leveransvillkor,  ansvarförsäkring,  jämställdhetsplan  samt  att  företaget  är  ett  aktiebolag88. 
Academic Works framgångar har dragit till sig blickarna från svenska näringslivets höjdare 
och under 2006 köpte Stenbecksfärens maktfigur Vigo Carlund 1 % av aktierna samtidigt som 
han  blev  invald  i  företagets  styrelse.  Dessutom  är  förvaltningsbolaget  Säki  med  Gustaf 
Douglas  i  spetsen  sedan tidigare  den  näst  största  ägaren  med  20 % av  aktierna.  Bolaget 
värderas idag till över 400 miljoner kr89. 

84 http://www.academicwork.se/se/omoss/nuochdaomoss/ sökdag: den 8 december 2007 
85 http://www.academicwork.se/se/omoss/nuochdaomoss/ sökdag: den 8 december 2007
86 Intervju Josefin Blomqvist
87 http://www.academicwork.se/se/omoss/nuochdaomoss/ sökdag: den 8 december 2007
88 http://www.academicwork.se/se/omoss/nuochdaomoss/ sökdag: den 8 december 2007
89 http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2006/45/topparna_flockas_runt_aca/index.xml  (3 december 2007)
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5.2 Intervju med Academic Works Josefin Blomqvist

Josefin Blomqvist arbetar på Academic Works marknadskontor i Malmö. Där är hon högst 
ansvarig  för  regionerna  Skåne  och  Blekinge  och  har  ett  övergripande  budgetansvar  för 
resurserna som satsas på kommunikationen. Intervjun kommer att behandla de olika steg och 
processer  som  tagits  upp  i  teorin  och  visa  hur  Academic  Works  ser  på  sitt 
kommunikationsarbete mot studenter. 

5.2.1 Bestämma målgrupp

Academic Work har två olika målgrupper. Den ena är alla företag som vill hyra in personal 
och  den  andra  är  studenter  menar  Josefin  Blomqvist.  Men  att  närma  sig  dessa  olika 
målgrupper  skiljer  sig avsevärt  åt.  För att  komma i  kontakt med företag måste  Academic 
Work förlita  sig på sina säljare.  Detta  är  en grupp anställda  som finns på alla  Academic 
Works kontor i Sverige och har som uppgift  att  boka möten med företag för att  slutligen 
erbjuda studentkonsulter som svaret på företagens personalbehov. Den andra delen innebär att 
hitta  studenter  som  är  intresserade  av  jobb  vid  sidan  av  studierna  och  erbjuda  dem 
möjligheten via Academic Work. Uppgiften att nå ut till studenter ligger på marknadskontoret 
som har  ansvar  för  alla  kommunikativa  åtgärder.  Josefin  Blomqvist  säger  att  målgruppen 
studenter inte är uppdelade i några mindre delmålgrupper, men att det finns ett tydligt mönster 
i att merparten av studenterna i Academic Works databas är i åldrarna 19-30 år. 

5.2.2 Välja strategier

Academic Work använder sig av flera olika strategier för att kommunicera med studenter och 
nå ut med sitt  budskap till  landets universitet  och högskolor. Josefin Blomqvist  menar att 
studentambassadörer fyller  en viktig funktion. Vid varje universitet/högskola i Sverige har 
Academic Work anställt mellan 2-4 stycken studentambassadörer på deltid. Deras uppgift går 
ut på att sprida information kring Academic Work som företag samt sälja in deras tjänster. I 
ambassadörernas uppdrag ingår även att sätta upp affischer med information om aktuella jobb. 
Det skickas ut nya affischer varje vecka och studentambassadören ska se till att affischerna 
inte plockas ner från anslagstavlorna och syns i mängden bland alla andra affischer. Själva 
affischerna består av information om just nu tillgängliga jobb som behöver bemannas snarast. 
Det kan handla om allt från ett lagerjobb på ICA till drömtjänsten som i framtiden kan ge dig 
ditt  första  jobb  efter  studierna  säger  Josefin  Blomqvist.  Studentambassadörerna  förväntas 
även dela  ut  något  som kallas  CV-kort.  Detta  är  små  lappar  utformade  som vykort  som 
studenter fyller i med uppgifter om sig själva som namn, ålder, utbildning och e-mail. Varje 
ambassadör har till uppgift att samla in minst 30 stycken CV-kort per vecka och samtidigt 
sprida information om vad Academic Work är för typ av företag. En student som fyllt i ett 
CV-kort  får  ett  välkomstmail  från  företaget  inom  en  vecka  som  innehåller  ytterligare 
information och en länk till  företagets hemsida. På hemsidan har studenten möjligheten att 
registrera sitt CV i databasen och välja vilken typ av bransch som verkar intressant samt hur 
många timmar i veckan personen i fråga kan tänka sig att jobba.
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”Ett av våra viktigaste mål är att få studenter att registrera sitt CV i vår databas. Vi har så  
många olika jobb att tillsätta varje vecka att vi behöver ha ett stort utbud studenter att välja  
mellan90”

En annan viktig strategi är events eller monterutställningar menar Josefin Blomqvist. Detta är 
företagets  stora  chans  att  komma  ut  till  skolorna  runt  om i  landet  och  påverka  studenter 
genom en dialog. Minst en person från Academic Works marknadskontor medverkar alltid vid 
dessa events och även studentambassadörerna förväntas finnas på plats när turen kommer till 
deras stad. Academic Work har ett  avtal  med merparten av Sveriges universitet/högskolor 
som ger företaget rätt att besöka skolans lokaler och anordna events cirka 3 gånger/termin. 
Events  är  något  som uppskattas  av elever,  tror Josefin  Blomqvist.  Kanske är det  för  alla 
gratisprylar som delas ut då företaget alltid bjuder på något. Det kan vara allt från frukt och 
godis till skolmaterial som pennor och block. Trots detta upplever företaget att studenter har 
ett genuint intresse för Academic Work. Många studenter är intresserade av att jobba extra 
och därför extra  mottagliga  för information när vi  är  där menar  Josefin Blomqvist.  Extra 
fokus läggs på stora arbetsmarknadsdagar. Dessa typer av stora arrangemang har blivit allt 
vanligare och är något Academic Work satsar stora resurser på. En vanlig arbetsmarknadsdag 
innebär  mellan  4-6  personer  från  marknadskontoret,  mängder  av  gratisprylar,  simulerade 
jobbintervjuer för studenter samt föreläsningar om företaget. 

”Det bästa med events är att vi får mycket uppmärksamhet och studenter blir medvetna om  
oss som företaget91”

De senaste året har Academic Work satsat hårt på att kommunicera med studenter om deras 
rekryterings tjänst. Företaget förknippas hårt med bemanningstjänster på deltid och har därför 
haft  svårt  att  nå  ut  till  studenter  med  sin  rekrytering  tjänst.  Många  av  Academic  Works 
företagskunder  började  efterfråga  studenter  för  heltidsanställningar  efter  studierna.  Dem 
funderade i banor att Academic Works CV-databas måste innehålla mängder med lämplig 
sökande till tjänsten vi vill tillsätta. För att tillfredställa sina kunder började därför Academic 
Work med rekrytering av studenter som nyligen avslutat sin utbildning. Vid en rekrytering 
läggs jobbannonsen ut dels på Academic Works hemsida, men även på andra jobbsök motorer 
på internet för att nå en bredare publik. Av alla sökande väljs ett antal ut för en första intervju 
hos  Academic  Work.  Dessa  sökande  blir  utvärderade  och  slutligen  skickas  de  tre  bästa 
kandidaterna vidare till kunden. Här utförs ytterligare tester innan någon blir anställd direkt av 
kunden. Academic Work säljer  alltså  sin tjänst  genom att  söka upp och välja ut  ett  antal 
lämpliga kandidater och sparar genom detta både tid och pengar åt företag. 

”Vi kände att det var en naturlig väg att gå. En student som jobbar för oss under hela sin  
studietid, ska även kunna få sitt första riktiga jobb via oss92”

Ovan nämnda strategier utförs på regelbunden basis, och utöver dessa använder sig Academic 
Work av en stor kampanj varje termin. Kampanjen är till för att skapa hög medvetenhet och 
under  varje  termin  friska  upp  studenternas  minne  kring  Academic  Work.  Utförandet  av 
kampanjer har varierat mellan åren. Under vårterminen 2007 genomförde Academic Work en 
radio  kampanj  i  samband  med  radiokanalen  RIX  FM  där  företaget  intensivt  under  två 
månader  gjorde  reklam  riktad  mot  studenter.  Under  höstterminen  2007  pågår  en 
musikkampanj där alla som registrera sitt CV får ladda ner en låt gratis, och alla som värvar 

90 Josefin Blomqvist, intervju 19 november
91 Josefin Blomqvist, Intervju 19 november
92 Josefin Blomqvist, Intervju 19 november
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fem nya medlemmar får ladda ner en hel skiva. Planeringen av kampanjen för vårterminen 
2008 är i full gång just nu och kommer att innebära mängder av utomhusreklam på bussar, tåg 
och i tunnelbannor.

5.2.3 Budskap

Det finns en del olika budskap som Academic Work vill förmedla med sin kommunikation. 
Ibland kan budskapet bestå av information om kommande events eller arbetsmarknadsdagar. 
Inför dessa dagar brukar företaget sprida rikligt med information för att bygga upp intresset 
hos studenterna menar Josefin Blomqvist. 

Det  vanligaste  budskapet  består  av  affischer  utformade  som  platsannonser.  Genom  detta 
budskap försöker företaget visa att många olika jobb finns tillgängliga men även bredden på 
dem. I regel finns det på varje skola affischer med platsannonser som dels kräver erfarenhet 
och  flera  års  studier  och  andra  mindre  krävande som alla  är  berättigade  att  söka  oavsett 
tidigare arbetslivserfarenhet. Genom variationen hoppas företaget på att studenterna ska förstå 
att dem tillhandahåller alla typer av jobb. 

5.2.4 Val av medier

Academic  Work försöker  använda sig  av många olika  medier  för  att  på ett  effektivt  sätt 
kommunicera med så många olika studenter som möjligt. Deras direkta möten med studenter 
genom  evenemang  och  studentambassadörer  är  en  viktig  del  av  medierna  för  att  nå  ut. 
Affischerna på skolor är också ett bra medium, men fungerar i första hand som en förstärkare 
av budskapet från events och gör att studenterna inte glömmer bort företaget mellan besöken. 

Academic Work använder sig även i stor utsträckning av internet. Hemsidan är ett bra forum 
för studenter som vill läsa mer om företaget och dessutom basen för Academic Works CV-
registrering. Att rekryteringsjobb även läggs ut på andra jobbsökmotorer gör att spridningen 
av hemsidan ökar ytterligare bland studenter som är i slutet av sin utbildning eller nyligen 
utexaminerade. Trenden är att allt fler människor överger tidningarnas platsannonser och ger 
sig ut på internet för att söka jobb menar Josefin Blomqvist. Därför kommer Academic Work 
fortsätta att satsa på hög synlighet på internet i framtiden.

En stor del av mediebudgeten satsas varje termin på den stora kampanjen. Josefin Blomqvist 
menar att förhoppning är att kampanjerna ska skapa stor uppmärksamhet och fånga intresset 
hos studenter utanför skolan genom kampanjer.

”Min  bedömning  är  att  våra  events  och  stora  kampanjer  är  det  som  skapar  störst  
medvetenhet kring Academic Work bland studenter93”

93 Josefin Blomqvist, intervju 19 november
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5.2.5 Framtiden

I framtiden siktar Academic Work först och främst på att behålla greppet om den Nordiska 
marknaden  bland  studenter.  Deras  värsta  konkurrenter  är  företag  som StudentConsulting, 
Manpower-Student,  Komet  och  Studentkraft.  Detta  är  företag  som  utför  identiska  eller 
liknande  tjänster  som Academic  Work  men  ännu  inte  fått  samma  genomslagskraft  bland 
studenter. Vi vill fortsätta att utvecklas på den inhemska marknaden och behålla försprånget 
mot våra konkurrenter säger Josefin Bomqvist.  Detta ska Academic Work göra genom att 
alltid kunna erbjuda många olika och varierande jobb så att studenter inte känner att det är 
hopplöst att söka och omöjlig att bli anställd. I ett längre perspektiv vill företaget etablera sig i 
övriga Europa. Utvecklingen i Sverige och övriga Norden har gått så bra att nästa mål blir att 
erövra Europa berättar Josefin Blomqvist. Stora bolag som Säki har gått in med pengar och 
utvidgandet av företaget kommer att ske inom de närmaste åren.

5.3 Intervju med Anna Boqvist, Academic Work ambassadör i  
Uppsala

Anna  Boqvist  är  en  av  fyra  stycken  studentambassadörer  i  Uppsala,  och  hennes 
ansvarsområde  är  i  första  hand  campus  Ekonomikum.  Hon  läser  andra  året  av 
Ekonomprogrammet och detta är hennes första termin som studentambassadör.

Anna Boqvist upplever att hennes huvudsakliga uppgift är att sätta upp affischer i skolans 
korridorer samt samla in CV-kort av studenter. Affischerna skickas med post hem till hennes 
hem och hon förväntas även se till att affischerna får sitta upp och inte är övertäckta av annan 
reklam. Utöver detta förväntas en ambassadör delta i diverse events som företaget håller i med 
jämna mellanrum vid olika institutioner på universitetet. På Ekonomikum ska det hållas tre 
stycken events under höstterminen 2007 berättar Anna Boqvist. Vid events brukar cirka fem 
personer  delta  varav  minst  en  är  från  Academic  Works  kontor,  och  resten  är  Uppsalas 
studentambassadörer. Tillställningarna är trevliga och företaget har alltid med sig saker att 
bjuda på, något som uppskattas högt av studenterna tror Anna Boqvist. I december kommer 
exempelvis Academic Work att anordna ett event på Ekonomikum där företaget bjuder på 
glögg  och  pepparkakor  för  att  bidra  med  julstämning  i  decembermörkret  berättar  Anna 
Boqvist. Vid varje event samlar företaget in allt mellan 60-200 CV-kort men det varierar stort 
från  gång  till  gång.  Vid  events  håller  dessutom  företaget  vanligtvis  en  föreläsning  om 
Academic Work för intresserade studenter och även här förvänta ambassadörerna hjälpa till 
med att bland annat berätta om hur dem fick sitt jobb och vilka arbetsuppgifter de ska utföra. I 
regel  tycker  Anna  Boqvist  att  hon  får  bra  respons  från  studenter  när  hon  vill  prata  om 
Academic Work med dem.

”Studenterna känns ofta allmänt intresserade och det är en ”win-win situation”, vi får sprida  
budskapet om företaget och studenterna blir informerade om ett enkelt sätt att söka jobb och 
dryga ut sin kassa eller skaffa sig viktiga meriter och kontakter inför framtiden94”

Extra stor satsning gör Academic Work i Uppsala på kontaktdagarna (KD) varje vårtermin. 
Trots att Anna Boqvist inte vart ambassadör tillräckligt länge för att uppleva en kontaktdag på 
Ekonomikum, vet hon att planeringen redan är i full gång och att företaget tar dessa dagar på 
största  allvar.  Trots  detta  tycker  Anna  Boqvist  att  många  Uppsala  studenter  har  mindre 
kunskap om företaget  än exempelvis  studenter i  Stockholm där hon fått  rycka in ett  fåtal 

94 Intervju Anna Boqvist, 4 december

29



MKV, C-uppsats HT07
Fredrik Hansson

gånger  som hjälp  vid  större  events.  En  anledning  kan  vara  att  Academic  Work  har  sitt 
huvudkontor i staden och att etableringen varit starkare där än i Uppsala menar Anna Boqvist.

5.4 Enkätundersökning på Ekonomikum, Uppsala Universitet

För att undersöka vilket intresse studenterna vid Uppsala universitet har gentemot Academic 
Work  och  att  jobba  vid  sidan  av  studierna  genomförde  jag  en  enkätundersökning  i 
Ekonomikums lokaler vid Uppsala universitet. 100 stycken respondenter svarade på 8 frågor. 
I  undersökningen deltog  35  stycken  män  och 65 stycken  kvinnor,  samtliga  slumpmässigt 
utvalda.

Diagram 1: Känner du till Academic Work?
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Enkätundersökningen  visar  att  en  stor  majoritet  av  respondenterna  (75  %)  känner  till 
Academic Work på något sätt. 
Diagram 2: Känner du till Academic Work (Män/Kvinnor)?

Känner du till Academic Work?

68%

32%

78%

22%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Ja Nej Ja Nej

Män                                                        Kvinnor

30



MKV, C-uppsats HT07
Fredrik Hansson

Av  65  stycken  tillfrågade  kvinnor i  diagram  2  känner  78  %  till  Academic  Work. 
Motsvarande  siffra  bland  de  35  stycken  tillfrågade  männen i  diagram  2  är  68  %. 
Medvetenheten  om  Academic  Work  är  något  högre  hos  kvinnor  än  hos  män  i  denna 
undersökning. Trots detta får kännedomen om företaget anses vara hög bland både män och 
kvinnor.

Diagram 3: Känner du till Academic Work (utbildning)?
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Bland  de  75  %  respondenter  som  känner  till  Academic  Work  är  fördelningen  i 
utbildningslängd väl fördelad. Detta visas i diagram 3 ovan. Intressant är att största andelen 
som  känner  till  Academic  Work  är  gruppen  som  har  studerat  mellan  1-3  år på 
högskola/universitet. Eftersom gruppen mer än 3 års utbildning befunnit sig i miljön längre 
är resultatet något förvånande. Trots att denna grupp varit tillgänglig för kommunikation från 
Academic Works sida under en längre tid är det betydligt färre som känner till företaget än 
från gruppen 1-3 års utbildning. Att minst antal respondenter från gruppen mindre än 1 års 
utbildning känner  till  Academic Work är mindre förvånande då individerna i  gruppen är 
relativt nya studenter och inte haft möjlighet att ta emot kommunikation eller delta på event i 
samma utsträckning som personerna i övriga grupper.

Diagram 4: Intresse av jobb/jobbar redan
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Diagram 4 ger en bild över hur stort intresset är för extra jobb bland studenter. Det ställs även 
i jämförelse med hur många som redan jobbar. 85 % av de tillfrågade respondenterna har ett 
intresse för att jobba vid sidan av studierna. Diagram 5 visar även att mer än hälften av de 
tillfrågade studenterna (53 %) jobbar extra vid sidan av studierna.

Diagram 5: På vilket/vilka sätt känner du till Academic Work?
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Diagram 5 visar genom vilka kanaler som de respondenter som känner till Academic Work 
har kommit i kontakt med företaget. En klar majoritet av respondenterna (59 %) har kommit i 
kontakt med företaget genom event på skolan. Näst högst resultat får  affischer (35%) tätt 
följt av platsbanker på internet (29%) och via kompis (25%). Intressant är att enbart 5 % av 
respondenterna svarar att de jobbat/jobbar via Academic Work trots resultaten från diagram 
1 där 75 % av respondenterna känner till Academic Work, och från diagram 4 där 85 % av 
respondenterna  är  intresserade  av  att  jobba  vid  sidan  av  studierna.  Värt  att  notera  är  att 
Academic Works radio kampanj på RIX FM inte ökat kännedomen kring företaget nämnvärt 
med sina 2 %.
Diagram 6: Känner du till följande företag?
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Diagram 6 visar respondenternas  kännedom kring Academic Works främsta  konkurrenter. 
Samtliga företag inriktar sig på identiska eller liknande tjänster som Academic Work. En klar 
majoritet  av respondenterna känner till  Manpower-Student (63%). Företaget är en del av 
bemanningsföretaget  Manpower  som  är  överlägset  störst  på  den  svenska 
bemanningsmarknaden95. Nästan en fjärdedel (24%) av respondenterna känner till företaget 
StudentConsulting som  är  Sveriges  sjunde  största  bemanningsföretaget96 och  Academic 
Works största konkurrent om studenter enligt  Josefin Blomqvist97.  Academic Work är det 
största bemanningsföretaget bland studenter, och det fjärde största av alla bemanningsföretag 
i Sverige enligt tidningen Almega98.

95 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%D6vrig_handling/Topp_25_Q3_2007_A.PDF
96 ibid
97 Josefin Blomqvist, intervju 19 november
98 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%D6vrig_handling/Topp_25_Q3_2007_A.PDF
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6. Analys

I  det  här  kapitlet  kommer  teori  och  empiri  att  jämföras  och  analyseras.  För  att  förenkla 
läsningen används samma rubriker som i teorin och empirin.

6.1 Bestämma målgrupp

Enligt Larsson99 är en målgruppsanalys det bästa sättet att ta reda på vilken målgrupp som är 
mest fördelaktig att satsa på. Här segmenteras marknaden i mindre grupper som är olika 
intressanta och som kan nås på olika sätt. En målgruppsanalys genomförs vanligen genom att 
studera både inre och yttre faktorer hos individerna i huvudmålgruppen. Denna typ av 
kampanjer är mer kostsamma enligt Larsson då hela målgruppen inte kan nås med samma 
medel. Det kan handla om allt från varierande budskap till diversifiering av mediekanaler för 
att nå utsatt delmålgrupp. Windahl100 menar att unisona informationskampanjer mot större 
målgrupper kan fungera bättre i vissa fall, men vanligtvis ger segmentering av en målgrupp 
bättre resultat. Ju mer enhetlig en målgrupp är, desto lättare är det att nå ut med sitt budskap.

Josefin Blomqvist menar att Academic Work valt att inte dela upp målgruppen studenter i 
några mindre delmålgrupper. Detta har varit ett aktivt val då företaget inte tror att resultatet av 
informationskampanjer blir bättre ifall målgruppsanalyser tillämpas eftersom studenter som 
målgrupp är relativt enhetlig. Resultatet av enkätundersökningen pekar i några fall på likheter 
med Josefin Blomqvists resonemang gällande enhetlig målgrupp. Diagram 2 visar att 
skillnaden mellan män och kvinnors kännedom om företaget är nästintill likvärdig. Dessutom 
visar diagram 3 att en uppdelning av studenter efter delmålgrupper beroende på antal års 
studier vid universitet/högskola inte varit särskilt fördelaktig då det inte finns några markanta 
skillnader i kännedom mellan grupperna.

Teorin och Academic Works syn på målgrupper skiljer sig något. Då Larsson101 menar att det 
är nödvändig med djupare analyser av inre och yttre faktorer för att nå ut till rätt individer 
väljer Academic Work utåt sett att arbeta mer överskådligt mot den stora målgruppen 
studenter. Trots detta menar jag att Academic Work når olika delmålgrupper genom sin 
variation av mediekanaler. Även om strategin inte är uttalad inom företaget når deras olika 
kanaler (affischer, events, internet, radio etc.) ut till många olika typer av studenter. Att 
använda sig av olika kanaler är inte bara ett sätt att försäkra sig om att nå ut till fler individer, 
utan det är även ett sätt att skapa trovärdighet kring vad Academic Work står för. 

6.2 Välja strategier

Enligt Josefin Blomqvist använder sig Academic Work av flera olika strategier för att påverka 
studenters syn på företaget och parterna förhållande till  varandra. Josefin Blomqvist menar 
vidare att företagets mest effektiva strategier är studentambassadörer som är verksamma på 
landets högskolor och universitet samt alla events och arbetsmarknadsdagar Academic Work 
deltar  i.  Anledningen  till  att  dessa  strategier  fungerar  bäst  beror  till  största  delen  på 
möjligheten till direkta möten med där en dialog påverka individerna. 

99 Larsson (2001) s 121
100 Windahl m.fl (1992) s 181 f
101 Larsson (2001) s 135
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Larsson102 och Windahl103 visar att organisationer har flera olika strategiska grundval att ta 
ställning till. Ett vanligt sätt är att organisationen följer ”distribution strategin” och undersöka 
vilken typ av information den utvalda målgruppen söker för att sedan välja ut lämpliga delar 
att presentera i informationskampanjer. Ett annat sätt är ”supply strategin” där organisationer 
lagrar  information  för  att  intresserade  medlemmar  av  målgruppen  själva  ska  kunna  söka 
information när  behovet finns.  Figur  2 (s.13) visar ett  mer  detaljerat  sätt  att  analysera  en 
organisations val av strategi. Modellen menar att strategi bör väljas efter organisationens och 
målgruppen  förändringsbenägenhet.  Studenter  som  målgrupp  bör  överlag  vara 
förändringsbenägna eftersom många unga människor  är  pionjärer  till  ny teknik och andra 
trender.  Därför  borde  Academic  Work,  enligt  teorin,  inrikta  sig  på  en  strategi  mot  en 
förändringsbenägen  målgrupp.  Detta  gör  också  Academic  Work  i  viss  mån  genom  sin 
hemsida där studenter på egen hand förväntas leta upp attraktiva jobberbjudanden och skicka 
iväg sitt CV. Att Academic Work även använder sig av mer traditionellt riktade metoder mot 
sin målgrupp är näst intill ett måste i dagens bemanningsbransch där allt fler aktörer ständigt 
försöker slå sig in. Att använda sig av traditionella metoder tror jag i princip är ett måste ifall 
marknaden  är  konkurrenskraftig.  Academic  Works  mest  effektiva  strategier  är  events  och 
studentambassadörers  arbete.  Dessa  strategier  skulle  klassas  som  utvecklade 
spridningsmetoder och nätverksmetoder.  Dels eftersom det personliga mötet med studenter 
ger  Academic  Work  en  möjlighet  att  ständigt  utvärdera  sina  metoder  och  dels  eftersom 
diskussioner  med  studenter  ger  möjligheten  till  direkt  återkoppling  och  utveckling  av 
organisationens  tankar.  Utöver  detta  skapas  även  möjligheten  till  spridning  genom 
opinionsledare.  Tvåstegshypotesens tankar kring inflytelserika individer går att tillämpa på 
denna strategi och Academic Work har säkert  en önskan att  alla som jobbar via dem ska 
fungera som ambassadörer för företaget mot sin närmaste omgivning.

Som  nämnt  ovan  använder  sig  Academic  Work  av  olika  strategier  vilket  skapar  större 
tillgänglighet  för  företagets  målgrupp.  Genom  att  använda  sig  av  olika  typer  av 
grundstrategier nås många olika typer av studenter. De förändringsbenägna studenterna ges 
möjlighet att komma i kontakt med företaget genom hemsidor och jobbsökarmotorer. De mer 
konventionellt  inriktade  studenterna  kan  uppmärksamma  Academic  Work  via  affischer  i 
skollokaler. Utöver detta fångar events upp intresset och fördjupar kunskapen hos individer. 
Dessutom  bör  tilläggas  att  Academic  Works  affärsidé  passar  bra  ihop  med  studenters 
intressen. Som visas i diagram 4 är 85 % av respondenterna i enkätundersökningen intresserad 
av  att  jobba  och  över  50  %  jobbar  redan  vid  sidan  av  studierna.  Precis  som 
studentambassadören  Anna  Boqvist  menar  är  Academic  Works  affärsidé  är  en  ”win-win 
situation”  där  företaget  förmedlar  jobb och  studenter  drygar  ut  sin  kassa  och  skaffar  sig 
jobberfarenhet inför framtiden.

6.3 Budskap

Academic Work använder två olika typer av budskap vid olika tillfällen menar Josefin 
Blomqvist. Den vanligaste typen av budskap är affischer som är utformade som 
platsannonserna på företagets hemsida. Budskapet ska locka studenter att vilja jobba genom 
att konkret ge exempel på vad som krävs för att få ett jobb. Den andra typen av budskap är 
informativt och används inför kommande events och arbetsmarknadsdagar. Academic Works 

102 Larsson (2001) s 142
103 Windahl (1992) s 43 f
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ser denna typ av budskap som promotion med mål att öka deltagandet och medvetenheten 
från studenters sida. 

Larsson104 menar att budskap mot en målgrupp ska utformas efter målgruppens beteende och 
motivation. Modell 3 (s.16) beskriver hur budskap ska utformas för att passa en organisations 
målgrupp på bästa sätt. Som nämnts ovan, samt visas i diagram 4, visar den genomföra 
enkätundersökningen att 85 % av respondenterna är intresserade av att jobba extra vid sidan 
av studierna. Att det verkligen är så många studenter i Sverige som generellt sett vill jobba 
extra går inte avgöra, men att det finns ett stort intresse och att motivationen är hög känns 
givet. Inte minst med tanke på det faktum att cirka 115 000 studenter är registrerade i 
Academic Works CV-bas.

Att förutse studenters beteende är svårt då detta förmodligen skiftar stort mellan olika grupper 
av studenter. Eftersom Academic Work försöker uppmuntra studenter att söka jobb bör 
kommunikationen utformas med ett seriöst fokus som lämpar sig väl i affärsvärlden. Ifall 
detta resonemang stämmer med verkligheten bör företaget använda sig av en rationell strategi 
där motivationen hos målgruppen är hög och beteendet rationellt. Att använda affischer med 
detaljerad information om ett givet jobb anser jag vara rationellt då målgruppen dels får 
information om att företag söker personal, men även blir informerade om vad jobbet kräver. 
Hade Academic Work haft en vilja att tilltala det emotionella beteendet skulle annonserna 
förmodligen utformas på ett mer lockande sätt där enbart attraktiva jobb exponerades utan 
information på vilka krav som ställs på den sökande. Denna typ av budskap skulle 
förmodligen skapa fler sökande på varje utsatt jobb, men även stort extra arbete från 
Academic Works sida då många obehöriga sökande måste gallras bort.

6.4 Val av medier

Enligt Windahl105 är det viktigt att välja rätt medium för att få så stor exponering som möjligt. 
Larsson106 menar att det blir det en bättre effekt när flera olika medier samverkar i en så kallad 
mediemix.  Att  använda  sig  av  flera  olika  mediekanaler  innebär  större  exponering  av  ett 
budskap.  Dessutom  upplever  mottagarna  budskapet  som  mer  trovärdigt  ifall  samma 
information kommer från flera olika kanaler. Windahl107 menar vidare att rätt medium varierar 
beroende på situationen.  Viktigast är att välja det medium som är effektivast  på att skapa 
förändring i mottagarnas beteende och kunskap.

Josefin Blomqvist håller med Windahl/Larsson gällande medieval och berättar att Academic 
Work  använder  sig  av  flera  olika  medier  för  att  på  ett  så  effektivt  sätt  som  möjligt 
kommunicera  med  studenter.  Den  personliga  kontakten  med  studenter  sköts  av 
studentambassadörer på daglig basis och genom events på skolor ett par gånger per termin. 
Dessa möten är en viktig kanal då chansen att ändra personers kunskap och beteende är som 
allra  störst  genom direkta  möten  enligt  Josefin  Blomqvist.  Affischer  använder  Academic 
Work som en förstärkare av de budskap som sänt ut under events. Affischer som medium är 
även viktigt eftersom det ständigt påminner studenter om företaget under tiden mellan events 
och arbetsmarknadsdagar. Ett annat bra medium som blir allt viktigare är Academic Works 
hemsida. Josefin Blomqvist menar att just hemsidan är oumbärlig då stora delar av de tjänster 

104 Larsson (2001) s 157
105 Windahl m.fl (1992) s 152
106 Larsson (2001) s 180
107 Windahl (1992) s 152
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som företaget erbjuder sköts självständigt via internet. Dessutom är hemsidan basen för all 
CV-registrering till företaget. Att synas på internet bli allt viktigare tror Josefin Blomqvist 
som menar  att  trenden  är  att  platsannonser  sakta  men  säkert  håller  på  att  försvinna  från 
papperstidningar  då allt  fler  människor  föredrar att  leta  nya  jobb över internet.  Academic 
Work använder sig dessutom av en större kampanj varje termin i ett försök att nå studenter 
som  inte  uppmärksammat  företaget  i  skolor.  Enligt  Josefin  Blomqvist  är  den  största 
satsningen  hittills  en  radio  kampanj  som genomfördes  med  radiokanalen  RIX FM under 
vårterminen 2007. 

Enkätundersökningen visar att Academic Works mix av medier har nått ut till respondenterna 
i  varierande  grad.  Precis  som Josefin  Blomqvist  och  studentambassadören  Anna  Boqvist 
menar, visar diagram 5 att det är Academic Works events som överlägset flest respondenter 
har uppmärksammat (59 %). Detta är ett tydligt tecken på hur viktig den personliga kontakten 
med studenter är när det gäller att påverka kunskapen om företaget. Förutom events är det 
framförallt  tre olika kanaler som respondenterna uppmärksammat Academic Work genom. 
Dessa  är  affischer  i  skolan,  platsbanker  på  internet  och  via  kompisar.  Samtliga  av  dessa 
medier har uppmärksammats av 25-35 % av respondenterna. En intressant aspekt är att 25 % 
av respondenterna har hört talas om företaget via en kompis. Detta antyder att studenter delar 
med  sig  av  sina  intryck  av  Academic  Work  till  personer  i  sin  närhet  i  likhet  med 
tvåstegshypotesen. En annan intressant aspekt är att enbart 2 % av respondenterna som känner 
till  Academic  Work  har  uppmärksammat  företagets  radiokampanj.  Detta  resultat  är  även 
motsägelsefullt  till  Josefin  Blomqvists  bedömning att  events  och de stora kampanjerna  är 
viktigast för att skapa medvetenhet kring företaget bland studenter. 
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7. Slutsatser och rekommendationer

Då jag har studerat ett enskilt företag kommer jag att dra slutsatser som går att applicera på 
företaget  i  fråga  med  ett  visst  fokus  på  kommunikationen  mot  studenter  vid  Uppsala 
universitet.

• På  vilka  sätt  följer  Academic  Works  externa  kommunikation  de  teoretiska 
riktlinjer som presenteras i uppsatsen?

Academic  Work  har  en  välutvecklad  kommunikation  som  i  många  fall  påminner  om 
riktlinjerna från den presenterade teorin.  Företaget använder sig av en mediemix där flera 
olika kanaler används för att skapa förtroende och större räckvidd.  Budskapen som sänds ut 
är  väl  planerade  och  utformade  för  att  passa  företagets  image.  Att  använda  sig  av 
platsannonser  i  sina  budskap  kan  tyckas  vara  något  stelt,  men  fångar  helt  klart  upp den 
korrekta känsla som företaget vill förmedla till sin målgrupp. Att vara strikt och korrekt är 
dessutom ett måste vid sökande av jobb, och därför tror jag Academic Work vill skapa denna 
känsla redan från första kontakten. Även när det gäller strategier har Academic Work en bra 
grund att stå på. Flera olika typer av strategier och aktiviteter används simultant för att göra 
studenter  uppmärksamma  på  företaget.  Blandningen  av  konventionella  och 
förändringsbenägna strategier gör dessutom att fler studenter med olika bakgrund kan nås. 
Vid val av målgrupp har Academic Work valt att inte segmentera gruppen studenter. Istället 
utgår företaget ifrån att studenter är så pass enhetliga som målgrupp att kommunikationen inte 
behöver riktas till mindre delmålgrupper. Teorin menar att uppdelning av målgruppen oftast 
ger bättre effekt och förmodligen hade även Academic Work uppmärksammats i högre grad 
ifall målgruppsanalyser genomförts. 

• Vilken  av  Academic  Works  kommunikationsåtgärder  är  mest  betydelsefull  i 
strävan att nå ut till studenter?

Den  åtgärd  jag  uppfattar  som  mest  betydelsefull  är  events  och  studentambassadörer.  I 
enkätundersökningen är det överlägset mest studenter som känner till företaget genom events 
och  arbetsmarknadsdagar  i  skolan.  59  %  av  de  tillfrågade  respondenterna  har  träffat  på 
företaget under dessa tillställningar. Josefin Blomqvist från Academic Work menar också att 
just events är den viktigaste åtgärden i och med möjligheten till direkta möten med studenter. 
Hon menar vidare att detta är det bästa sättet att påverka studenters beteende och förståelse för 
företaget. Även teorin beskriver det personliga samtalet eller gruppmötena som den viktigaste 
formen av kanal. Teorin menar vidare att denna form av kommunikation är överlägsen alla 
andra typer av kommunikation i och med möjligheten till dialog. Med detta som grund anser 
jag att personliga möten genom events och studentambassadörer är Academic Works mest 
betydelsefulla  kommunikationsåtgärd  och  det  bästa  sättet  att  påverka  studenters  syn  på 
företaget.

• Hur tycks studenter på campus Ekonomikum vid Uppsala universitet vara 
inställda till Academic Work, och dess tjänster?

Studentambassadören Anna Boqvist menar att studenter som hon träffar under events eller i 
sin  vardag  allmänt  verkar  vara  intresserade  av  Academic  Work  som  företaget.  Många 
studenter  ser  fördelarna  med  att  jobba  extra  vid  sidan  av  studierna  och  hela  85  %  av 
respondenterna i enkätundersökningen hävdar att dem är intresserade av extrajobb. Dessutom 
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visar undersökningen att över 50 % av de tillfrågade studenterna redan jobbar vid sidan av 
sina studier idag. Trots stort intresse från studenternas sida visar även enkätundersökningen 
att enbart 5 % av de tillfrågade jobbar eller någon gång har jobbat via Academic Work. Denna 
siffra är allt för låg med tanke på vilket intresse och behov studenter har av att dryga ut sin 
kassa och skaffa sig arbetslivserfarenhet. Dessutom jobbar över 50 % av de tillfrågade redan 
idag, men väldigt få av respondenterna väljer att jobba via Academic Work. I och med att 
undersökningen inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra några starka slutsatser tycker 
jag  det  visar  på  en  brist  hos  företaget.  Fler  studenter  måste  ta  steget  från  att  känna  till 
företaget, till att faktiskt söka jobb via dem ifall utvecklingskurvan ska fortsätta peka uppåt i 
framtiden. En förändring bör ske ifrån företagets sida ifall antalet anställda studerande som 
jobbar via Academic Work inte ser annorlunda ut än i min enkätundersökning.

7.1 Rekommendationer

Jag rekommenderar ytterligare forskning kring bemanningsföretag som inriktar sig på 
målgruppen studenter. Detta för att kunna avgöra ifall slutsatser som dras kring Academic 
Work även går att tillämpa på andra företag i bemanningsbranschen med samma fokus. Jag 
vill dessutom rekommendera vidare forskning kring vilka kommunikationsåtgärder som är 
betydelsefulla för att lyckas med en kommunikationsplan/kommunikationskampanj mot 
studenter. Till Företaget Academic Work rekommenderar jag ytterligare satsning på direkta 
möten med studenter. Förslagsvis genom ytterligare satsning på events och anställandet av fler 
studentambassadörer runt om i landets högskolor/universitet.
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Bilagor

Intervjuguide Josefin Blomqvist

1. Skulle du kunna göra en beskrivning av Academic Work som företag  och vad ni 
sysslar med? 

2. Vad för typ av arbetsuppgifter har du en vanlig dag?

3. Hur går ni till väga för att välja ut er målgrupp? 

4. Har ni några delmålgrupper?

5. Hur utvärderar ni era målgrupper? (skillnad att nå studenter på olika orter, olika 
situationer, olika ålder etc.?)

6. Kan du övergripande beskriva vilka strategier ni använder för att nå studenter och hur 
processen ser ut när ni bestämmer vilka strategier som ska användas…

7. Vilka strategier fungerar bäst enligt dig? Varför?

8. Vad är det för budskap ni vill nå ut med till studenter? Vad är er målsättning med 
budskapet?

9. Använder ni samma typ av budskap riktat mot alla studenter?

10. Vilka medier/informationskanaler använder ni er av för att nå ut?

11.  Hur ser processen ut när ni väljer ut vilka medier/informationskanaler ni ska använda?

12. Vilket är ert viktigaste medium/informationskanal? Varför?

13. Har ni events där ni besöker ni skolor?

14. Kan du beskriva hur ett event går till? 

15. Hur ser du att Academic Work kan utvecklas i framtiden? Vad kan ni bli bättre på?

16. Är det något ytterligare som du vill tillägga?

Intervjuguide Anna Boqvist

1. Hur länge har du jobbat som studentambassadör?

2. Vad innebär jobbet?
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3. Vilken är din viktigaste uppgift som studentambassadör?

4. Hur går ni till väga under ett event på en skola?

5. Hur många gånger per termin besöker ni campus Ekonomikum?

6. Hur upplever du att responsen från studenter på campus Ekonomikum?

7. Är det något du vill tillägga?

Enkätundersökningen

Jobba under studietiden?
1. Kön?

Man Kvinna

2. Ålder?

18<25 år            26<30 år 31<

3. Antal år vid högskola/universitet?

<1 1<3 3<

4. Är du intresserad av att jobba vid sidan av studierna?

Ja Nej

5. Jobbar du redan vid sidan av studierna?

Ja Nej

6. Har du hört talas om bemanningsföretaget Academic Work? (Ifall Nej, hoppa till 
fråga 8)

Ja Nej

7. På vilket sätt har du kommit i kontakt med Academic Work? 
(tillåtet att kryssa för flera olika alternativ)

Jobbat/jobbar där Via en kompis Genom evenemang på skolan
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Affischer på skolan Platsbanker på internet   Reklam på radio Annat

8. Känner du till något av följande företag som syssla med liknande 
bemanningstjänster?

 
StudentConsulting Manpower Student Komet Studentkraft

Tack för din medverkan!
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