
 
 

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90hp 
C-uppsats HT 2009 
Louise Kjellberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Ulrika Sjöberg  
Examinator: Lars Palm 

 

Kåren ”spyr” ut 
information 
Halmstad Studentkårs arbete med strategisk kommunikation 



 
 

Abstrakt 
 
Titel:  Kåren ”spyr” ut information 
  Halmstad Studentkår arbete med strategisk kommunikation  
Utgivningsdatum: 2010-04-13 
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Sektion:  Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Utbildning:  Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 
Typ av dokument: C-uppsats 
Språk:  Svenska 
Problembeskrivning: När kårobligatoriet avskaffas är det inte längre självklart för Kåren vilka 

som kommer vara deras medlemmar. I och med detta krävs det ett 
stort omställningsarbete för att kunna behålla studenterna som 
medlemmar då det visat sig att majoriteten inte kommer fortsätta sitt 
medlemskap när avskaffandet är gjort. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga de kommunikationskanaler Kåren 
använder sig av och se om medlemmarna uppfattar den information 
som sänds via kanalerna. Och utefter detta kunna ge åtgärdsförslag. 

Metod: De metoder som används för att samla in underlag med är en 
enkätundersökning till medlemmarna som gjordes våren 2009 och som 
komplement har det gjorts intervjuer med Kårordförande och 
viceordförande.  

Teori: Inom tolkande perspektiv användes teoretiska angrepp som 
hermeneutik, antropologi .  

Slutsats: Det visa sig att majoriteten av medlemmarna i Kåren inte vet vad Kåren 
arbetar med. Kommunikationskanalerna finns där, informationen finns 
där också i stor utsträckning men den når inte fram till medlemmarna. 
För att Kåren ska kunna behålla medlemmarna och klara sig ekonomisk 
och driva den verksamhet som de har idag, så har de ett stort 
förändringsarbete framför sig. 

Nyckelord:  Kommunikation, strategiskt arbete, sociala medier. 
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1. Inledning 
Vid sökandet av ämne inför c-uppsatsen hittade jag en uppsats skriven 2004 som studerade 
Halmstad Studentkårs internkommunikation gentemot medlemmarna. I stora drag visade det sig 
att medlemmarna inte alls visste vad Studentkåren arbetade med och förmodligen om det varit 
frivilligt att vara medlem hade inte många varit det. I dagsläget ser Studentkårens 
organisationsuppbyggnad lite annorlunda ut och inför det kommande avskaffandet av 
kårobligatoriet står verksamheten framför en stor förändring. Det är därför viktigt att ta reda på 
om medlemmarna har samma uppfattning om studentkåren idag som då, vilket skulle innebära 
att studentkåren har ett stort omställningsarbete framför sig innan avskaffandet sker. 
 
I och med internet och dess snabba utveckling så har informationsspridningen ökat och den 
sprids via andra och fler medier än för fem år sedan. Jag tror inte att en organisation eller i alla 
fall inte många som för bara några år sedan tänkte att de skulle kunna tänka använda sig av 
sociala medier som en informationskanal. Det är intressant att se om studentkåren förbereder 
sig inför omställningen och hur kommer denna förändring kunna se ut. Bakgrunden till att jag 
kanske tycker detta är intressanta och vet att arbetet inför avskaffandet är en stor omställning 
har att göra med att jag själv är en av de ideellt engagerade studenter som sitter som ledamot i 
Kårstyrelsen. Vad det innebär att vara Kårstyrelseledamot återkommer jag till i kapitel 2.1.1.   
 
Halmstad Studentkår, som fortsättningsvis i uppsatsen kommer benämnas Kåren, skiljer sig från 
många andra medlemsorganisationer tillika från många andra studentkårer i Sverige. I dag är 
Kårens medlemmar, det vill säga alla studenter vid Högskolan i Halmstad tvungna att betala 
kåravgift/medlemsavgift. Den stora förändring som kommer från och med första juli 2010 
innebär att det längre inte kommer vara obligatorisk att betala kåravgift eller att vara medlem i 
en studentkår. Under det kommande halvåret kommer därför Kåren att stå inför ett stort och 
viktigt arbete för att kunna behålla de studenter som går på Högskolan som medlemmar. Om 
Kåren inte påbörjar arbetet redan nu utan väntar tills avskaffandet redan är genomfört finns en 
risk för att organisationen inte får så många medlemmar eller inga alls, med andra ord så minskar 
intäkter från medlemsavgifter. Vilket kan komma att försätta organisationen i en viss ekonomisk 
kris. ”Potentiellt scenario är att kårerna på ett år inte hinner snäva åt sina ekonomier, bland 
annat har kåren i Halmstad långa hyreskontrakt, och att kårerna därför får svåra ekonomiska 
bekymmer.” Så skrev dåvarande kårordförande Ullrika Sellman tillsammans med rektor Romulo 
Enmark i en debattartikel i Hallandsposten den 3 mars 2009. Halmstad studentkår är en av de 
kårer som är positiv till avskaffandet, men tycker att omställningstiden är alldeles för kort. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att dels se hur Kårens kommunikation till sina medlemmar ser ut och 
hur medlemmarna uppfattar denna kommunikation och dels presentera nya åtgärdsförslag som 
kan användas i omställningsarbetet inför avskaffandet. Den officiella kommunikationskanal som 
jag kommer fokusera lite mer på är hemsidan, då den är enda kommunikationskanal som kan nås 
även om medlemmarna inte befinner sig på campus . De frågeställningar som studien utgår ifrån 
är:  
 
• Hur ser Kårens befintliga kommunikationskanaler till medlemmarna ut och vad används de 

till? 
• Hur ser Kåren på kommunikation som en del i sitt strategiska arbete? 
• Fungerar kommunikationskanalerna Kåren använder för att sprida information, enligt 

medlemmarna? 



2 
 

1.2 Avgränsning 
I uppsatsen kommer jag beskriva Kårens strategiska kommunikation, men jag har begränsat mig 
till att titta på Kårens primära målgrupp som är studenterna, de som i dagsläge är deras 
medlemmar. Det finns även olika former av medlemskap, som studerande vid Högskolan i 
Halmstad och betalare av kåravgiften är du ”vanlig medlem”. Kåren har även stödmedlemskap, 
vilket innebär att efter avslutade studier eller egentligen för vem som helst som vill stödja Kåren 
kan teckna denna form av medlemskap. Då betalar man inte fullt medlemspris och får tillgång till 
alla rabatter och förmåner som Kåren erbjuder men man får dock inte rösträtt på 
Medlemsmötet, vilket jag kommer återkomma till i senare kapitel om Kårens organisation(se 
vidare kapitel 2). 

1.3 Uppsatsens disposition 
För att få en inblick i hur Halmstad Studentkår verksamhet ser ut kommer första delen, kapitel 2 
av uppsatsen bestå av en kort beskrivning av organisationen och även kort information om 
riksdagens beslut för kårobligatoriets avskaffande och vad det innebär. Kapitel 3 i uppsatsen 
kommer att beröra några teoretiska perspektiv som jag har använt som stöd i arbetet och 
analysen. Teoridelen följs av metoddelen, kapitel 4 där metodvalen intervju och 
enkätundersökning som sekundärmaterial presenteras och motiveras följt av beskrivningen av 
tillvägagångssättet vid insamlingen av materialet. Efter de grundläggande delarna övergår 
uppsatsen till analysen av materialet som samlats in samt en presentation av resultatet och 
åtgärdsförslagen, kapitel 5 och 6. Uppsatsen avslutas med kapitel 7 som består av en 
slutdiskussion och några förslag till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras hur Halmstad Studentkårs organisation ser ut. Vad organisationen har 
för syfte och vad deras mål är samt hur deras informationsarbete ser ut. Kåren har höstterminen 
2009, 5700 helårsstudenter men det är 6500 kåravgifter inbetalda i november 2009 då är även 
distans, halvfarts, kursar och stödmedlemmar inräknat(Eriksson, 2009). Det kommer även kort 
beskrivas vad kårobligatoriet är och vilken betydelse avskaffandet kommer innebära för Kåren. 

2.1 Organisationen Halmstad Studentkår 
Kåren är en medlemsägd förening, vilket innebär att de är medlemmarna som äger 
organisationen. Idag är medlemmarna alla studenterna vid Högskolan i Halmstad samt 
stödmedlemmar utan rösträtt. Kårens organisation är uppbyggd enligt figur 1 nedan. 
 

Figur 1 Kårens organisationsschema (egen figur). 
 

Medlemsmötet är det högst beslutande organ, där fastställs stadga, reglemente, 
policydokument, verksamhetsplan, budget och studentpolitiska program som fungerar som 
Kårens styrdokument. Medlemsmötet väljer även presidie, kårstyrelse, studentrepresentanter till 
alla Högskolans beslutande nämnder och råd, och valberedningen. Det är valberedningen som i 
sin tur nominerar till alla poster som väljs av medlemsmötet. På medlemsmötet har alla 
studenter, medlemmar som har betalt kåravgift rösträtt(Bilaga 2). 

2.1.1 Kårstyrelsen  
Förutom Kårordförande och vice kårordförande som även kallas för presidie består Kårstyrelsen 
av ordförande för respektive kårorgan samt oberoende ledamöter. I styrelsen sitter mellan 9 och 
13 studenter och varav alla utom presidiet är ideellt engagerade studenter. 

 
Kapitel 7: 
§2 Kårstyrelsen är mellan Medlemsmötena Kårens högsta beslutande organ. 
§3 Kårstyrelsens arbete leds av Kårordförande. 

 
Presidiet är arvoderade studenter som antingen har uppehåll eller avslutat sina studier. 
Presidiets främsta uppgift är att tillsammans eller i samråd med Kårstyrelsen styra ledningen av 
Kåren. (Bilaga 1) 

 

KÅRPUBEN NOLLNINGEN THORAX KAD UFO MOTVINDEN 

MEDLEMSMÖTE 

STUDENT-
REPRSENTANTER 

VALBEREDNINGEN KÅRSTYRELSEN 
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Kåren har i dag sex stycken kårorgan, Thorax, Nollningen, KAD, UFO, Kårpuben och Motvinden(se 
figur 1). Ordförande i varje kårorgan väljs som sagt av medlemsmötet och sitter då också med i 
Kårstyrelsen. Kårorganen ligger under Kårstyrelsen men driver alla sina egna verksamheter. 
I Kårens stadga förklaras vad ett kårorgan är enligt följande: 
 
 Kapitel 9: 

§1 För drift och ledning av särskilda verksamheter inom Kåren som är i medlemmarnas intresse 
har Kårstyrelsen till sitt förfogande Kårorgan. 

  
Utöver kårorganen har Kåren en del andra föreningar knutna till sig, där det finns olika 
definitioner om det är en kårförening eller en övrig förening. Några av de kårföreningar som finns 
är Whiskeyföreningen, Smålands nation, Pleasure, Köörmit, HUG och HASP. Exempel på övrig 
förening är föreningar med politisk eller religiös anknytning(Kårens hemsida). 

 
Kapitel 14 
§1 En förening som är fristående, men önskar vara Kåren närstående då dess verksamhet är av 
intresse för Kårens medlemmar, kan ansöka om att bli en kårförening. Kårföreningen har en 
från Kåren fristående stadga, ledning och ekonomi. 

 
Kapitel 16 
§1 Från Kårens fristående studentföreningar verksamma vid HH, såsom partipolitiska, religiösa 
eller andra sammanslutningar, äger utnyttja följande av Kårens tjänster: 
1. i de av Kårens medier reglerade i Kårens Reglemente, medverka med namn på förening, 
kontaktperson samt telefonnummer. 
2. i de av Kårens medier reglerade i Kårens Reglemente, informera om arrangemang som bidrar 
till främjande och/eller utveckling av 
Kårens medlemmars utbildnings- eller studiesociala situation. 

 
Det som till stor del skiljer Halmstad studentkår från andra kårer i Sverige är att föreningen äger 
bolag och har andra intäkter än medlemsavgifterna. Vilket betyder att som medlem i Halmstad 
studentkår så är man bland annat också delägare till en nattklubb och cirka 800 bostäder. Till viss del 
betyder detta att Halmstad studentkår kanske inte drabbas lika hårt ekonomisk som andra kårer som 
enbart har medlemsavgifter som intäkter, å andra sidan har de mindre att riskera då de inte bedriver 
de verksamheter som Halmstad studentkår gör. 

 
Figur 2 Halmstad Studentkårs bolag(egen figur) 
 
I de bolagen som Kåren har finns det anställd personal till att sköta verksamheten. Under tiden då 
den tidigare uppsatsen skrevs(2004) så fanns det en informatör anställd på Kårens 
medlemsservice, Kårens reception. I dag finns det inte längre en anställd informatör. Efter att 

HSK HOLDING 
VD + Ägarrepresentant 

HSK FASTIGHETER 

Förvaltar bostäder Bokshopen.nu 

KÅRHUSBOLAGET 
Lunchrestaurangen & 
konferens 
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denne sagt upp sig vårterminen 2007 valdes det att inte anställas någon ny informatör på grund 
av både ekonomiska skäl och att det ansågs att kompetensen fanns i kårstyrelsen för dåvarande 
år(Sellman, 2010). Presidiet är de som har det övergripande ansvaret för informationen inom 
organisationen, men det ser olika ut för respektive del i verksamheten.  

2.2 Kårobligatoriet 
När kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010 kommer det vara frivilligt att betala kåravgift och 
därmed bli medlem i Kåren(Regeringen). Detta innebär att det kommer ske en stor förändring 
inom den ekonomiska fronten och för att Kåren ska kunna bedriva exakt samma verksamhet som 
görs i dag måste verksamheten kunna behålla sina medlemmar. Vilket i sin tur genererar att det 
krävs ett stort förändringsarbete för att kunna locka studenter till att fortsätta vara medlemmar i 
Kåren.  I bilaga 5 informationsbladet från regeringen som är en förenklad text om vad 
kårobligatoriets avskaffande innebär.  Står det ungefär att det inte kommer att vara tvunget att 
betala medlemsavgiften, vilket innebär att kårernas inkomster inte längre är säkrade. Regeringen 
har då i sitt beslut ansett att utbildningsbevakning som studentkårerna i dag bedriver ska de 
fortsätta med och det ska finansieras med stadsbidrag. Enligt propositionen står det att kårerna 
har skyldighet att tillsätta studentrepresentanter i alla högskolans beslutande nämnder och råd 
och det är vad pengarna måste gå till enligt beslutet. (Regeringen) 
Om pengarna kommer räcka till några resterande delar av utbildningsbevaknings arbetet är 
ytterligare en fråga och om de inte i räcker hur ska då den delen av utbildningsbevakningen 
finansieras? 

2.3 Kårens målsättning och informationsarbete 
Jag har inte kunnat hitta någon tydlig definition om vad Kåren arbetar för eller vad deras 
målsättning är. Det som finns definierat är tre arbetsområden som Kåren ska arbeta utefter, 
kvalité i utbildning, attraktiv på arbetsmarknaden och meningsfull fritid(Bilaga 3). I stadgan som 
är ett av organisationens styrdokument, definieras Kåren på följande sätt: 

 
Kapitel 1: 
§1 Halmstad Studentkår, i dessa stadgar kallad Kåren, är en demokratisk sammanslutning av studenter 
vid Högskolan i Halmstad, i dessa stadgar kallad HH. 

  
Denna definition säger ingenting om själva verksamheten eller vad som är deras mål eller syfte. I 
Kårens medlemskalender 09/10 som delas ut till medlemmarna varje hösttermin fann jag 
däremot följande text(Medlemskalendern, 2009/2010):  
 

Vår mission 
Halmstad Studentkår ska vara en lyhörd framtidsspecialist med fingertoppskänsla som ser till varje 
enskild medlems behov och önskemål. 
 
Våra värderingar 
Halmstad Studentkår arbetar alltid med medlemmen i centrum och såväl vår egen verksamhet som 
den vi erbjuder genom samarbetspartners ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för våra 
medlemmar. Aktörerna inom organisationen värdesätter professionalitet och strävar alltid efter att ta 
till vara på kompetens och skapa möjligheter och utrymme för personlig utveckling. 

 
Vår vision 
Halmstad Studentkår ska gå i täten och vara Halmstadstudenternas självklara val för stöd i frågor om 
karriärstrategier, personlig utvecklig och kvalité i utbildningar vid Högskolan i Halmstad. Vår 
organisation ska vara en attraktiv samarbetspartner för externa aktörer samt vara välkänd som en 
professionell och kunnig medlemsorganisation i Halmstad. 
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Det är dock oklart hur många av medlemmarna som får kalendern, förutom de som deltar under 
Nollningen som fick den i handen under välkomstmässan, efter det finns kalendrar för 
medlemmarna att själva hämta på medlemsservice(Karlsson & Eriksson, 2009).  
 
Kårens officiella informationskanaler följer nedan, det står beskrivet i reglementet hur och när 
vilka av dem ska användas. Det åligger presidiet att ansvara för Kårens interna 
informationshantering och Kårstyrelsens hantering av information gentemot sina 
medlemmar(Bilaga 2). 
 
• Kårens anslagstavlor 
• Hemsidan www.karen.hh.se 
• Kårtidningen Motvinden 
• Kårbladet Nyhetstorkan 
• Informations-TV i Kårhuset 

 
Kåren har fem informationskanaler(se ovan) som används för att kommunicera till 
medlemmarna. Den kanal som jag kommer rikta mer fokus på är hemsidan då det är den enda 
kanalen som kan nås av medlemmarna regelbundet, då de andra kanalerna är beroende av att 
medlemmarna befinner sig på Campus. Nedan kommer jag först att beskriva lite kort om alla 
informationskanaler och vad det står i reglementet att vissa av dem har för förhållningsregler. 
Kårens anslagstavlor finns på lite olika ställen runt omkring på Campus och används för att sätta 
upp diverse affischer från Kåren och dess verksamheter. Externa annonsörer får även sätta upp 
affischer på dessa tavlor. Kårens medlemstidning Motvinden skickades tidigare ut till alla 
medlemmar fyra gånger per termin och dess huvudsakliga uppgift var att kritiskt granska 
Högskolan och Kåren, det vill säga sin egen verksamhet samt lärosätet. Nytt för i år är att 
tidningen istället ska komma ut en gång per termin och har inte som uppgift att granska Kåren 
längre utan ska vara mer som ett livstidsmagasin. Då det har visat sig att medlemmarna i så stor 
utsträckning inte läser tidningen, så kommer den inte skickas hem till medlemmarna utan 
kommer att finnas i tidningsställ runt omkring på Campus. Kårbladet Nyhetstorkan är ett 
nyhetsblad som sitter på insidan av toalettdörrar runt omkring på Campus. Bladet uppdateras 
varannan vecka med vad som händer på Kåren och runt omkring på Campus, dock finns den 
endast tillgänglig för studenterna som befinner sig på Campus och faktisk använder toaletterna. 
Informations- TV finns i kårhusrestaurangen där det är meningen att det ska rulla information på 
denna. Slutligen har vi Kårens hemsida som kan nås av alla medlemmar. På denna läggs det 
mesta materialet om Kåren, vad Kåren gör och vad som är aktuellt ut (Bilaga 2). 

  



7 
 

3. Teori 
I teorikapitlet presenteras relevanta teoretiska begrepp som används vid forskning inom 
strategisk kommunikation utifrån det tolkande perspektivet, och i kommunikationsprocessen 
samt vid profilerings arbete. C-uppsats som skrevs 2004 kommer även presenteras kort i 
avsnittet 3.1 Tidigare studie som tidigare forskning då denna studie är om samma organisation 
dock med ett annat perspektiv och andra frågeställningar. 

3.1 Tidigare studie 
Som nämnts i inledningen finns det en c-uppsats från 2004, ”Studentkåren informerar” 
Interkommunikation inom Halmstad Studentkår(Olofsson, 2004).  Den uppsatsen har studerat 
Halmstad Studentkårs internkommunikation med definition till medlemmarna. Den tittar 
närmare på Kårens informations kanaler till medlemmarna och hur de används. Studien gjordes 
utifrån frågeställningarna, Hur ser internkommunikationen ut i HSk?(HSk är den gamla 
förkortningen av Halmstad Studentkår) Vilka mål har Kårstyrelsen med internkommunikationen? 
Uppnår HSk sina mål för internkommunikationen? Vilka brister finns det i interkommunikationen?  
För att få svar på frågeställningarna användes en enkätundersökning om Kåren som medlemmar 
fått svara på tidigare under året, det gjordes gruppintervjuer med studenter, grupperna var 
indelade efter program och antal hittills gjorda studieår på Högskolan. Som ytterligare 
komplement gjordes intervjuer med dåvarande anställda informatör på Kåren. De åtgärdsförslag 
som presenteras i uppsatsen är följande, de bör ta fram en kommunikationspolicy i stället för att 
ha en informationspolicy, Kåren bör profilera sig mer inåt för att kunna få fler engagerade 
studenter, Kårens anslagstavla på Campus måste synliggöras mer, Kåren och dess kårorgan borde 
ha en gemensam grafiskprofil, Kårens hemsida borde ses över och arbetas med för att förbättra, 
och att ta fram en komplett folder som kan delas ut i början av terminsstart för att visa vad som 
ges i medlemskapet. I den här uppsatsen kommer den äldre uppsatsen endast användas och ses 
som ett underlag för att kunna jämföra den studien med denna så att det inte arbetats fram 
förslag för det arbete som Kåren har framför sig som redan finns. Som jag nämnt i inledningen 
om att det visar sig att Kårens medlemmar idag vet lika lite om vad Kåren gör som medlemmar 
visste då så blir deras arbete inför omställningen ännu svårare, därför är det intressant att 
jämföra detta eller har det skett någon form av förändring? De åtgärdsförslag som gavs 2004 och 
som jag kan se har genomförts är att Kåren har skapat en gemensam grafisk profil och hemsidan 
är också nytillverkad. Frågan är om dessa åtgärder är gjorda med uppsatsen som grund eller inte. 
De presidie som sitter idag hade ingen aning om att uppsatsen fanns och det är heller inget som 
har diskuteras under deras aktiva tid inom Kåren och därför kan de heller inte svara på om 
ändringarna är gjorda på grund av uppsatsen.    

3.2 Strategisk kommunikation: det tolkande perspektivet 
Falkheimer och Heide(2007) definierar strategisk kommunikation som den övergripande 
strategiska planeringen, utförandet och utvärderingen av en organisations kommunikation med 
både interna och externa publiker.  Det innefattar även ett kommunikativt perspektiv på i princip 
allt en organisation sysslar med. Med andra ord inbegriper alltså den strategiska 
kommunikationen både intern och extern, formell och informell kommunikation som 
överensstämmer med organisationens övergripande värderingar och vision (Falkheimer & Heide, 
2007: 37f). 

 
Vidare definieras strategisk kommunikation även som följande:  
”Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och 
kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter 
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och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 
organisatoriska verksamhetsmål” (Falkheimer & Heide, 2007:44).  

 
Det finns även många andra sätt än ovan att beskriva kommunikationen inom en organisation på. 
De som alla verkar vara överens om är i alla fall att gränserna mellan intern och extern 
kommunikation blir allt suddigare. De definitioner av strategisk kommunikation som beskrivs 
ovan innefattar all kommunikation inom organisationer, vilket även påminner om definitionen av 
organisationskommunikation. Men inom detta forskningsområde är inte alla forskare överens 
om definitionen av vad organisationskommunikation är. Utan därför finns det en rad olika 
definitioner. En definition är den Heide gör, organisationskommunikation definieras som ett sätt 
att beskriva och förklara olika organisationsfenomen ur ett kommunikationsperspektiv (Heide, 
m.fl.  2005: 42). 

 
Det finns tre olika sätt att förhålla sig till inom forskningsfältet organisationskommunikation, det 
klassiska, det tolkande och det kritiska. Det klassiska perspektivet utgår kort och gått från att de 
finns en objektiv, mätbar verklighet, som existerar oberoende av människans existens, det 
perspektivet har alltså ett positivistiskt förhållningssätt. Det tolkande perspektivet uppkom som 
ett ifrågasättande av det klassiska perspektivet. I det tolkande perspektivet anses att 
verkligheten konstrueras socialt genom medlemmars subjektiva erfarenheter. De tidiga 
undersökningarna inom det tolkande perspektivet var ofta inspirerade av antropologin, 
fenomenologin och hade ett växande intresses för hermeneutik och kvalitativa 
forskningsmetoder. I det kritiska perspektivet blandas makt in med det menas att faktorer som 
roll, kön, utbildning och socialt nätverk har betydelses för hur organisationen styrs och hur 
kommunikation sker och tolkas. I denna uppsats kommer jag främst att förhålla mig till det 
tolkande perspektivet men även det kritiska perspektivet kan användas på Kåren som 
organisation(Heide, 2005: 49f). Heide (2005) skriver att det tolkande perspektivet innehåller fyra 
olika aspekter som enligt Tompkins ser organisationer som ett system med interagerande 
individer och som genom kommunikationen formar och omformar de sociala förhållandena. 
Nedan följer de fyra aspekterna som Tompkins ansåg en organisation måste fokuseras på, 
1. Betydelsen av organisationsmedlemmarnas handlingar för att forma och förhandla 

verkligheten i organisationen. 
2. Makt som överordnad kraft och organisationsretorik som övertalningssystem. 
3. De varierande nivåerna och gränserna inom organisationen och påverkan av interaktionen på 

systemet. 
4. Processer som pågående förhandling av organisationens ordning(Heide.m.fl.2005:53). 

 
Enligt Falkheimer och Heide (2007) så finns det inom strategisk kommunikation fem olika 
modeller att förhålla sig till, publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetrisk 
tvåvägsmodell, symmetrisk tvåvägsmodell och spelmodellen som man kan använda sig av vid 
public relations. Dessa modeller användes redan på 1980-talet av James Grunig. Jag kommer 
endast att nämna vad informationsmodellen och asymmetrisk tvåvägsmodellen innebär då jag 
finner att de är de två som är mest relevanta för denna studie. Den modell som skulle beskriva 
bäst hur Kåren ser ut idag är informationsmodellen vilket innebär enkelt förklarat att de 
producerar foldrar och trycksaker till oklara målgrupper. Informationsmodellen har dock två 
fundamentala problem ur ett tillämpat perspektiv. 

1. Brister på strategi, målgruppsanpassning och utvärdering leder till svaga effekter. 
2. Modellen baserar på en envägsorienterad kommunikationssyn och övervärderar kanaler 

och produkters betydelse. 
Den modell som Kåren kan komma att använda sig av fortsättningsvis är asymmetrisk 
tvåvägsmodell därför kommer jag kort nämna vad den innebär i detta kapitel och sedan utveckla 
vidare i kapitel 5.3 i analysen. Den asymmetriska tvåvägsmodellen innebär att sändaren 
använder sig av mer återkoppling än i de andra modellerna(Falkheimer & Heide, 2007:72) . 
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Det finns en mängd olika definitioner på public relations, det skulle kunna beskrivas som ett 
delfält inom organisationskommunikation eftersom public relations primärt intresserar sig för 
informatörens formella och målinriktade kommunikationsverksamhet (Heide. M.fl. 2005: 42). 
Eller som Falkheimer och Heide(2007) skriver ”Kommunikationen bör enligt Grunig vara 
symmetrisk, det vill säga kommunikationen ska ses som en dialog mellan två jämställda 
parter…”(Falkheimer & Heide, 2007: 47).  De flesta definitioner handlar dock om att public 
relations är en ledningsfunktion som vill skapa goda relationer mellan organisationen och dess 
publiker. 
 
Förutom modellerna Grunig använde sig av kan även Habermas kommunikationsteori vara 
användbar. De två ovan nämnda modellerna är inte helt olika varandra där båda syftar till att 
försöka klassificera och definiera olika målgrupper och intressenter. Habermas 
kommunikationsteori utgår ifrån strategiskt handlande som är målorienterat och kommunikativt 
handlande som är förståelseorienterat där man via dialoger och diskussioner vill komma till 
samma förståelse. Habermas teori om strategiskt handlande kan alltså liknas med Grunigs 
asymmetriska modell och det kommunikativa handlandet med den symmetriska 
modellen(Falkheimer & Heide, 2007:74f). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Grov indelning i sociala handlingar (Habermas 1990). 
 
Den kommunikationen som oftast är mest lyckad är den som sker från person till person, vilket 
också är ett svårt och kostamt kommunikationssätt. Det är rent ut sagt omöjligt att några 
personer skulle kunna kommunicera verbalt till alla medlemmar i en stor organisation. Därför är 
organisationsmedlemmarna utan tvekan de viktigaste budbärarna och fungerar i optimala fall 
som organisationens främsta ambassadörer.  ”Living the brand” är ett annat begrepp för ett 
kommunikationssätt som innebär att medarbetarna agerar utifrån organisationens värderingar, 
som dessvärre verkar som många organisationer negligerar eller helt enkelt inte har kunskaper 
om. Det måste helt enkelt finnas en klar länk mellan organisationers strategiska visioner och 
arbete med kommunikationen för att lyckas med att nå fram till de som vill kommuniceras med 
(Falkheimer & Heide, 2007:89f). 
 
Kåren kommer oavsett om de vill eller inte att stå inför en förändring och förmodligen en 
nedskärningsprocess i alla fall ekonomisk, därför är det viktigt att ta tillvara på vad bland annat 
Falkheimer och Heide skriver. Vid alla förändringar och nedskärningsprocesser är 
kommunikationen i organisationen viktig, det handlar om att förklara varför denna förändring 
sker och behandla alla med värdighet för allra viktigast är att kunna behålla förtroendet i 
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organisationen och därför är de två tidigare nämnda faktorer viktiga för att kunna behålla tilliten. 
Det behövs även ett ökat informationsflöde under hela förändringsprocessen (Falkheimer & 
Heide, 2007: 103).  

3.3 Kommunikationsprocessen 
Det handlar inte bara om att hitta nya kommunikationssätt genom sociala medier eller att veta 
hur dessa används för att det som vill kommuniceras till medlemmarna ska lyckas. Utan det 
handlar kanske först och främst om att veta vilka som är målgruppen, och vad har målgruppen 
för kunskap, vetskap om organisationen och hur vill målgruppen bli kommunicerade till. 

 
Figur 4. Målhierarki (Palm, 2008) 
 
Palm(2008) menar att det finns allt för många kommunikationskampanjer som genomförs utan 
att det finns ett tydligt mål(se figur 4). I dessa fall är det ofta så att kommunikatören känner på 
sig vilket mål eller budskap som ska användas. Målen är de grundläggande styrinstrumenten, 
vilket innebär ju mer detaljerat målet är desto större kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet 
kan kommunikationskampanjen uppnå. För att underlätta kan målen delas in enligt följande 
klassificeringar, slutmålet kan vara antingen systemmål eller visionsmål eller en kombination, 
skillnaden mellan dem är att visionsmål är den vision som arbetas för i framtiden. Dessa mål 
definieras av ledningen och inte av kommunikatören eller uppdragstagaren. Nästa steg i 
kommunikationsprocessen blir att definiera ett beteendemål, vilket med andra ord betyder hur 
lyckas man få människans tidigare beteende att ändras. Exempelvis om medlemmarna inte går in 
och läser på hemsidan, hur får vi dem att göra det? Och det steg dess för innan som måste 
uppnås för att beteendemålet ska kunna uppnås är kommunikationsmålet, hur ska vi 
kommunicera till medlemmarna? Kommunikationsmålet, det sista steget i 
kommunikationsprocessen delar Palm(2006) in i sju olika stadier (se figur 6). 

 
För att lyckas med kommunikationsmål och beteendemål behövs det allra först göras en 
målgruppsanalys för att få reda på vart målgruppen befinner sig, i Kårens fall medlemmarna. 
Vilket innebär att målgruppen delas in efter olika principer exempelvis kön, ålder, grundläggande 
värderingar, personlighetsdrag. För att kunna påverka de egenskaper som är möjliga måste 
kommunikatören känna till gruppens engagemang: kunskap, attityder, intentioner och 
beteenden(Palm, 2008: 29). 

 
I analyserandet av målgruppen bör man väga in de demografiska egenskaper som kön, ålder, 
inkomst, bostadsform, bostadsort, familjesammansättning, nationalitet. Ett komplement till de 
demografiska egenskaperna är Livsstil vilket kan vara en ganska bred definition, men det kan 
exempelvis innefatta fritidsintressen och värderingar(Palm, 2008. 31f). Man bör även väga in de 
psykografiska egenskaper i analysen så som värden, personlighetsdrag och självbild och slutligen 
kan man se till normer, medievanor och situation. Figuren nedan illustrerar vad de olika 
målgruppsegenskaperna har för samband. En målgruppsanalys måste göras för att de planerade 

Slutmål 

 

Beteendemål 
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informationsinsatserna ska uppnå de mål med den önskade effekten. Desto finare verktyg som 
kan användas ju tydligare bild kan fås av målgruppen därför måste både livsstilsteorier och 
psykografiska faktorer vägas in(Larsson, 2006: 242). 

 

 
               Figur 5. Sambandet mellan olika målgruppsegenskaper(Palm, 2008. 36f). 

3.4 Budskap - och medievalsstrategi 
När målgruppsanalysen är gjord finns underlag för att se vart målgruppen befinner sig någonstans 
i de olika kommunikationsmålen (figur 5 ovan), hela målgruppen behöver dock inte befinna sig på 
samma nivå. Efter att målgruppen placerats in i kommunikationsmålet kan budskapsstrategi 
bestämmas utefter det(se figur 6). 
 

 
Figur 6. Hur kommunikationsmålen styr budskapsstrategin(Palm, 2008: 72). 

 
När man har kartlagt målgruppen i kommunikationsmålet och budskapsstrategin är nästa steg att 
använda den information för att välja den medievalstrategi som lämpar sig bäst för att påverka 
målgruppen. De två grundläggande medievalsstrategierna är bombmatta och organisk tillväxt. 
Bombmatta når ut till hela målgruppen samtidigt, och brukar pågå under en kort period som 
några veckor, vilket ofta används i traditionella massmediekampanjer. Organisk tillväxt bygger 
istället på en slags kedjereaktion av mindre åtgärder som oftast sträcker sig över en lång 
tidsperiod, därför är detta en långsam process. Att använda sig av en bombmatta som strategi i 
början av en kampanj är aldrig fel. Blandstrategier är vanligt att använda sig av, i början av 
kampanjen använda bombmatta för att sedan låta de övergå till organiskt tillväxt för att bibehålla 
och öka successivt (Palm, 2008: 75). 

3.4.1 Profilering 
När arbetet med kartläggning av mål, målgrupp, kommunikationsmål, budskapsstrategi och 
medievalstrategi finns det ytterligare ett verktyg som kan används för att underlätta i detta fall 
Kårens förändringsarbete.  

Kommunikationsmål  Budskapsstrategi 
Alarmering, agendasättning, intresse Personifiering, problematisering 
Kunskapsöverföring  Individualiserande fakta  
Attitydpåverkan  Värden, normer 
Intentionspåverkan  Förebilder 
Handlingsutlösning  HUR information 
Vidmakthållande  Materiella och symboliska belöningar 
Minimera återfallsrisk  Skräckpropaganda och social HUR information 
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Profileringsarbete handlar kort och gott om att stärka det varumärke organisationer eller företag 
har. Ett varumärke definieras genom kärnvärden, vilket är de egenskaper som företaget, 
myndigheten eller organisationen vill förknippas med. Med andra ord kan man säga vad är det 
som vi är bra på eller unikt för oss eller vad är det vi vill att omgivningen ska förknippa med oss 
(Palm, 2005: 85). Självklart är att en organisation vill vara respekterad och ha en stor 
igenkännedom på sin marknad och i samhället. För att öka detta och lyckas finns det en rad knep. 
Det kan vara svårt dock inte omöjligt att framställa en organisation som sympatisk. Ett stort 
företag som har lyckats är IKEA vilket gjorts genom dess grundares framtoning, dock är det i 
många fall svårt att ha en VD som ska verka ödmjuk och snäll. Oftast är det personalen i företag 
som möter människor direkt vilket innebär att de måste ha ett trevligt bemötande. En bra hjälp 
är att använda sig av vardagshjältar och lyfta fram dessa. Corporate Social Responsibility 
aktiviteter kan en organisation använda sig av för att öka sin likeability. Stora företag visar ofta 
detta genom att sponsra exempelvis handikappsidrotten, vilket är svårare för en ideell 
organisation i alla fall att sponsra ekonomiskt. Community relations, att samarbeta med 
lokalsamhället är ytterligare ett sätt, att synas och visa sin good will på(Palm, 2008: 90f). 

3.5 Sociala medier 
Det nya kommunikationssättet är många till en, vilket blir vanligare och populärare att använda 
sig av för var dag som går. ”Sociala medier innefattar de digitala kommunikationsformerna som 
finns för att dela upplevelser, åsikter och innehåll. Verktygen för detta kan vara telefon, Internet 
och TV och handlar om till exempel följande kommunikationsformer: 

• Chat(Msn Messenger) 
• Textmeddelande(SMS) 
• Bloggar 
• Sociala nätverk (Facebook) 
• Communities(Google Groups) 
• Uppladdning och delande av bilder, musik och videos(Youtube) 
• Mail 
• Online-spel(World of warcraft) 
• Virtuella verkligheter (Second Life) 
• Wikis(Wikipedia) ” (Mjellstrand, 2007). 

 
I och med internet sprids kunskap och vetskap snabbare än någonsin, vilket också kan innebära 
en stor risk i vissa fall när informationen en gång har kommit ut på internet så är det också sedan 
svårt att få bort informationen på grund av Internets uppbyggnad. Det är därför viktigt att den 
person som utövar informationsspridningen på organisationen har klart för sig vad 
organisationens internetstrategi säger(Phillips & Young, 2009:64).   
 
Internet klassas oftast inte som ett massmedium, utan det är användaren som bestämmer vilken 
hemsida de väljer att gå till. Nya PR metoder i användandet av internet handlar bland annat 
därför mycket om nytänkande för att kunna nå de målgrupper som önskas. Därför bör man innan 
användandet av online PR göra en risk och möjlighets analys och en plan för hur man ska gå 
tillväga för att möte de okända (Phillips & Young, 2009:180). Denna analys skulle kunna innebära 
att man innan ställer för och nackdelar emot varandra innan informationen publiceras på 
internet och i vissa fall avsiktligen publicera material som väcker kritik vilket finns förberedda 
svar på efter genomförd analys. Och därför snabbt kan ge gensvar direkt och öka intresset för 
den egentliga informationen tillika gensvaret. 
 
När organisationen utformar en internetstrategi behöver den kunna täcka hela verksamheten. 
Den kommer även behöva vara anpassningsbar för att kunna appliceras på olika delar av 
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organisationen och de som sedan använder den behöver en tillämpad kompetens. Strategin 
kommer att behöva omfatta bra och tydliga kommunikationsmål.  Tillsammans med de anställda 
behöver dialoger föras och rapportering ske för att den ska bli realistisk och 
riskavgränsande(Phillips & Young, 2009:183). Dock kan det vara problematiskt med dialoger 
beroende på vem den andre parten är. Om der är en chef, eller högre uppsatts anställd så kan 
makt positioner bildas och det kan bli så att de anställda svarar så som de tror att chefen vill att 
de ska svara. Det är därför viktigt att ta med maktaspekten under arbetets gång.   

3.5.1 Hemsida 
Användandet och populariteten av sociala medier ökar för var dag, vilket kan bekräftas genom 
att flera av den sortens sajter finns med på listor över de mest besökta hemsidorna. De sociala 
medierna kommer med all säkerhet fortsätta att växa och kommer få en ännu större 
genomslagskraft. Detta är något PR utövare borde använda sig av och se till att lära känna 
marknaden ordentligt(Phillips & Young, 2009:106f). Den listan över mest besökta hemsidor som 
finns i Phillip & Youngs bok är hämtad från 2007, vid sökandet kunde inte exakt samma sida 
hittas som Phillip & Young hämtade från. Genom sökandet på google.com och vid jämförandet av 
de med mest träffar fick jag fram ett underlag för att konkret kunna påvisa hur marknaden har 
förändras bara under de senaste åren(Bilaga 6).  
 
I företags och organisationers användande av public relations ligger det på den högsta styrelsen 
att fastställa en internetstrategi. Dess betydelse är viktigare än den högsta ledningens roller och 
dess mänskliga resurser, marknadsföring, produktutveckling och distributionskedjan, eftersom 
varje del av dessa borde utforma sitt arbete utefter en effektiv internetstrategi(Phillips & Young, 
2009:136).  

 
En organisations hemsida är deras ansikte utåt på internet, det är viktigt att den ser bra ut men 
även har de funktioner som utlovas. Att se över organisationens hemsida bör vara ett arbete som 
sker kontinuerligt, om så inte är fallet är det steg nummer ett i ett förändringsarbete. Har 
organisationen inte en användbar hemsida reflekterar det sig i organisationens verksamhet. Med 
andra ord att det speglar hur organisationens verksamhet ses utifrån trots att organisationens 
arbete inte behöver vara sämre för att hemsidan inte är funktionell. Nedan följer en checklista 
som kan användas i arbetet med överseendet av hemsidan. 

1. Är hemsidan lättillgänglig? Arbetar den långsamt, eller värre går den under med för 
många besökare? 

2. Är den väl konstruerad eller har den sidor/länkar som inte fungerar längre? 
3. Har den många sidor? Med andra URL adresser som kan förvirra besökaren. 
4. Ser alla sidors likadana ut och kan de hittas lätt? 
5. Finns de sidor som inte är knutna tillbaka till startsidan? 
6. Finns de länkade sidor som inte längre finns på hemsidan? 
7. Uppfyller sidan krav som kanske är obligatoriska i EU? 
8. Finns det möjlighet för besökarna att övervaka vad som händer via RSS på hemsidan 
9. Kan användarindex eller delar av sidor visas i sociala medier?  

(Phillips & Young, 2009:156) 
 
I arbetet av kartläggandet av möjligheterna för online användandet för organisationen finns det 
fyra huvudöverväganden som bör ses över, vilka är plattformen, kanalerna, kontexten och 
innehållet. Vissa av dem har redan nämns lite kort tidigare i denna uppsats, men nedan följer en 
kort förklaring av vad vart och ett av dem kan innehålla i relation till Kåren. Ett exempel för vad 
överseendet av plattformen kan innebära för Kåren är att om de börjar använda sig av sociala 
medier ska det kunna nås av alla, oavsett om du har Mac eller PC samt via mobiltelefoner. 
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Avseende kanalerna så handlar de om vilka kanaler som finns nu och vad har Kåren för 
möjligheter att använda sig av blogg, Twitter och Facebook. Det handlar även om att sökmotorer 
främst ska exempelvis deras hemsida. Med kontexten menas i vilka sammanhang kommer man 
använda sig av de sociala medierna och innehållet berör då vad det är som Kåren ska 
kommunicera i de olika sammanhangen(Phillips & Young, 2009:159f). 
 
Om man jämför med de informationskanaler som användes i uppsatsen från 2004 och de 
förändringar som skett över mest besökta hemsidor som bilaga 6 visar så är det en sak säker år 
2009 vi har inte en aning om vilka kommunikationsplattformar eller kanaler som kommer 
användas att kommunicera med 2010 eller 2020. Se bara till de utvecklade som har hänt mellan 
dessa uppsatser. Därför är det viktigt att en del av den strategiska planeringen är att vara 
förberedd på de förändringar som snabbt kan ske inom PR världen och i och med de sociala 
medierna(Phillips & Young, 2009:137f) 
 
När ett företag eller organisation väljer att förnya sig och arbeta med sociala medier är det inte 
bara tekniken, strategier och riskanalyser som måste tas i beaktande utan det är minst lika viktigt 
i användandet av social medier att tänka på människor i kontexten. Exempelvis vid bloggande 
måste hänsyn tas så personalen inte tar illa upp(Phillips & Young, 2009:232). Detta är minst lika 
viktigt att ha i åtanke och få med i arbetet med att göra en internetstrategi. För att koppla det 
här till Kåren så gäller de kanske då främst personalen som är anställda på Kåren. De sociala 
medierna kan vara bra att använda för att nå målgruppen men inte vill man att personalen ska 
behöva få reda på om större förändringar inom organisationen genom att läsa en blogg.  
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4. Metod 
I metoddelen kommer först metodvalen, intervjuer och enkätundersökning i form av 
sekundärmaterial att presenteras och motiveras ingående . Slutligen presenteras hela processens 
tillvägagångssätt från insamlig av material till att urvalet presenteras. 

4.1 Sekundärmaterial: Surveyundersökning  
Materialet som används som huvudunderlag för vidare slutsatser och åtgärdsförslag är ett så 
kallat sekundärmaterial. Vilket betyder att forskaren själv inte har samlat in materialet och därför 
är det många som ställer sig källkritiska till detta då materialet har samlats in av någon annan i 
ett annat syfte(Aspers, 2007: 189). För denna uppsats är detta inte något stort problem då 
enkäten är gjord i syftet att få redan på vad medlemmarna vet och tycker om Kåren. Naturligtvis 
hade det varit bättre att göra en egen enkät och få ställa egna frågor, men med den givna 
tidsramen för detta uppsatsarbete finner jag att det varit ett bra alternativ att använda det 
befintliga materialet. De frågor i enkäten som inte har varit relevanta för denna studie har 
uteslutits. 
 
Ett sekundärmaterial är oftast redan analyserat då det som sagt är insamlat av någon annan i ett 
annat syfte. Vilket i detta fall skulle innebär att även skulle ske en sekundäranalys av materialet, 
men då med andra frågeställningar som grund och det bör även tillföras nya teoretiska 
resonemang till sammanhanget. Det kan också göras en sekundäranalys på redan insamlat 
material som inte är analyserat, utan som består av rådata. Detta rådatamaterial finns oftast i 
databaser(Ekström & Larsson, 2000: 299). I denna studie används det sistnämnda sättet av 
analys på sekundärmaterial, då materialet är insamlat men det har aldrig hunnits sammanställas 
och analyseras. 
 
Våren 2009 gjorde Kåren en egen medlemsundersökning, enkäten besvarades av 105 studenter 
som vid detta tillfälle befann sig Campusområdet. Tillvägagångssättet var så att 
Kårstyrelseledamöterna gick ut i olika slumpartat utvalda klasser och bad studenterna att fylla i 
enkäten. De informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen men de ombads och 
uppmanades att vara med i enkätundersökningen(Sellman, 2010). Material har dock aldrig 
sammanställas då tiden inte räckte till för de ideellt engagerade studenter som utförde denna 
undersökning. Tillvägagångssättet är bra då det inte blir något större bortfall utan de som faktiskt 
väljer att fylla i enkäten gör det. Det kan dock uppstå en viss känsla av tvång, och frågan är då om 
svaren bli sanna eller om studenterna svara som de tror att Kåren vill? Arbete inleds med att 
sammanställa enkäten för att sedan gå vidare och göra en analys av svaren. Sammanställningen 
gjordes genom att föra över svaren i en tabell i Excel, de frågor som inte är relevanta för denna 
studie sorterades som sagt bort. Tabeller gör att resultaten av enkätsvaren blir lättöverskådligt, 
men för att göra vissa resultat tydligare användes diagram nedan i analysdelen. Det finns 
tekniker att använda sig av i sammanställandet av kvantitativ data. Det allra enklaste sättet att 
presentera på är att visa den absoluta frekvensen vilket är det samma som antalet personer som 
svara på frågorna. Det vanligaste sättet är att presentera relativa frekvenser vilket betyder 
procentuellt. Båda ovan nämna tekniker kan presenteras genom tabeller, figurer eller 
diagram(Ekström & Larsson, 2000: 100f).  I denna studie kommer både teknikerna att användas 
beroende på vad som visar svaren tydligast. I sammanställningen användes som nämns ovan 
frekvenstabell och nedan i analysdelen används diagram. 
 
Sammanlagt fylldes 105 enkäter i, svarsfrekvensen varierade på de olika frågorna. I vissa fall kan 
det vara så att personen inte hade någon vetskap om det som frågades om och därför inte 
svarade på frågan. Men ibland är det betydligt svårare att finna orsaken till den minskade 
svarsfrekvensen. Exempelvis så svarade endast hälften på vilket kön de hade där resultatet 



16 
 

visade sig vara hälften, hälften. Studenter från alla sektioner fick vara med och svara på enkäten 
dock lite ojämn fördelat, det kan dock bero på att sektionerna är olika i antalet studenter till 
storleken.  Även åldersmässigt täcktes det in i olika spann. Eftersom att jag själv inte var med 
under tiden enkäterna fylldes i och kan se huruvida det gjorts några urval är det därför svårt att 
göra en djupare bortfallsanalys. Några externa bortfall är svårt att tillämpa på detta fall då det 
inte har framkommit vad Kåren hade för mål med antal i fyllda enkäter och det 
tillvägagångssättet som de använde sig av vid insamling av enkäterna var det inte så stor 
marginal för de som svar på enkäten att sedan strunta i att fylla i den. Ett internt bortfall fanns 
det i vissa fall men som nämns ovan är det svårare att finna orsaken till varför frågor ej har 
bevarades(Ekström & Larsson, 2000: 87f) I enkäten finns det endast en fråga som har ett 
fritextfält Annat som du tycker är viktigt att Kåren arbeta med? Det var inte en enda av de 105 
som svara på den frågan. De frågor som valde att använda mig av från enkäten är: 
 

• Hur ofta besöker du hemsidan? 
• Vad brukar du läsa/ta del av i Motvinden? 
• Har du fått utskick från Kåren hem i brevlådan? 
• Har sett någon affisch/poster från Kåren? 
• Var har du sett dem? 
• Vet du vad du får ut av ditt medlemskap? 
• Kommer du fortsätta vara medlem efter avskaffandet? 

 
Kårens olika mediekanaler nämns kort i under kapitlet 2.3. Med stöd i enkätundersökningen 
kommer det kunna påvisas vad medlemmarna delvis tycker om vissa av informationskanalerna, 
och om de ens vet att de finns.  

4.2 Intervjuer 
Som ett komplement till enkätundersökningen används intervjuer med nuvarande presidie för 
att kunna få svar på frågor om exempelvis hur de arbetar kommunikativt mot medlemmarna. Det 
har även gjorts en intervju med en före detta Kårordförande för att kunna få svar på lite frågor 
som rört varför vissa förändringar har gjorts. Att använda sig av flera metoder för att stärka 
undersökningskvalitén kallas för triangulering(Ekström & Larsson, 2000: 69). 
 
Innan intervjuerna förberedds en intervjuguide för att kunna hålla det någorlunda strukturerat 
och sakligt, dock mest för min egen skulle då jag känner personerna i fråga och därför inte skulle 
sväva utanför ämnet. Det hade inte formulerats strikta frågor utan mer en halvstruktur som ger 
förslag på frågor och ämnen som ska täckas in (Kvale & Brinkmann, 2009: 146). Intervjuerna 
användes mer som samtal, för att kunna föra en mer dialog. Det går dock inte att bortse från att 
det ändå kan uppstå en maktposition mellan intervjuaren och intervjupersonen(Kvale & 
Brinkmann, 2009: 48). Vilket inte märktes av i intervjuerna och som det nämns i inledningen är 
jag redan insatt i organisationen som ideellt engagerad tillika Kårstyrelseledamot vilket innebär 
att jag känner och sitter i samma styrelse som intervjupersonerna. I intervjuerna försöker jag 
därför få konkreta svar på det som jag egentligen redan vet men inte har någon källa till. 
Naturligtvis kan det också vara ett problem att jag redan är så insatt i organisationen då jag aldrig 
kan vara objektiv i arbetet. Därför har de varit en stor utmaning att försöka se på organisationen 
utifrån. Det som är positivt i det här sammanhanget är att det varit tidssparande då jag inte 
behöver lägga tid på att skaffa lika mycket förkunskaper om organisationen som annars är en 
viktig del av förberedelsen inför intervjuer(Ekström & Larsson, 2000: 68).  
 
Intervjun med Kårordförande och viceordförande ägde rum på medlemsservice i ett mötesrum. 
Miljön var varken främmande för mig eller de som intervjuades. Som jag nämner ovan användes 
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intervjun som samtal, för att det kändes som det skulle vara det sätt som skulle kännas 
bekvämast för båda parterna då vi känner varandra sedan innan och även arbetar i samma 
styrelse. Vid intervjuerna valde jag att endast anteckna svaren delvis för att det kändes som att 
det var det smidigaste sättet och sedan visste jag om att det skulle uppstå eventuella frågetecken 
under arbetets gång skulle personerna i fråga lätt kunna kontaktas igen. En nackdel med 
anteckningar är att eventuella citat inte kan ske ordagrant. 
 
Den andra intervjun med den före detta Kårordförande skedde via telefon på grund av tidsbrist 
och att vi inte befann oss geografiskt på samma ställe. Naturligtvis kan det ses som en nackdel att 
intervjun gjorde per telefon eftersom intervjupersonens uttryck och minner missas. Å andra 
sidan i detta fal skulle inte personen i fråga ha någon vinning i att inte svara på frågorna sannings 
enligt.   
 
Vilket som nämns i början av stycket så användes intervjuerna mestadels som ett komplement 
till enkätundersökningarna och därför var det heller inte många frågor som ställdes eller mycket 
material som behövdes antecknas. Vilket gjorde att ovanstående metodval för intervjuerna 
räckte.  
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5. Analysresultat 
I den här delen kommer resultaten presentera av vad medlemmarna tycker utifrån enkäten, vad 
underlaget som intervjuerna med Kårordförande och viceordförande har gett och de 
kommunikationskanaler som Kåren använder sig av som har tittats närmare på. Först kommer 
resultatet och analysen kring kommunikationskanalerna, sedan kommer en del som berör 
medlemskapet i Kåren och slutligen en del som berör Kårens strategiska arbete. 

5.1 Kommunikationskanaler 
Enligt den enkätundersökning som gjordes i våren 2009 som 105 studenter svarade på var det en 
fjärdedel som aldrig varit inne på hemsidan och närmare 40 procent som endast besökte den en 
gång per termin, den största orsaken till att hemsidan besöktes var att man ville ha information 
från Kåren, de två orsakerna som kom efter var för att ta reda på dagens lunch i restaurangen 
eller läsa nyheterna på första sidan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram över besökandet på hemsidan (figur egen) 
 
Hemsida som finns idag gjordes helt om och beställdes ny 2006/07 då den gamla inte ansågs fylla 
de funktioner som önskades. På Kårens hemsida finns det en himla massa information. På första 
sidan finns det Nyheter, en kalender för hela månaden där dagar när de händer något är 
markerade. Skrollar man ner på sidan finns även schema, veckans meny och månadens fråga. 
Längst ner på sidan finns ikon för att komma till forumet och de senaste diskussionerna visas. Det 
finns många flikar som man kan orientera sig ibland för att försöka hitta det man söker. I 
allmänhet så är sidan kanske inte dåligt uppdaterad men det är dåligt sållat på den, mycket 
gamla nyheter och information som ej är aktuellt längre finns kvar. 
 
Vad medlemmarna tycker om utseendet eller innehållet framkommer inte av enkäten. Men ett 
antagande kan vara att om det är lättare att hitta information och den hålls uppdaterad, då även 
genom att rensa bort gammalt material så kanske medlemmarna besöker den oftare eftersom 
ändå de flesta besökte den för att få information från Kåren. 
 
Motvinden som fram till hösten 2009 har skickats hem till alla studenterna var det lika många 
som sa att de fick hem den som inte fick hem den, hela 43 procent, resten hade svarat vet ej på 
denna fråga. Majoriteten av de som faktiskt fick hem tidningen eller på annat sätt fick tag på den 
slängde den direkt eller bläddrade bara lite i den. De utskick som Kåren skickat hem i brevlådan 
till medlemmarna var det nästan hälften som inte fått och hela 39 procent som svarat vet ej. 
Nästan alla medlemmar svarade att de hade sett Kårens affischer, varav 50 procent på Högskolan 
sedan var det ganska lika om de setts i Kårhuset, vid boende eller ute på Campus. Eftersom den 

Hur ofta besöker du hemsidan?

Aldrig

1 ggr/termin

1 ggr/månad

Varje vecka

Flera ggr veckan
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nya versionen av Motvinden ännu inte kommit ut har jag inte kunnat jämföra och se om det skett 
någon förändring. 
 
Informations-TV som finns i Kårhusets restaurang och där det är meningen att det ska rulla en 
power point med information från Kåren har inte varit i gång under hösttermin på grund av 
tekniska problem. Informations- TV är även en av de kanaler som kan nås av andra människor än 
studenter och medlemmar då det dagligen vistas både personal från Högskolan och Kåren i 
lunchrestaurangen, vilket bör utnyttjas för informationsspridningen.  
 
Nyhetstorkan, informationsblad som Kåren har ska uppdateras varannan vecka med information 
om vad som händer på Kåren och Campus. Hittills har den uppdateras varannan vecka, vilket jag 
vet då det ligger som min uppgift i Kårstyrelsen, men huruvida den sedan har kommit upp på alla 
toaletter varje gång varierar. Att det inte är alla toaletter vet jag redan nu då det i dagsläget inte 
finns ramar på alla toaletter för att fästa nyhetsbladet på. 
 
Anslagstavlorna finns som sagt runt om på Campus men huruvida studenter verkligen läser på 
dem och får den information som de affischer som sätts upp ger är svårt att avgöra. Om inte 
annat bidrar de till ordning då de inte behöver sitta affischer överallt om anslagstavlorna 
används. Om inte annat så vet studenten vart de kan leta om de vill ha någon information från 
Kåren om vad det är för några händelser på gång. Dessutom står det i Kårens grafiska profil att 
alla Kårens logga ska finnas med på allt som har Kåren som avsändare, vilket gör det lätt för 
studenten att identifiera vart informationen kommer ifrån. Resultat från enkäten visar att 
majoritet ändå fick reda på information om vad som var på gång genom affischer på campus 
området. Affischer verkar vara den kommunikationsväg som lyckats bäst men frågan kvarstår hur 
många som verkligen ser och läser vad som står på dem. 
 
Under intervjun med ordförande och viceordförande i Kåren frågade jag hur kommunikationen 
till medlemmarna ser ut idag, då svarade de att de mediekanaler de använder är de som står i 
reglementet och i dagsläget användes de endast till de vi är tvungna till. ”Men vi spyr ut 
information, fast vi har ingen kontinuitet i det” säger ordförande. Det kommer även fram att det 
inte finns någon strategi eller gemensam plattform för kommunikationsspridandet inom hela 
Kåren eller deras kårorgan. Den personliga kontakten till medlemmarna är heller inte så bra på 
grund av tidsbrist, men de är något de önskar var bättre.  
 
De ovan nämnda kanaler är Kårens officiella kanaler och de som måste används enligt 
reglementet. Kåren använder sig av fler kommunikationskanaler än de officiella, och de har 
redan gjort ett försök till att använda sig av sociala medier då de har Facebook grupper, Twitter, 
Bloggy.se och dessutom en egen blogg på deras hemsida. Om dessa verkligen når ut till 
medlemmarna ska och kan jag inte avgöra i denna uppsats, men eftersom det visat sig att 
medlemmarna inte är speciellt flitiga besökare av hemsidan så läser de förmodligen inte heller 
den blogg som finns där. Vad jag kan få reda på om de andra sociala medierna så uppdateras de 
inte så ofta och när de görs det är det av samma personer det vill säga presidiet. 
På Facebook har Kåren en sida med information om organisationen samt ett nyhetsflöde med 
uppdateringar med vad som händer. Det finns även en rad andra grupper för kårorganen, 
Kårpuben, Kad, Motvinden och Nollningen som har flera stycken. Det finns även en egen grupp 
för Halmstad studentkår med den gamla loggan som bild och det har inte varit någon aktivitet på 
den sidan på länge. 

5.2 Medlemskap   
Av de 98 personer som svara på frågan Vet du vad du får ut av ditt medlemskap i Kåren? Svarade 
53 stycken nej, på nästa fråga Idag är du tvingad att betala kåravgift i och med kårobligatorium, 
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skulle du fortsätta vara medlem om tvånget inte fanns (förutsatt att medlemskapet såg likadant 
ut då som nu)? Var det 97 stycken som svarade på frågan då svarade 43 procent nej, 40 procent 
kanske och 17 procent nej. Det visar sig i och med detta resultat att de medlemmar Kåren har i 
dag jämfört med de som var medlemmar 2004, så verkar inte dagens medlemmar veta mer om 
vad Kåren arbetar med och inte heller skulle de välja att vara medlem om det var frivilligt att 
betala kåravgift. 

 
 
Diagram över medlemskapet (figur egen) 
 
De faktiska skillnader som jag vet att Kåren erbjuder idag jämfört med 2004 är att sedan 
höstterminen 2008 har de bostadsgaranti. Hösten 2009 fick Kåren ytterligare studentbostäder till 
sitt förfogande. Redan innan fanns studentrabatter, kårpuben och utbildningsbevakning. Så även 
om Kåren har arbetat med att utveckla de sistnämnda förmånerna så verkar det inte vara något 
som medlemmarna är medvetna om.  
 
Den informationsfolder som skickas ut innan kursstart till nya studenter och som även det nämns 
i ett åtgärdsförslag i uppsatsen Studentkåren informerar (Olofsson, 2004) byttes 2005 ut mot 
medlemskalendern men som jag nämner tidigare så finns det ingen vetskap om hur många som 
får kalendern, det är inte ens säkert att alla nya studenter får den då de endast delas ut till de 
som deltar på Nollningen. Vilket det idag inte finns någon garanti för att alla nya studenter deltar 
under. 

5.3 Strategiskt arbete 
Det finns ingen konkret kommunikationsplan för vad som ska göras på Kåren, bara en massa 
tankar och idéer. Det som arbetats lite med är att knyta programföreningar till Kåren och 
upprätta avtal med dem. Men de fungerar lite olika, SKOLK som är lärarnas programförening har 
kommit jätte långt, de sköter till exempel vissa studentärenden själva och rapporterar dem sedan 
till mig, säger viceordförande. Som det står i kapitel 2.3 så finns det ingen målsättning för Kåren i 
deras styrdokument vilket jag då frågade om vid intervjun ”Vad har Kåren för målsättning?” 
Ordförande svarade då, ”Det finns ingen målsättning för Kåren i styrdokumenten heller ingen 
definition vad Kåren är, men i kalendern 09/10 står vision och mission för verksamhetsåret. 
Verksamhetsplanen är det enda konkreta men den ändras från år till år. Det är ett av problemen 
då det är en organisation som omsätter så mycket människor”. 
  
Informationsmöten är inte lika aktivt idag det görs endast vid höstterminens start för nya 
studenter i samband med att Högskolan presenterar sig så har Kåren en punkt. I år visades 
introduktions film om Kårens organisation och vad vi arbetar med, annars är det bara vid 
efterfrågan som inte sker speciellt ofta, säger Kårordförande.  
 

Vet du vad du får i ditt 
medlemskap?

Ja

Nej

Kommer du fortsätta vara medlem?

Ja

Nej

Kanske
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Den modell som Kåren däremot skulle behöva använda sig av i sitt fortsatta arbete är den så 
kallade asymmetriska tvåvägsmodellen som är en strategisk modell och i praktiken innebär att 
sändaren intresserar sig mer för återkoppling än i de tidigare modellerna. I tvåvägs - 
asymmetriska modellen är enkät och attitydundersökningar är vanliga. Modellen tillämpas i 
riktade informationskampanjer (Falkheimer & Heide, 2007:72f). Den relation som Kåren 
förmodligen kommer ha till sin kommande målgrupp liknar en asymmetrisk relation. Vilket 
innebär att det ligger hos sändaren att nå till målgruppen med den information som önskas 
spridas. Det är även viktigt att veta vart målgruppens position i kommunikationsprocessen är. I 
detta fall ska det endast koncentreras på de som kommer vara Kårens medlemmar i framtiden, 
vilket då innebär att de tillhör slutmålgruppen med andra ord de som faktiskt ska fortsätta vara 
medlemmar. Som Falkheimer och Heide säger så är den mest lyckade kommunikationen den som 
sker person till person. Vilket också är den kommunikation som presidiet nämner att de har 
minst tid för och därigenom blir ganska problematisk att genomföra eller är det så att det kan 
prioriteras föra andra saker då det ändå är så pass viktiga för omställningsarbetet. 
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6. Åtgärdsförslag 
Nedan kommer jag att presentera en rad åtgärdsförslag vilka jag anser vara relevanta för Kåren i 
och med deras omställningsarbete. Förslagen kommer ha stöd i de resultat som analysen av det 
insamlade materialet gett. Palm (2006) skriver så är det viktigt att samordna 
kommunikationsåtgärder för att nå så maximal effekt som möjligt, men det är i inte meningen att 
alla budskap ska gå ut i alla kanaler, utan den ena åtgärden ska främja den andra(Palm, 2006: 
148). 

6.1 Kommunikationsplan 
Det enda åtgärdsförslag som var rekommenderat redan i uppsatsen 2004 och som jag kommer 
föreslå är att göra en kommunikationspolicy i stället för den befintliga informationspolicyn. När 
jag jämför informationspolicy från 2004 och den som finns i dag är till och med den som finns 
idag så ger den som finns idag mindre information om hur kommunikationen bör ske än den som 
var då. Vilket känns som ganska motstridigt då man oftast arbetar för att förtydliga och förbättra 
dokumenten. I kommunikationspolicyn bör även internetstrategin ingå som en del i den. Att ha 
en tydlig kommunikationspolicy eller kommunikationsplan tror jag är viktigare än någonsin för 
Kåren nu när avskaffandet kommer.  

6.2 Hemsida 
Visserligen visade det sig i enkätundersökning att medlemmarna inte besökte hemsidan allt för 
ofta, men det handlar snarare om att marknadsföra och förbättra sidan än att förkasta den bara 
för att medlemmarna inte besöker den i dagsläge. Enligt Philips & Young(2009) så är hemsidan en 
organisations ansikte utåt och därför borde den verkligen arbetas igenom, både så det blir lättare 
att hitta vad man söker på sidan och att se till att sålla bort gammalt, onödigt och överflödigt 
material. Som hjälp rekommenderar jag att använd just Phillip & Youngs (2009) checklista som 
beskrivs i kapitel 3.3. 

6.3 Sociala medier 
Sociala medier är det nya kommunikationssättet och det blir större för varje dag. Det borde trots 
hittills misslyckade försök kunna fungera för Kåren. Problemet tror jag dock ligger i att det inte är 
så väl genomarbetat, därför är det vikigt att göra en internetstrategi först och främst så att alla 
parter är medvetna om hur de ska användas och till vad. Det kan även vara en fördel att det finns 
en ansvarig person för detta, kanske kan det vara presidiet som i dag är de som ansvariga för 
informationsspridning. Men det bästa var om det fanns en person som ansvarar för all 
kommunikation, antingen om det kan läggas på en ideellt engagerad person eller kanske är det 
värt att satsa pengar på att ha en anställd kommunikatör som kan ha ansvar för hela 
organisationens kommunikation.  

6.4 Profilering 
Alla ovan förslag är viktiga och kanske en grund för att denna åtgärd ska kunna genomföras. Men 
det som Kåren behöver arbete med är profilering, stärka deras varumärke och arbete fram 
kärnvärden för att visa vad det är som vi kan och är bra på. Det handlar inte bara om att synas, 
utan att synas för bra saker.  Både Corporate Social Responsibility och Community relations är 
något som Kåren kan använda sig av i och med att skaffa samarbetspartners och därigenom 
synas i många andra sammanhang som kanske inte direkt är kopplade till studentlivet. Att även 
vara en organisation som visar sin good will i samhället kan leda till sponsorer och annan 
ekonomisk hjälp. 
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6.5 Kampanj 
Efter att Kåren har kartlagt sin målgrupp och kommit fram till vilka mål de har och vilka strategier 
de ska använda sig av. Och när arbetet med kommunikation och ovanstående förslag är 
påbörjade så kan de använda sig av en kampanj eller ett stort event som start på bombmatta 
strategin. För det är en sådan stor ändring som behövs till att börja men som senare kan övergå 
till en organisk tillväxt strategi med mer långsiktiga mål. Det är lite svårt att kunna ge en exakt 
tidsaxel för när kampanjen ska ske, men förslagsvis ska det ske till våren närmare sommaren då 
det handlar om att kunna fånga upp de studenter som kommer fortsätta studera vid Högskolan 
till hösten.  
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7. Slutdiskussion 
Kåren verkar vara mycket väl medvetna om sin situation och det verkar också som de arbetar på 
många sätt och håll för att förbereda sig för den förändring som kommer. Ett problem tror jag 
ligger i att det inte finns några kommunikationsstrategier eller gemensamma planer över 
tillvägagångssättet. Som Kårordförande själv säger så ”spyr” de ut information. Det som behöver 
göras är att strukturera upp det arbete de har framför sig och mer eller mindra ta en sak i taget 
för att inte de ska bli gjort lite av varje och sluta med ett halvdant resultat. 

Det har visat sig att den mesta informationen finns på flera ställen att få tag på. Det problem som 
kvarstår är dock att medlemmarna inte är medvetna om det och när det väl ger sig på att försöka 
ta reda på den information de vill ha är det svårt att hitta vart den finns. Och antingen ger man 
upp eller förhoppningsvis frågar någon som vet om man vill säga vet vem man ska fråga eller 
känner någon som vet. 

Den grupp som då och nu är insatta och förmodligen inte finner de svårt att få reda på den 
information som önskas är de kårengagerade. Det är också den grupp som Kåren måste använda 
sig av för att uppnå en högre personlig kontakt. För det är rent ut sagt omöjligt för de som 
arbetar som presidie att kunna vara den personliga kontakten till alla studenter på Högskolan. 
Vad som däremot kan göras av presidie, kårstyrelsen och kanske till och med de engagerade i 
kårorganen är att försöka synas mer. Det kanske inte är helt dumt att införa informationsmöten 
igen, i alla fall som en satsning under vårterminen för att kunna behålla medlemmar och då får 
det vara prioritet trots att det är tidskrävande. 

I och med mitt eget engagemang så vet jag att vissa satsningar till att synas och bjuda in 
medlemmarna till olika event har gjorts, men det har brustit någonstans på vägen. Och jag skulle 
vilja säga att det är kommunikationen som har varit den bidragande faktor, delvis har det varit 
information som kommit ut sent men det förmodligen även så att det är svårt att sålla i den 
information som ges. Det kanske är så att vissa kommunikationskanaler får begränsas till vissa 
delar eller områden av organisationens verksamhet. 

En annan viktigt aspekt är att det råder samma ”goda” anda över organisationen. Både hos de 
anställda som möter studenterna i medlemsservice och hos de ideellt engagerade som möter 
andra studenter, exempelvis de ideella studenter som arbetar på kårpuben på onsdagar och 
fredagar. Balansgången mellan att ha en gemensam ”vi” anda för hela organisationen och att det 
ska bli en vi och dem anda är dock hårfin. Som det ser ut idag är nog generella uppfattningen vi 
och dem, de är studenterna och sen är det "kårenfolket". Och denna stämpel är inte lätt att 
tvätta bort. Men det är verkligen något som måste försöka göras, meningen behöver inte vara att 
bara de som är engagerade ska känna tillhörighet till denna anda utan den ska även råda 
generellt över studenterna även om man inte vill vara den personen som arbetar på 
onsdagspubarna utan nöjer sig med att gå dit någon gång ibland och roa sig. 

7.1 Fortsatt forskning 
Syftet med uppsatsen var att titta på Kårens strategiska arbete, vilka kommunikationskanaler 
använder de sig av och framför allt kommer informationen fram till medlemmarna. Om det inte 
berott på tidsbristen kunde denna studie varit mycket mer djupgående. Nedan kommer det 
förslag på forskning som kunde gjorts om inte tidsaspekten funnits. 

Det hade varit intressant att mer djupgående kunnat titta på de kommunikationskanaler Kåren 
använder sig av och göra en analys av om de använder sig av dem på rätt sätt. En annan aspekt 
med kommunikationskanalerna är att titta på vad det är för typ av information som sänd, det vill 
säga själva budskapet. För att ta reda på det kan textanalys användas. Om budskapen som sänds 
uppfattas på fel sätt av mottagaren gör det ingen nytta att sända den. 
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Det hade varit intressant att använda sig av fokusgrupper där deltagarna både var de som är 
kåraktiva och de medlemmar som inte alls vet vad Kåren arbetar med. Och göra en studie där det 
undersöks vad det är för skillnad på dem eller vad är det som får de som idag är aktiva att 
engagera sig från början.  

En annan studie kan vara att förhålla sig till de mer organisatoriska och göra en studie över 
Kårens uppbyggnad. Kanske finns det en bättre strukturelluppbyggnad för att driva en sådan typ 
av organisation. Och speciellt när kårobligatoriets avskaffande väl sker så kanske det är så att 
Kåren måste ha en annan organisatoriskuppbyggnad för att kunna överleva. Hur kommer den då 
att se ut? 
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1. Allmänna stadganden 

1.1 Definition 
Halmstad Studentkår, i dessa stadgar kallad Kåren, är en demokratisk, partipolitiskt och 
religiöst obunden, sammanslutning av studenter vid Högskolan i Halmstad, i dessa stadgar 
kallad HH.  

1.2 Ändamål 
Kåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier, utbildning och forskning, 
representera medlemmarna i samarbete med andra organisationer samt handlägga övriga 
frågor av gemensamt intresse.  

Det åligger Kåren att utse studentrepresentanter i: 
1. styrelsen för HH. 
2. andra styrelser, nämnder, råd, och arbetsgrupper, permanenta och tillfälliga, inom HH 

och i Halmstad med omnejd.  

Kåren skall verka för att: 
1. bevaka utveckla och förbättra grundutbildningen vid HH. 
2. bevaka, utveckla och förbättra medlemmarnas studiesociala miljö vid HH och i 

Halmstad med omnejd. 
3. bevaka medlemmarnas intressen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

1.3 Högsta beslutsrätt 
Kårens högsta beslutanderätt utövas av medlemsmötet.  

1.4 Ekonomi 
Kårens verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar 1 juli till 30 juni.  

Kåren finansierar i första hand sin verksamhet med avkastning från egna affärsdrivande 
rörelser, därefter av direkta bidrag och donationer samt slutligen av medlemsavgifter.  

För beslut om överlåtelse eller förvärv av fast egendom, byggnad på ofri grund eller tomträtt 
fordras beslut av Medlemsmötet med bifall av tre fjärdedels (3/4) majoritet. 

1.4.1 Firmateckning 
Kårens firma tecknas av Kårordförande och Förvaltningschef var för sig. Förvaltningschef 
äger endast rätt att teckna firma för de delar av verksamheten för vilka denne är ansvarig. 

1.4.2 Medelsteckning 
Kårens medel tecknas av personal handhavande Kårens löpande ekonomi samt av övriga med 
fullmakt därtill. Fullmakt för övriga befattningshavare om teckningsrätt av Kårens medel 
utfärdas av Kårordförande efter beslut därom av Medlemsmötet eller Kårstyrelsen.  
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1.4.3 Attesträtt 
Fullmakt för befattningshavare om attesträtt utfärdas av Kårordförande efter beslut därom av 
Medlemsmötet eller Kårstyrelsen.  

1.5 Revision 
För varje verksamhetsår utser Medlemsmötet en (1) intern revisor samt en (1) extern 
auktoriserad revisor. Revisorer är ansvariga inför Medlemsmötet för sin verksamhet. 
Revisorers mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret. 
Revisor kan ej inneha annan förtroendepost, utom mandat inom HH , inom Kåren. Extern 
auktoriserad revisor får ej vara medlem i Kåren. 

1.5.1 Extern auktoriserad revisor 
Det åligger extern auktoriserad revisor att genomför fullvärdig revision samt föredra 
revisionsberättelsen och bokslut inför Medlemsmötets höstmöte. 

1.5.2 Intern revisor 
Det åligger intern revisor att: 

1. granska förvaltning av Kårens samtliga verksamheter och därvid tillse att 
förvaltningen överensstämmer med gällande styrdokument och fattade beslut. 

2. författa internrevisionsberättelse, innan tid löper ut för att tillhandahålla 
möteshandlingar till Höstmötet, med särskilt uttalande angående ansvarsfrihet 
beträffande förvaltningen av samtliga verksamheter och dess befattningshavare. 

3. föredra internrevisionsberättelsen inför Medlemsmötets höstmöte. 

1.5.3 Revisors rättigheter 
Revisorerna äger när helst de önskar ta del av Kårens räkenskaper, protokoll och dess övriga 
handlingar. Över vad som förekommit vid sådan granskning avges, när anledning därtill 
förekommer, i snarast möjlig rapport till Medlemsmötet.  

1.6 Ändring och tolkning av stadga 
Förslag till upphävande, ändring eller utvidgande av Kårens stadga skall inlämnas skriftligen 
till Kårstyrelsen senast tre (3) veckor före behandling i Medlemsmötet. Det åligger 
Kårstyrelsen att yttra sig över förslaget. 

1.6.1 Ändringsbeslut 
För stadgeändring fordras likalydande beslut av två på varandra följande Medlemsmöten samt 
bifall av tre fjärdedels (3/4) majoritet.   

Beslut om upphävande, ändring eller utvidgande av Kårens Stadga skall snarast framläggas 
för styrelsen för HH för fastställande. 

1.6.2 Redaktionella ändringar 
Det åligger Kårstyrelsen att göra redaktionella och språkliga förändringar i stadgan, vilka 
skall godkännas av intern revisor samt redovisas på nästföljande Medlemsmöte.  
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1.6.3 Förändrade förutsättningar 
Om förutsättningarna för Kårens verksamhet ändras genom ändringar i Förordning SFS 
1983:18 om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet må Medlemsmötet 
anpassa stadgarna efter dessa förutsättningar genom ett beslut med tre fjärdedels (3/4) 
majoritet. 

1.6.4 Tolkning 
Hur dessa stadgar eller allmänt givna bestämmelser skall tolkas avgörs av internrevisorn. 
Tolkningar skall protokollföras och omgående tillställas Medlemsmötet och Kårstyrelsen samt 
sammanställas i ett supplement till Kårens stadga.  

1.7 Besvär 
Beslut fattat av något av Kårens organ kan undanröjas av styrelsen för HH om det 
uppenbarligen strider mot Kårens styrdokument.  

För att ärendet skall prövas hos styrelsen för HH krävs att minst etthundra (100) av Kårens 
medlemmar så skriftligen begär samt att besvärsärendet är styrelsen för HH tillhanda senast 
tre (3) veckor efter det att beslutet tillkännagivits. 

1.8 Upplösning 
Vid upplösning skall Kårens tillgångar, efter samtliga skulders gäldande, tillfalla ny 
studentkår om sådan finnes, eller fonderas av HH i avvaktan på bildandet av en sådan.  

2. Medlemskap 
Medlem i Kåren skall den vara som bedriver högskolestudier och är inskriven vid kurs eller 
utbildningsprogram vid HH.  

2.1 Avgift 
Medlem är skyldig att erlägga, av Medlemsmötet, fastställda avgifter för varje termin. 
Avgiften erlägges under fastställda betalningsperioder. Har medlem ej erlagt avgifter under en 
(1) betalningsperiod skall Kåren kräva retroaktiv betalning samt påminnelseavgift därefter 
ytterligare åtgärder genom lag. Påminnelseavgiften beslutas av kårstyrelsen för respektive 
termin. 

2.2 Reducerad avgift 
Rätt till reducerad avgift äger medlem som: 

1. endast deltar i kurser som omfattar studier för sammanlagt högst tretton och ett halvt 
(13,5) högskolepoäng per termin. 

2. deltar i utbildning som i huvudsak anordnas på ort som varken är säte för HH eller 
Kåren. 

3. bedriver studier för forskarutbildning som motsvarar mindre än halvtidsstudier. 
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2.3 Utträde ur Kåren 
Medlems utträde sker i samband med att tiden för att betala medlemsavgift terminen efter det 
att studierna avslutats, har löpt ut. Kårstyrelsen får dock bevilja utträde vid annan tidpunkt 
om: 

1. medlem gör värnplikt. 
2. andra synnerliga skäl föreligger.  

2.4 Rättigheter 
Medlem äger: 

1. om myndig, valbarhet till förtroendeuppdrag inom Kåren. 
2.  rätt att nominera kandidater till förtroendeposter inom Kåren. Förslagsställaren skall 

därvid ha inhämtat kandidatens samtycke. 
3. rätt att få enkel fråga, interpellation eller motion behandlad av Medlemsmötet. 
4. närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid Medlemsmötet. 
5. rösträtt vid Medlemsmötet då denna registrerat sig till Medlemsmötet senast tre (3) 

arbetsdagar före Medlemsmötet. 
6. rätt att begära justering av Medlemsmötets röstlängd. 
7. rätt till övriga tjänster och förmåner som Kåren erbjuder 
8. rätt att nyttja samarbeten genom medlemskapet.  

2.5 Stödmedlemskap/Hedersmedlem 
Stödmedlemskap och Hedersmedlemskap berättigar endast till nedanstående av Kårens 
förmåner: 

1. rätt att ta del av Kårens offentliga protokoll och handlingar.  
2. prenumeration på Kårens tidning. 
3. tillträde till Kårens arrangemang, om erlagd avgift. 

2.5.1 Stödmedlemskap 
Stödmedlemskap beviljas till den som: 

1. tidigare studerat vid HH. 
2. vill stödja kårens verksamhet. 
3. erlagt faställd avgift. 

2.5.2 Hedersmedlem 
Valbar till hedersmedlem är den som har gjort betydande insatser för Kåren, HH, vetenskaplig 
bildning eller halländskt samhälle, näringsliv, natur och kultur. Hedersmedlem utses av 
Medlemsmötet med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet. Hedersmedlem är ej skyldig att 
erlägga medlemsavgifter. 



5 (8)  

3. Organisation 
Kårens organisation består av flera verksamheter vilka bedrivs av Kårens organ, 
befattningshavare samt Kårens ägda bolag.   

3.1 Styrdokument 
Kårens styrdokument är: 

1. Stadga 
2. Reglemente 
3. Policydokument 
4. Budget 
5. Studentpolitiska programmet  

Sveriges Rikes Lag och förordningar är överordnade organisationens egna styrdokument.  

3.2 Offentlighet 
Kårens handlingar skall på begäran göras tillgängliga för samtliga medlemmar i Kåren, samt 
av Kåren anställd personal. Andra får, till självkostnadspris, ta del av Kårens handlingar.  

Undantagna från offentlighet, är handlingar som är belagda med sekretess enligt lag eller 
avtal. Kårstyrelsen äger även rätt att i vissa fall för bestämd tid sekretessbelägga handlingar av 
affärsmässiga eller motsvarande skäl.   

3.3 Mötesordning 
Kårorganens arbete leds, stöds och administreras av en ordförande eller motsvarande. 

3.3.1 Beslutsfattande 
Kårens olika styrelser är beslutföra då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor, om ej annat föreskrivs. Varje ledamot äger en 
(1) röst. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordförande biträder(på Medlemsmötet är det 
Kårstyrelsens yrkande). Vid personval sker ny omröstning därefter har den av Valberedningen 
förordade företräde, om personvalet ej beretts skiljer lotten. 

3.3.2 Utlysning av sammanträden 
Styrelsen/Mötet skall vid varje sammanträde fastställa huruvida sammanträde är stadgeenligt 
utlyst samt bland sig, enligt Kårens Reglemente. 

3.3.3 Justeringsperson 
Vid sammanträden skall justeringsperson/-er tillika rösträknare utses. 

3.3.4 Protokoll 
Vid sammanträden skall beslutsprotokoll föras. Protokoll skall snarast färdigställas och i 
justerat skick, senast två (2) veckor efter sammanträdet, finnas tillgängligt. 
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3.3.5 Delegering 
Styrelse kan delegera rätten att, i visst ärende eller grupp av ärenden, fatta beslut å styrelsens 
vägnar. 

3.3.6 Jäv 
Den som anser sig vara jävig är skyldig anmäla detta vid väckning av ärende. Fråga om jäv 
kan väckas av annan ledamot i den handläggande eller beslutande församlingen.  

I Kårens organ får jävig person deltaga i föredragande men ej deltaga i handläggning eller 
beslut av ärende.  

3.4 Befattningshavare 
Kårens befattningshavare utgörs av förtroendevalda och personal.  

3.4.1 Förtroendevalda 
Mandatperioder för förtroendevalda sammanfaller, om ej annat beslutats, med 
verksamhetsåret  

Arvoden till förtroendevalda fastställes av Kårstyrelsen inom ramen för budgeten. 

3.4.2 Personal 
Förvaltningschef anställs och entledigas av Kårstyrelsen. Förvaltningschef är ansvarig inför 
Kårstyrelsen.  

Personal anställs och entledigas av Förvaltningschef, enligt Kårens styrdokument och 
särskilda anställningsavtal. Personal är ansvarig inför Förvaltningschef.  

Personalens löne- och anställningsvillkor regleras i enlighet med arbetsmarknadens 
organisationer. 

3.4.3 Rättigheter 
Befattningshavare äger: 
1. närvaro- och yttranderätt samt rätt att få enkel fråga behandlad på Medlemsmötet. 
2. rätt till övriga tjänster och förmåner som Kåren erbjuder.  

3.5 Medlemsmötet 
Medlemsmötet handhar, såsom högsta beslutande organ, Kårens angelägenheter på sätt som i 
dessa stadgar föreskrivs.   

Ordinarie Medlemsmöte ska hållas tre (3) gånger per verksamhetsår. Ett (1) på hösten och två 
(2) på våren. Se bilaga 1: Punkter att behandla för respektive medlemsmöte.  

3.5.1 Åligganden 
Det åligger Medlemsmötet att:  
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1. fastställa övergripande riktlinjer för Kårens verksamhet. 
2. fastställa den ekonomiska ramen för Kårens verksamhet. 
3. fastställa Kårens åsikter. 
4. förrätta erforderliga val.  
5. granska verksamheten i Kårstyrelsen, Kårorganen och övriga arbetsgrupper. 
6. pröva fråga om ansvarsfrihet för Kårstyrelsen och övriga av Medlemsmötet 

förtroendevalda. 
7. behandla propositioner, motioner, interpellationer och enkla frågor. 
8. i övrigt utöva de befogenheter som ges i denna stadga. 

3.5.2 Beslutförhet 
Medlemsmötet har rätt att fatta beslut då minst femtio (50) röstberättigade medlemmar är 
närvarande vid sammanträdet 

3.5.3 Mötespresidium 
Talman skall som mötesordförande opartiskt leda medlemsmötena i överenskommelse med 
denna stadga. Talman kan ej vara medlem.    

Sekreterare ansvarar för färdigställande av Medlemsmötets protokoll. Sekreterare kan ej vara 
medlem. 

3.5.4 Sammanträden 
Medlemsmötet sammanträder efter kallelse av Kårstyrelsen, enligt Kårens Reglemente. 

3.5.5 Extra sammanträden 
Extra Medlemsmöte skall utlysas om någon av nedanstående så kräver: 

1. minst femtio (50) medlemmar. 
2. Kårstyrelsen 
3. Intern revisor 
4. Extern revisor  

Begäran om extra Medlemsmöte skall göras skriftligen och tillställas Kårstyrelsen.  

Vid extra Medlemsmöte får endast sådant ärende behandlas för vilket sammanträdet utlysts.  

3.6 Valberedning 
Valberedningen består av minst en (1) representant från respektive sektion och utses av 
Medlemsmötet. 
Vid första sammanträdet utser valberedningen inom sig en ordförande.  

3.6.1 Mandatperiod 
Valberedningens mandatperiod varar i tretton (13) månader, från den första januari. 

3.6.2  Åligganden 
Det åligger Valberedningen att: 

1. förrätta val till HH s respektive Kårens förtroendeposter 
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2. till val av förtroendevalda och vid fyllnadsval, lämna fullständigt namnförslag för 
posterna till Kårstyrelsen, i sådan tid att förslaget kan göras tillgängligt senast en (1) 
vecka före respektive Medlemsmöte. 

3. att föra protokoll över valförrättningen och redovisa detta för Medlemsmötet. 
4. föreslå kommande mandatperiods valberedning. 

3.6.3 Tystnadsplikt 
Ledamot har att beakta tystnadsplikt om Valberedningens arbete med inkomna nomineringar.  

3.6.4 Besvär 
Medlem som vill göra gällande att valet inte har ägt rum stadgeenligt kan senast en (1) vecka 
efter offentliggörande av valresultat anföra besvär till Valberedningen. Vid behandling av 
Valberedningens protokoll skall Kårstyrelsen sålunda beakta anförda besvär. Finner 
Kårstyrelsen att det har förekommit fel, som kan antagas ha inverkat på valets utgång, har 
Kårstyrelsen rätt att ogiltigförklara valet och utlysa nyval.  

3.7 Kårstyrelsen 
Kårstyrelsen handhar, i överensstämmelse med, av Medlemsmöte fastställda styrdokument 
och av Medlemsmöte fattade beslut, den omedelbara ledningen av Kårens verksamhet.  

Kårstyrelsen är mellan Medlemsmötena Kårens högsta beslutande organ. Kårstyrelsen är 
ansvarig inför Medlemsmötet.  

Vid första sammanträdet utser Kårstyrelsen inom sig en förste kårstyrelseledamot.  

Kårstyrelsens arbete och sammanträden leds av Kårordförande som även är sammankallande. 
förbereda de ärenden som skall behandlas i Kårstyrelsen och som icke skall beredas av annat 
arbetsorgan.  

Extra styrelsesammanträde utlyses, då minst två (2) styrelseledamöter eller en (1) revisor så 
begär.  

3.7.1 Sammansättning 
Kårstyrelsen består av Presidiet samt övriga ledamöter. Kårstyrelsen skall bestå av lägst nio 
(9) och högst tretton (13) ledamöter.  

1. Kårordförande  
2. Vice Kårordförande 
3. En (1) kårorgansordförande för respektive sex (6) kårorgan 
4. En (1) till fem (5) ledamöter 

3.7.2 Åligganden 
Det åligger Kårstyrelsen att: 

1. verkställa av Medlemsmötet fattade beslut. 
2. väcka de förslag den finner påkallade inför Medlemsmötet. 
3. avgiva yttrande över till Medlemsmötet inlämnade motioner. 
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4. upprätta föredragningslista och bereda samt sammanställa möteshandlingar för 
Medlemsmötena 

5. inför Medlemsmötet bära ansvaret för Kårens ekonomi. 
6. vid behov fastställa arbetsinstruktioner och avgiva riktlinjer för Kårens 

Förvaltningschef. 
7. utfärda instruktioner för Kårorganen och övriga arbetsgrupper 
8. intill nästkommande Medlemsmöte utse ersättare för vakanser inför fyllnadsval, dock 

ej revisor. 
9. följa de ansvarsområden som enligt lag föreligger för styrelser i motsvarande 

verksamheter.   

3.7.3 Rättigheter 
Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid Kårstyrelsesammanträde tillkommer 
Kårstyrelsens ledamöter. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillkommer 
personalrepresentant, ordförande i övriga arbetsgrupper, revisorer samt den som Kårstyrelsen 
med sig inbjuder för viss fråga eller helt sammanträde.  

3.7.4 Presidiet 
Presidiet har som uppgift att i samråd med Kårstyrelsen utöva ledning av Kåren. 
Presidiet är ansvarigt inför Kårstyrelsen. Presidiet utgörs av Kårordförande och Vice 
kårordförande. 
Vid förfall för Kårordförande träder Vice kårordförande i dennes ställe. Vid förfall av 
samtliga i Presidiet utövas Kårordförandes befogenheter av förste kårstyrelseledamot.   

Det åligger Presidiet att:  

1. övervaka verkställande av Kårstyrelsens beslut. 
2. övervaka verksamheten inom Kårorganen och övriga arbetsgrupper. 
3. i ärenden som ej tål uppskov utöva Kårstyrelsens befogenheter. Sådana beslut skall 

nedtecknas och i efterhand stadfästas av Kårstyrelsen.  

3.8 Kårorgan 
För drift och ledning av särskilda verksamheter inom Kåren som är i medlemmarnas intresse 
finns Kårorgan. Kårorganen förtecknas i Kårens Reglemente.  

Kårorganen är, om ej annat föreskrivs, ansvariga inför Kårstyrelsen. Kårorgansordföranden 
eller motsvarande är dess huvudansvariga  

3.8.1 Inrättande och upplösande 
Medlemsmötet inrättar och upplöser Kårorganen. Beslut om att inrätta eller upplösa ett 
Kårorgan skall tas av Medlemsmötet med tre fjärdedels (3/4) majoritet.   

3.9 Utskott 
Kårstyrelsen samt Medlemsmötet äger rätt att inrätta utskott för behandling av vissa frågor. 
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Mandatperiod för utskott sammanfaller med verksamhetsår eller projektets längd.   

Utskotten är ansvariga inför Kårstyrelsen respektive Medlemsmötet för sin verksamhet. 
Utskottsordföranden är dess huvudansvariga.  

Utskotten föreskrivs vidare i av Kårstyrelsen respektive Medlemsmötet utfärdade 
arbetsinstruktioner.  

3.10 Reglemente och arbetsinstruktioner 
För att reglementsändring skall gälla fordras att beslutet fattas med två tredjedels (2/3) 
majoritet av Medlemsmötet.  

Arbetsinstruktioner fastställs av Kårstyrelsen för de av Kårens organ och befattningshavare 
som ansvarar för sin verksamhet inför Kårstyrelsen.   

Arbetsinstruktioner fastställs av Medlemsmötet för de av Kårens organ och befattningshavare 
som ansvarar för sin verksamhet inför Medlemsmötet.  

4. Föreningar 

4.1 Kårföreningar och Utbildningsföreningar 
En förening som är fristående, men önskar vara Kåren närstående då dess verksamhet är av 
intresse för Kårens medlemmar, kan ansöka om att bli en kårförening eller 
utbildningsförening (program- eller ämnesförening). Föreningen har en från Kåren fristående 
stadga, ledning och ekonomi.  

Kårens Medlemsmöte beviljar efter ansökan föreningen rätten att bli en kårförening eller 
utbildningsförening och fastställer även det avtal som upprättas mellan Kåren och föreningen.  

Avtalet skall innehålla en beskrivning av föreningens huvudsakliga verksamhet och syfte, 
vilka förmåner föreningen har att åtnjuta från Kåren samt hur dessa förmåner får användas.  

En kårförening och  utbildningsförening har rätt att använda Kårens namn och logotyp enligt 
det avtal som upprättas mellan Kåren och föreningen.     

Båda parter äger rätt att häva kårföreningsskapet. Efter hävande av avtal har ingen part någon 
skyldighet eller rättighet mot den andra.  

4.2 Övriga föreningar 
Från Kårens fristående studentföreningar verksamma vid HH, såsom partipolitiska, religiösa 
eller andra sammanslutningar, äger utnyttja följande av Kårens tjänster:  

i de av Kårens medier reglerade i Kårens Reglemente, medverka med namn på 
förening, kontaktperson samt telefonnummer. 
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i de av Kårens medier reglerade i Kårens Reglemente, informera om arrangemang som 
bidrar till främjande och/eller utveckling av Kårens medlemmars utbildnings- eller 
studiesociala situation.  

För att komma i åtnjutande av rättigheter enligt detta kapitel, skall förening i fråga vila på en 
demokratisk grund och ej visa missaktning mot enskilda individer eller grupper. Vidare skall 
föreningen på ett eller annat sätt bidra till främjande och/eller utveckling av Kårens 
medlemmars utbildnings- eller studiesociala situation.  

Beslut om åtnjutande av rättigheter enligt detta kapitel, fattas för varje enskilt tillfälle av 
Kårstyrelsen.            



 

Reglemente för 

Halmstad Studentkår 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen på Medlemsmötet 2009-xx-xx



1. Allmänt 
Halmstad Studentkår, förkortas i detta reglemente Kåren. Högskolan i Halmstad förkortas i 

detta reglemente HH. 

   

Kårens Reglemente har till ändamål att: 

 

 beskriva arbetsordningar inom Kårens olika organ. 

 beskriva de mer verksamhetsbetonade åligganden Kårens olika organ och 

förtroendevalda har. 

 i övrigt konkretisera vissa av Kårens stadga givna åligganden. 

 

2. Sammanträdesordning 
Bestämmelserna i detta kapitel avser Medlemsmötes förhandlingsordning. Då ej annat 

framgår av Kårens styrdokument, skall bestämmelserna i detta kapitel i tillämpliga delar gälla 

Kårens samtliga organ. 

 

Kårstyrelsen kallar till Medlemsmöte  

Kallelse skall utlysas till  Kårens medlemmar och göras tillgänglig  senast fyra (4) veckor före 

Medlemsmötet. Fullständiga handlingar skall vara tillgängliga senast en (1) vecka före 

sammanträde. Proposition avges av Kårstyrelsen. 

Medlemsmötets ärenden skall beredas av Kårstyrelsen eller Valberedningen. 

 

Arbetsordning 

Yrkanden, reservationer och protokollsanteckningar skall framställas skriftligen innan mötets 

avslutande. 

 

Motioner 

Rätten att lämna motioner regleras i Kårens Stadga. Motion som skriftligen inkommit till 

Kårens Presidium skall upptagas på Medlemsmötets föredragningslista för det första mötet 

efter det att tre (3) veckor har förflutit sedan skrivelsen inkommit. 

 

Interpellation 

Interpellation rörande Kårens verksamhet ställs till Kårstyrelsen, svar avges vid nästa 

Medlemsmöte. Svaret skall på begäran av interpellanten avges skriftligen. 

 

Den som önskar ställa enkel fråga på Medlemsmötet skall anmäla detta som övrig fråga innan 

föredragningslistan är fastställd. 

 

Misstroendevotum 

Den som mot någon av Medlemsmötet vald person önskar ställa misstroendevotum skall till 

Kårstyrelsen skriftligen senast tre (3) veckor innan Medlemsmötet inlämna densamma. Över 

misstroendevotum skall Kårstyrelsen beredas tillfälle att avge yttrande till Medlemsmötet. 

 

För beslut om misstroendevotum mot någon av Medlemsmötet vald person krävs tvåtredjedels 

(2/3) majoritet av närvarande och i röstlängden upptagna medlemmar. 



Ändring av dagordningen 

Annat ärende än fyllnadsval och ordningsfråga får ej bli föremål för beslut i sak utan att vara 

upptaget på Medlemsmötets föredragningslista om inte tvåtredjedels (2/3) majoritet 

närvarande och i röstlängden upptagna medlemmar är enade därom. 

 

Sammanträdesdiciplin 

Finner Talman att någon talare missbrukar sin yttranderätt äger Talman rätt att frånta denne 

ordet. Uppstår oordning äger Talman rätt att ajournera mötet. 

 

Replik 

Talman har rätt att medge den som blivit apostroferad i visst anförande replik. Replik skall 

begäras i omedelbar anslutning till det aktuella anförandet. 

 

Ordningsfråga 

Yrkande på ajournering av sammanträde, bordläggning, remiss, streck i debatten eller annan 

ordningsfråga bryter sakdebatt och skall avgöras innan sakdebatt återupptas. 

 

Ajounering 

Vid ajournering äger Talman rätt att bestämma för hur lång tid sammanträdet skall ajourneras. 

 

Bordläggning 

Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslista till nästa sammanträde om inte annat 

beslutas 

 

Remiss 

För remitterad fråga skall tidsplan för remissförfarande biläggas beslutet. 

 

Streck i debatten 

Beslut om streck i debatten kräver två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande och i 

röstlängden upptagna ledamöter. Vid beslut om streck i debatten skall Talman lämna tillfälle 

åt dem som så önskar att framlägga yrkande, uppläsa dessa samt bereda dem som så önskar 

tillfälle att begära ordet. Därefter anmäls att streck satts. Sedan detta skett kan nya yrkanden ej 

framställas och nya talare ej erhålla ordet i aktuell fråga. Replik kan beviljas sedan streck 

satts. 

Röstning 

Vid röstning får fullmakt ej avges.  

 

Acklamation 

Oavsett vad som nedan regleras om voteringar kan beslut fattas med acklamation om ingen 

röstberättigad invänder. 

 

Votering 

Votering är öppen. Om så begärs skall vid öppen votering föras röstprotokoll. 

Votering skall vara sluten om någon begär samt vid personval med fler än en kandidat per 

plats. Begäran om röstprotokoll går före begäran om sluten votering då fråga ej gäller 

personval. 

 



Röstsedel 

Om röstsedel upptar färre namn än vad som skall väljas må detta ej föranleda kassering. 

Upptar röstsedel fler namn än vad som skall väljas är den ogiltig. I de fall då röstsedel 

innehåller ett (1) namn som inte kan identifieras som någon av kandidaterna uppfattas namnet 

som obefintligt. 

 

Val av presidie 

Valförfarandet inleds på medlemsmötet och pågår i två(2) arbetsdagar på Medlemsservice 

under ordinarie öppettider.  

 

Valberedningen ansvarar för valurnan som skall låsas in när receptionen är stängd. 

 

Efter dessa två (2) arbetsdagar skall valberedningen samt justeringspersonerna som valts på 

medlemsmötet räkna rösterna. 

 

Reservation och protokollsanteckning 

Medlem som ej instämt i beslut vid vilket denne varit närvarande äger rätt att få sin 

reservation eller protokollsanteckning förd till protokollet. Det skall anmälas i omedelbar 

anslutning till beslutet i det aktuella ärendet. Reservation och Protokollsanteckning skall vara 

skriftlig och inkomma innan sammanträdets avslutande. 

 

Det åligger mötesordförande att före övergång till nästa ärende kungöra namn på samtliga 

reservanter/protokollsantecknare. När skriftlig reservation/protokollsanteckning inkommit, 

om så begärs, skall den läsas upp.  

 

Person som reserverat sig mot ett beslut, har inget ansvar för detta beslut. 

 

3. Insignia 
Färger 

Kårens färger är orange (PMS: 145) och svart. 

 

Logotyp 

 
 

”Kåren” i typsnittet Frutiker 75 Black. Texten är orange (PMS: 145) och svart. 

 

Användandet av Kårens logotyp samt variationer av denna regleras i Kårens policydokument. 

 

Kårband 

Medlemmar i Kåren och alumni dito äger rätt att till civil högtidsdräkt bära kårens band. Mått 

och sömnadsbeskrivning skall finnas tillgänglig på Medlemsservice. 

 

Mössa 

Medlemmar i Kåren studerande på ingenjörsutbildning vid HH och alumni dito äger rätt att 

bära vit/blå teknologmössa med gult band. Övriga medlemmar i Kåren äger rätt att bära 

studentmössa. 



 

4. Informationsmedier 
Allmänt 

Kårens informationskanaler skall användas för kommunikation med medlemmarna. Det finns 

även bestämmelser om vilka kanaler som skall används vid speciella tillfällen såsom 

nomineringar och val. 

 

Kårens officiella informationskanaler: 

 Kårens anslagstavlor 

 Hemsidan www.karen.hh.se 

 Kårtidningen Motvinden 

 Kårbladet Nyhetstorkan 

 Informations-TV i Kårhuset 

 

Förutom de officiella kanalerna kan i tillägg även inofficiella informationskanaler såsom e-

post-distributionslistor användas. 

 

Nomineringsanmodningar 

Nomineringsanmodningar skall kungöras genom officiella informationskanaler. 

 

Offentliggörande av nominerade  

Offentliggörande av nominerade kandidater skall ske, minst, genom följande medier: 

Kårens anslagstavlor 

Hemsidan www.karen.hh.se 

 

Motförslag 

Motförslag till Valberedningens förslag skall anslås på hemsidan www.karen.hh.se. 

 

Valresultat 

Valresultat till förtroendeposter anslås i följande medier:  

Kårens anslagstavlor 

Hemsidan www.karen.hh.se 

Kårtidningen Motvinden 

 

Protokoll 

Protokoll från Medlemsmöte, Kårstyrelsens sammanträden och kårorganens styrelsemöten 

skall anslås på hemsidan www.karen.hh.se och finnas tillgängligt på Medlemsservice. 

 

5. Valberedning 
Bestämmelserna i detta kapitel avser val till förtroendeposter. Då ej annat framgår av Kårens 

styrdokument, skall bestämmelserna även användas vid fyllnadsval. 

 

Förteckning över poster för mandat inom HH skall av valberedningen inhämtas ifrån HHs 

förvaltningskansli.  

 

Förtroendevalda poster inom Kåren: 

 Ordförande: En (1). 



 Vice Ordförande: En (1). 

 Kårstyrelsen: Fem (5) ordinarieledamöter samt sex (6) ledamöter tillika 

kårorgansordförande. 

 Internrevisor: En (1). 

 Övriga personer valda till kårorgansstyrelser* 

 

* Övriga poster till kårorgansstyrelser nomineras av valberedning för respektive kårorgan (se 

punkt 7. Kårorgan.) 

 

Valberedningen nominerar mötesordförande samt mötessekreterare  inför varje medlemsmöte. 

 

Valberedningen skall senast en (1) månad före sista nomineringsdatum sända ut 

anmodan att nominera. Anmodan skall avse de poster för vilka val skall äga rum och som 

skall beredas av Valberedningen. Anmodan skall göras tillgänglig för Kårens medlemmar 

samt anslås i Kårens medier. 

  

Vid fyllnadsval åligger det Valberedningen i samråd med Kårstyrelsen att reglera 

nomineringstid för anmodan att nominera. 

 

Nominering till förtroendevalda skall vara Valberedningen tillhanda senast två (2) veckor 

innan Medlemsmötet. 

 

Nominering måste åtföljas av en egenhändigt författad skriftlig ansökan till följande 

förtroendeposter: 

 

 Kårens Ordförande 

 Kårens Vice Ordförande 

 Kårstyrelseledamot 

 Studentrepresentant i Högskolestyrelsen 

 Studentrepresentant i Utbildningsnämnden. 

 

Ändring av nomineringsstopp 

Om Valberedningen så önskar, får den besluta om att nomineringar/ansökningar får lämnas 

fram till ett senare datum om synnerliga skäl föreligger. Sådant beslut skall utan dröjsmål 

meddelas Kårens medlemmar och Kårstyrelsen. 

 

Valberedningens arbete 

Valberedningen skall förorda den kandidat som anses bäst lämpad till aktuell post. 

Förslagsberedning till förtroendeposter, som anges i detta kapitel, skall bygga på intervjuer 

oavsett antal sökanden. 

 

Finner valberedningen att ingen nominerad/sökande är kvalificerad för det aktuella 

förtroendeuppdraget, bör Valberedningen föreslå att Medlemsmötet förklarar posten vakant. 

 

Offentliggörande av förslag 

Valberedningens förslag skall senast sju (7) dagar före Medlemsmötet göras tillgängliga för 

Kårens medlemmar, i Medlemsmöteshandlingarna samt anslås i Kårens medier. 

 



Kandidat till förtroendepost, presidiet undantagna, som ej förordats av Valberedningen skall 

tillfrågas av Valberedningen om kandidaten önskar få sin kandidatur offentliggjord genom 

Valberedningens försorg. 

 

Kandidater till presidiet skall offentliggöras senast 24 timmar efter nomineringsstopp i Kårens 

medier. 

 

Motförslag 

När Valberedningens förslag offentliggjorts, har Kårens medlemmar rätt att intill tre (3) dagar 

före Medlemsmötet skriftligen till Kårstyrelsen nominera annan person till viss post, förutsatt 

att denne nominerats i enlighet med detta reglemente. Sådant motförslag skall senast en (1) 

dag före Medlemsmötet göras tillgängliga för Kårens medlemmar samt anslås i Kårens 

medier. 

   

Frinominering 

Under Medlemsmötet får nominering av ytterligare kandidater, förutom de av Valberedningen 

föreslagna samt motnominerade, ske endast efter det att Medlemsmötet så beslutat med två 

tredjedels (2/3) majoritet. 

 

Besvär 

Medlem som anser att fastställd ordning för val till förtroendeposter ej följts kan senast en (1) 

vecka efter offentliggörande av protokoll för aktuellt Medlemsmötet anföra besvär till 

Valberedningen. Vid nästkommande Medlemsmöte skall Medlemsmötet beakta anförda 

besvär. Finner Medlemsmötet att det har förekommit fel, som kan antagas ha inverkat på 

valets utgång, har Medlemsmötet rätt att ogiltigförklara valet och förklara aktuell 

förtroendepost vakant. 

 

6. Kårstyrelsen 
Åligganden 

Det åligger Kårstyrelsen att: 

 ansvara för att den yttre representationen av Kåren sköts på ett gynnsamt sätt. 

 ansvara för att Kårens medlemmar har möjlighet till insyn och förståelse av 

organisationen.  

 ansvara för att det finns rutiner, praxis och arbetsordningar för hur organisationen skall 

fungera.  

 välja personer, företrädesvis ur Kårstyrelsen, att besätta de externa mandat som Kåren 

har. 

 välja personer, företrädesvis ur Kårstyrelsen, att besätta de poster som Kåren har i 

HHs beredande organ. 

 vid behov fastställa arbetsinstruktioner och avgiva riktlinjer för Kårens 

Förvaltningschef. 

 utfärda instruktioner för Kårorganen och övriga arbetsgrupper  

 ansvara för utveckling av Kårens organisation.  

 i övrigt fullgöra de åligganden som ges i Kårens Stadga. 

 skriva arbetsbeskrivning för nästa mandatperiods presidie. 

 



Kallelse 

Kallelse till Kårstyrelsesammanträde skall skriftligen utställas senast tre (3) dagar före 

sammanträdet. Handlingar skall vara tillgängliga senast 24 timmar före sammanträdet. Om 

särskilt skäl föreligger får Kårens Ordförande besluta att sammanträdeshandlingar utsändes 

senare än ovan stadgas. 

 

Mandatperiod 

Kalenderår: Kårorgansordförande för: UFO, Sexmästeriet och Nollningen 

Verksamhetsår: Kårordförande, Vice Kårordförande, en (1) till fem (5) ledamöter samt 

kårorgansordförande för: Thorax, Motvinden, Sexmästeriet samt KAD (Kårens 

arbetsmarknadsdag). 

 

6.2 Presidiet 

Åligganden 

Det åligger Presidiet att: 

 tillsammans med övriga ledamöter i kårstyrelsen planera och leda verksamheten så att 

Kårens ändamål kan uppnås på bästa sätt. 

 å Kårstyrelsens vägnar handha Medlemsmöte. 

 ansvara för att Stadga, Reglemente och Arbetsinstruktioner följs. 

 ansvara för Kårens interna informationshantering. 

 ansvara för Kårstyrelsens hantering av information gentemot Kårens medlemmar. 

 tillsätta två (2) mandat i Hsk Holding AB, varav ett av mandaten på ett (1) år och det 

andra mandatet på två (2) år. 

 i övrigt fullgöra de åligganden som ges i Kårens Stadga. 

 

Ordförande 

Det åligger Ordförande att: 

 vara Kårens främste företrädare. 

 ha huvudansvaret inom Presidiet och Kårstyrelsen.  

 ha personalansvar för förvaltningschef och Vice Ordförande. 

 vara den som ytterst ser till att kårstyrelsebeslut, och även indirekt genom 

Kårstyrelsen, Medlemsmötesbeslut blir verkställda. 

 genom Presidiet handha brådskande ärenden. 

 som Kårens firmatecknare underteckna erforderliga avtal för Kårens räkning. 

 företräda Kåren i de organisationer där Kåren är medlemmar. 

 representera Kåren i Högskolestyrelsen. 

 ha yttersta politiska ansvaret för informationsfrågor. 

 i övrigt utföra arbetsuppgifter enligt fastställd arbetsbeskrivning. 

 

Vice Ordförande 

Det åligger Vice Ordförande att:  

 ersätta Ordförande vid händelse av dennes frånvaro. 

 bistå Ordförande när så är nödvändigt. 

 handlägga ärenden som rör utbildnings- och forskningsbevakning. 

 handlägga ärenden som rör Studiesocial bevakning. 

 representera Kåren i Utbildningsnämnden. 

 ha yttersta politiska ansvaret för internationella frågor och jämställdhetsfrågor. 



 i övrigt utföra arbetsuppgifter enligt fastställd arbetsbeskrivning.  

 

Arbetsfördelning  

Ordförande skall i samråd med Vice Ordförande mellan sig fördela arbetsuppgifterna. 

 

Arvoden 

Ordförande och vice ordförande är arvoderade heltid, tretton (13) månader. 

 

7. Kårorgan 
Förteckning 

 Nollningskommittén 

 Thorax 

 Motvinden 

 Sexmästeriet 

 KAD, Kårens Arbetsmarknadsdag 

 UFO, University Friendship Organization 

 

Styrelsemedlem 

Samtliga medlemmar i Kårorganens styrelser, ledningsgrupper eller motsvarande skall vara 

medlemmar i Kåren. 

 

Styrdokument 

Samtliga kårorgan skall till Kårstyrelsen presentera en verksamhetsplan samt efter avslutat 

uppdrag en verksamhetsberättelse. 

 

Val 

Kårorgans valberedning ska bestå av två (2) Kårstyrelseledamöter samt tre (3) medlemmar ur 

kårorganets styrelse. 

 

Valberedningen ska fastställa dagar för nomineringar och val till nästkommande 

mandatperiods styrelse.  

 

Senast fyra (4) veckor före sista ansökningsdag skall kårorgansvalberedning ha gått ut med 

kandideringsanmodan.  

 

Från kandideringsanmodan  till och med dagen innan sista ansökningsdag skall det ges 

möjlighet för intresserade att sätta sig in i kårorganets verksamhet. 

 

Valberedningen skall sända ut kallelse till röstberättigade senast tre (3) veckor innan valmötet. 

 

Nominering skall offentliggöras senast en (1) vecka innan valmötet. 

Motkandidering ska inkomma senast klockan tolv (kl. 12.00) en (1) arbetsdag före valdagen 

till kårorganets valberedning.  

 

Alla poster i styrelsen framröstas av de röstberättigade (medlemmar i Kåren) förutom alla 

ledamöter i Kårpuben (se 7.4) samt ordförande för respektive kårorgan som nomineras av den 

av medlemsmötet valda valberedningen och väljs på respektive Medlemsmöte.  

 



Kandideringstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger. 

 

7.1 Nollningskommittén 

Ändamål  

Att hjälpa den nya studenten på HH att knyta kontakter med nya vänner, bekanta sig med 

högskolan och staden under förnöjsamma former. Det är viktigt att nollningen präglas av 

glädje och att det skapas en känsla av samhörighet.  

 

Nollningskommittén skall sträva efter bästa möjliga samarbete med Studenthälsan, samtliga 

kårorgan, Högskolan i Halmstad, polis, kommun, press och allmänhet. 
 

Sammansättning 

Nollningskommittén består av:  

Programoberoende Styrelse: en (1) ordförande samt 5-7 ledamöter 

 

Följande poster bör finnas i styrelsen 

 en (1) Ordförande (Phältmarskalk)  

 en (1) Sekreterare/vice ordförande (Skriphtställerska/-are)   

 en (1) PR-ansvarig för förenings- och studentliv (Nestor) 

 två (2) Säkerhetsansvariga (Säk-chefer) 

 en (1) övrig ledamot (Adjutant) 

   

Från varje program; 

 en (1) Programordförande/programansvarig (General) 

 en (1) Programsekreterare (Sergeant) 

 en (1) Lekledare (Straffmästare)  

  

De enskilda programmen får naturligtvis också hitta på nya roller med andra funktioner än de 

traditionella, men då ingår ej dessa i Nollningskommittén. 

 

Åliggande 

Nollningskommittén ansvarar för: 

 planering av nollningen.   

 genomförande av nollningen. 

 utvärdering av nollningen. 

 upprättande av val till efterföljande Nollningskommitté. 

 att se till att programoberoende staber bildas under januari månad som skall ingå i 

Nollningskommittén (t ex. för utbytesstudenter) 

 enskilde nollans välbefinnande.  

 

Till varje nollningsaktivitet skall huvudansvarig, städansvarig och sjukvårdsansvarig utses av 

det/de arrangerande programmet/programmen. Detta redovisas mot Nollningens 

programoberoende styrelse i samband med planeringen. Dessa ansvariga behöver ej vara med 

i Nollningskommittén. 

 

Nollningskommittén skall söka polistillstånd för de aktiviteter som kräver detta. 

 

Högskolan skall under nollningen beredas möjlighet till obligatoriska inslag.  



 

Val  

Röstberättigade för valet av programoberoende styrelse är Kårens samtliga medlemmar. 

 

Ordförande nomineras till första medlemsmötet för verksamhetsåret.    

 

Föregående års programrepresentanter organiserar det enskilda programmets val.   

  

Vid omröstning under Nollningskommitténs möten skall en (1) röst per stab tilldelas. 

Programoberoende styrelsen röstar inte. 

 

Utbildning 

Nollningskommittén skall utbildas i teambuilding/ledarskap.  

 

Två sjukvårdsansvariga i varje program skall genomgå förstahjälpen-utbildning.    

 

Rollerna mamma/pappa, fusknolla och sjukvårdsansvarig skall genomgå utbildning passande 

deras roll. 

 

 

7.2 Thorax 

Ändamål 

Att en (1) gång varje år, i anknytning till alla hjärtans dag, arrangera den nationella 

studentfesten Hjärtslaget. Thorax skall även sträva efter att främja studentikos verksamhet så 

som overallsgasquer och bussresor till andra studentfester. 

 

Sammansättning 

Thorax styrelse består av en (1) ordförande samt 7-13 ledamöter. 

 

Följande poster bör finnas i styrelsen: 

 Klinikchef (ordförande och högst ansvarig med särskilt ansvar för ekonomin) 

 Vice klinikchef (ordförandens högra hand) 

 Patolog (matansvarig) 

 Ö.L. Alkoholfili (öl, cider och annan alkohol, kontakt med sexmästeriet) 

 Narrkosläkare (sov och lek) 

 Webbdoktor (Internet- och anmälningsansvarig) 

 Pryldoktor (inköp och försäljning) 

 Mr Thorax (värd) 

 Miss Thorax (värdinna) 

 

Till detta kommer ett stort antal funktionärer (blodplättar) som inte ingår i styrelsen som 

hjälper till med diverse sysslor under festhelgen. 

 

Åliggande 

Thorax ansvarar för: 

 planering av Hjärtslaget. 

 genomförande av Hjärtslaget. 

 utvärdering av Hjärtslaget. 



. 

 

Val 

Röstberättigade är samtliga Kårens medlemmar.  

 

Ordförande nomineras till verksamhetsårets tredje (3) Medlemsmöte.  

 

7.3 Motvinden 

Ändamål 

Motvinden ska ges ut minst två (2) gånger/år som Kårens medlemstidning. 

 

Sammansättning 

Redaktionsledningen består av: chefsredaktör samt 5-7 ledamöter 

 

Följande poster bör finnas i styrelsen 

 chefredaktör (som även är ansvarig utgivare),  

 biträdande chefredaktör,  

 fotoredaktör,  

 layoutansvarig, 

 webbredaktör,  

 annonsansvarig.  

Övriga medlemmar (skribenter, fotografer, illustratörer etc.) har närvaro och yttranderätt. 

 

Åliggande 

Motvinden ansvar för: 

 verksamhet och material rörande Motvinden. 

 

 det åligger chefredaktören att ansvara för tidningens inriktning och policy och de 

övriga medlemmarna att vara engagerade och ansvarstagande.  

 redaktionen skall känna till hur de etiska spelreglerna för journalistik ser ut och rätta 

sig efter dem.  

 det ska vara en målsättning att hålla språket i artiklarna så korrekt och lättförståeligt 

som möjligt.  

 att det existerar en god dialog med personal som är relaterade till Motvinden.  

 att det, i samråd med kårstyrelsen utarbetas arbetsinstruktioner, rutiner och 

policydokument. 

 

Val 

Röstberättigade är samtliga Kårens medlemmar. 

 

Ordförande nomineras till verksamhetsårets tredje (3) Medlemsmötet.  

 

Övrigt 

Redaktionen ska kunna förbehålla sig rätten att refusera insänt material.  

Det står varje redaktion fritt att ändra format och grafisk form. Kårens logotyp skall finnas på 

omslaget av tidningen.  

 



7.4 Sexmästeriet 

Ändamål 

Att i samråd med Presidiet sköta drift av Kårpuben på ett för Kåren gynnsamt vis. 

 

Sammansättning 

Sexmästeriets styrelse består av en (1) ordförande samt 7-10 ledamöter. 

 Följande poster bör finnas i styrelsen 

Föreningsmästare 

Infomästare 

Musikmästare 

Pubmästare 

Värdmastare 

Nöjesmästare 

Inköpsmästare 

Matmästare 

 

 

Åliggande 

Sexmästeriet ansvarar för: 

 verksamhet rörande bar- och gasuqeverksamhet. 

 verksamhet rörande information och PR för Kårpuben. 

 verksamhet rörande insläpp och säkerhet på Kårpuben. 

 att det existerar en frekvent dialog med personal som är relaterade till kårhuset. 

 att det utarbetas arbetsinstruktioner, rutiner och policydokument. 

 att kontinuerligt hålla presidet informerat om verksamheten. 

 

Val 

Röstberättigade är den som arbetat på kårpuben under de närmsta 24 månaderna. 

 

Ordförande nomineras till verksamhetsårets första Medlemsmöte.  

 

Mandatperiod 

Mandatperiod för posterna i Sexmästeriets styrelse sammanfaller med kalenderår.  

 

 

7.5 KAD, Kårens Arbetsmarknadsdag 

Ändamål 

KAD anordnar Kårens arbetsmarknadsdag. Syftet med arbetsmarknadsdagen är att Kårens 

medlemmar skall få en djupare kontakt med olika, för dem intressanta, företag. Kårens 

medlemmar skall också få tillfälle att samla kunskaper om vad företaget kräver i form av 

utbildning. 

 

Sammansättning 

KADs styrelse består av en (1) ordförande samt 4-6 ledamöter.  

 

Följande poster bör finnas i styrelsen 

projektledare (ordförande) 

företagsansvarig, 



IT-och marknadsföringsansvarig 

Mässansvarig 

Evenemangsansvarig 

sponsoransvarig 

 

Varje styrelseledamot bör inrätta utskott/arbetsgrupper för sin post. Värdar för dagen 

tillkommer. 

 

Åligganden 

KADs styrelse ansvarar för: 

 att planera och leda verksamheten så att Kårens arbetsmarknadsdags ändamål kan 

uppnås på bästa sätt. 

 all verksamhet rörande Kårens arbetsmarknadsdag.  

 att arrangera aktiviteter under verksamhetsåret i näringslivsrelaterade frågor 

 att det utarbetas arbetsinstruktioner, rutiner och policydokument.  

 

Val 

Röstberättigade är samtliga Kårens medlemmar. 

 

Ordförande nomineras till verksamhetsårets tredje (3) Medlemsmöte.  

 

7.6 UFO – University Friendship Organization  

Ändamål 

Att i samråd med internationell handläggare och Kårens Vice Ordförande säkerställa en 

givande vistelse för internationella studenter vid HH. Samt att skapa rutiner för utbyten 

mellan Kårens medlemmar och inresande internationella studenter. 

 

UFO skall fungera som internationella studenters språkrör inför kårstyrelsen och rådgivande i 

internationella ärenden. 

 

Sammansättning 

Styrelsen består av en (1) ordförande samt 2-5 ledamöter. 

 

UFO  har faddrar som är aktiva som kontaktpersoner till internationella studenter inom UFO. 

 

Åliggande 

UFO: s presidie ansvarar för: 

 att samordna faddrar för internationella studenter . 

 att anordna sociala aktiviteter för internationella studenter . 

 att skapa möjligheter för en ökad mobilitet för internationella studenter. 

 att hålla en tät kontakt med personal berörd av verksamheten. 

 att besätta en (1) post inom HH:s internationaliseringsråd i samråd med vice 

kårordförande. 

 att via internationell handläggare informera om UFO:s verksamhet. 

 att sammankalla till kontinuerliga möten med faddergruppen. 

 



Val 

Röstberättigade är avgående styrelse samt mentorer/faddrar som varit aktiva under de senaste 

6 månaderna. 

 

Ordförande nomineras till verksamhetsårets tredje Medlemsmöte. 
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Verksamhetsplan 2009/2010 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för Kårens värderingar, vision och mission. Därefter 

kommer vi att redogöra för hur kårstyrelsen ska arbeta med organisation och kommunikation 

under verksamhetsåret 09/10. Vi kommer därefter i verksamhetsplanen behandla Kårens tre 

arbetsområden: Attraktiv på Arbetsmarknaden, Kvalitativ utbildning samt Meningsfull fritid 

och avslutningsvis kommer fyra frågor som är specifika för verksamhetsåret presenteras: 

Påverkan, Kårobligatoriets avskaffande, Kårpuben och Näringsliv.  

 

Våra värderingar 

Halmstad Studentkår arbetar alltid med medlemmen i centrum och såväl vår egen verksamhet 

som den vi erbjuder genom samarbetspartners ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för 

våra medlemmar. Aktörerna inom organisationen värdesätter professionalitet och strävar alltid 

efter att ta tillvara på kompetens och skapa möjligheter och utrymme för personlig utveckling.  

Vår vision 

Halmstad Studentkår ska gå i täten och vara Halmstadstudenternas självklara val för stöd i 

frågor om karriärsstrategier, personlig utveckling och kvalitet i utbildningar vid Högskolan i 

Halmstad. Vår organisation ska vara en attraktiv samarbetspartner för externa aktörer samt 

vara välkänd som en professionell och kunnig medlemsorganisation i Halmstad.  

Vårt mission 

Halmstad Studentkår ska vara en lyhörd framtidsspecialist med fingertoppskänsla som ser till 

varje enskild medlems behov och önskemål.   
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Organisation 
En prioriterad post i verksamhetsårets budget är fortbildning av de ideellt engagerade 

medlemmarna. Kårstyrelsen ska arbeta för att kunna erbjuda studiebesök på relevanta företag 

och organisationer samt anordna två stycken tvådagarsutbildningar under verksamhetsåret för 

kårorgansstyrelserna.  Till dessa utbildningar ska medlemmar från andra studentkårer i 

Sverige bjudas in mot en kostnad som motsvarar utbildningens värde.  En ledamot i 

kårstyrelsen kommer att ha fortbildningsansvar och ansvara för att ovanstående genomförs. 
 

Kårstyrelsen ska under verksamhetsåret verka för ett gott debattklimat i organisationen och 

uppmuntra granskning och insyn i Kårens verksamhet. Kårstyrelsen ska kartlägga och 

dokumentera befintliga rutiner för att kunna ta fram en fungerande arbetsordning och plan för 

dokumenthantering. 
 

Nya ansvarsområden i Kårens styrelser kommer att införas. I kårstyrelsen kommer de 

oberoende ledamöterna få följande ansvarsområden: fortbildning, påverkan, marknadsföring, 

event samt information. Varje ledamot kommer att ha möjlighet att tillsätta ett utskott i syftet 

att genomföra de aktiviteter och uppgifter som finns beskrivet i detta dokument. Utskotten är 

ansvariga inför kårstyrelsen och ska rapportera terminsvis.  

 

Kårstyrelsen kommer att förvalta en pott med medel för verksamhetsutveckling.  

Kårorganen kommer att kunna ansöka om medel i syftet att utveckla sin egen verksamhet 

genom ett projekt eller nysatsning. 

 

Kommunikation 

Det varumärkesarbetet som påbörjades under föregående verksamhetsår ska före 

höstterminsstart slutföras av kårstyrelsen eller av kårstyrelsen tillsatt arbetsgrupp.  Arbetet ska 

resultera i en kommunikativ plattform som under höstterminen ska implementeras i 

verksamheten genom workshops i grupper.  

En ledamot i kårstyrelsen kommer att ha marknadsföringsansvar och denna person kommer 

att ansvara för att varje enskilt kårorgan ska implementera den kommunikativa plattformen i 

sin verksamhet samt verksamhetsanpassa sin marknadsföring under verksamhetsåret.  

För att öka insynen i verksamheten ska alla kårorgans mötesprotokoll publiceras på Kårens 

webbplats (www.karen.hh.se) och kårstyrelsens samt presidiets arbete kommer att synliggöras 

i medlemsservice samt på Kårens webbplats. I kårstyrelsen kommer en ledamot vara 

informationsansvarig och ansvara för att ovanstående genomförs.  

 



 
 

 

 
Halmstad Studentkår                       Medlemsservice Org. nr.    84 92 01-3126 
Box 847                       Tel: 035-16 71 70  Bankgiro   285-04 85 
301 18 Halmstad                       Fax: 035-21 57 85  Plusgiro     83 46 60-3 

Attraktiv på Arbetsmarknaden 
Ett av Kårens arbetsområden rör medlemmarnas framtid på arbetsmarknaden. Kåren ska 

verka för att varje enskild medlem under sin studietid ska komma i kontakt med arbetslivet 

genom arbetslivsanknytning i utbildningen, engagemang i Kårens verksamhet eller genom att 

ta del av Kårens utbud av aktiviteter.  

Fokusfrågor :  

  - Arbetslivsanknytning i utbildningsmoment vid lärosätet 

   - Karriärsatsning för medlemmar  

  - Ökade insatser för benchmarking samt koppling med näringsliv i vår egen 

verksamhet 

Målsättningar 09/10: Kårstyrelsen ska verka för att varje kårorgansordförande ska erbjudas 

en extern mentor från en bransch som är relevant för respektive kårorgan i utvecklingssyfte, 

såväl för verksamheten som på det personliga planet för den enskilda ideellt engagerade 

medlemmen.  Medlemmarna i kårorgansstyrelserna ska också erbjudas studiebesök på för sina 

respektive verksamheter relevanta platser för benchmarking. 

En ledamot i kårstyrelsen som kommer vara ansvarig för events och aktiviteter ska arbeta för 

att kunna erbjuda medlemmarna arbetslivsförberedande aktiviteter så som t.ex. CV-

granskning samt föreläsningar i intervjuteknik eller motsvarande.  

Målsättningar femårsperiod: Kårstyrelsen ska verka för att alla utbildningar vid Högskolan 

i Halmstad ska innehålla utbildningsmoment med arbetslivsanknytning inom fem år. Frågan 

ska under verksamhetsåret 09/10 drivas av studentrepresentanter i HH’s beslutande nämnder, 

styrelser och råd samt av vice ordförande genom påverkansarbete mot lärosätet. 
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Kvalité i utbildning 
Ett av Kårens arbetsområden rör kvalitén på utbildningarna vid Högskolan i Halmstad. 

Kåren ska verka för att alla medlemmar har möjlighet till studentinflytande vid lärosätet samt 

att program- och sektionsföreningar ska vara en naturlig plats för inflytande. Kåren ska 

också arbeta för att öka internationalisering vid lärosätet.  

Fokusfrågor: 

  - Fortbilda studentrepresentanter 

  - Engagera programråd/programföreningar till studentinflytande 

  - Verka för att öka internationalisering (både in- och utresande) 

Målsättningar 09/10: Kårstyrelsen ska arrangera en öppen föreläsning i syftet att uppmuntra 

medlemmarna till att våga ta plats i mötessammanhang. Denna föreläsning ska innehålla bl.a. 

mötesteknik och vara särskilt riktad till studentrepresentanter med mandat i HH’s nämnder, 

styrelser och råd.  

Kårstyrelsen ska också ta initiativ till att starta en operativ grupp som ska arbeta med 

internationalisering vid lärosätet. Denna grupp ska innehålla representanter från HH, från 

Kårens förvaltning och ideella organ samt studenter med särskilt intresse för frågorna.  

Målsättningar femårsperiod: Kårstyrelsen ska arbeta för att alla program vid HH ska ha 

fungerande programföreningar som verkar för studentinflytande inom fem år.  Under 

verksamhetsåret 09/10 ska kårstyrelsen arbeta för att ta fram en mötesplattform för program- 

och sektionsföreningar.  
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Meningsfull fritid 
Ett av Kårens arbetsområden rör medlemmarnas fritid. Kåren ska verka för att erbjuda ett 

utbud av sociala fritidsaktiviteter för medlemmarna, bl.a. genom kårorganens verksamheter. 

Kåren ska arbeta för att öka insynen i dessa kårorgans verksamhet samt vara lyhörda inför 

medlemmarnas önskemål om hur verksamheten ska se ut.  

Fokusfrågor: 

  - Bredda utbudet av sociala aktiviteter för alla medlemmar 

  - Öka öppenheten i samtliga verksamheter 

  - Öka lyhördheten i samtliga verksamheter 

Målsättningar 09/10: Kårstyrelsen ska genomföra medlemsundersökningar under 

verksamhetsåret. Resultatet från undersökningarna ska presenteras för medlemmarna genom 

Kårens webbplats samt vid Kårens medlemsmöten.  

Under verksamhetsåret ska kårstyrelsen se över utvecklingsmöjligheterna att erbjuda sociala 

aktiviteter som tilltalar alla studentgrupper genom såväl egen verksamhet som genom 

samarbetspartners.  

Målsättningar femårsperiod: Kårstyrelsen ska arbeta för att Kåren inom fem år ska kunna 

erbjuda attraktiva aktiviteter som tilltalar alla potentiella och befintliga medlemmar.   
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Påverkan 

Kårstyrelsen ska under verksamhetsåret arbeta med politisk påverkan på såväl lokal och 

nationell nivå. Lokalt ska frågor kring bostäder, bussförbindelser samt cykelvägar prioriteras 

och drivas genom t.ex. debattartiklar eller insändare i lokal press.  En ledamot i kårstyrelsen 

ska ansvara för påverkansfrågor och denna person kommer att upprätta samt bibehålla en 

personlig kontakt med lokala politiker.  

Kårstyrelsen ska under verksamhetsåret åka på ett studiebesök till såväl 

Utbildningsdepartementet som Högskoleverket i fortbildningssyfte.  Den ledamot i 

kårstyrelsen med påverkansansvar kommer att bevaka de studentpolitiska frågor som förs på 

nationell nivå och driva de frågor som anses vara av intresse för våra medlemmar genom 

debattartiklar och remissvar. Kårstyrelsen ska också verka för att samverka i nätverk av andra 

studentkårer och liknande konstellationer då ett gemensamt intresse i frågor av studentpolitisk 

karaktär finns.  

 

Kårobligatoriets avskaffande 

Kårstyrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta för att ta fram strategier för 

medlemsvärvning och se över vilka former för medlemskap som finns.  Till denna grupp ska 

representanter från kårstyrelsen inbjudas såväl som övriga medlemmar med särskilt intresse 

för frågan. Under höstterminen ska kårstyrelsen anordna en öppen hearing för alla 

medlemmar då frågan ska diskuteras och föregående verksamhetsårs arbete rapporteras.  

Kårstyrelsen ska arbeta med hur Kårens verksamheter kan paketeras och hur mervärdet i ett 

medlemskap kan marknadsföras.  

Under verksamhetsåret ska kårstyrelsen arbeta för att genomföra en höst- och en vårkampanj i 

syftet att marknadsföra fördelarna med ett medlemskap i Kåren.  

 

Kårpuben 

Kårstyrelsen ska under verksamhetsåret 09/10 fokusera speciellt på Kårpubens verksamhet 

och styrelse. Detta genom ökad verksamhetsstyrning och punktinsatser för såväl ökat 

engagemang i styrelsen, som för ökat besökarantal och ökade försäljningssiffror.  

I detta arbete ska medlemmarnas önskemål ligga som grund och utvecklingsarbetet ska 

grundas i medlemsundersökningar. Kårpubens styrelse ska också uppmuntras till kreativitet 

och ges utrymme att skapa idéer till förändring.  

 

Näringsliv 

Kårstyrelsen ska under verksamhetsåret arbeta löpande med att stärka och bibehålla kontakter 

med näringslivet. Fokus ska ligga på att skapa kontinuerliga, långsiktiga kontakter. Under de 

utbildningar som ska anordnas för de ideellt engagerade medlemmarna kommer bl.a. ett 

kurspass som fokuserar på just samarbetsavtal och kontakter med näringsliv anordnas för att 

förankra arbetet med näringsliv i alla verksamheter. 
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Kårens informationspolicy 

Alla de olika arbeten som utförs i Kårens namn har i grunden ett och samma syfte: att 
underlätta och förbättra situationen för Kårens medlemmar. Med detta i åtanke är det lätt 
att inse att alla vi som arbetar för Kåren hör ihop, oavsett vad vi gör. Därför är det också 
viktigt att vi har en gemensam profil, en tydlig avsändare som både visar vilka vi är – och 
vilka vi arbetar för.  

Allmänhetens bild av Kåren, vår identitet, är summan av alla de kontakter vi har med omvärlden. 
Det handlar om hur vi t ex presenterar oss på affischer, i annonser, trycksaker och på vår 
hemsida.  

Informationskanaler 
Material för publicering skickas till: kommunikation@karen.hh.se 
 
www.karen.hh.se 
På vår hemsida finns det en kalender där kommande evenemang, sista ansökningsdagar och 
liknande kontinuerligt läggs upp. Förutom material till kalendern kan kårorganen också skicka in 
aktuella nyheter till hemsidans förstasida.  
  
Nyhetstorkan 
Nyhetsblad som sitter på högskolans toaletter. 
 
InfoTV i Kårhuset 
Inne på cafédelen i Kårhuset finns en projektor som projicerar aktuella nyheter, meddelanden 
m.m. till våra medlemmar under luncher, pubkvällar och andra evenemang.  
 

Övriga informationskanaler 
 
Motvinden  
Material skickas till motvinden@karen.hh.se 
 
Hemsidan 
För att hemsidan ska fungera som en relevant informationskanal är uppdatering A och O. Varje 
kårorgan ansvarar för att deras hemsida uppdateras samt erbjuder relevant information till 
medlemmarna.  
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Kårens grafiska profil 

Eftersom varje liten detalj återspeglas på Kåren som helhet, bör vi använda samma 
kännetecken för att visa att våra olika verksamheter hör ihop. Vår grafiska profil är ett 
viktigt redskap för att tydliggöra vår roll för studenterna och omvärlden.  

Loggor 
Kårens loggor finns att hitta på Kårens gemensamma server i mappen ”Mallar_logotyper”. 
Kårens logga ska finnas med i all information med Kåren som avsändare. 

Färgkoder:  
Loggan kan tryckas i sv/v + en färg, då är det PMS-koden som krävs. PMS: 145 
Orange: C= 0 M= 47 Y= 100 K= 8 
Grå: 40% svart 
Typsnittet i loggan: Frutiker 75 Black 

Dokument  
Typsnittet vi använder i brödtext är: Garamond, punkt: 12 
Typsnittet på rubriker i löpande text: Zwitzerland Condensed, alt. Arial Bold 

Kårens dokumentmall ska användas. Denna dokumentmall har varje kårorgan fått ut via mail. 
Den finns också sparad på Kårens gemensamma server i mappen ”Mallar_logotyper”. 

Affischer och flyers 
Typsnitt vi använder på rubriker är Arial Black eller Verdana 

Affischer och flyers ska göras i Indesign eller Illustrator och sparas i pdf tillsammans med 
orginalfilen i samma mapp.  

Powerpointpresentation 
I mappen ”mallar_logotyper” på Kårens gemensamma server finns en mall för 
powerpointpresentationer som ska användas. Mallen heter ”Karen_presentationAttanvanda”.  

Marknadsgruppen 
Alla budskap Kåren sänder ut till sina medlemmar ska följa samma grafiska profil för att ge ett så 
enat intryck som möjligt. Behöver du hjälp med utformning och framtagning av trycksaker, 
reklammaterial eller övrigt informationsmaterial så ta kontakt med marknadsgruppen: 
marknadsforingsansvarig@karen.hh.se. 

 

  

 



Studentkårerna utser studentrepresentanter
Frivilliga studentkårer vid ett universitet eller en hög-
skola behåller rätten att utse studentrepresentanter i 
högskolestyrelsen och andra organ inom lärosätet där 
studentrepresentanter ska finnas. Om det inte finns nå-
gon studentkår, får universitetet eller högskolan bland 
studenterna anordna val av studentrepresentanter.

Villkor för att få ställning som studentkår
Ett universitet eller en högskola ska på ansökan besluta 
att en sammanslutning av studenter vid lärosätet får 
ställning som studentkår för tre år, om sammanslutningen 
uppfyller vissa krav. En studentkår ska ha som huvudsak-
ligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av ut-
bildningen och förutsättningarna för studier vid univer-
sitetet eller högskolan. Studentkåren ska även uppfylla 
krav avseende syfte, verksamhetsområde, medlemskap, 
organisation och förmåga att representera studenterna.

Statsbidrag
För att säkerställa en struktur för studenternas medver-
kan i lärosätets kvalitetsarbete anser regeringen att denna 
verksamhet ska stödjas med statsbidrag. Universitet och 
högskolor samt enskilda utbildningsanordnare ska där-
för för 2010 tillföras 20 miljoner kronor och från 2011 
årligen tillföras 30 miljoner kronor som ska fördelas till 
studentkårerna för detta ändamål.

Skattelättnader
Såväl studentkårer som nationer liksom deras samarbets-
organ behåller de skattelättnader som de har i dag, vilket 
innebär att dessa organisationer inte betalar inkomst-
skatt, fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Frihet och inflytande –  
kårobligatoriets avskaffande  

F a k t a b l a d

Utbildningsdepartementet

U09.003 • Mars 2009

I propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154) föreslår regeringen 
att kår- och nationsobligatoriet avskaffas och ersätts med ett modernt system för studentinflytande.

Nationerna
De nationer vid Uppsala universitet och Lunds universi-
tet som bedriver verksamhet i dag ska, för få att behålla 
sin skatterättsliga ställning, ha som huvudsakligt syfte att 
genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som 
tillhör nationen och främja deras studier samt ska bistå 
studenter med studiesocial verksamhet.

Studiesocial verksamhet
Universiteten och högskolorna bör få ett tydligt ansvar 
för sådana studiesociala insatser som är direkt kopplade 
till studenternas studiesituation. Det gäller information 
och råd avseende vissa frågor, mottagningsverksamhet 
och arbetslivskontakter. 

bakgrund
Regeringen anser att rätten att själv få bestämma om 
man vill tillhöra eller inte tillhöra en sammanslutning är 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Att tvinga 
studenter till ett obligatoriskt föreningsmedlemskap är 
felaktigt och därför bör kår- och nationsobligatoriet, som 
omfattar studenter vid statliga universitet och högskolor, 
avvecklas och ersättas av moderna former för studentin-
flytande. Regeringen är övertygad om att studentkårer 
som bygger på frivilligt deltagande kommer att stärka 
och vitalisera studentinflytandet och stärka kårernas 
legitimitet.

Ikraftträdande
Kår- och nationsobligatoriet föreslås avskaffas den 1 juli 
2010. 

Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm • tfn växel 08-405 10 00

Läs mer om Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande på regeringens webbplats: www.reger-
ingen.se/obligatoriet. Fler exemplar av faktabladet kan beställas från Utbildningsdepartementet,  
fax 08-723 11 92 eller e-post info.order@education.ministry.se. Faktabladet finns också tillgänglig på 
Utbildningsdepartementets webbplats: www.regeringen.se/utbildning. Frågor om faktabladet besvaras 
av Maria Wilenius tfn 08-405 22 15.

Tryckt av Grafisk Service, mars 2009. Faktabladet är producerat av Utbildningsdepartementet.  
Artikelnr. U09.003
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Jämförelse mest besökta hemsidor 

alexa.org 07  mostvistiwebsite.net                lovetoknow.com 

1. Google UK Google.com Facebook 

2. Yahoo Yahoo.com  
Google 

3. eBay UK Youtube.com  
Hi5.com 

4. Google Live.com  
Live.com 

5. MSN Facebook.com  
msn 

6. BBC newsline ticker Msn.com  
Myspace 

7. Myspace Wikipedia.org 
Orkut.com 

8. YouTube Blogger.com  
Wikipedia 

9. Amazon.co.uk Myspace.com Yahoo 

10. Windows Live Yahoo.co.  
youtube 

11. Wikipedia 
   12. Blogger.com 
   13. Microsoft Corporation 
   14. Bebo.com 
   15. The facebook 
   16. The internet Movie 

Database 
   17. orange 
   18. eBay 
   19. Argos 

20. Msn.co.uk 
    

http://mostpopularwebsites.net/www.yahoo.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.youtube.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.live.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.facebook.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.msn.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.wikipedia.org/
http://mostpopularwebsites.net/www.blogger.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.myspace.com/
http://mostpopularwebsites.net/www.yahoo.co.jp/


Intervju Kårordförande och Vice kårordförande 30/11 

1. Vad vill ni få ut av denna uppsats om Kårens internkommunikation till medlemmarna? 

2. Har ni sett den tidigare c-uppsatsen ”Studentkåren informerar”? 

3. Vet ni om de åtgärder som föreslagits har utförts av med grund från uppsatsen och varför har 

vissa åtgärder inte utförts? 

4. Hur ser kommunikationen till medlemmarna ut idag? 

5. Finns det några planerade/tänkta förändringar inför förändringen som kommer ske i och 

med kårobligatoriets avskaffande? 

6. Vad har kåren för styrdokument? 

7. Informatören som var anställd 04/05, hur länge jobbade personen på kåren? 

8. Vad har Kåren för målsättning? 

9. Vad kan information om kårobligatoriet hittas? 
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