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Förord 
Min företrädare Beatrice JETLAG Ramnerö beskriver stor överraskning över de resultat som år 

2014:s undersökning visade. Jag kan inte säga att jag är lika förvånad över de resultat som visas tre år 

senare. Många av de problem som fanns då finns fortfarande. Till min stora lättnad har andelen som 

inte känner sig välkomna till Kåren minskat betydligt. Det är fortfarande en alldeles för stor del men 

Kåren verkar åtminstone vara på väg åt rätt håll. Detta är till stor del ett resultat av kontinuerligt 

arbete med inkluderingsfrågor som verkligen gett resultat. 

Inom andra områden har inte arbetet varit lika konsekvent och kontinuerligt vilket har lett till att 

väldigt lite förändring har skett. Trots många goda idéer är det en uppenbar utmaning att skapa ett 

kontinuerligt arbete i en organisation som bytts ut i princip varje år. Trots att jag själv var aktiv under 

JETLAGs tid hade jag glömt mycket av det som stod i den rapporten. Det är också svårt att 

genomföra förändringar i ett arbete som till största del är ideellt och där tiden inte räcker till att 

genomföra några större förändringar. 

Tidsbrist och kontinuitet har dock inte skapat de problem som Kåren möter. De försvårar bara 

processen att förändra redan befintliga strukturer. Dessa strukturer gör att vissa grupper blir 

underrepresenterade vid Kårens aktiviteter. Tyvärr skapas då dessutom en ond cirkel, när grupperna 

inte blir representerade drar de sig bort från Kåren och blir därför än mer underrepresenterade. 

Denna onda cirkel är anledningen till att jag valt att döpa rapporten till Av alla, för alla. Det är min tro 

att en förutsättning för att Kåren ska kunna representera samtliga studenter är att alla grupper 

representeras i Kårens alla organ. Från Kårmöten till utskott och från medlem till styrelseledamot. 

Alla ska med.  

Att lyckas nå och inkludera de grupper som nu är underrepresenterade är alltså en nyckel till att 

vända på den onda cirkeln. Överhuvudtaget behöver Kåren bli bättre på att välkomna fler studenter 

in i verksamheten och att ge alla studenter tillgång till den information som de behöver för att kunna 

ta till sig Kårens arbete. Jag hoppas att genom den här rapporten skapa ett stöd till nästa generation 

Ultunesare och att de därför på riktigt kan skapa det som JETLAG och hennes styrelse visionerade 

En Kår för alla.    

Ultuna, augusti 2017 
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Ultuna studentkårs styrelseordförande  

Sebastian POOLAR Remvig  

  



Sammanfattning 
Detta är en rapport baserad på två enkätundersökningar, en på svenska och en på engelska, bland 

Ultunas studenter i maj 2017. Anledningen till att undersökningarna utförs är att bidra till Ultuna 

studentkårs arbete kring medlemsrekrytering. En liknande undersökning genomfördes 2014 och 

målet är att så långt som möjligt vara jämförbar så att utvecklingen över tid kan mätas. Efter att 

svaren i undersökningarna analyserats har vi identifierat tre stycken teman med de saker som 

studenterna inte tycker att Kåren lyckas med. Dessa är att: Kåren inte lyckas representera alla 

studenter, Verksamheten syns inte för alla studenter och Det är för svårt att bli en del av Kåren. 

Dessa teman har formulerats som utmaningar och sex stycken långsiktiga mål för Kårens fortsatta 

arbete har kopplats till dessa utmaningar. Rapporten innehåller också en uppföljning från de 

åtgärdsförslag som formulerades i 2014 års rapport. Resultatet är att färre än en tredjedel av 

åtgärderna har lyckats integreras i Kårens verksamhet. En stor del av anledningen till det tros vara att 

åtgärdsplanen var formulerad som att alla åtgärder skulle utföras under senare delen av 2014. Därför 

är mer långsiktighet önskad för att klara av utmaningarna. 

De sex målen för fortsatt arbete med medlemsrekrytering är:  

1. Denna undersökning och dess resultat används av framtida kårstyrelser för att vägleda arbetet 

med medlemsrekrytering och inkludering på Kåren. 

2. Kårens aktiviteter och verksamhet är anpassad efter de olika studentgrupper som finns så att 

alla grupper blir representerade och deras främsta behov tillfredsställda. 

3. Kårens funktionärer representerar de olika grupper som finns bland studenterna. 

4. Kåren har utvecklat sina kommunikationskanaler så att vi på ett tillfredställande sätt ger 

samtliga studenter information om det arbete som Kåren utför samt de aktiviteter som Kåren 

arrangerar. 

5. Kårens informationskanaler utvecklas så att möjlighet finns att enkelt sprida information till 

relevanta målgrupper så att inte studenterna för ett överflöd av information som inte angår 

dem. 

6. Rekryteringen av funktionärer sker på ett systematiserat sätt som underlättar rekrytering av 

samtliga studentgrupper samt gör steget in i Kårens verksamhet både enklare och mer 

välkomnande. 

  



Abstract 
This is a report based on two questionnaires, one in Swedish and one in English, among Ultuna's 

students in May 2017. The reason for the survey is to contribute to the work of the Ultuna Student 

Union’s member recruitment. A similar survey was conducted in 2014 and the goal is to be 

comparable as far as possible so that developments over time can be measured. After analyzing the 

answers in the surveys we have identified three themes with the things that the students do not think 

the Union succeeds in. These are: The Union fail to represent all students, The activities are not 

visible to all students, and It is too difficult to become part of the Union. These themes have been 

formulated as challenges and six long-term goals for the Union’s continued work have been linked to 

these challenges. The report also contains a follow-up from the action proposals formulated in the 

2014 report. The result is that less than a third of the proposals have been successfully integrated 

into the Union's operations. A large part of the reason for this is believed to be that the action plan 

was seen as a work for that board, all actions to be taken in the latter part of 2014. Therefore, more 

long-term proposals are needed to meet the challenges. 

The six goals for continued work with membership recruitment are: 

1. This survey and its results are used by future executive boards to guide the work of 

membership recruitment and inclusion in the Union. 

2. The activities of the Union are tailored to the different student groups that exist so that all 

groups are represented and their main needs are satisfied. 

3. The volunteers of the Union represent the different groups among the students. 

4. The Union has developed its communication channels so that we provide all students with 

information about the work that the Union performs and the activities that the Union 

arranges. 

5. The information channels of the Corps are developed so that there is the possibility of easily 

disseminating information to relevant audiences so that the students do not have an 

abundance of information that does not concern them. 

6. The recruitment of functionaries takes place in a systematic manner that facilitates the 

recruitment of all student groups and makes the step into the Union’s committees both easier 

and more welcoming.  



Bakgrund 
Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har medlemsandelen bland de studerande på Sveriges 

högskolor och universitet varit sjunkande. För att Kåren ska vara en stark röst gentemot SLU är det 

viktigt med en hög anslutningsgrad bland de studerande. Detta av flera anledningar, däribland för att 

visa att studenterna står bakom Kårens arbete och för att få en bättre förankring i den studentgrupp 

som Kåren representerar. Därför utförde Kårens styrelse 2014 en utredning där syftet var att få reda 

på varför studenter väljer att inte vara medlemmar under sin studietid. Utredningen döptes till En kår 

för alla och har varit vägledande i Kårens arbete för att vända den nedåtgående trenden. Sedan dess 

har medlemsandelen varit stabil med ett temporärt tapp i samband med byte av medlemssystem.  

Varför är det viktigt att vara många medlemmar?  

• Ett starkt förbund attraherar fler medlemmar  fler medlemmar ger ett starkt förbund  

• För att vi ska kunna representera alla våra studenter och alla olika intressen som finns bland våra studenter, 

legitimitet.  

• För att Kåren ska vara en starkare röst gentemot universitet, kommun osv  

• Bättre förankring bland de vi representerar, legitimitet.  

• Bekräftelse på att Kåren står för ”rätt” sak och har ”rätt” fokus  

• Uppnå större mångfald och utveckla verksamheten.  
Ur ”En kår för alla” 2014 

Det har nu gått tre år sedan En kår för alla och även om man kan argumentera att utredningen 

lyckades öppna ögonen på Kåren så är inte arbetet färdigt. Därför genomförs denna undersökning 

för att fortsätta arbetet med att förankra Kåren bland studenterna och fortsätta jobba för att skapa en 

uppåtgående trend i medlemsandelen. 

Syfte 
Denna undersökning ska bidra till Kårens arbete med medlemsrekrytering genom att ta reda på vad 

studenterna på Ultuna vill ha av Kåren och hur Kåren kan få fler att känna ett värde i att betala 

medlemsavgiften. Målet är att undersökningen ska vara jämförbar med En kår för alla men siktar på 

att undersöka hela studentgruppen på ett bättre sätt.  

Genomförande 
Två enkätundersökningar, en på svenska och en på engelska, genomfördes genom att skicka ut dem 

via maillistor som Ultuna studentkår har tillgång till via SLU:s nätverk. Till skillnad från En kår för alla 

har master- och forskarstudenter deltagit i denna undersökning. Med tanke på att master- och 

forskarstudenter utgör ca 30 % av studentgruppen inom Ultuna studentkårs verksamhetsområde var 

det mycket viktigt att kunna presentera deras tankar i denna undersökning. Båda enkäterna var öppna 

under två veckor vardera i början av maj 2017. Förutom utskicket av de två enkäterna via mail har 

också påminnelser i Facebook och i Kårens nyhetsbrev skickats ut. Enkätens utformning finns i 

bilaga 1. Resultaten sammanställdes, analyserades och jämfördes med resultaten från En kår för alla 

under juni 2017. Denna rapport skrevs under sommaren 2017. 

  



Resultaten av undersökningen 
Här presenteras resultaten av enkätundersökningarna. Svaren presenteras, jämförs med svaren från 

2014 och skälen till avvikelser diskuteras. 

Om de som svarat på enkäten 
Totalt deltog 283 studenter i undersökningen vilket är en stor ökning i jämförelse med En kår för alla 

då 81 svar kom in. Det finns flera anledningar till att svarsmängden ökat, undersökningen har för det 

första haft som avsikt att gå breddare (fler program, fler språk etc.) och det annonserades att 

biobiljetter skulle lottas ut bland de svarande.  
 

Antal i 
undersökning 

Andel av 
undersökning 

Andel av 
studenter 

Avvikelse 

Agricultural Economics and 
management - master 

4 1,41% 1,05% 0,36% 

Agronom - ekonomi 37 13,07% 9,91% 3,16% 

Agronom - livsmedel 19 6,71% 4,58% 2,14% 

Agronom - mark/växt 22 7,77% 4,81% 2,96% 

Agronom - landsbyggdsutveckling 25 8,83% 6,58% 2,26% 

Agronom - husdjur 39 13,78% 9,29% 4,49% 

Animal science - master 7 2,47% 1,86% 0,61% 

Biologi och miljövetenskap - 
kandidat 

22 7,77% 4,34% 3,44% 

Ekonomi - kandidat 15 5,30% 6,72% -1,42% 

Environmental Communication 
and management - master 

7 2,47% 3,29% -0,82% 

Environmental Economics and 
Management - master 

2 0,71% 1,95% -1,25% 

Environmental Science in Europe 
- master 

0 0,00% 0,14% -0,14% 

Etologi och djurskydd - kandidat 2 0,71% 6,67% -5,97% 

Utbytesstudenter 0 0,00% 0,00%1 0,00% 

Landskapsarkitekt 29 10,25% 15,35% -5,10% 

Forskarstuderande 30 10,60% 5,43% 5,17% 

Plant Biology - master 2 0,71% 0,24% 0,47% 

Rural development and natural 
resource management - master 

6 2,12% 2,14% -0,02% 

Fristående kurser 3 1,06% 9,01% -7,95% 

Sport och sällskapsdjur - kandidat 3 1,06% 0,57% 0,49% 

Soil and water management - 
master 

3 1,06% 1,05% 0,01% 

Sustainable development - master 6 2,12% 5,00% -2,88% 
Tabell 1. Svar på fråga 1 i enkäten, Vilken utbildning går du? 

Av tabell 1 framgår vilka program som de svarande kommer ifrån. Generellt är svaren sprida bra i 

jämförelse med den verkliga fördelningen på programmen. Dock kan noteras att samtliga 

                                                 
1 I universitetets statistik ligger dessa under fristående kurser. 



agronomprogram ligger några procentenheter högre i undersökningen än i den verkliga fördelningen. 

De program som avvek mer än fem procentenheter var Etologi och Djurskydd (EoD), 

Landskapsarkitekt (LARK), forskarstudenter och fristående kurser. För de forskarstuderande kan 

förklaringen vara att ett riktat utskick gjordes mot dem via doktorandrådet. Gällande de som läser 

fristående kurser är också förklaringen ganska enkel. Det finns nämligen inte några maillistor över 

dem eller något organiserat välkommande vilket gör att Kårens kontaktytor med dem är väldigt få. 

För LARK kan konstateras att Kåren generellt har svårt att nå ut till dessa studenter vilket också syns 

i en del av de fritextsvar som kommer redovisas nedan. Varför svarsfrekvensen varit lägre hos EoD-

studenterna kan vi inte svara på. 

  
Diagram 1. Fråga 2, Vilken årskurs går du i? 

Fördelningen mellan årskurser på de svarande är som förväntat. Inom Ultuna studentkårs 

verksamhetsområde finns det allt ifrån två- till femåriga program vilket gör det naturligt att mängden 

svar minskar för de äldre årskurserna eftersom det finns färre studenter. 

 
Diagram 2. Fråga 3, Är du medlem i Ultuna studentkår? 

Svaren i fråga 3 skiljer sig mycket från svaren i En kår för alla där svaren var 22, 62 och 16 % för Ja, 

Nej, har varit tidigare och Nej respektive. En stor del av anledningen till det är att denna 
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undersökning har siktat på att få med medlemmarnas åsikter också. I En kår för alla visas att många 

tidigare varit medlemmar men inte längre var det. Därför är det viktigt att veta vad medlemmarna 

tycker för att förhindra att de slutar vara medlemmar. 

Varför är studenterna medlemmar eller inte? 
Den fjärde frågan i undersökningen handlade om de främsta anledningarna till att studenter är eller 

inte är medlemmar. En skillnad mellan denna undersökning och En kår för alla  är att även 

medlemmarna tillfrågandes om varför de är medlemmar. Förutom de förutgivna svarsalternativen 

fanns även möjlighet till fritextsvar. Det kom in 16 sådana fritextsvar men dessa för ofta bara 

förtydligande av de andra svaren varför ingen längre genomgång av dessa görs.  

 
Diagram 3. Fråga 4a, Vilka är de främsta anledningarna till att du är medlem i Kåren? 

Svaren på fråga 4a visar tydligt att Kåren för många är en viktig social plats för studenterna som är 

medlemmar i Kåren. De tre anledningarna festverksamhet, social miljö och för att engagera sig spelar 

alla tre på den aspekten. Studiebevakningen är också en viktig anledning och på många sätt Kårens 

kärnverksamhet. Som kärnverksamhet kanske Kåren borde förvänta sig att denna anledning fick 

större genomslag. Kårens verksamhet är fördelad på tre ben, studiebevakning, studiesocial 

verksamhet och näringslivskontakter. Av svaren ser vi dock att näringslivskontakt inte är en lika stor 

anledning till att de som är medlemmar väljer att vara det. En förklaring till det kan vara att av 

Kårens resurser läggs betydligt mer tid på studiebevakning och studiesocial verksamhet.  
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Vilka är de främsta anledningarna till att du 
inte är medlem i Ultuna studentkår? 

Svar 
2017 

Viktning Svar 
2014 

Skillnad 
2014-2017 

Vill/hinner inte engagera mig 43% 67% 54% 13% 

Medlemsförmånerna intresserar mig inte 27% 42% 40% 2% 

För dyrt 26% 40% 60% -20% 

Vad går pengarna till? 19% 29% 22% 7% 

Vad gör Kåren? 19% 29% 19% 10% 

Glömt betala 17% 27% 22% 5% 

Inte välkommen 9% 13% 19% -6% 

Fel fokus 4% 7% 17% -10% 

Studiebevakar ändå 3% 4% 8% -4% 
Tabell 2. Fråga 4b och jämförelse med 2014, Vilka är de främsta anledningarna till att du inte är medlem i Ultuna 

studentkår? 

Svaren från fråga 4b kan inte direkt jämföras med samma fråga 2014, då var summan av svaren 

261% medan den 2017 var 163%. Varje svarande 2014 gav alltså i genomsnitt 2,6 anledningar medan 

de svarande 2017 gav 1,6 anledningar. Därför har svaren 2017 viktats för att kunna jämföras med 

2014. Av skillnaden mellan 2014 och 2017 kan vi utläsa hur förändringen i vilka som är de främsta 

anledningarna till att inte vara medlem.  

Vill/hinner inte engagera mig 

Den vanligaste anledningen till att inte vara medlem 2017 är att man inte anser att det finns tid eller 

vilja att engagera sig i Kårens aktiviteter. Denna anledning har ökat betydligt i jämförelse med 2014. 

Det är viktigt att Kåren lyckas förmedla värdet av att vara medlem även om den enskilde individen 

inte hinner vara engagerad i Kåren. Däri ligger t.ex. värdet av den studiebevakning som Kåren utför. 

Medlemsförmånerna intresserar mig inte 

Näst vanligaste anledningen till att inte vara medlem är att de svarande inte är intresserade av 

förmånerna som medlemmar får. Detta handlar studentrabatter och liknande. Det vill säga att många 

studerande vill tjäna pengar på sitt medlemskap genom att få tillgång till förmåner. Som anledning 

har inte förändringen varit så stor sedan 2014. Om mer tid lades på näringslivskontakter skulle det 

kanske medföra fler medlemsförmåner. 

Medlemskapet är för dyrt 

2014 var detta den vanligaste anledningen till att inte vara medlem men det har förändrats markant 

sedan dess. 2017 är det endast den tredje vanligaste och den har tappat 20 procentenheter av andelen 

svar. På majkårmötet 2017 bestämdes att det skulle införas helårsmedlemskap med en rabatt. Det var 

dock efter denna undersökning och har således inte påverkat svaren. Varför denna förändring har 

skett är alltså lite svårt att förklara eftersom fler anger att de inte vet vad pengarna går till. En möjlig 

förklaring är att fler forskarstuderande svarat än tidigare. Dessa har en högre lön än vad studenterna 

på grund och avancerad nivå har i studiebidrag. Vilket skulle göra priset till en mindre viktig fråga. 

Vad går medlemsavgiften till? 

Placeringen bland anledningarna har inte förändrats för frågan om att inte studenterna vet vad 

pengarna går till, däremot har det fått större vikt. Under hösten 2014 gjordes en kampanj där det 

förklarades vad medlemskapet går till. Men eftersom mer än 50 % av de svarande inte studerande på 



Ultuna då är det kanske inte så konstigt att det inte gett varaktig skillnad. Mer kontinuitet kan vara att 

förorda när det gäller studenternas uppfattning av Kårens ekonomi. 

Jag vet inte vad Kåren gör 

En femtedel av de som inte är medlemmar har svarat att de inte vet vad Kåren gör. Detta är lika 

många 2014 som 2017 men vikten har ökat de senaste tre åren. En möjlig förklaring kan vara att fler 

master- och forskarstudenter har svarat nu. Dessa ges inte samma mottagning till campus och Kåren 

som studenterna på grundnivå. Att lyckas nå ut med vad Kåren gör för studenterna på Ultuna är 

väldigt viktigt. 

Jag har glömt betala medlemsavgift 

I viktningen har betydelsen av att glömma betala ökat med fem procentenheter. I svaren 2014 

innefattade denna siffra även de vars fakturor inte kommit fram. Sedan hösten 2016 skickas dock 

inga fakturor ut utan alla betalningar sker på plats i kårkansliet eller via hemsidan. Därför bakades de 

två svaren från 2014 ihop. Att underlätta betalningen för medlemmarna är kanske inte det viktigaste 

arbetet Kåren kan göra för att öka medlemsandelen men det kan vara ett av de enklare. 

Jag känner inte mig välkommen på Kåren 

Även om denna anledning inte ligger så högt upp över anledningarna är det bra att den sjunkit i 

viktningen sedan 2014. Trots den nedåtgående trenden är det mycket allvarligt att nio procent av de 

svarande inte tycker att de är välkomna på Kåren. 

Kårens verksamhet har fel fokus 

Som del i viktningen har denna anledning sjunkit mycket och är inte en stor anledning till att inte 

vara med i Kåren. Se nedan i fråga 6 och 7 i denna undersökning som behandlar denna anledning 

mer och i allmänna termer. 

Kåren studiebevakar åt mig även om jag inte är medlem 

Denna anledning var minst 2014 och fortsätter vara det även 2017. För kårmedlemmar kan det vara 

frustrerande att Kåren utför arbetet för även de som inte är medlemmar men det är inte ett motiv för 

de som inte är medlemmar. 

Fritextsvar 
Förutom att svara i kryssrutorna fick de svarande möjlighet att skriva egna svar i text. Svaren finns i 

bilaga 2. Endast 16 svarande tog chansen att ytterligare kommentera sina svar. Bland de som är 

medlemmar framhölls studiebevakningen och bland de som inte är medlemmar handlade svaren 

oftast om att de aktiviteter som Kåren anordnar inte passar de svarande av olika anledningar. 

Vad saknas i Kårens verksamhet? 
Femte frågan i enkäten var en fråga med fritextsvar där de svarande kunde med egna ord beskriva 

vad de tycker saknas i Kårens verksamhet. De individuella svaren finns i bilaga 3. 135 personer 

svarade på frågan och svaren har kategoriserats för att ge en överblick över svaren. 

 



 
Diagram 4. Fråga 5. Vad saknar du på Kåren eller i Kårens verksamhet. I inbördes ordning. 

I diagram 4 visas kategorierna som svaren delades in i samt vilka kategorier som flest svarade om. 

Nedan diskuteras de sex största kategorierna eftersom de står för ungefär tre fjärdedelar av svaren. 

Marknadsföring om Kårens arbete 

Många av de som svarar menar att det saknas information om vad som finns och händer på Kåren. 

De svarande menar också att det saknas information om vad Kårens arbete åstadkommer, inte minst 

när det gäller studiebevakningen och utbildningsinformation. Många av svaren från den engelska 

enkäten handlar om att information på engelska saknas till de studenterna, även doktoranderna som 

svarat menar att det i stor utsträckning saknas information till dem. Det är inte bara information om 

Kårens arbete som de svarande menar saknas utan också till stor del information om vad de olika 

utskotten gör menar de saknas. Detta är viktigt att prioritera framförallt i de utskott som ar svårt att 

rekrytera nya funktionärer, med mer information är det möjligt att hitta fler som är intresserade av 

utskottets verksamhet. 

De bästa ambassadörer som Kåren har är sina egna funktionärer eftersom de ofta står för 

informationsspridning. Om en klass eller ett program är underrepresenterat blir det därför naturligt 

att mängden information minskar i den gruppen. Dels behöver Kåren bli bättre på att inkludera alla 

grupper i sitt arbete men också att rent generellt sprida information och bli mindre personberoende.  

Ingenting 

Nästan 15% av alla svarande menar att det inte saknas någonting i Kårens verksamhet vilket gör det 

till det näst mest svarade. Av mängden svar vet vi också att färre än hälften svarade på frågan vilket 

kan tolkas som att de inte menar att det saknas något vilket är ett gott betyg. Dock bör Kåren vara 

försiktig med att övertolka svaren och framförallt fokusera på det som kan bli bättre. 
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Aktiviteter som passar MIG 

Det tredje mest svarade är att det saknas aktiviteter som är anpassad till den svarade. Exempelvis ser 

tre svar ut såhär: ”An activity to bring PhDs together would be nice, maybe once per 

semester? I think many PhDs feel too ‘old’ to get newly engaged at union”; “Mer 

aktiviteter för landskapsarkitekter. Vi känner oss ofta exkluderade.” och ”Mer aktiviteter i 

Uppsalas citykärna”. Det betyder alltså inte att det saknas aktiviteter men att de på olika sätt inte 

passar alla studenter. Det kan handla om utbildning, språk eller plats som gör att studenterna inte 

känner sig representerade bland Kårens aktiviteter. 

En viktig poäng är att Kårens aktiviteter tills stor del speglar de som planerar och genomför den. 

Därför är det jätteviktigt att Kåren lyckas attrahera funktionärer från samtliga studentgrupper så att 

aktiviteterna speglar och representerar studenterna. Ofta sker rekrytering till utskotten genom 

personlig headhunting i ”yngre klasser”, detta leder till att en del utskott blir väldigt präglade av en 

utbildning vilket kan bli problematiskt. 

Bättre social miljö 

Många svar handlar om att de engagerade i Kåren ofta blir en liten social klick som är svår att 

komma in för en utomstående. Andra svar handlar om att stämningen hade behövt bli mer 

inkluderande och att alla ska känna sig välkomna.  

I En kår för alla var detta den mest svarade kategorin vilket förhoppningsvis tyder på en viss 

förbättring under de senaste åren. Oavsett behöver Kåren bli bättre på att inkludera nya personer 

eftersom det underlättar i mycket av det arbete som behövs i ovanstående punkter.   

Vet inte 

Ofta handlade dessa svar om att de svarande inte visste vilka aktiviteter som finns på Kåren och 

därför inte kunde svara på frågan. Detta knyter väl an till att Kåren behöver marknadsföra sina 

aktiviteter bättre vilket var det vanligaste svaret. 

Fritidsaktiviteter 

Många vill att det ska finnas fritidsaktiviteter som passar individen. Detta handlade om allt från 

orkester till hundträning och bokcirklar. En del av det som efterfrågades finns bland Kårens 

aktiviteter och en del inte. Denna kategori handlar till skillnad från Aktiviteter som passar MIG enbart 

om aktiviteter som är perifera i Kårens tre ben, vilket utgör basen för verksamheten. Därför är det 

svårt att avgöra hur mycket resurser som Kåren ska lägga på dessa aktiviteter. En god idé kan vara att 

göra det enklare för medlemmar att starta och driva fritidsaktiviteter genom att tillhandahålla lokaler 

och hjälpa till med informationsspridning. 

Vad borde Kåren fokusera mer på? 
Svaren på denna fråga speglar till viss del svaren på förra frågan fast det finns en hel del skillnader. 

Fråga 6 besvarades med fritext och har sedan kategoriserats och de kategorier som tillsammans står 

för ca 75 % gås igenom. I diagram 5 finns de olika kategorierna i inbördes ordning. I bilaga 4 finns 

svaren i sin helhet.  



 
Diagram 5. Fråga 6: Vad borde Kåren fokusera mer på? I inbördes ordning. 

Utbildningsbevakning 

Mer än vart femte svar menar att det Kåren ska fokusera mer på är utbildningsbevakning. Några 

lägger också till att eftersom detta är Kårens kärnverksamhet kanske övrig verksamhet borde minska 

för att ge mer plats åt utbildningsbevakningen. Oavsett menar många att fokus alltid ska vara främst 

på utbildningsbevakning. Detta var inte något som diskuterades i En Kår för alla och frågan är vad 

denna förändring beror på. 

Öppenhet och inkludering 

Näst vanligaste svaret på frågan var att Kåren borde fokusera mer på att öppna upp sig och inkludera 

alla. Många svar inom denna kategori handlade om lika behandlings-frågor både inom Kåren och 

universitetet. I En Kår för alla var detta det vanligaste svaret. 

Som diskuterats under Aktiviteter som passar MIG så är Kårens bredd beroende av att det finns 

studenter som representerar alla studentgrupper. Då är det väldigt viktigt att alla kan inkluderas och 

ges möjlighet att skapa aktiviteter som passar just den gruppen. 

Bredd i aktiviteter 

Svaren under denna kategori speglar väl det som redan diskuterats under Aktiviteter som passar MIG.  

Marknadsföring och rekrytering 

Många av svaren handlar om att Kåren måste fokusera på att marknadsföra det som åstadkoms i 

framförallt utbildningsbevakningen. Men svaren menar också att marknadsföringen ska syfta till att 

rekrytera in nya studenter till Kårens verksamhet och därmed öka öppenheten och inkluderingen. 

Näringslivskontakt 

En tiondel av svaren handlar om att Kåren borde fokusera mer på näringslivskontakt. På sätt och 

viss är dessa svar besläktade med kategorin omvärldsfokus men mer fokuserat på arbetslivet än 

omvärldsfokus som till stor del handlar om miljöfrågor eller frågor som rör de gröna näringarna utan 

att nödvändigtvis har anknytning till kommande arbetsliv. 
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Vad borde Kåren fokusera mindre på? 
Fråga 7 handlade om vad de svarande tycker att Kåren ska fokusera mindre på. De svarande fick 

själva skriva med fritext vad de tyckte.  Totalt inkom 72 svar på denna fråga varav 39 hade 

innebörden ”Vet ej” eller ”Inget”. Alla svar kan läsas i bilaga 5. Av de kvarvarande 33 svaren var en 

klar majoritet överens om att de ville att Kåren skulle fokusera mindre på fester och alkohol. Detta 

stämmer in på den bild som ges i En Kår för alla och det verkar inte som att detta förändrats under de 

år som gått. 

I En kår för alla diskuteras också att man borde fokusera mindre på att skapa en ”vi-och-ni-känsla” 

vilket till viss del återkommer i denna undersökning. Av de resterande svaren handlar de flesta om att 

Kåren borde fokusera mindre på ”det interna”, ”stötande traditioner som några tycker är kul” etc. 

Intressant är också att några tycker att Kåren borde fokusera mindre på att vara alla till lags och på 

att vara ”PK”. 

Den sista delen av svaren handlar om att en del tycker att Kåren ska fokusera mindre på sånt som 

inte är Kårens kärnverksamhet. En synpunkt som kommit upp även på andra frågor. Dock ska vi 

inte glömma att de flesta valde att inte svara på frågan och att av de som gjorde det svarade mer än 

hälften vet ej eller inget varför det kan vara svårt att dra allt för långtgående slutsatser av svaren ur ett 

rent kvantitativt perspektiv. 

Vad skulle få dig att se ett större värde i att bli kårmedlem? 
Den åttonde frågan besvarades med både en punktlista och möjlighet till fritextsvar. Nedan 

presenteras tabell 3 med svaren från denna undersökning med en viktning och jämförelse med 

svaren från En Kår för alla. Noteras bör att svarsalternativen inte var riktigt likadana i En Kår för alla 

och att dessa svar har gulmarkerats i tabellen.    

Vad skulle få dig att se ett större värde i att bli 
kårmedlem? 

Svar 
2017 Viktning 

Svar 
2014 

Skillnad 
2014-2017 

Om jag fick fler kontakter med arbetslivet 44% 58% 102% -44% 

Om jag fick se resultat av Kårens arbete 38% 50% 28% 22% 

Om Kåren fokuserar mer på utbildningsfrågor 27% 35% 26% 9% 

Om det fanns fler medlemsförmåner som passar mig 27% 35% 29% 6% 

Om det sociala klimatet på Kåren förbättras 26% 34% 43% -9% 

Om jag fick en faktura automatiskt 21% 27% 17% 10% 

Om Kårens verksamhet hade större bredd 16% 21% 16% 5% 

Om det fanns bättre utrymmen på Kåren 12% 16% 33% -17% 

Om fler aktiviteter var medlemsexklusiva 12% 15% 10% 5% 

Inget av de ovanstående 9% 11% 0% 11% 
Tabell 3. Fråga 8 med viktning och jämförelse med En Kår för alla. 

Om jag fick fler kontakter med arbetslivet 

Om man ser till skillnaden mellan En Kår för alla och denna undersökning så ser det ut som att 

arbetslivskontakt har minskat stort i betydelse. Detta beror sannolikt på att i En Kår för alla 

motsvarades svaret av två alternativ. Dels ett med likadan betydelse som fick 61 % och dels ett svar 

som var ”om jag fick möjlighet att få en mentor i arbetslivet” som fick 41 %. Antagligen har dessa 

överlappat en hel del och därför blir det inte riktigt rättvisande när de slås ihop till 102 %. Trots en 

marginell minskning så är fortfarande arbetslivskontakt den orsak som skulle få flest att se ett ökat 



värde i medlemskapet. Av Kårens tre kärnverksamheter är näringslivskontakt den verksamhet som 

inte har en heltidsarvoderad ansvarig vilket ger effekten att mindre resurser ges till den 

verksamheten. Det kan möjligen förklara resultatet men förändrar inte att Kåren inte lyckats ge 

studenterna speciellt mycket mer arbetslivskontakt än för tre år sedan. 

Om jag fick se resultat av Kårens arbete 

I tidigare frågor har behovet av att synas redan uppmärksammats flera gånger. Intressant är alltså att 

det är den näst största kategorin för att öka värdet av ett medlemskap. Alltså inte att Kåren 

nödvändigtvis gör mer men att det vi gör syns och kommuniceras till studenterna på Ultuna. Svaret 

har ökat markant i förhållande till 2014 när fem andra svar var vanligare. 

Om Kåren fokuserar mer på utbildningsfrågor 

Eftersom detta var det vanligaste svaret på vad de svarande vill att Kåren fokuserar mer på är det inte 

konstigt att det får stor betydelse även för värdet i att vara medlem. Jämfört med 2014 har också 

detta ökat något.  

Om det fanns fler medlemsförmåner som passar mig 

Behovet av att hitta lösningar som gör Kåren attraktiv för alla typer av studenter har varit ett 

genomgående tema i årets undersökning. Det torde vara viktigt för Kåren att lyckas identifiera de 

grupper av studenter som finns på Ultuna och se till att varje grupps behov tillfredsställs. Någon 

sådan kartläggning finns inte sedan tidigare men skulle kunna vara ett stöd för Kårens funktionärer i 

vidare arbete. 

Om det sociala klimatet på Kåren förbättras 

Till vår stora lättnad har denna anledning sjunkit i vikt sedan 2014. Det är dock fortfarande så att var 

fjärde svarande menar att det sociala klimatet har en negativ inverkan på upplevt värde av Kåren, 

vilket är mycket allvarligt. 

Om jag fick en faktura automatiskt 

I En Kår för alla var formuleringen på detta svar ”Om det var lättare att betala kåravgiften (tex. e-

faktura, autogiro)”. Sedan dess har medlemssystemet förändrats vilket har lett till ändring av 

betalningsrutinerna. Därför ändrades utformningen på svaret. Vi kan se att mer än var femte 

svarande tycker att värdet hade ökat om de fick en faktura. Ett bekymmer med detta är att det är dyrt 

att skicka ut fakturor och att kostnaden inte skulle täckas även om Kåren fick in fler medlemmar. I 

samtal med mecenat som sköter medlemssystemet kan det dock vara värt att titta på lösningar för 

automatisk betalning av medlemsavgiften. 

Om Kårens verksamhet hade större bredd 

Den ökning som skett inom denna kategori är mindre än vad vi trott baserat på svaren till tidigare 

frågor. Det är möjligt att de som tidigare i undersökningen efterfrågat mera bredd i verksamheten har 

använt Om det fanns fler medlemsförmåner som passar mig istället. 

Om det fanns bättre utrymmen på Kåren 

Sedan 2014 har flera byggprojekt på SLU blivit klara vilket har inneburit att det finns betydligt bättre 

tillgång på utrymmen på campus. Det kan ha bidragit till att detta svar fått betydligt mindre andel än i 

förra undersökningen. 



Om fler aktiviteter var medlemsexklusiva 

Det är inte någon större förändring i detta svar från 2014. Inte heller har det varit något som 

diskuterats speciellt tidigare i undersökningen. 

Inget av ovanstående – fritextsvar 
Nästan var tionde svar var att de ovanstående alternativen inte passade in på den svarande. Vid En 

Kår för alla fanns inte detta alternativ med som svar varför vi inte vet hur stor andelen var då. Detta 

belyser vikten av att Kåren behöver göra en kategorisering för att förstå vilka anledningar som vi inte 

lyckats fånga. På samma sätt som vi missar att fånga en del studentgruppers intressen. 

Fritextsvaren kan du läsa i sin helhet i bilaga 6. 22 stycken fritextsvar inkom totalt vilket motsvarar 

nästan exakt de 9 % som svarade ”inget av ovanstående” på frågan. Av dessa 22 svar kom det in ca 

10 svar som inte täcks in av svarsalternativen ovan. 

Tre av svaren handlar om att lyckas få med olika program eller utbildningar som inte känner sig 

representerade. Två vardera fick ”om informationsspridningen gick bättre” och ”om man får ha med 

fler gäster på balen”. 

Är du medlem i en studentnation? 
Denna fråga ställdes i En Kår för alla med motiveringen att nationerna till viss del är en konkurrent 

om medlemmar till Kåren. Detta gäller då den studiesociala verksamheten. Vi kan se att andelen 

medlemmar i nation är något högre än andelen medlemmar i Kåren vid denna undersökning. 

Däremot skiljer sig inte andelen mellan nationsmedlemmar i denna undersökning med andelen 2014. 

Inom den studiesociala verksamheten har Kåren mycket svårt att stå sig mot nationerna eftersom det 

är mycket större organisationer än oss och med större möjlighet att genomföra aktiviteter. Både 

mängd- och breddmässigt. Att vara konkurrenskraftig mot nationerna handlar alltså om att lyckas 

förmedla värdet av studiebevakning och näringslivskontakt. Något som flera gånger tidigare 

diskuterats i denna rapport.  

 

Övriga kommentarer 
De övriga kommentarerna var till mesta del positiva till Kåren och dess arbete. Några andra 

kommentarer har också kommit men de diskuteras till stor del i de andra frågorna. Svaren i sin helhet 

kan läsas i Bilaga 7. 

71%

17% 12%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ja Nej, har aldrig varit Nej men har varit tidigare

Andel som är medlemmar i Uppsalas nationer



Analys av årets undersökning 
I denna undersökning kan tre övergripande teman uttydas. Dessa teman är återkommande i de olika 

frågorna och kan användas för att formulera utmaningar och senare åtgärder för Kåren att integrera i 

verksamheten. De tre teman får här diskuteras förutsättningslöst för att under ”Utmaningar och 

framtida fokus” bli mer konkreta utmaningar och lösningar. 

Kåren lyckas inte representera alla studentgrupper 
Flera gånger har det diskuterats både i fritextsvar och flervalsfrågor att en del utbildningar inte 

känner sig representerade i den mängd av aktiviteter som Kåren erbjuder. Det handlar ofta om vilken 

typ av företag som syns i arbetslivssammanhang men också att det saknas aktiviteter som passar t.ex. 

forskarstudenter som generellt är mindre intresserade av festverksamheten. Även internationella 

studenter känner att det saknas möjlighet att delta i de svenskspråkiga aktiviteterna. 

Dessa studenter känner inte att det finns något att hämta hos Kåren och blir därför i lägre 

utsträckning medlemmar. Det är viktigt att vi lyckas representera alla studentgrupper så att alla 

känner att det finns något att hämta på Kåren. Enbart studiebevakning räcker sällan för att motivera 

ett medlemskap när andra studentgrupper får mer. Det skapar en känsla av orättvisa bland de 

studenter som får mindre aktiviteter som är anpassade efter dem. 

De grupper som inte känner sig representerade har ofta färre aktiva funktionärer och det kan vara 

rimligt att fråga vad som är hönan och vad som är ägget. Finns det färre aktiviteter för att det finns 

färre funktionärer eller tvärt om. Oavsett bör det bli lättare att representera samtliga studentgrupper 

om samtliga studentgrupper finns med bland de funktionärer som arrangerar aktiviteter på Kåren. 

Verksamhet syns inte för alla studenter 
En förutsättning för att studenterna ska känna sig representerade är att de får veta vad Kåren gör för 

dem. Att veta vilket arbete som görs och vilka aktiviteter som Kåren står för är viktigt i studentens 

val om att bli medlem eller inte. Många har beskrivit att de har svårt att svara på frågorna i 

undersökningen eftersom de helt enkelt inte vet vad Kåren gör.  

Studenterna vill veta vilka resultat som deras medlemskap ger och vad pengarna används till. De 

upplever också att de inte har möjlighet att delta i Kårens aktiviteter eftersom de inte vet om att de 

anordnas. En del beskriver att enda sättet att få reda på vad som händer är att känna någon som är 

aktiv på Kåren. Detta gör att grupper som är underrepresenterade får betydligt mindre information 

om Kåren. 

 Det är för svårt att bli en del Kåren 
Det är visserligen betydligt färre som inte känner sig välkomna till Kåren än det var 2014. Det finns 

ändå en tydlig barriär mellan de som är en integrerad del av Kåren och de som inte är det. Detta 

manifesteras i att många studenter inte blir medlemmar eftersom de inte har tid eller vill engagera sig. 

Alltså att för att på riktigt bli en del av Kåren krävs det tid och vilja att aktivt bli en del av Kåren. 

Ofta går vägen in till Kåren via kontakter med andra studenter. Det förstärker problemen som 

beskrivs under de två andra teman ovan. Grupper som inte får ett ordnat välkomnande av Kåren har 

svårare att skapa de kontakter som krävs för att bli integrerad i Kåren. 



En del svarande beskriver att de har idéer som de skulle vilja förverkliga men känner inte att den 

möjligheten ges via Kåren. De skulle önska att det var enklare att få hjälp med att komma igång med 

den verksamhet som de är intresserade av. Kåren behöver helt enkelt bli mer tillgängligt för alla 

studenter och inte bara de som är inne i verksamheten redan.    

Uppföljning av En Kår för alla 
I rapporten En Kår för alla formulerades nio stycken utmaningar med tillhörande åtgärdsförslag. 

Dessa utmaningar finns i tabell 4 och hur det gått med dem diskuteras nedan. 

Utmaning  

1 Studenter tycker det är för dyrt med en medlemsavgift på 250 kr per termin. 

2 Studenter som inte vill eller hinner engagera sig i Kårens verksamhet ser inte ett värde 
i att vara medlem i Kåren. 

3 Synliggöra Ultuna Studentkår bland alla potentiella medlemmar. Få alla att veta vad 
Kåren gör och står för. 

4 Det finns studenter som inte känner sig välkomna på Ultuna Studentkår och än fler 
anser att det studiesociala klimatet bör förbättras. 

5 Studenter betalar inte sin medlemsavgift av den enkla anledningen att fakturan 
kommit bort eller för att någon annan del i medlemsregistreringen krånglar. 

6 Erbjuda studenterna fler kontakter med arbetslivet. 

7 Skapa bättre utrymmen för lunch och studier på Kåren. 

8 Förmedla vad som händer inom studiebevakningen. 

9 Skapa tydliga fördelar för kårmedlemmar utan att exkludera någon. 
Tabell 4. Utmaningar för studentkåren. Tagen från En Kår för alla 

Till dessa utmaningar presenterades 42 stycken åtgärder som skulle implementeras under hösten 

2014 eller våren 2015. Vid genomgång av dessa nu så har endast 13 stycken åtgärder blivit så pass 

implementerade att de fortfarande är en del av Kårens arbete. 24 stycken har inte alls åtgärdats och 5 

stycken åtgärdades delvis men har sedan dess glömts bort. Detta är ett av de stora problemen med att 

de som arbetar i Kåren endast gör det under kortare perioder och att det är svårt att hålla en 

kontinuitet i arbetet. För att i framtiden lyckas är det viktigt att dessa utmaningar och lösningsförslag 

är delar av levande dokument som kårstyrelsen aktivt jobbar med under året. 

Av de utmaningar som formulerades 2014 har betydande framsteg gjorts på att: ”Studenter tycker det 

är för dyrt med en medlemsavgift på 250 kr per termin” och ”Det finns studenter som inte känner 

sig välkomna på Ultuna Studentkår och än fler anser att det studiesociala klimatet bör förbättras.” 

Utöver det har utmaningen ”Skapa bättre utrymmen för lunch och studier på Kåren” tappat 

betydelse på grund av att tillgången på utrymmen har förbättrats på SLU. Det betyder inte att dessa 

tre utmaningar inte fortfarande är av betydelse. Bättre utrymmen ger möjlighet för Kåren att visa upp 

sin verksamhet vilket kan vara viktigt för Kåren även om det inte är ett problem för studenterna. För 

de andra två är det fortfarande lika viktigt att Kåren kan motivera medlemsavgiften och att alla 

känner sig välkomna.  

Utmaningar och framtida fokus 
En av lärdomarna från att tre år senare läsa En kår för alla är att det visar hur kort Kårens minne är. 

Trots att det dokumentet inte är mer än tre år gammalt så har väldigt mycket av de lärdomar och 



åtgärdsförslag som gjordes då hunnit glömmas bort. Det är därför viktigt att en av utmaningarna i 

fortsatt arbete blir att hålla En kår för alla och denna undersökning levande fram tills nästa 

undersökning. Därför tror jag också att det inte bör formuleras så många utmaningar utan få men 

väldigt bredda, som ger varje ny styrelse en chans att ta sig an utmaningarna på sitt sätt. Målet inom 

denna utmaning är alltså att fram till tiden för nästa undersökning ska dessa två rapporter användas 

kontinuerligt av kårstyrelserna för att klara av de utmaningar som Kåren står inför. 

1. Denna undersökning och dess resultat används av framtida kårstyrelser för att vägleda arbetet 

med medlemsrekrytering och inkludering på Kåren. 

Utöver utmaningen att hålla arbetet vid liv kommer nedan formuleras tre utmaningar baserade på de 

teman som identifierades i analysen. Till dessa utmaningar formuleras också mål som framtida 

kårstyrelser kan använda som riktmärken i sitt arbete. 

Representera alla studenter 
Kåren ska lyckas representera samtliga studentgrupper som finns inom Kårens verksamhetsområde. 

Olika studentgrupper har dessutom olika behov av Kåren och olika aktiviteter som attraherar dem. 

Idag finns inte någon särskiljning mellan dessa grupper eller hur Kåren jobbar för att nå ut till dem. 

Denna undersökning visar ett behov av att lyckas anpassa våra verksamheter efter olika grupper. 

Först bör dessa grupper identifieras och därefter deras olika behov. Sedan bör två arbeten utföras 

parallellt. Kåren borde försöka systematisera sin rekrytering av funktionärer så att inte vissa grupper 

blir allt för underrepresenterade samt arbeta med att se till att de behov som de olika grupperna har 

verkligen blir uppfyllda. Dessa två åtgärder ger en god cirkel till varandra eftersom fler funktionärer 

från en grupp innebär att Kårens verksamhet anpassas mer efter den gruppens behov.  

Risken finns i detta arbete för att vissa grupper särbehandlas. Viktigt att poängtera då är att 

särbehandlingen i alla lägen bör vara positiv. Dvs att den i minsta mån bör innebära negativa 

konsekvenser för andra grupper. Ett exempel på detta är att om Ultunesaren skulle vilja ha en 

befattning specifikt för en engelskspråkig skribent så bör inte en vanlig skribentbefattning tas bort 

eftersom det minskar möjligheten för de svenska studenterna att delta i arbetet. Särbehandling ska ge 

möjligheter för några studenter utan att minska andra studenters möjlighet. 

Kopplat till denna utmaning finns två mål: 

2. Kårens aktiviteter och verksamhet är anpassad efter de olika studentgrupper som finns så att 

alla grupper blir representerade och deras främsta behov tillfredsställda. 

3. Kårens funktionärer representerar de olika grupper som finns bland studenterna. 

Synas med vår verksamhet 
Kårens arbete ska vara synligt för studenterna. Det ska vara enkelt för alla studenter att svara på 

frågan ”Vad gör Kåren?” på ett rättvisande sätt. Nyckeln är att använda kanaler som alla studenter 

använder. Idag finns det inte några sådana. Nyhetsbreven och mailkontakt är den kanal som idag på 

ett rättvist sätt når de flesta studenter. Alla studenter finns inte med i de maillistor som SLU skapar 

och kan därför inte användas för att nå alla i dagsläget. Dessutom läser inte alla studenter sin 

studentmail. 

Idag är mycket av informationsspridningen via personliga kontakter vilket är en mycket effektiv 

informationskanal. Problemen kommer när inte alla grupper är lika väl representerade och de därför 



inte har tillgång till den informationskanalen. Att arbeta med mål 3 även inom denna utmaning är 

därför viktigt.  

Den risk som finns med att försöka sprida all information till alla är att många studenter anser att 

informationen inte är relevant och därför slutar ta del av den även om de får den. Därför är en viktig 

del av arbetet också att lyckas avgöra vilken information som verkligen är relevant och hur vi 

använder information som är relevant för några men inte alla. 

Kopplat till denna utmaning finns två mål: 

4. Kåren har utvecklat sina kommunikationskanaler så att vi på ett tillfredställande sätt ger 

samtliga studenter information om det arbete som Kåren utför samt de aktiviteter som Kåren 

arrangerar. 

5. Kårens informationskanaler utvecklas så att möjlighet finns att enkelt sprida information till 

relevanta målgrupper så att inte studenterna för ett överflöd av information som inte angår 

dem. 

Förenkla processen att bli en del av Kåren 
Att komma in på Kåren ska vara enkelt om man ska känna sig välkommen. Kårens största resurs är 

de människor som skapar den. Detta skapande kan vara allt ifrån att medverka i festverksamheten 

och bidra till det sociala klimatet till att vara hårt arbetande funktionär eller att informera Kåren om 

hur utbildningen kan utvecklas. Att få så många som möjligt att bli en del av denna process är därför 

viktigt. Det ska därför vara enkelt att bidra just så mycket som man själv vill. 

Navet som får hjulet att gå runt är de som, oftast ideellt, lägger ner sin tid och skapar aktiviteter, 

kontaktytor m.m., funktionärerna. Att underlätta för studenter att bli och känna sig välkomna in i 

rollen som funktionär är därför en prioritet. Rekryteringen av funktionärer sker idag väldigt 

ostrukturerat och ofta genom personliga kontakter. Resultatet blir att befattningar står vakanta eller 

att utskott har drivits av samma typ av människor under lång tid. Här skulle valberedningen kunna få 

en betydligt större roll i att hjälpa till att hitta lämpliga personer till de befattningar som riskerar att 

stå vakanta. 

Risken med att ge valberedningen en större roll är dels att det finns risk att arbetet är för tungt. Detta 

är en verksamhet som också har relativt svårt att hitta funktionärer. Dels finns det en risk att även 

här ha svårt att representera samtliga studentgrupper. Dessa problem måste tas i beaktning när denna 

utmaning antas. 

Kopplat till utmaningen är ett mål: 

6. Rekryteringen av funktionärer sker på ett systematiserat sätt som underlättar rekrytering av 

samtliga studentgrupper samt gör steget in i Kårens verksamhet både enklare och mer 

välkomnande. 

  



Bilagor 

Bilaga 1. Utformning av enkäten 
Fråga 1. Vilken utbildning läser du? 

Svaralternativ: 

Agricultural Economics and management - master 

Agronom - ekonomi 

Agronom - livsmedel 

Agronom - mark/växt 

Agronom - landsbyggdsutveckling 

Agronom - husdjur 

Animal science - master 

Biologi och miljövetenskap - kandidat 

Bioteknologi - kandidat 

Doktorand 

Ekonomi - kandidat 

Environmental Communication and management - master 

Environmental Economics and Management - master 

Environmental Science in Europe - master 

Etologi och djurskydd - kandidat 

Fristående kurser 

Landskapsarkitekt 

Plant Biology - master 

Rural development and natural resource management - master 

Sport och sällskapsdjur - kandidat 

Soil and water management - master 

Sustainable development - master 

 

Fråga 2. I vilket år av din utbildning är du? 

Svarsalternativ: 

1 

2 

3 

4 

5 

Annat 

 

Fråga 3. Är du medlem i Ultuna studentkår 

Svarsalternativ: 

Ja 

Nej, har varit tidigare 

Nej 

 

 

Engelska versionen 

Question 1. What educational program are 

you in at SLU? 

Options: 

Agricultural Economics and management - master 

Agronom - ekonomi 

Agronom - livsmedel 

Agronom - mark/växt 

Agronom - landsbyggdsutveckling 

Agronom - husdjur 

Animal science - master 

Biologi och miljövetenskap - kandidat 

Bioteknologi - kandidat 

Ekonomi - kandidat 

Environmental Communication and management - master 

Environmental Economics and Management - master 

Environmental Science in Europe - master 

Etologi och djurskydd - kandidat 

Exchange studies - less than one year 

Landskapsarkitekt 

PhD-studies 

Plant Biology - master 

Rural development and natural resource management - master 

Single courses  

Sport och sällskapsdjur - kandidat 

Soil and water management - master 

Sustainable development - master 

 

Question 2. During what year of your studies 

are you? 

Options: 

1 

2 

3 

4 

5 

Other 

 

Question 3. Are you a mamber of Ultuna 

student union? 

Options: 

Yes 

No, I used to be 

No 

 



Fråga 4a. Vilka är de främsta anledningarna till 

at du är medlem i Kåren? 

Ställdes till de som svarade ”Ja” på fråga 3. 

Svarsalternativ + fristext: 

Social miljö på Kåren, vänner m.m. 

Festverksamheten: pubar, middagar, examensbal  

Jag får näringslivskontakter 

Kåren studiebevakar för mig 

Kåren utför studiesocialt arbete 

Kåren har fikor och frukostar 

Kåren har stipendier som jag vill söka 

Jag får möjlighet att hyra Arons hus 

För att kunna vara engagerad i ett utskott eller förening 

För att kunna hyra Kårens hundgårdar 

För att få bo på Gälbo 

Kåren har bra medlemsförmåner 

 

Fråga 4b. Vilka är de främsta anledningarna till 

att du inte är medlem i Kåren? 

Ställdes till de som svarade ”Nej” på fråga 3. 

Svarsalternativ + fritext: 

Känner mig inte välkommen på Kåren 

Jag vill/hinner inte engagera mig 

Har glömt betala kårmedlemskap denna termin 

Kåren studiebevakar för mig även om jag inte är medlem 

Jag vet inte vad mina pengar går till när jag köper medlemskap 

Medlemsförmånerna intresserar mig inte 

För dyrt med 250 kr per termin 

Jag vet inte vad Kåren egentligen gör 

Kårens verksamhet har fel fokus 

 

Fråga 5. Vad saknar du på eller i Kårens 

verksamhet? 

Fritextsvar 

Fråga 6. Vilka frågor borde Kåren fokusera 

mer på? 

Fritextsvar 

Fråga 7. Vad borde Kåren fokusera mindre 

på? 

Fritextsvar 

 

 

Question 4a. Which are the foremost reasons 

for you to be a mamber of Ultuna student 

union? 

Ställdes till de som svarade “Yes” i fråga 3. 

Options + free text answer: 

Social Environment, friends etc. 

The parties, dinners and pubs 

I get connections for my future career  

The union works for better education 

The union do social work at the university  

The union has "fika" and breakfast sometimes 

The union has schoolarships to apply 

I can rent "Arons house" in Båstad 

To enable me to get engaged in commities and activities 

To be able to rent the union dog-yards 

To get to live at Gälbo 

The union has good benefits 

 

Question 4b. What are you reasons to not be a 

member of Ultuna student union? 

Ställdes till de som svarade “No” I fråga 3. 

Options + free text answers: 

I don't feel welcome at the union 

I don't want to or have time to engage 

I have forgotten to pay for membership this semester 

The union does educational work for me not matter if i'm a member 

I don't know what the membership fee go to 

Membership benefits do not interest me 

To expensive with 250 SEK a semester 

I don't know what the student union does 

The union activities have the wrong focus  

 

Question 5. What are you missing at the union 

or in the union’s activities? 

Free text answer 

Question 6. What should the union put more 

focus on? 

Free text answers 

Question 7. What should the union focus less 

on? 

 

 



Fråga 8. Vad skulle få dig att känna ett större 

värde i att vara kårmedlem? 

Svarsalternativ + fritextsvar: 

Om Kåren fokuserar mer på utbildningsfrågor 

Om jag fick se resultat av Kårens arbete 

Om fler aktiviteter var medlemsexklusiva 

Om jag fick fler kontakter med arbetslivet 

Om det sociala klimatet på Kåren förbättras 

Om det fanns bättre utrymmen på Kåren 

Om jag fick en faktura automatiskt 

Om Kårens verksamhet hade större bredd 

Om det fanns fler medlemsförmåner som passar mig 

Inget av de ovanstående 

 

Fråga 9. Är du med i en studentnation? 

Svarsalternativ: 

Ja 

Nej, har aldrig varit 

Nej men har varit tidigare 

 

Fråga 10. Har du några övriga kommentarer 

om Kårens arbete? 

Fritextsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 8. What would make you value the 

membership more? 

Options + free text answers: 

If the union put more efort in educational work 

If I got to see the results of the unions work 

if more activities were member exclusive 

If I got more connections with future worklife  

If the social climate at the union improved 

If the union have better rooms 

If I got an invoice to pay the membership  

If the activities at the union were more varied 

If more of the benefits suited me 

none of the above 

 

Question 9. Are you a member of the nations 

in Uppsala? 

Options: 

Yes 

No, have never been 

No, but I used to be 

 

Question 10. Do you have any other 

comments on the work the union does? 

Free text answer 

  



Bilaga 2. Fritextsvar till fråga 4. 

 
Inget av ovanstående. Jag bytte till VMF när jag började på veterinärprogrammet. 
Egentligen bara för att få ett fint mecenatkort, samt att måste ju vara medlem i kåren i x antal terminer 
för att ha chans att gå på examensbalen.. 

Främst studiebevakningen! 
Som Alnarpare tycker jag att Ultuna är stroppigt och kallt. Minns rekryteringsmässan där för ett par år 
sedan. Tror aldrig jag fått så snobbigt bemötande av de som ställde ut. Mkt med Ultuna känns restriktivt 
och väldigt lite värme, eller aktivitet på mailen sedan jag kom till Uppsala. Då är Uppsala Universitet 
bättre. 
Så nej tack! 

(Medlemsförmånerna intresserar mig inte) tillräckligt mycket 

Jag är aldrig på Kåren så 250kr känns för mycket att betala. 
Jag tror det är det att jag inte får nån faktura längre, eller påminnelsemail heller, som gör att jag 
glömmer. Jag vill gärna vara med, men det blir krångligt att betala så jag glömmer bort det. Är ej på 
Ultuna campus så kan inte komma förbi kårkansliet. 
Har varit medlem i kåren sen första dagen på SLU och tycker att arbetet som utförs är otroligt viktigt. 
Speciellt studiebevakningen då det skett mycket förändringar inom utbildningarna de senaste åren. 
Hade inte kåren och studiebevakningen fört fram studenternas röster hade det nog inte blivit lika bra för 
varken oss äldre studenter som hamnade i någon slags övergångsperiod och de nya studenterna som 
ska börja utbildningen. 
OBS! Jag går masterprogrammet i Rural development and natural resource management. Det fanns inte 
med i listan över utbildningar - och ofta känner jag mig som student på detta program bortglömd! 
Tråkigt att gå dit själv. Och känner knappt nån på kåren. Det är ingen kultur i klassen eller bland dem jag 
umgås med att gå till kåren. Blev mycket så pga att vi inte hann engagera oss vid insparken då vi hade 
alldeles för mycket plugg i kemin. 

Främst för studiebevakningen. 
Tråkigt att gå dit själv. Och känner knappt nån på kåren. Det är ingen kultur i klassen eller bland dem jag 
umgås med att gå till kåren. Blev mycket så pga att vi inte hann engagera oss vid insparken då vi hade 
alldeles för mycket plugg i kemin. 

In general I just think it is not worth it. I feel there are almost no activities for english speaking students.  

I am working half time this semester and I am going to become a member next semester. 
Since I am quite new and I was travelling from Stockholm at the beginning, the main reason to become a 
member was to obtain the Mecenate card. I would like to be part of some activities, as well. 
I'm working in a laboratory far from Uppsala, therefore I'm not able to participate in any activities 
unfortunately  
 

Bilaga 3. Fritextsvar fråga 5. Vad saknar du på eller i Kårens verksamhet? 
Ingenting faktiskt, tycker att kåren har alla värdefulla aktiviteter 

Mer fika! 
Jag vill ha en bredare transperens av vad olika delar av kåren gör. En tydligare kommunikationskanal 
utåt!  

Jag saknar mer luncher/fikatillfällen/pubar så man kan hänga och lära känna fler människor.  

Vet inte egentligen. Har aldrig intresserat mig för kåren eller dess verksamhet 

Fler sportsliga aktiviteter 

fler kurser 

Verksamheter och aktiviteter som intresserar mig. 
Mer evenemang som riktar sig mot landskapsarkitekter. Exempelvis lunchföreläsningar, fler larkföretag 
på näringslivsdagen 

Inget speciellt 

Fler larkare 

Mer HBTQ-aktiviteter 



Vet ej 

En kontinutet i pubarna 
Fler besök av alumner som kan visa att det faktiskt går att göra något yrkesmässigt med utbildningen 
man läser! 

sällskapsspel 
Tulpanodling!  
Föreläsningar från SLU av typen som det var i höstas.  

Vet ej 

Vet ej just nu. 

Tydligare hur man går med i utskott osv, vilka utskott finns och vilka passar mig?  
Kanske mer "reklam" om de olika utskotten så det ska kännas lätt för studenterna att engagera sig. 
Jobba aktivt för att ALLA engagerade i kåren ska öppna upp gemenskapen och välkomna in nya 
medlemmar.   
Mångfald och aktiviteter som passar olika typer av människor. Kåren är tyvärr en rätt homogen grupp 
med människor som det kan var svårt att komma in i om man inte känner att man passar in i den ramen.  

En mer social miljö där alla känner sig välkomna  

en konst/fotoförening samt en orkester 

mycket är väldigt bra.  
Ibland är det svårt att veta vad som finns att välja på bland både utskott och aktiviteter, gärna mer 
reklam om dessa! 
En riktig känsla av gemenskap - tyvärr känns det ofta som att kåren tillhör den där klicken bestående av 
kanske styret och km och några andra som har varit med i något av de utskotten tidigare. En stadig 
skara som alltid tycks befinna sig i kårhuset. Önskar att jag kunde känna samma känsla i kåren.  
Och, jag saknar ett syjunte-utskott ;)  

Mer öppenhet mot personer med olika bakgrund. Väldigt internt på kåren i dagsläget.  
Jag kan inte komma på något jag saknar. Jag gillar att ni har fester, pubar, möjlighet till 
lunchföreläsningar osv.  

Inget jag kommer på på rak arm! 

Jag saknar i nuläget ingenting, då jag tycker Kåren erbjuder stor variation på verksamheter mm.  

Ingen aning men jag skulle gå med om det var gratis 

Diskussioner eller workshops om aktuella frågor som rör vår bransch.  
Diskussionsforum för olika frågor, en öppenhet för oliktänkande, tydligare med vad man faktiskt gör (t.ex. 
promota studieråden och visa vad de faktiskt åstadkommer) 

Har aldrig haft någon erfarenhet av den.  
Jag tycker verksamheten verkar bra, men tycker att jargongen ofta är lite väl macho för min smak, vilket 
förmodligen har gjort att jag inte har velat engagera mig.  
Mer småkurser. Kvällskurs i ekonomi av LRF bl.a. var väldigt bra. Annars vill jag gärna se fler sätt att 
komma i möta arbetslivet. 

Mer aktiviteter i Uppsalas citykärna 

Fler frukost-tillfällen. Jag är dålig på att ha frukostmat hemma. 

Inget  
Jag saknar att alla pratar med alla, det blir sociala grupperingar som är svåra att bryta om man inte 
känner någon från början.  

Ett debattklimat och samhällsengagemang. Det politiska intresset är nära noll. 
Bättre fungerande grupprum där lunchmöten kan hållas. Till exempel förbättring på Ekens skjutdörrar 
skulle behövas. Även bättre ventilation i dessa rum. 

Ett mysigt, konkurrerande fik. 

Mer naturligt engagemang mellan kår och utbildningar  

Temapub, events 

Torsdagspuben bör vara på fredag istället därför det är en mer tillgänglig dag 
Tolerans mot personers olika bakgrund, livsstil och politiska åsikter. Det är en väldigt homogen miljö där 
det inte är helt lätt att smälta in om man inte passar in i mallen. Detta gäller saker som vilken utbildning 
man går, om man kommer från landet eller stan, om man kan köra traktor eller inte. 
 



Evenemang där alkohol inte spelar en stor roll. Som det är nu har det kanske inte alltid huvudrollen, men 
har ofta en viktig biroll. Jag skulle vilja se fler evenemang där alkohol inte alls är en del av aktiviteten. 

ett ställe där hundar får vara ;) 
Bättre kommunikation, exempelvis har det varit mycket som varit osäkert inför examensbalen bara för att 
vi i min årskurs inte fått någon info alls innan. 

Det är mycket kontakt med näringsliv för agronomer men inte mycket för bl.a. Biomiljö, tyvärr. 
Det är väldigt många steg mellan studenten och hens studieråd till SLUSS och skolledningen. Det är 
segt, svårarbetat och tar lång tid. Det är sårbart - information försvinner i alla stegen och det leder till 
missförstånd och förvanskningar. 

Osäkert. Jag känner att jag inte riktigt vet vad som händer på Kåren, kanske bättre marknadsföring?  
Bättre marknadsföring om pubar och liknande, vet ej om de inte kommer ut till alla studenter, endast de 
som är involverade i kåren redan och även bättre lokaler  
Inget jag kan sätta fingret på på rak arm, men kurser av olika slag är ett kul sätt att träffa människor och 
faktiskt lära känna dem lite närmare 

- 
Min uppfattning är att Kåren är väldigt uppskattad av de som går dit, men jag har aldrig känt att den har 
lockat. Temakvällar kanske? För oss skygga landskapsarkitekter :)  

Hästaktiviteter. Bokcirkel.  

Tysta studieplatser 

Tydligt ledarskap och ansvarskänsla 
Mer pepp för småskaligt lantbruk och mindre Syngenta. T.ex. fler föreläsningar och aktiviteter kopplade 
till småskaligt lantbruk!  

Ingenting saknas just nu.  

Aktiviteter som har med min utbildning att göra eller som kan engagera fler än agronomerna. 

Jag saknar personligen ingeting, men då är jag inte jätteinsatt i kårens verksamhet 

Mer fika och myskvällar 
Jag tycker kåren gör ett kanonjobb, saknar inget speciellt- förutom att få en faktura för medlemsavgiften 
då.  

Mer fest.  

Inget 

Resor 

Jag kan inte komma på någon specifik sak. Kåren gör redan så otroligt mycket för oss studenter. 
Tycker att Ultuna har ett brett utbud av olika aktiviteter och utskott, kan inte på rak arm säga att något 
saknas. Eventuellt skulle kåren i ännu större utsträckning jobba för att verkligen bjuda in studenter nya 
som gamla som inte provat på att vara aktiva i kåren att verkligen prova på det för det ger helt klart ännu 
mer gemenskap än att bara delta i aktiviteter och plugga på SLU/Ultuna.  
Jag vet inte eftersom att jag inte har engagerat mig. Jag är engagerad i mycket annat och hinner tyvärr 
inte delta i Kårens aktiviteter så mycket. 

Bara vanligt häng 
Företagsandan saknas.. "Det är ok att göra saker halvbra/halvdåligt, vi är ju ändå studenter/volontärer 
så ingen förväntar sig att det ska vara bra" OK, det är väl bra att ha felmarginaler, det är ju en 
övningsplattform, men det gör det verkligen svårt att uppskatta att kåren finns när grundinställningen är 
att göra det mesta "halvdant".... Det ÄR en bra kår, men engagemanget viker för var år och det märks att 
det är äldre kursare som drar lasset utan att få med sig nya rekryter. Det hänger nog i det stora hela ihop 
med att yngre generationer är mer reserverade och håller sig i små grupper. Är förmodligen en fråga om 
att lyfta nyttan av att möta nya likasinnade, men trots många "nischade" aktiviteter är det ganska svårt 
att hitta de som a) inte är på kåren bara för att det är fest b) hänger med ngn gång för deras egen 
vinnings skull (har-hört-att-man-knyter-kontakter-på-fler-grejjer-än-fester-bäst-man-gör-det-fast-lyfter-
inte-ett-finger-ifall-det-behöver-plockas-undan-bord-eller-annat-jobb-typen. Såna som får en tappa 
hoppet på mänskligheten för de ser bara sig själva c) redan hittat sin etablerade umgängeskontakt och 
att utöka den tar alltför mycket energi, faktiskt. 
Så vad saknas? Fler spontanaktiviteter med grillkväll eller mys/snack-kvällar kanske... Fler studiecirklar 
är en personlig önskan, där små grupper får lära sig något de brinner för tillsammans med andra som 
brinner för samma ämne. Kontakt med FLER företag, och marknadsföra de samarbeten som finns med 



de mest etablerade: vad gör de för kåren, vad kan de erbjuda studenten genom kåren. Det skulle 
dessutom öka den professionella andan över verksamheten. Mer kontakt med omvärlden helt enkelt, 
oavsett genre på verksamhet. Att de flesta SLU-studenter är redo att spy över den myndighetsinstitution 
vi går på kan nog många skriva under på. Att några hoppar av eller inte lägger ner energi på studierna 
(vilket ger sämre antal och sämre kvalité på de examinerade, vilket ger SLU dåligt eller helt enkelt inte 
bra rykte, vilket börjar om spiralen av brist på engagemang) kan mycket väl härledas på en törst efter 
verkligheten. Hur F*N ska all denna teori appliceras? Är våra studieskulder till ingen nytta? Vad GÖR 
verkligheten?! Varför är vi så avskärmade från den?! (Medveten om att SLU kan vara ett av de 
universitet som har hyfsad kontakt med "omvärlden(iallafall i deras ögon)" men varför jämföra med 
standard när man kan jämföra med sådant som KAN BLI?) 
Företagsandan saknas.. "Det är ok att göra saker halvbra/halvdåligt, vi är ju ändå studenter/volontärer 
så ingen förväntar sig att det ska vara bra" OK, det är väl bra att ha felmarginaler, det är ju en 
övningsplattform, men det gör det verkligen svårt att uppskatta att kåren finns när grundinställningen är 
att göra det mesta "halvdant".... Det ÄR en bra kår, men engagemanget viker för var år och det märks att 
det är äldre kursare som drar lasset utan att få med sig nya rekryter. Det hänger nog i det stora hela ihop 
med att yngre generationer är mer reserverade och håller sig i små grupper. Är förmodligen en fråga om 
att lyfta nyttan av att möta nya likasinnade, men trots många "nischade" aktiviteter är det ganska svårt 
att hitta de som a) inte är på kåren bara för att det är fest b) hänger med ngn gång för deras egen 
vinnings skull (har-hört-att-man-knyter-kontakter-på-fler-grejjer-än-fester-bäst-man-gör-det-fast-lyfter-
inte-ett-finger-ifall-det-behöver-plockas-undan-bord-eller-annat-jobb-typen. Såna som får en tappa 
hoppet på mänskligheten för de ser bara sig själva c) redan hittat sin etablerade umgängeskontakt och 
att utöka den tar alltför mycket energi, faktiskt. 
Så vad saknas? Fler spontanaktiviteter med grillkväll eller mys/snack-kvällar kanske... Fler studiecirklar 
är en personlig önskan, där små grupper får lära sig något de brinner för tillsammans med andra som 
brinner för samma ämne. Kontakt med FLER företag, och marknadsföra de samarbeten som finns med 
de mest etablerade: vad gör de för kåren, vad kan de erbjuda studenten genom kåren. Det skulle 
dessutom öka den professionella andan över verksamheten. Mer kontakt med omvärlden helt enkelt, 
oavsett genre på verksamhet. Att de flesta SLU-studenter är redo att spy över den myndighetsinstitution 
vi går på kan nog många skriva under på. Att några hoppar av eller inte lägger ner energi på studierna 
(vilket ger sämre antal och sämre kvalité på de examinerade, vilket ger SLU dåligt eller helt enkelt inte 
bra rykte, vilket börjar om spiralen av brist på engagemang) kan mycket väl härledas på en törst efter 
verkligheten. Hur F*N ska all denna teori appliceras? Är våra studieskulder till ingen nytta? Vad GÖR 
verkligheten?! Varför är vi så avskärmade från den?! (Medveten om att SLU kan vara ett av de 
universitet som har hyfsad kontakt med "omvärlden(iallafall i deras ögon)" men varför jämföra med 
standard när man kan jämföra med sådant som KAN BLI?) 

Ett kreativt utskott/träffar där man kan ses och måla, pyssla, sy eller liknande. 
Jag kan ha missat det. Men jag hade velat ha en presentation av kårens verksamhet så jag visste vad 
som fanns. Gärna i mejlform så man kan gå tillbaka och läsa när man funderar över något. 

En instängslad hundrastgård där hundarna kan springa fritt  

Sociala aktiviteter som inte är pubverksamhet; exempelvis filmkvällar, pysselstugor etc. 

Rabatter och fler stipendier. En trevlig trädgård att hänga i, typ dricka öl/fika. 
Jag önskar fler studentinkluderande workshops kring utbildningarnas innehåll och studiesociala frågor. 
Jag vet att det ligger under programråden, men det vore kul att prata om dessa frågor tillsammans med 
studenter från andra utbildningar - eftersom vi senare i arbetslivet ofta kommer ha liknande 
arbetssituationer och arbetsroller. 

Ingenting direkt jag kan komma på just nu... 
Chillhörna. Modernare/mer harmonisk miljö. En lunchmiljö där alkohol inte är nummer 1 på 
konversationslistan varje dag. Senaste nytt på tidningshyllan. 
 
Mindre mängd verksamhet som kan leda till att den som finns kan underhållas. Logistiska möjligheter till 
att fånga upp de som vill spantanarbeta/hjälpa till. Som t.ex. friare tid till de arbetsledare som finns och 
strukturerade förråd/utrymmen innehållande verktyg eller uppgifter som alla kan ta del av (och lämna i 
samma skick) utan att vara i innersta kretsen på kåren. 

kulturella evenemang 

Roligare evenemang 



att alla får inte vara med i kärnan om man inte har varit aktiv i rätt utskott. 

Bättre möteslokaler och fräschare fika  
Något som skulle vara intressant är en kår app som skulle vara informativ både intern och extern. En 
social nätverk som samlar ihop SLU studenter i en mer flexibel väg jämför med facebook eller instagram. 
Uppsala Nationsguiden (evenemangsidan) har en egen app.  

Mer aktiviteter för landskapsarkitekter. Vi känner oss ofta exkluderade.  
Kåren är inte så öppen som man tror, är man ensam är det svårt att slå sig in i gemenskapen. Där 
behöver vi jobba. 
Kåren är väldigt sluten och det känns som att det är svårt att få komma in och "vara en i gänget" så att 
säga. Kåren har inte så mycket mångfald. Saknar nyktra tillställningar vilket påstås inte kunna ha för alla 
ska ha något att välja på. Jag tror många hade uppskattat det för jag går inte dit för jag "väljer" fulla 
äckliga människor jag går dit för att ha kul och trevligt.  

Kåren känns lite som en sluten grupp, svårt att komma in och bli en del av 

Inget 
Hundträningsmöjligheter, så som avtal med någon förening eller en egen hundträningsplan.  
 
Mer marknadsföring om sittningar 

Tycker kåren har det mesta jag är  intresserad av 

Egentligen ingenting. Kanske någon mer sittning på vårkanten. 

Lite mer öppna sinnen 
Kåren funkar väldigt bra. Med stöd för de studerande. Under möten brukar det vara underrepresentativt 
utav "alla" studenter på SLU-Uppsala. Det skulle behövas få in flera medlemmar som stödjer kårens 
verksamhet och studiefrämjande. Detta har även tagits upp som en viktigt punkt från ordförande tidigare 
men är viktigt att lyfta fram igen.  
 
Hur det ska gå tillväga är svårt, mycket jobb görs redan idag men kan vara possitivt att gå runt till de 
program där det inte är så många medlemmar och förklara vad kåren är och står för men även att få så 
många som möjligt att efter 1a terminen stanna kvar inom kåren. 

Uppföljning av vad som sägs på olika möten, ex om något kommer att förbättras  
Företagsandan saknas.. "Det är ok att göra saker halvbra/halvdåligt, vi är ju ändå studenter/volontärer 
så ingen förväntar sig att det ska vara bra" OK, det är väl bra att ha felmarginaler, det är ju en 
övningsplattform, men det gör det verkligen svårt att uppskatta att kåren finns när grundinställningen är 
att göra det mesta "halvdant".... Det ÄR en bra kår, men engagemanget viker för var år och det märks att 
det är äldre kursare som drar lasset utan att få med sig nya rekryter. Det hänger nog i det stora hela ihop 
med att yngre generationer är mer reserverade och håller sig i små grupper. Är förmodligen en fråga om 
att lyfta nyttan av att möta nya likasinnade, men trots många "nischade" aktiviteter är det ganska svårt 
att hitta de som a) inte är på kåren bara för att det är fest b) hänger med ngn gång för deras egen 
vinnings skull (har-hört-att-man-knyter-kontakter-på-fler-grejjer-än-fester-bäst-man-gör-det-fast-lyfter-
inte-ett-finger-ifall-det-behöver-plockas-undan-bord-eller-annat-jobb-typen. Såna som får en tappa 
hoppet på mänskligheten för de ser bara sig själva c) redan hittat sin etablerade umgängeskontakt och 
att utöka den tar alltför mycket energi, faktiskt. 
Så vad saknas? Fler spontanaktiviteter med grillkväll eller mys/snack-kvällar kanske... Fler studiecirklar 
är en personlig önskan, där små grupper får lära sig något de brinner för tillsammans med andra som 
brinner för samma ämne. Kontakt med FLER företag, och marknadsföra de samarbeten som finns med 
de mest etablerade: vad gör de för kåren, vad kan de erbjuda studenten genom kåren. Det skulle 
dessutom öka den professionella andan över verksamheten. Mer kontakt med omvärlden helt enkelt, 
oavsett genre på verksamhet. Att de flesta SLU-studenter är redo att spy över den myndighetsinstitution 
vi går på kan nog många skriva under på. Att några hoppar av eller inte lägger ner energi på studierna 
(vilket ger sämre antal och sämre kvalité på de examinerade, vilket ger SLU dåligt eller helt enkelt inte 
bra rykte, vilket börjar om spiralen av brist på engagemang) kan mycket väl härledas på en törst efter 
verkligheten. Hur F*N ska all denna teori appliceras? Är våra studieskulder till ingen nytta? Vad GÖR 
verkligheten?! Varför är vi så avskärmade från den?! (Medveten om att SLU kan vara ett av de 
universitet som har hyfsad kontakt med "omvärlden(iallafall i deras ögon)" men varför jämföra med 
standard när man kan jämföra med sådant som KAN BLI?) 

Inget för tillfället :) 



Tydlig information om vad utskotten gör. 

En större och bättre förklaring på vad alla utskott gör  

Vet inte. Kan knappt något om kåren och dess verksamhet. 
Kylskåp för matlådor  
Mer "öppenhet " att sitta och studera , att man inte tror att tex biblioteket bara är till för möten  
Uppvisande av resultat från kåren. Tex om studieråden har gjort något för utbildningarna, så att det visas 
utåt till alla SLU-studenter att det faktiskt händer saker på kåren och inte bara festverksamhet. Ett annat 
exempel kan vara att man går ut med när man har gjort ett nytt avtal med något företag. Mycket som jag 
tycker man får reda på om vad som händer på kåren sker bara internt. Det behövs nå ut till alla 
studenter. 
En större internationell inriktning, eller back-upp till de internationella utskotten. Annars tror jag att Kåren 
gör mycket bra jobb men kanske måste bli bättre på att få detta arbete att synas utåt.  

Jag vet inte, jag har inte så bra koll på vad kåren gör så jag vet inte vad som saknas.  

Fler mindre befattningar som känns viktiga men inte tar så mycket tid. 

En bokcirkel kanske :) 

More pubs 

More english information 
The social pub is only once a week, the incentive to participate is very low when it's not open regularly 
for me to meet up with other students. 
The activities are almost all very focused to agronomy studies - in particular the lunch seminars I've seen 
advertised are for financial institutions (Nordea, Swedbank etc) and their agricultural operations.  
In addition the lunch seminars are EXCLUSIVELY in Swedish, making the opportunity to attend as a 
basic/medium Swedish speaker difficult to follow and engage. 

I'm not really involved in union activities so i can't come up with anything.  
I see no incentives for me to join a union - I am however not a member of any other unions either for the 
same reason. 

Vet inte, jag pendlar, så jag stannar inte för aktiviteter efter skoltid. 

Hade varit roligt med quizkvällar, något jag tror skulle locka många! 

fika 
Everything is done in a Swedish environment while I'm not yet integrated to that. Moreover, I have not 
seen any opportunities provided to students that can attract me to become a member.  

More outdoor activities, team sports, opportunities to intermingle with other programmes 

Better marketing of the events (not only dinners) that's happens 

More political engagement to improve students situation.  (Housing, affordable lunch, ...) 

Nothing. 

I am not aware 
outreach in english and swedish. Ultunaresaren could be more bilingual 
 
and, when I pay the fee, my mecenat account is not activated. I always have to contact the union again, 
or do it myself directly with mecenat. 

I'm not really interested in the union to be honest! 
I don't have much experience with the union as a PhD student. I feel like it is much more geared towards 
younger students. It could be nice to have something geared towards the PhD student members but I 
don't know how many people are members etc.  
I never needed help from a student union in the past 6 years of my studies. 
I used to be part of one as a benevolent worker but unfortunately I don't have enough time anymore to 
engage and help. 
More involvement of PhD students (I know, a better world starts with yourself...). It sometimes feels like 
the union is more for the bachelor/master students, and it feels like many PhD students aren´t really 
aware of the union. I have gone to the breakfast thing once or twice, but other than that I am not really 
aware of the activities organised by the union. 

I don't know. 

Well I just got to know about the activities of the union... 

I didn´t have time to take part to the student union activities for the moment, unfortunately. 



Better information to PhD students. I beliver you alreday arrange a lot of activities that could be relevant 
for PhD students but we never or very seldomly get information on what's going on at the student union.  

I don't know what you are doing for PhD students. 
An activity to bring PhDs together would be nice, maybe once per semester? I think many PhDs feel too 
"old" to get newly engaged at union 

 

Bilaga 4. Fritextsvar fråga 6. Vilka frågor borde Kåren fokusera mer på? 
Att SLU erbjuder utbildningar av hög kvalitet och därigenom bevarar SLUs goda rykte. 

hur vår forskningsinriktade utbildning kan möta näringen, alltså bönderna, så mer kommunikationsteknik 

Studiebevakning  

Mindre agronom, mera bredd.  

Mer kontakt med näringslivet. Ordna mer studiebesök och bjuda in till alumnikvällar. 

Fokuseras en del redan idag, men att fokusera mer på vägen mellan studier och arbetesliv.  

Studiefrågor är viktigt. Att alla blir lika behandlade. Att lärare sköter sig 
Ta fram gästföreläsningar, närlingslivsdagar som även passar ekonomi kandidat studenter och inte bara 
ekonomagronomer  

nå ut med kårens studiebevakning 

Utbrändhet, stress etc. hos studenterna. 

Samtalsforum. 

Att SLU breddar kursutbudet alternativt ser över kursinnehåll så det motsvarar nivån för respektive kurs. 

Hur tentor på SLU genomförs, att det går mer rätt till än i dagsläget  
Att inkludera alla, inte bara de som är där ofta. Det blir lätt internt och att de som aldrig är där känner sig 
ovälkomna när de ska komma dit och fråga nåt. De vet inte var de ska gå eller var typ styrelsen sitter 
etc. 
Och visa upp att det är kåren som står bakom alla kursutvärderingar och sånt, för det fattar ingen. Så 
många fattar inte att de ska vara med i kåren av den anledningen. 

Studiesocialt, psykisk ohälsa bland studenter, utveckla UND då den inte känns speciellt givande  

Vet ej, tycker ni har en bra bredd:) 

aluminekontakt 

Studiebevakning, viktigt att alla program förbättras och håller en hög standard 
Mer verka för att ge fler näringslivs kontakter, se till att få baren klar till vårbalen. Samt se till att få fler att 
svara på kursutvärderingar  

Involvera fler samt bättre gemenskap 

Studentbostäder  

Mer gemenskap mellan utskotten kanske. Ordna aktiviteter för hela utskotten. 

Ingen aning 
Vilka söker sig till kåren och varför? 
Vilka söker sig inte till kåren och varför? Vad kan göras åt det? 
Hur ser framstår kåren för någon som inte är medlem/engagerad? 
Hur kan vi få ALLA att känna sig välkomna? 

Stress och psykisk ohälsa hos studenter 

lyfta studieråden mer (mer än ekonområden)  

Prio studiefrågor.  

Öppenhet 

Inkludera alla studenter oavsett program  
Se till att alla känner sig välkomna och att alla utbildningar kan inrikta sig ordentligt på sina fokus 
områden 
Att alla ska känna att kåren är en ställe där de kan umgås.  
Tycker ni borde trycka på att man ska göra kursutvärderingen och visa vilken betydelse det verkligen 
har. Just nu är det lärarna som säger det och alla lyssnar dock inte på detta och man ser sällan 
betydelsen av det.  

Vet inte 



Otydlig fråga.  

Allas välkomnande, näringslivskontakter för ALLA utbildningar,  

Gemenskap, positiv attityd. 
Att motverka att vissa utbildningar "ställs mot varandra". Att motverka att stereotyper om utbildningar får 
fäste och sprids eftersom det missgynnar alla utbildningar och hela universitetet. Jobba med att 
nyansera och inkludera flera synsätt i verksamheten.  

Engagera även masterstudenter och utbytesstudenter. 

Tvångsmedlemskap i ULLA&UD: hot eller möjlighet? 
Marknadsföring av kåren och dess utskott. Många som inte vet vad som finns inom kåren om man inte 
redan är engagerad någon annanstans.  

Kommer inte på något bra! ;)  

Studiebevakning. 
Hur fler nya studenter ska vilja engagera sig i kåren. Locka ännu fler taggade studenter till att gå med i 
ett superroligt utskott. 

Näringslivskontakter  
Integrera slu med omvärlden. Mer tillämpad och efterfrågad forskning från näringen. Mer samarbeten 
med andra universitet så att man som student kan få möjligheten att hänga med i utvecklingen av t.ex 
digitaliseringen, vilken ofta lyfts som nästa livsnödvändiga steg för näringen. För att kunna vara med och 
utveckla användarvänlig ny teknik. 

Vet ej 

Att nå ut till studenterna på SLU, vad finns att engagera sig i, varför? 

Bostäder, engagemang i musikhjälpen 
Tolerans mot personer med olika bakgrund, livsstil och politisk inriktning. Hur kan detta förbättras för att 
öka antalet studenter som vill vara en del av Kåren? 
 
Fler föreläsningar och näringslivskontakt som inte är stora företag som Handelsbanken och 
Lantmännen. Mindre företag med en annan riktning efterfrågas. 
Föreläsningar som inte är riktade mot agronomer behöver ökas. 

Studiebevakning, ni gör ett bra jobb men man ska alltid sträva efter att bli bättre och detta är den 
viktigaste uppgiften enligt mig ;) 

Studiebevakning  
Att ge kåren ett bättre rykte bland studenterna i allmänhet, kanske försöka synas mer i olika 
sammanhang. I min klass är det många som har uppfattningen om att kåren är väldigt intern och därför 
inte vill vara medlemmar, det är synd. Kårens studiebevakning och konkreta exempel på vad detta 
innebär i praktiken borde lyftas fram mer. Försöka få fler aktiva medlemmar så att det breddas mer, i 
mångt och mycket så upplever jag att de som hänger på kåren är en väldigt homogen grupp.  
Studenters rätt till riktiga tentasalar och korrekt genomförda tentor. Så många lärare som slarvar med 
det. 
 
Samt mer på kandidatprogrammen. 

Skolans organisation och studentinflytande överlag. 
Jag har en uppfattning om att Kåren jobbar med bra saker, men mer inriktat till internationella studenter 
kanske? Jag går i en klass med många internationella och kan tänka mig att de känner sig bortglömda 
ibland. 
Mer aktiviteter och även gäst föreläsningar, också mer fokus på de internationella studenterna, känns 
idag som det är väldigt inriktat på  mestadels svenska saker, går i en klass med väldigt många 
internationella studenter.  
Att de aktiviteter som annordnas, typ fester och så ska annonseras tydligare... För ibland käns det lite 
som att man måste känna rätt månniskor för att över huvud taget veta om att saker kommer hända 

Miljöfrågor! 

Inkludering, förnying, bordt med gamla strukturer 

Studiebevakningen är viktigast tycker jag.  



Just nu efter att många program gjorts om behöver kåren fokusera mycket på hur studenter tycker att 
det blev  

Kåren borde fokusera mer på att integrera de internationella studenterna i den ordinarie verksamheten. 
Fortsätta arbeta med studiebevakning och jobba för bättre program! Mycket som kan bli bättre. Och 
campus internetuppkoppling.  

Samarbete mellan utskott 

Hur vi skall göra SLU till en hållbar skola?  
Fortsätt jobba med studiebevakning, miljö, lantbruksnördiga teman och sociala aktiviteter! Kanske mer 
uttalade tips om var studenter dom är typ sjukskrivna kan vända sig. 

Inkluderande av alla, idag kan den kännas väldigt intern på många håll.  

Kursinnehåll 

Ingen aning 
Större gemenskap - Gränsen mellan dem som är aktiva och inte aktiva bör suddas ut (kan vara svårt för 
vissa väljer att aktivt inte vara med men för dem som kanske känner att "de inte vågar" så bör kåren 
vara ännu mer välkomnande.  
Fler utskott som kanske inte rör själva kåren utan är mer fristående (såsom ex. UFFE).  
Ha bra studiebevakning och arrangera karriärdagar/företagsmässor som är relevanta för samtliga 
studenter på alla program. 

Studiemiljön på skolan 
sitt syfte -> studiebevakning. Vad är kvalité? Vad är: att hålla kurserna ajour med faktiska 
arbetsplatsämnen?? Engagera fler med studiecirklar eller utflykter för kårmedlemmar!  
sitt syfte -> studiebevakning. Vad är kvalité? Vad är: att hålla kurserna ajour med faktiska 
arbetsplatsämnen?? Engagera fler med studiecirklar eller utflykter för kårmedlemmar! 

Tycker det är bra som det är. 
Få kurser att bli bättre! Påverka att lärarna fokuserar mer på sina föreläsningar och sina kurser de är 
ansvariga för än sin forskning. SLU är först och främst ett universitet med studenter och inte en 
forskningsanstalt. Vet inte hur många gånger jag har känt att nivån på föreläsningar kan vara bedrövlig 
för att föreläsarna inte har förberett sig, är fullständigt opedagogiska, och endast bryr sig om sin 
forskning. 

Fler boende.  
Gästföreläsningar, seminarier mm från blandade fält. Det är intressant att få insyn i nåt helt annat än 
man normalt pluggar. 
Jag tycker att kåren (oavsett fokus i dagsläget) bör prioritera utbildningarnas kvalitet, diskussioner kring 
innehåll, inkludering av internationella studenter, arbetat för att gynna ett konstruktivt och öppet 
diskussionsklimat på universitetet samt anordna gemensamma föreläsningar för studenter från olika 
program. 

Studie-relaterade frågor och försöka nå ut mer till alla studenter på SLU om vad mer exakt kåren gör. 

skapa god studiemiljö för studenter. t.ex. stresshantering, studieteknik 

Studenternas  
Kontakter med näringslivet. Besök hos företag (vad har hänt med väderstadsresan t.ex.?) Skära ned 
verksamheten så att den existerande kan bäras och några års framtida fokus kan ligga på att uppdatera 
miljön och en ev. omprofilering av kåren. Den har tappat sitt breda varumärke som en öppen studentkår. 

Praktisk förankring 

studierna och att ta bort inre krets muren som finns på kåren. då kan det bli bättre för alla inom kåren.  

Hållbarhet 

Ingen kommentar 
Studiebevakning. Ta det på allvar, se till att det händer saker om studenter har problem och se till att ta 
cred för det också, så att folk får reda på att Kåren var där! 
Att få med alla. Informera mer om utskotten. Mer studeibevakning, alla ska veta vart de ska vända sig 
om de har något att säga! 

Alkohol 

Vet ej 
Lyfta fram studiebevakningens framgångar, för det finns så många. Det gör skillnad hela tiden men jag 
tror inte studenterna alltid förstår och får höra det. 



Studiesociala frågor så som kursdeltagande. Känns som att många kursansvariga inte bryr sig om 
deltagandet från studenter, vilket påverkar svarsfrekvenserna och i sin tur förbättring av kurser. 
 
Mer internationellt fokus, samarbeten med skolor i exempelvis Afrika 

Fler medlemmar till kåren 

Inget. 
Inkludering av alla typer av människor. 
Studiebevakning. 
studiestöd och support för studenter som har det problematiskt eller är i stressade situationer. 
Jämställdhetsfrågor både för män och kvinnor!  
sitt syfte -> studiebevakning. Vad är kvalité? Vad är: att hålla kurserna ajour med faktiska 
arbetsplatsämnen?? Engagera fler med studiecirklar eller utflykter för kårmedlemmar! 

studietips, stresshantering 

Studier och gästföreläsningar  
Få kurser att bli bättre! Påverka att lärarna fokuserar mer på sina föreläsningar och sina kurser de är 
ansvariga för än sin forskning. SLU är först och främst ett universitet med studenter och inte en 
forskningsanstalt. Vet inte hur många gånger jag har känt att nivån på föreläsningar kan vara bedrövlig 
för att föreläsarna inte har förberett sig, är fullständigt opedagogiska, och endast bryr sig om sin 
forskning. 
Att nå ut till flera program 
Fler dagsaktiviteter , som tex fika  

Att dra nytta av de internationella resurser vi har på Ultuna, både i form av studenter och forskare. 
Jag vet inte, eftersom jag inte vet vad kåren fokuserar på. Men jämställdhet och lika villkor är alltid 
viktigt.  

Miljö, alla borde fokusera mer på miljö. Fokusera mindre på kor! 

Mentorsprogram 

Social activities that engage and include members.  

International students 
Would be nice as a an international student to be able to participate in the Swedish students welcoming 
weeks, I attended the ones for international master students, but I never understood why we were never 
included in the welcoming weeks organised for the Swedish students? 
Inkludera Landskapsarkitektstudenterna MER!!!!!!! 
Information som är "självklar" och därför inte går ut ordentligt är inte lika självklar för en larkare som för 
en agronom . tex vad en ringvers är, information om examensbalen, massa annan info som typ "alla" 
vet.... "alla" är agronomerna..... inte lark...känns trist!  

Keep focusing on protecting the students intrests  and work for better education. 
I'm not too familiar with the union's work, however the primary focus should always be on the quality of 
the education. 

Aktiviteter med djur 
Att få fler medlemmar som inte är aktiva kårmedlemmar att känna sig välkomna/lockade att spendera tid 
där. 

cultural events 

Just be more inclusive and think of a diverse environment of students in SLU. 
Nature trips, club nights with different styles of music (instead of the standard pop music), maybe 
themes? 
For me as an international student it is quite hard to stay updatet about the stuff the union does because 
a lot of information is distributed in Swedish. I feel like often information are also mainly spreaded via 
posters or at least I never see FB events (or sometimes the invitations come really late via mail).   
 
Even though it is nice to get into contact with the Swedish students I wish that e.g. the orientation week 
would have more information on what the events are about and would be also held in English or have 
stuff for only Master students, since it is easier to relate to those than first year students. 

Get more people involved 



Partyies 

- 
I've been doing my PhD for 3 years now, after doing my masters at SLU, and have never actively 
needed to engage with the union or their activities. I'm an older student, so maybe my focus is not at the 
same place as the younger students? 

connecting with Uppsala nations 

PhD education 
I don't know how much and on what the Ultuna Student Union focus more, but there are a lot of students 
with financial problems or accommodation problems, especially foreigners student or exchange student 
(ex: accommodation too expensive for a foreigner student without a Swedish income). 
At least that was the most common problem in my union. 
Maybe the language as well: administration and official papers are always in Swedish, not in English. 

Career opportunities 

It is better if the union can arrange more activities in English. 

Marketing? 

student rights? 

Mer info om de olika utskotten  

 

Bilaga 5. Fritextsvar fråga 7. Vad borde Kåren fokusera mindre på? 
Inget! 
Mera bredd, men också fånga hjärtat av de olika utbildningarna. Förra svarade jag mindre agronom, det 
behöver inte betyda att fokus på dessa utbildningar går förlorade. Det viktiga är att fokus på de nya 
utbildningarna lyfts fram.  

Vet ej. 
Jag är ingen fest-människa och tycker inte om spex och ploj, men vet att många andra gör det så det är 
inte något ni borde dra ner på.  

Vet inte riktigt vad de sysselsätter sig med. 

Vet ej 

Vet ej 

fest 

Försäljning av alkohol 
Detta kommer låta dåligt, men mindre på att få alla med. Det fungerar inte om man måste förändras till 
något som man inte är bara för att få några fler med. Men bara för jag sagt detta betyder det inte att man 
inte ska sluta utvecklas. 

PK 
Svår fråga men just nu associeras Kåren mycket med Pubverksamheten, som är superkul, men vore 
också kul om alla andra fantastiska utskott fick lite mer plats 

kan inte komma på något :)  

tycker arbetet som görs nu är bra som det är 

inget speciellt  

Kåren är redan väldigt fokuserad på lantbruk, behövs inte mer 

Vet ej 
Tycker inte det finns något som kåren ska fokusera mindre på. Jag är inte så insatt i kåren vilket kan 
göra att jag inte ser allt ert arbete men det jag ser och vet så tycker jag inte ni ska fokusera mindre på.  

Vet inte 

Vet inte.  
Egentligen är det väll bra att man har alla saker man har, det gör ju att det finns aktiviteter som alla kan 
ty sig till. Men ibland kan jag uppleva att festandet och spexandet (tänker typ SMK, KM mm.) tar för stor 
plats, och mer ''tråkiga'' men matnyttiga saker (studieråd, likeu, miljöutskottet) får stryka på foten 

Har ingen aning 

Vet inte :)  

IF 



Vet ej.  

Känner inte till verksamheten tillräckligt för att svara på om något område kräver mindre fokus eller inte. 

Vet ej 
Evenemang med fokus kring alkohol.  
 
Traditioner som genomförs för att vissa anser dem roliga men som anses stötande för andra och som 
gör att folk inte känner sig välkomna på Kåren och dess evenemang. 

Fester  

Mindre på agronomprogrammen. 

Näringslivskontakt. Festverksamhet. 

Vet ej. 

Vet ej  

- 

traditioner 

Svårt att säga! Skämten på toalettdörrarna kanske? ;) 

Att insparken ska vara så mjuk och snäll 

Det interna på kåren 

Inget vad jag kommer på 

Vet inte  
Alkoholdricksnde! hetsen finns ju överallt i studentlivet i Uppsala känns det som, men fortsätta jobba mot 
det känns viktigt. Tycker dock att kåren jobbar bra med det redan, men det kan nog bli ännu bättre. 

Inget 

Festandet 
Tycker inte det finns områden som kåren inte direkt behöver fokusera på utan kanske är bättre att 
fokusera på fler områden.  

Vet inte. 
det faktum att SLU:s miljömuppar eller stelbenthet kring sin egen överlevnad färgar av sig till kåren och 
får icke-kårmedlemmar att tro att kåren är likadan. Varför? vet ej. Men det är en viktig fråga. Mindre 
intryck av att funktionärer gör saker för egen vinning, fokusera på att vinna över de som vill uttrycka sig 
någonstans. 
det faktum att SLU:s miljömuppar eller stelbenthet kring sin egen överlevnad färgar av sig till kåren och 
får icke-kårmedlemmar att tro att kåren är likadan. Varför? vet ej. Men det är en viktig fråga. Mindre 
intryck av att funktionärer gör saker för egen vinning, fokusera på att vinna över de som vill uttrycka sig 
någonstans. 

Ingen aning. 

vet ej 

Öl 

Ingen kommentar 

Specialbehandling för dem som "har varit med länge". 

Mindre alkohol 

Alkohol och fest 

de delar som redan finns på campus med studie platser och skapa miljöer som passar till mer än fest 

Vet ej 

Inget 

Inget. 

Inget känns överflödigt. 
Kårens område är väldigt brett, vilket behövs. "små" frågor kan även vara av vikt även om det inte 
betyder så mycket för andra. 

Att man som kårmedlem måste göra något aktivt för att få förmåner, borde vara frivilligt 
det faktum att SLU:s miljömuppar eller stelbenthet kring sin egen överlevnad färgar av sig till kåren och 
får icke-kårmedlemmar att tro att kåren är likadan. Varför? vet ej. Men det är en viktig fråga. Mindre 
intryck av att funktionärer gör saker för egen vinning, fokusera på att vinna över de som vill uttrycka sig 
någonstans. 



fest med alkohol 

Ingen aning. 

Oj, kommer inte på något. Kåren gör ett grymt jobb! 

Jag vet inte, eftersom jag inte vet vad Kåren fokuserar på.  
Där kom den. Kor och öppna landskap! Varför står det LRF på en stor glasvägg inne i kåren? Har de 
kontor här? En kår borde inte dela hus med en lobbyförening! 
 
Jag tycker även att det kan vara mindre fokus på alkohol, och event kring det. Även om jag vet att jag är 
i en stor minoritet i den här frågan så tycker jag att det är synd att skolan fostrar alkoholhets och 
alkoholism. 

Möjligtvis lätta på åsiktskorridoren. 

Alkohol 

Can't think of anything. 
Anything that is not concerned with the quality of the education. I get that it may be necessary to have 
"fun" events to get people to join, but those should not be the focus. 

Vet ej 

drink and pub activities 

The local environment in order to try to be more international as the university is. 

Formal dinners  

"Nollning" 

- 

IDK 

No opinion here 

no idea 

Well I do not a opinion about that. 

 

Bilaga 6. Fritextsvar fråga 8. Vad skulle få dig att känna ett större värde I att vara 

medlem? 
Lägre medlemsavgift 
Skulle gärna se att det gick att lösa problemet med antalet gäster på balen, men fortsatt vara i syltan och 

på kåren 😉 

Endast gratis medlemskap 
Om ni hade ett (icke-satsande eller för seriöst) fotbollslag. Förslagsvis om man kunde samla ihop en 
grupp på typ 30 personer som spelar mot varandra en dag i veckan  

jag är nöjd så som det är  
Frammförallt när det kommer till den studiebevakande delen så känns det som att jag vet om att det 
finns och sker men får aldrig veta vad det handlar om eller om det leder någon vart 

En faktura skulle underlätta väldigt mycket  
Man hör ofta att kåren arbetar för mycket men sällan vad arbetet lett till. Tror det skulle vara roligt om 
man fick se några av de resultat som kåren gjort. Kåren har som sagt varit mycket engagerad i många 
saker men ibland får man inte höra om några resultat. Jag tror att fler lockas till kåren om fler aktiviteter 
vore endast för kårmedlemmar, inte bara lägre pris utan exklusivt för kårmedlemmar. Dessutom tror jag 
att om fler studenter upptäcker att man lättare kan komma i kontakt med näringslivet genom kåren skulle 
nog fler se det som en enkel väg ut i arbetslivet efter studierna och välja att bli medlemmar. 
Måste kommentera. Under näringslivsdagarna kommer det aldrig några livsmedelsföretag och det är för 
att de inte vill betala för att stå där. Det är väldigt tråkigt för livsmedelsagronomerna. Kanske finns det 
någon lösning. Måste företagen behöva betala? Kan vi inte testa ett år då det är gratis? Se hur många 
som dyker upp. Självklart får företagen stå för allt de vill bjuda på och SLU får helt enkelt stå för lokal. 
Tänk, näringslivsdagar med oändligt många val!  
Jag vet att det finns planer på att göra om kårhuset för att göra det mer välkomnande. Som det har 
påpekats många gånger så har kåren känts som en klubb för inbördes beundran, vilket jag tror är svårt 
att få bort helt och hållet men att öppna upp lite skulle nog vara ett steg i rätt riktning.  



Känner redan stort värde av att vara kårmedlem 
sociala klimatet = mindre alkohol och fester. Då skulle jag känna mig mer välkommen. Ha fika istället. 
TE!! 

Återigen - få in mer Lark när det kommer till att knyta kontakter i arbetslivet!  

I think you do a good job already 

If i could get a mambership in nation and membership in union on the same card 

I don't really know what is happening at the union on a regular basis so I don't feel like I can comment.  
I am a member, but don´t feel like I am very aware of the activities and those that I hear about feel less 
interesting for PhD students and aimed more at young undergraduate students (crazy parties and such 
won´t do much for me, though I appreciate that parties are a great way for students to get to know 
eachother) 
Well I guess that the fun part of being part of the union is the social aspect. You already covered that so 
I think that is already a good thing.  

If the union will promote better its own activities 

I haven't done enough with the union to be able to comment  

Att få ta med hela familjen på vårbalen hade ju varit kul.  
If I could see a stronger connection between the student union's work and my situation as a PhD student 
(both in terms of my study situation and activities). I will become a member soon due to my work in the 
PhD council board, but I didn't see any connection before I got engaged there. 

 

Bilaga 7. Fritextsvar på fråga 10. Har du några övriga kommentarer om Kårens arbete? 
Bra jobbatttt 

Den gör ett bra arbete!  

Nej. 
Tycker kåren gör ett väldigt bra arbete, min uppfattning är att alla som engagerar sig lägger ner stort tid 
och engagemang vilket gör mycket nytta för alla studenter! 

Hej hej 

nej 

Ni gör ett bra jobb, tacksam för att ni finns! 

Keep up the good work!! 

MER studiebevakning och visa studenterna att VI FAKTISKT KAN GÖRA SKILLNAD! 
Nu inför balen har jag kännt mig exkluderad eftersom det antas att man vet saker som vad ringvers och 
examensvers är. Ta inte för givet att alla vet sånt som är självklart för kåraktiva så kommer ni snabbt få 
fler att känna sig inkluderade och välkomna!  

Tyvärr har jag ingen uppfattning om vad kåren gör eller skulle kunna göra. 
Måste passa på och hylla er som arbetar i kåren. Ni gör ett väldigt bra jobb och förstår att ni lägger ner 
mycket tid på det. Därför tycker jag ni ännu mer ska känna att det ni gör är bra och ska få positiva 
kommentarer.  

Nej.  
Ni gör ett superbra jobb! Men ibland kan jag sakna stödet man behöver - det finns på papper och i 
teorin, men sen när man väl behöver hjälp av studiesoc eller med frågor ang. utbildningen så blir det 
ganska lamt. 

Nej 

Heja vår underbara kår! 

Kåren gör ett viktigt arbete och ni kämpar på superbra!  
Alla involverade gör ett grymt jobb! Det finns alltid mycket att göra inom kåren och ibland skulle kanske 
hjälp från fler håll kunna vara erforderligt! 
Väldigt viktig för att nya studenter ska känna sig välkomna. Småtting veckorna är toppen. Att få berätta 
historierna och lära ut traditionerna tror jag är superviktigt för att alla ska känna sig delaktiga i kåren, 
oavsett medlem eller inte. 

Bra, väl fungerande studiebevakning 

Kul med renovering!!! 



Jag har en positiv känsla kring kåren och eran verksamhet. Framförallt att ni arrangerar studiebesök, 
informationsträffar med näringslivet etc 

Skaffa efaktura till medlemsavgiften vore ett plus :) 

Bra jobbat 

Nej 

Ni gör ett jättebra jobb! 
Tycker i övrigt att kåren är en riktigt härlig plats som gör det möjligt för en att få kontakter och 
erfarenheter som en annars kanske inte skulle ha möjlighet till. 
Det är mycket fokus på agronomer och väldigt lite på landskapsarkitekterna trots att det är ungefär lika 
många som läser på agronomprogrammen som på landskapsarkitektprogrammet. 

nej 
Upplever Uppsala universitets studentnationer som mer passande för mig, och tycker att det är för långt 
att ta sig ut till kåren vid Ultuna.  

Övervåningen är jättefin! Och kul att kommis har öppet igen  

Ofta för internt. Är man inte aktiv är det svårt att känna sig välkommen. 

Kåren gör ett bra jobb! 

Tycker alla ideellt engagerade studenter är jätteduktiga. 

Trivs bra på kåren, bra med renovering  
Jag har kontaktat kåren för att få hjälp, jag fick aldrig något svar vilket gjorde att jag valde att inte vara 
med mer. Om kåren ska vara till för studenter och vi betalar medlemsavgift förväntar jag mig också att 
de ska hjälpa en eller i alla fall försöka.  

Överlag har det arbete som jag upplever att dem utför varit positivt. Dem kämpar på! 

Ni gör ett bra jobb :) 

Hurra för kåren, heja! Det är en riktigt trevlig kår på Ultuna tycker jag! 
Bara att det ni gör på kåren är ett jättejobb och att alla som är aktiv inom styrelsen eller ett utskott gör ett 
fantastiskt jobb. Hatten av för alla som arbetar hårt i kåren varje dag. 

Nej. 

Väldigt bra! 

Viljestyrka framför allt. Fortsätt kämpa! 

Viljestyrka framför allt. Fortsätt kämpa! 

Nej. 

Bli av med de hemliga sälskapen 
Kämpa på! Jobba mindre och lär känna varandra mer i styrelsen och utskotten så här in i halvtid. Slår 
vad om att ni inte har en aning om vad era kamrater gör på sina 28h av dygnet, eller hur de känner sig 
inombords. De tänker precis samma om dig/er. Less work, more play, innan ni hatar varandra. 
 
//LAPPIN 

Bra jobb ni gör för alla medlemmar. En självklarhet för mig att vara medlem i kåren.  

att många gör ett bra jobb, men måste låta andra också att komma in. 

Ingen kommentar 

Tycker kåren är en bra grej men lite mer mångfald bland medlemmarna.  

Nej, keep going. 
Finns mycket fördomar och förutfattade meningar, precis som i samhället i stort. Jag skulle önska att vi 
jobbade mer med våra, och vågade syna oss själva hårdare än vad vi gör idag. 
Hade önskat att man fick ta med fler gäster till balen, känns tråkigt att inte ens syskon/respektive kan 
följa med. Kanske hade varit bättre att se över en större lokal så fler kan vara med och fira. 

Viljestyrka framför allt. Fortsätt kämpa! 

Kåren är en stjärna 
Jag kan ha missat det. Men jag hade velat ha en presentation av kårens verksamhet så jag visste vad 
som fanns och vad man själv kan engagera sig i. Gärna i mejlform så man kan gå tillbaka och läsa när 
man funderar över något. 

Fortsätt göra det braiga jobb ni gör! :)  

Heja heja! Ni (Vi) gör ett bra jobb! 



Ni är bättre än Teknat på studiebevakande. Jag skrattar åt min sambo när jag ser hur pass få rättigheter 
de har. De kan bara spex. Ni vet varför ni finns! :D 
 
Jag vill också säga att ni har ett bra nyhetsbrev. Det kommer ut lagom ofta och informationen är tydlig, 
koncis och intressant :) 
Bra med Kommis så att Kåren blir en plats dit man kan komma mer spontant och att det då är mer liv 
och rörelse! 
I am sure that the union does a great deal of useful work for us students, but I haven't really seen what 
they do. Maybe that is because I'm not a very active student member.  

Don't focus on being "fun" - focus on being productive. 

Nothing more. 

I think it is great that you do this important job! 

The website could be easier to navigate 

No 

I like that the pub etc. is also open to non-members.  

No 

nope 

I am sure you do a great job to help students who need it  =) 

The union has already done a lot of wonderful work. 

No 
You're doing a great job for undergrad students, make sure you put the same time and effort into the 
work for PhD student :) 

You're doing a great job! 
I appreciate the seminars the union organizes - great work!! 
Please do not "trick" people into becoming members when they apply for a Mecenat card.  

 


