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Förord 

Under vår studietid på Linnéuniversitetet i Kalmar har vi kommit att intressera oss för bland 

annat marknadsföring och entreprenörskap. Under tiden för C-uppsatsen har vi haft 

möjligheten att fördjupa oss i dessa båda ämnen, som vi brinner starkt för.  

Denna uppsats har gett oss en djupare förståelse kring ett ämne som inte varit så 

uppmärksammat tidigare. Vi har också fått en bredare kunskap inom utformning och 

marknadsföring av tjänster. 

Denna uppsats ämnar läsas av de personer som vill få en djupare förståelse för studenter som 

målgrupp. Det kan till exempel vara personer inom en närliggande bransch som vill utveckla 

sitt företag. Uppsatsen kan också vara intressant att läsas av personer som vill utveckla en ny 

tjänst.  

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i vår undersökning och gjorde det möjligt för oss att 

genomföra denna uppsats. Vi vill också tacka vår handledare Nils Nilsson för feedback och 

goda råd. Slutligen vill vi tacka oss själva för ett bra samarbete under dessa tio veckor.     

 

______________________  _____________________ 

Emma Borg   Maria Karlsson 

 

Kalmar, Maj 2010 
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Sammanfattning 

Titel:  Studentkorgen 

- Tjänsteutformningen som kan underlätta universitetsstudenters 

matvanor 

Författare:  Emma Borg & Maria Karlsson 

Institution:  Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar 

Handledare:  Nils Nilsson 

Bakgrund: Det vi äter påverkar vår mottaglighet för inlärning, koncentration 

samt uthållighet. Det är viktigt för studenter att tänka på detta för 

att kunna prestera de studieresultat som de strävar efter. Många 

studenter slarvar dock med detta. En orsak till att studenter slarvar 

med maten kan vara på grund av stress och höga prestationskrav, 

vilket gör att de inte prioriterar valet av mat. 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur behov, 

efterfrågan samt önskemål ser ut för Studentkorgen. Detta för att 

skapa ett underlag för utformningen av tjänsten och som resultat 

beskriva denna tjänsteutformning samt beskriva hur den skall 

marknadsföras.  

Metod: Undersökningen har främst bestått av kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag. Den kvantitativa delen består av en 

enkätundersökning bland universitetsstudenter i Kalmar. Den 

kvalitativa delen består av tre stycken fokusgrupper. Samtliga 

respondenter i undersökningen ingår i målgruppen, det vill säga 

universitetsstudenter, och studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Slutsats: Utifrån denna undersökning kan vi se att det finns ett behov av en 

lösning angående problemet med universitetsstudenters matvanor, 

både enligt enkäten samt fokusgrupperna. Vi har även kommit 

fram till att det finns en efterfrågan på Studentkorgen. En annan 

viktig slutsats som vi kommit fram till är att problemets karaktär 

ser olika ut från person till person. Efter att ha genomfört denna 

undersökning, inser vi att lösningen på problemet också måste vara 

individuell och personlig.  

Nyckelord: matvanor, studieresultat, tjänst, marknadsföring, 

tjänstekonstruktion, upplevelse 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify how the needs, demands and preferences for a certain 

service appear among University students in Kalmar. This is necessary to examine in order to 

create and design a possible service that will solve the problem with the University students 

eating habits.   

This study is based on a qualitative method with quantitative elements. The qualitative 

method contains of three focus group discussions. The quantitative method contains of a 

questionnaire. All respondents in this study fits in the target group.    

One important conclusion that we have stated after the investigation of this study, is that the 

nature of this problem seems to differ from person to person. Therefore, we realize that the 

solution of the problem needs to be individual and personal. 

Key words: eating habits, study results, service construction, marketing, experience 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer vi börja med att beskriva bakgrunden till vårt problem. 

Sedan kommer en utförlig problemdiskussion för att belysa och introducera vårt 

problemområde. Utifrån vår problemdiskussion har vi utformat en frågeställning, ett syfte 

samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

”Påverkas skolresultatet av dåliga matvanor?” 
(Livsmedelsveket, 2010)  

Ja, Livsmedelsverket har genomfört ett flertal undersökningar angående matvanor. Dessa 

undersökningar visar på att det vi äter påverkar människors mottaglighet för inlärning, 

koncentration samt uthållighet. Enligt livsmedelsverket bidrar en fysisk inaktivt livsstil, 

kombinerat med dåliga matvanor, till en risk att bli sjuk och dö för tidigt (Livsmedelsverket, 

2010). Eftersom studenters livsstil präglas till stor del av mycket stillasittande studieläsning är 

det viktigt att äta rätt.  

Det är alltså väl känt att bra matvanor är viktigt för en människa som vill bibehålla en 

hälsosam livsstil samt orka med sin vardag. Det är viktigt för studenter att tänka på detta för 

att kunna prestera de studieresultat som de strävar efter (Uppsala universitet, 2010). Studenter 

tar ofta omfattande studielån och enligt statistik från CSN, var det 49 procent av landets totala 

antal studerande på eftergymnasial nivå som utnyttjade både bidrag och lån studieåret 

2008/09 (Centrala Studiestödsnämnden, 2010). Detta visar på att det är viktigt för studenter 

att ta vara på sin studietid, då studierna är en investering för framtiden. 

Många unga väljer idag att studera vidare direkt efter gymnasiet. Antalet sökande till 

universitet och högskolor runtom i Sverige har de senaste åren ökat successivt för varje år. 

Antal sökande till höstterminen 2010 har ökat med 4 procent jämfört med antal sökande år 

2009. Detta beror dels på den rådande finanskrisen och brist på arbetstillfällen på 

arbetsmarknaden. Det beror också på de ovanligt stora årskullarna som gått ut ur gymnasiet de 

senaste åren, vilka väljer att läsa vidare på universitet/högskola direkt efter gymnasiet 

(Studiekanalen, 2010). Detta betyder att studenterna, i större utsträckning, är yngre och många 

av dessa, saknar erfarenheten av att klara sig själv. För de som precis har flyttat hemifrån, är 

det lätt att de slarvar med bland annat sina matvanor och inte äter regelbundet. En annan orsak 

till att studenter slarvar med maten kan vara på grund av stress och höga prestationskrav, 

vilket gör att de inte prioriterar valet av mat (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010). 

Det finns en del lösningar för de familjer som vill förbättra sina matvanor. Bland annat finns 

det företag som erbjuder en tjänst i form av att kunder kan beställa hem mat med tillhörande 

recept anpassat för en familj, som ska räcka till fem middagar. Denna tjänst gör det lättare för 

stressade familjer att laga varierad och hälsosam kost på vardagar efter jobbet. Den här typen 

av tjänster riktar sig dock inte mot studenter, då de är anpassade till större hushåll där 

ekonomin inte har samma begränsningar som en students ekonomi. 
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1.2 Problemdiskussion 

Vi som studenter, har själva sett att bra matvanor inte alltid är en självklarhet hos många 

studenter. Av egna erfarenheter vet vi hur lätt det är att periodvis fastna i sämre matvanor. 

Hämtmat och färdigrätter, som är ett vanligt alternativ, innehåller oftast allt för lite näring för 

en person som studerar på heltid och strävar efter goda studieresultat. Enligt Studenthälsan 

vid Uppsala universitet, leder däremot en allsidig och regelbunden kost, till att de som 

studerar får i sig den näring som krävs (Uppsala universitet, 2010).  

Problemet kring studenters matvanor beror mycket på problematiken att det är dags att klara 

sig själv och stå på egna ben. Studenter saknar ofta kunskaper, intresse och inspiration till att 

laga egna maträtter, som både är snälla mot plånboken och betydligt hälsosammare än 

hämtmat och färdigrätter (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010).  

Det har också skrivits andra uppsatser inom detta ämne bland annat skrevs en uppsats om 

”Studiemotivation och Högskolestudenters uppfattningar om hur kost, motion och hälsa 

påverkar motivationen till studier.” Denna kandidatuppsats skrevs 2007 av Maria Furebäck. 

Denna uppsats belyser ett närliggande problem till vårt, vilket tyder på att det här är ett 

aktuellt ämne som ligger i tiden.  

Efter att ha studerat detta ämne angående studenters matvanor, anser vi att det finns goda skäl 

att anta att det är ett problem som behöver en lösning. Vi anser att det här ämnet är intressant 

och viktigt att uppmärksamma då vi tror att det är ett problem som studenter glömmer att 

tänka på. 

Enligt konsumentverkets beräkning över vad som beskrivs som en skälig matkostnad per 

månad, om alla mål tillagas hemma, bör män lägga ungefär 2020 kronor och kvinnor 1580 

kronor vid åldrarna 18-30 år (Konsumentverket, 2010). Enligt dessa beräkningar bör en 

person lägga 18 kronor i genomsnitt på ett lunchmål per person och dag. Detta kan jämföras 

med att äta ute, då en person får räkna med att betala i genomsnitt 74.30 kronor för en lunch 

(Gastrogate, 2010). Vi tror inte problemet med studenters matvanor beror på brist på vilja hos 

studenter. Vi tror att det är andra aspekter som spelar in, som till exempel tidsbrist, brist på 

inspiration, stress med mera, vilket leder till att studenter skjuter undan detta problem. 

Vi tror att om matlagningen underlättas, kommer studenten kunna prestera bättre i skolan. Vi 

har själva skissat och diskuterat fram en idé som kan vara en lösning på det här problemet.  

Idén innebära i stora drag att studenter ska kunna beställa hem en matkasse som består av 

ingredienser med tillhörande recept. Ingredienserna skall levereras hem till de studenter, som 

känner att de behöver hjälp med kunskap och inspiration till att laga bra och varierade 

maträtter. Idén vi har, har vi valt att kalla för Studentkorgen. Vi vill med denna uppsats 

utveckla vår idé till en tjänst som motsvarar vad kunden vill ha för att den skall lösa 

problemet med studenters matvanor. 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002), finns det vissa problem och svårigheter med att 

utforma en ny tjänst jämfört med en ny vara. Enligt Normann (2000), krävs det noga 

undersökningar och tolkningar om vad kunden vill ha, för att på bästa sätt kunna utforma en 

ny tjänst. Normann (2000), menar också att en tjänst räknas som en immateriell produkt som 

inte går att ”ta på”, vilket försvårar en enkel beskrivning av den. Detaljerna och den exakta 

utformningen av Studentkorgen, lämnar vi därför öppet tills vidare, eftersom vi först vill 

undersöka vad de potentiella kunderna efterfrågar. Vi vill efter detta förbättra utformningen 

av vår idé för att den skall uppfylla de behov och önskemål som de potentiella kunderna har. 
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En viktig del i Studentkorgen, är att kunden lär sig att laga mat själv, vilket vi tror är en 

grundpelare för lösningen av problemet. Mossberg (2003) menar att det är kundens grad av 

deltagande som är avgörande för huruvida kunden är medproducent i tjänstens utformning. 

Mossberg (2003) menar också att lärande och utbildning innefattar att kunden aktivt är med 

och skapar upplevelsen och kvaliteten som tjänsten genererar. Med Studentkorgen, vill vi 

erbjuda en tjänst som leder till att studenten lär sig att laga mat från grunden, vilket vi ser som 

utbildande, då kunden i hög grad blir involverad i tjänstens utformning. Tjänsten kan också ge 

upphov till välbefinnande och förhoppningen är att tjänsten skall frambringa en känsla hos 

studenter att de lyckats med matlagningen, det vill säga målet är att de ska få en positiv 

upplevelse genom lärande. Enligt Mossberg (2003), genereras större valmöjligheter när 

kunden är medproducent, då denne påverkar resultatet och upplevelsen av tjänsten i stor 

utsträckning. Vi hoppas att med denna tjänst kunna skapa ett intresse för matlagning bland 

studenter, som även skall verka efter avslutande studier. 

1.3 Frågeställningar 

Vi har först ställt upp ett par delfrågor som vi finner är nödvändiga att besvara, för att i sin tur 

kunna besvara vår huvudfråga i denna uppsats. 

Delfrågor: 

 Finns det ett behov av en tjänst som löser problemet kring studenters matvanor? 

 Finns det en efterfrågan av en Studentkorg? 

Huvudfråga: 

 Hur skulle Studentkorgen kunna utformas och marknadsföras för att tilltala ett 

säkerställt kundbehov? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur behov, efterfrågan samt önskemål ser ut 

för Studentkorgen. Detta för att skapa ett underlag för utformningen av tjänsten och som 

resultat beskriva denna tjänsteutformning samt beskriva hur den skall marknadsföras.  

1.5 Avgränsning 

Vår undersökning är helt kundfokuserad och baseras därför enbart på åsikter och synpunkter 

från potentiella kunder. Geografiskt kommer vi fokusera på marknaden i Kalmar, då det finns 

själ att tro att Kalmar är en representativ stad och att detsamma gäller i övriga studentstäder i 

Sverige. Vi kommer inte göra några kostnadskalkyler i denna uppsats.  

 

Nyckelord: matvanor, studieresultat, tjänst, marknadsföring, tjänstekonstruktion, 

upplevelse 
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2. Metod 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Det finns två olika typer av undersökningsmetoder att utgå ifrån. Dessa är kvantitativ metod 

och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

metod med kvantitativa inslag i vår undersökning. 

2.1.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Vid användning av kvalitativa metoder inom företagsekonomisk forskning, fokuserar 

undersökaren enligt Bryman & Bell (2005), i större grad på insamlingen och analysen av ord, 

snarare än kvantitet. De vanligaste tillvägagångssätten inom kvalitativ metod är att använda 

sig av kvalitativa intervjuer, observationer eller fokusgrupper. Undersökaren utgår då från 

deltagarnas synsätt och fokuserar på vad som är av betydelse ur deras perspektiv, när 

resultatet presenteras. 

 

Kvantitativ metod innebär enligt Eliasson (2006), att undersökaren analyserar statistiska 

uppgifter och då oftast i form av siffror. Exempel på två metoder som undersökaren kan samla 

in kvantitativ data är genom enkät- och intervjuundersökningar. Eliasson (2006) menar vidare 

att kvantitativ metod är passande och bra att använda när analysen omfattar en undersökning 

av ett större antal personer. 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av fokusgrupper för att kunna besvara vår 

huvudfråga, samt genomfört en enkätundersökning för att kunna besvara våra delfrågor. Vi 

valde att kombinera dessa två metoder för att vi ansåg att det var lämpligt och nödvändigt för 

att kunna få ett tillräckligt djup i vår analys. Enkätundersökningen gjorde det möjligt för oss 

att få en övergripande vetenskap om hur behovet samt efterfrågan ser ut av Studentkorgen. 

För att sedan få ett djup i vår undersökning genomförde vi gruppintervjuer i form av 

fokusgrupper. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling av data och information till sin undersökning kan undersökaren använda sig av 

två olika metoder. Dessa är primärdata och sekundärdata (Bryman & Bell, 2005). 

Primärdata kallas den data som undersökaren själva samlar in genom till exempel 

observationer, intervjuer och enkätundersökningar (Befring, 1994). Informationen som samlas 

in skall vara ny och beröra den aktuella undersökningens frågeställning (Bryman & Bell, 

2005). 

Vi har valt att samla in primärdata i form av en enkätundersökning. Enkäten har vi utformat 

med frågor som hör till vårt syfte och frågeställning. Detta för att informationen vi har fått 

fram skall vara så användbar och aktuell som möjligt för just vår undersökning. Vi har också 

valt att använda oss av ett antal fokusgrupper, där vi lät sex studenter sitta ner och diskutera 

affärsidén. Vi observerade och spelade in vad gruppen kom fram till och sedan använde vi det 

som primärdata i vår undersökning.  
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Till sekundärdata räknas enligt Bryman & Bell (2005), bland annat böcker, artiklar och andra 

typer av rapporter som inte är insamlade utifrån forskarens syfte. 

I vår uppsats har vi valt att endast använda oss av en liten del sekundärdata och då främst i 

form av artiklar, i vår bakgrundsbeskrivning, för att styrka problemet kring matvanor och 

studieresultat.  

Förutom den ovan nämnda primär och sekundärdata har vi också använt oss av litteratur som 

utgör den teoretiska referensramen i denna uppsats.   

 

2.3 Datainsamlingstekniker 

2.3.1 Enkätundersökning 

Enligt Ejvegård (2009) är en enkät ett formulär med frågor som sänds ut till en stor grupp av 

respondenter som de sedan besvarar på egen hand. Att använda sig av enkäter som 

datainsamlingsteknik i en undersökning är betydligt enklare, mer kostnadseffektivt och 

mindre tidskrävande än att genomföra kvalitativa intervjuer. Ejvegård (2009) menar vidare att 

med en enkät kan undersökaren lättare nå ut till en större kvantitet respondenter. Samtidigt 

blir det lättare att sammanställa och jämföra den primära data undersökaren samlat in, då alla 

respondenter svarat på samma frågor. 

Enligt Ejvegård (2009) måste enkäten vara ordentligt bearbetad innan den sänds ut till de 

tänkta respondenterna. Detta för att eliminera eventuella ledande och tvetydiga frågor som 

inte får förekomma i enkäter liksom allmänt otydliga och konstiga frågor. Frågorna måste 

också vara väl genomtänkta och återspegla det syfte och den frågeställning undersökaren har. 

Enligt Bryman & Bell (2005) kan en enkät bestå av öppna och slutna frågor. Det är en fördel 

att använda sig av slutna frågor i en enkätundersökning, då det underlättar både för 

respondenterna och också för undersökaren, som senare skall sammanställa och analysera 

resultatet. 

Vi valde att genomföra en enkätundersökning, för att på bästa sätt nå ut till tjänstens 

målgrupp. Enkäten valde vi att personligen dela ut till 100 personer, bland annat på 

Ekonomihögskolan samt på högskolebiblioteket i Kalmar. Vi riktar oss till alla typer av 

studenter, därför valde vi biblioteket för att nå ut till studenter som läser på olika institut. Vi 

valde att dela ut enkäten personligen då vi på detta sätt ville minska risken för bortfall. Vi 

valde ut våra respondenter slumpmässigt, men vi försökte i den mån det gick att hålla en jämn 

fördelning bland könen.   

Syftet med enkäten är att vi ville få en övergripande inblick över om det finns ett behov av en 

tjänst som löser problemet med studenters matvanor. Enkäten har också som syfte att svara på 

om det finns någon efterfrågan på denna typ av tjänst. Är Studentkorgen lösningen på 

problemet med studenters matvanor? Vi är medvetna om att 100 respondenter är ett begränsat 

antal, men det möjliggör ett tillräckligt stort antal för att kunna göra en rimlig uppskattning 

om det finns ett behov samt en efterfrågan. Utöver de 100 respondenterna var det fem 

studenter som inte ville delta i undersökningen. Vi ser ingen systematik över dessa bortfall, 

dock har vi räknat på att 100 svaranden utgör en svarsfrekvens på 95 procent.    
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Vi har ansträngt oss för att minimera antalet fel i enkäten, genom att skapa oss kunskap om 

hur en enkät bör utformas. Utifrån dessa kunskaper har vi försökt utforma så tydliga frågor 

som möjligt. Detta för att respondenterna lätt ska förstå vad vi är ute efter samt för att den 

data vi får fram skall vara så användbar som möjligt till vårt syfte och frågeställning. Vi valde 

att endast använda oss av slutna frågor i enkäten, då de i regel är lättare att besvara än öppna 

frågor, samt lättare för oss att tolka då svaren blir mer konkreta. Vi var också noga med att 

formulera få och korta frågor, detta för att inte respondenterna skulle tröttna eller välja att inte 

svara på enkäten alls. Vi valde att inleda enkäten med en kort beskrivning av problemet vi 

belyser samt en mening om Studentkorgens innebörd. Syftet med detta var att underlätta och 

minska risken för oklarheter bland respondenterna.  

Svaren på enkäterna valde vi att bearbeta och sammanställa i Microsoft Office Excel. Detta 

för att underlätta hanteringen av svaren då vi hade 100 enkäter att föra statistik på. Med hjälp 

av Excel har vi kunnat genomföra statistiska beräkningar, som sedan har legat till grund för 

analysen av vår frågeställning samt syftet med undersökningen.   

Uppdelningen som är gjord efter antal år vid högskola/universitetet valde vi eftersom 

studenter får mer erfarenhet ju längre tid de studerat. Som student befinner man sig i olika 

faser i livet beroende på hur många år man studerat. Uppdelningen på årskull i vår enkät, 

gjorde vi eftersom vi ville undersöka om behovet och efterfrågan skiljer sig utifrån antal år 

respondenterna studerat vid universitetet.   

2.3.2 Fokusgruppmetoden 

En fokusgrupp kan enligt Bryman & Bell (2005) och Christensen et al. (2001), beskrivas som 

en typ av gruppintervju, där de deltagande personerna anses ha en särskild förståelse och 

uppfattning om ämnet som ska diskuteras. Detta är ett effektivt sätt för forskaren att få reda på 

hur människor i grupp diskuterar och resonerar kring det ämne som undersökaren vill få fram 

resultat kring. På detta sätt kan forskaren få möjligheten att generera en djupare förståelse till 

varför respondenterna resonerar och har de åsikter som de har. Det kan också ges utrymme för 

fokusgruppen att ifrågasätta individers olika åsikter inom gruppen, vilket gör diskussionen än 

mer intressant och givande. 

Enligt Bryman & Bell (2005), är användning av fokusgrupper vanligt förekommande i 

marknadsundersökningar, då ett antal konsumenter möts för att diskutera en ny produkt eller 

idé på marknaden. Fokusgruppen består vanligtvis av en grupp på sex till tolv personer. Enligt 

Christensen et al. (2001) kan det ibland vara bra att använda fokusgrupper med färre antal 

personer, exempelvis tre deltagare som kallas triader. Triader kan vara bra att utgå ifrån i de 

fall där ämnet som skall diskuteras är lite känsligt.  

Enligt Bryman & Bell (2005) ska gruppledaren/undersökaren låta diskussionen vara 

självgående bland respondenterna, samtidigt som denne måste ta fram och belysa viktiga 

aspekter som rör syftet med undersökningen. Det optimala är att gruppledaren håller sig i 

bakgrunden i den mån det är möjligt.  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av tre triader. Vi valde att bilda triader för att 

det skulle underlätta hanteringen av diskussionen men också för att alla deltagare i gruppen 

skulle våga ta lika stort utrymme. En annan anledning till att vi valde triader, är att ämnet vi 

diskuterar kan anses vara känsligt av vissa, då matvanor är lite privat. Vi har använt oss av ett 

så kallat bekvämlighetsurval när vi bildade våra triader. Detta för att vi ville ha naturliga 

grupper i vår undersökning. Med naturliga grupper menas, enligt Bryman & Bell (2005), att 
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individerna i gruppen känner varandra sedan tidigare. Deltagarna i fokusgrupperna bildade vi 

genom att tillfråga personer vi känner, därför blev könsfördelningen i fokusgrupperna helt 

slumpmässig. Vi tror att valet att använda oss av naturliga grupper ger fler fördelar än 

nackdelar i detta specifika fall. Dels för att tjänstens målgrupp är studenter, vilket är något 

som alla individer i våra fokusgrupper har gemensamt men också för att vi anser att naturliga 

grupper inte påverkar kvaliteten i diskussionerna. Vi anser att triaderna blir mer givande och 

djupare när gruppmedlemmarna känner varandra, då de vågar uttrycka sina åsikter på en 

djupare nivå än om alla deltagare vore okända för varandra.  

Syftet med våra fokusgrupper är att vi vill få en inblick i hur tjänsten, som skall lösa 

problemet med studenters matvanor, skulle kunna utformas och marknadsföras. Vi anser att 

det inte är relevant att dela in deltagarna efter boendestatus samt antalet år på universitetet de 

studerat, då syftet är att fokusgrupperna ska representera målgruppen som helhet. Vi vill via 

fokusgrupperna få en inblick i hur medvetna studenter är angående deras matvanor och hur 

det påverkar deras koncentration och studieresultat. Informationen ville vi få fram genom att 

låta deltagarna diskutera fritt kring ett par frågeställningar. För att deltagarna skulle känna sig 

bekväma och avslappnade under diskussionen började vi mötet med att bjuda på en hälsosam 

lunch. Detta var också ett strategiskt val av oss då deltagarna slapp tänka på att skaffa egen 

lunch den dagen samt för att styra in samtalsämnen på hälsa och bra matvanor.  

Gruppledarens uppgift under diskussionerna var främst att styra in gruppen på de områden 

som är relevanta för undersökningen. Vi valde att inleda våra triader genom att först låta 

deltagarna diskutera allmänt kring matvanor och studieresultat för att sedan dyka in i en mer 

djup diskussion angående tjänsten och dess utformning. Vi valde att spela in diskussionen 

med fokusgruppen, dels för att vi då under själva samtalet inte skulle behöva anteckna en 

massa, utan bara kunna koncentrera oss och lyssna på samtalet. Vi ville även kunna ha 

tillfället att i efterhand, vid behov, kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningen igen för att 

göra vissa kompletteringar. Enligt Christensen et al. (2001) är det viktigt att redogöra för 

fokusgruppmedlemmarna om inspelning avses ske under diskussionen. Detta klargjorde vi 

tydligt för våra triader, innan diskussionens början. 

2.4 Undersökningssyfte 

Enligt Christensen et al. (2001), har undersökaren ofta ett beskrivande syfte då denne redan 

har en viss kännedom om marknaden men saknar en aktuell och tydlig bild av den. En 

undersökning som utgår ifrån ett deskriptivt syfte besvarar i huvudsak ”Hur”-frågor. Det är 

vanligt att undersökaren har ett deskriptivt syfte vid marknadsföringsundersökningar. 

Christensen et al. (2001), menar vidare att i dessa fall kan skiljelinjen mellan explorativt, 

förklarande och det beskrivande syftet bli aningen oklar. Anledningen till detta är att 

undersökaren bör ha en god förståelse för att kunna beskriva det som inträffar på marknaden. 

Detta leder till att undersökaren till en viss del bör vara explorativ. Detta leder också till att 

undersökaren till sist kan beskriva situationen på marknaden och även ge en skälig förklaring 

till varför marknaden ser ut som den gör.  

I vår undersökning har vi sedan tidigare en viss kännedom om hur problemet vi belyser, ser ut 

på marknaden. Vi vill med denna uppsats beskriva hur en tjänst kan se ut som löser detta 

problem. Därför kommer vi främst utgå ifrån ett beskrivande syfte i denna undersökning. Vi 

har även i denna undersökning vissa inslag av ett explorativt syfte, då vi först har undersökt 

om det finns ett behov av en lösning på problemet samt om det finns någon efterfrågan på 
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Studentkorgen. Vi har också i denna uppsats inslag av ett förklarande syfte, eftersom vi vill 

förklara varför vissa respondenter i vår undersökning svarat som de gjort. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet och validitet kvaliteten i en undersökning samt 

bedömer giltighet och tillförlitligheten av det data som samlas in. För att få ut bästa möjliga 

resultat i undersökningen är en kombination av dessa både en nödvändighet enligt Patel & 

Davidsson (2003). 

Enligt Ejvegård (2009) handlar reliabilitet om hur tillförlitlig och användbar ett visst 

mätinstrument är som används i undersökningen. För att vi skulle uppnå en hög reliabilitet i 

vår undersökning skapade vi en välformulerad enkät, för att det inte skulle uppstå några 

oklarheter bland våra respondenter. Detta för att svaren vi sedan fick in, skulle vara så 

användbar och tillförlitlig som möjligt. På grund av att vi tror att respondenterna svarade 

sanningsenligt, skulle inte resultatet bli mycket annorlunda om enkätundersökningen skulle 

göras om vid en annan tidpunkt någon annan dag.  

Validitetsbegreppet används enligt Ejvegård (2009), för att beskriva hur giltig mätningen är 

för det område som avses att mäta. Det är ett mått på hur det insamlade materialet är anpassat 

till just din undersökning och syftet med den. För att vi skulle uppnå en hög validitet i vår 

undersökning var vi noga med att ställa relevanta frågor i vår enkät, som hör till vårt syfte och 

frågeställning. Med andra ord utformade vi frågorna inom ett smalt område, för att vi skulle få 

ut så mycket som möjligt av respondenterna. 

2.6 Kritik av metodval 

2.6.1 Enkätundersökning 

Risken med att ha en kortformulerad enkät, är att respondenterna kan känna att de inte är 

tillräckligt insatta i ämnet, innan de svarar på frågorna. Vi valde att medvetet korta ner 

inledningen på enkäten för att inte våra respondenter skulle tröttna och inte orka svara 

sanningsenligt på frågorna.  

Enkätundersökningen som genomfördes bland 100 studenter i Kalmar, anser vi vara för få för 

att kunna dra några säkra statistiska slutsatser. Dock anser vi att det ändå möjliggör en viss 

överblick i hur behovet och efterfrågan ser ut bland universitetsstudenter, av tjänsten. 

Uppdelningen över boendestatus och antal år vid universitetet känner vi nu efter studien, har 

lett till svårigheter att dra konkreta slutsatser kring alla olika kategorier. Detta på grund av ett 

för litet antal deltagande respondenter i enkätundersökningen. Uppdelningen på de olika 

variablerna i enkäten gjorde också att sammanställningen av den i empiriavsnittet, blev aning 

rörig och oklar.   

2.6.2 Fokusgrupper 

Fokusgruppen är ett litet urval av målgruppen, vilket kan göra det svårt att göra en 

generalisering av hur resterande delen av målgruppen kommer resonera och ha för åsikter 

kring tjänsten och dess syfte. 

2.6.3 Källkritik 

Vi har vissa äldre källor i vår teoretiska referensram. Dock anser vi att dessa fortfarande är 

relevanta och aktuella för vår undersökning.  
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Konstruktion av tjänst 

Eftersom vår uppsats syftar till att utforma och designa en tjänst, anser vi att det är högst 

relevant att beskriva olika strategier, modeller och hjälpmedel, som vi sedan kan utgå ifrån 

vid utformningen av hur Studentkorgen skulle kunna se ut. Därför kommer vi nedan att kort 

beskriva vad en tjänst innebär samt beskriva de första stegen som äger rum vid utformning av 

en ny tjänst, innan själva implementeringen av den. Avslutningsvis i detta avsnitt kommer vi 

att beskriva begreppet varuorienterad strategi, som vi kommer använda oss av vid en senare 

produktbeskrivning.  

Enligt Lovelock (2001), som också styrks av Grönroos (2008), kan en tjänst beskrivas som en 

process som i regel består av en rad olika aktiviteter som ofta utspelas mellan företagets 

personal och dess kund, för att i slutändan lösa kundens problem. Enligt Grönroos (2008) 

finns det ett antal egenskaper som en tjänst ofta karaktäriseras utifrån, dessa är att tjänsten 

ofta består av olika skeenden i större grad än fysiska saker, de tillverkas i stort sett samtidigt 

som de förbrukas, samt att kunden ofta är delaktig i produktionen av tjänsten på ett eller annat 

sätt. 

När ett företag vill utveckla en ny tjänst finns det, enligt Wilson et al. (2008), fyra faktorer 

som ligger till grund för att kunna uppnå ett lyckat resultat. Först måste tjänsten utvecklas 

utifrån ett objektivt synsätt. För det andra måste tjänsten vara tydligt utformad. Den tredje 

faktorn är att tjänsten måste vara grundad på fakta och inte på åsikter. Till sist bör tjänsten 

vara rationell, men inte för den skull allt för byråkratisk och gammaldags, eftersom det bör 

finnas en viss flexibilitet i tjänstens struktur. 

Wilson et al. (2008) menar vidare att vid själva utformningen och utvecklingen av tjänsten 

finns det en modell ett företag kan använda som stöd. Det första steget i denna modell består 

av utformningen av företagsstrategin och företagets vision. När en ny tjänst utvecklas inom 

företaget måste även den nya tjänstestrategin finnas med i företagets vision. Den strategi 

företaget väljer kommer påverka företagets synsätt och viljan att expandera. Det andra steget 

innebär att företaget måste utveckla den nya service strategin för den nya utvecklade tjänsten.  

Sedan måste företaget generera nya idéer, vilket kan göras genom att till exempel lokalisera 

och utvärdera sina konkurrenter, få in idéer från anställda och från kunder.  Det tredje steget 

innebär att företaget bör definiera sitt tjänstekoncept och utvärdera det. Utvärderingen av 

tjänstekonceptet kan göras genom att förklara för kunden i grova drag tjänstens innebörd, för 

att få kundens reaktioner. Dock kan det finnas svårigheter med detta, då olika individer 

uppfattar tjänsten på olika sätt. Wilson et al. (2008) och Grönroos (2008) menar att på grund 

av detta, är det viktigt att tjänstekonceptet blir tydligt; vad företaget avser att tillhandahålla för 

en viss målgrupp, hur det ska göras samt vilka resurser som kommer att användas för att nå 

målet. Det fjärde och de sista stegen i modellen över utvecklingen av en ny tjänst, innebär att 

företaget bör utföra en affärsanalys, sedan testa idén på marknaden innan den slutgiltiga 

implementeringen.  

Grönroos (2003) menar att en viktig aspekt att fundera över vid utvecklingen av en ny tjänst, 

är vilket mål företaget har angående kvaliteten i tjänsten samt vilken typ av image företaget 

vill förmedla till kunden. En av de strategier som finns för att planera och genomföra 
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utvecklingen av en ny tjänst är varuorienterad strategi. Varuorienterad strategi innebär enligt 

Grönroos (2003) att tjänsterna som företaget erbjuder är uppbyggda kring en viss vara. 

3.1.1 Service management 

Nedan följer teori angående service management som inleds med en kort beskrivning av vad 

en tjänst innebär. Efter det följer teori angående kontaktpunkter, som är viktiga för företag att 

planera, innan en lansering av en ny tjänst. Avslutningsvis kommer vi i detta avsnitt, beskriva 

hur ett företag kan utveckla ett tjänsteerbjudande. Detta för att lättare överblicka hela 

konceptet och idén med tjänsten. Den här teorin har vi valt eftersom vi vill kunna presentera 

ett förslag över hur denna typ av tjänst skulle kunna se ut.   

Tjänster kan på ett enkelt sätt enligt Wilson et al. (2008), beskrivas som processer, handlingar 

och utförande. Ett sätt att beskriva en tjänst för en kund är, enligt Normann (2000), att 

använda en fysisk produkt som liknelse, som är till hjälp för kunden för att förklara vad som 

erbjuds och vad kunden kan förvänta sig av tjänsten. En bra början vid framtagningen av en 

ny tjänst, är att alltid planera för de olika tillfällen som företaget kommer ha kontakt med 

kunden, så kallade kontaktpunkter. Dessa kontaktpunkter är viktiga för att kunna förstå vad 

kunden kommer att uppleva och förvänta sig under dessa tillfällen. Genom att analysera 

kontaktpunkterna kan företaget förändra och bearbeta de olika delarna som ingår i tjänsten, 

för att uppnå en önskad beröringseffekt hos kunden. Enligt Grönroos (2003) kan kunden med 

hjälp av dessa kontaktpunkter med företaget, bilda sig en uppfattning om tjänstens kvalitet. 

Kvaliteten på tjänsten är det som avgör ifall kunden är tillfredställd och om tjänsten har 

uppfyllt dennes förväntningar.  

Enligt Grönroos (2008) finns det fyra steg ett företag måste följa för att kunna utveckla sitt 

tjänsteerbjudande. 
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Figur 1: (Egen modell över utvecklingen av ett tjänsteerbjudande, 

inspirerad av Grönroos, 2008) 
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Först måste företaget ha klart för sig vilket koncept deras tjänst har. Konceptet ligger också 

till grund för hela företagets avsikter. Med utgångspunkt i tjänstekonceptet, kan företaget 

utveckla det andra steget som är det grundläggande tjänstepaketet. Det grundläggande 

tjänstepaketet kan enligt Grönroos (2008) delas in i två delar. Dessa delar är kärntjänsten och 

kringtjänster, där kärntjänsten är den tjänst som företaget i huvudsak erbjuder. Kringtjänster 

är de tjänster som företaget erbjuder utöver kärntjänsten, dels för att göra huvudtjänsten 

möjlig att erbjuda, möjliggörande tjänster. Kringtjänsterna är också de tjänster som företaget 

erbjuder som ofta gör företaget konkurrenskraftig, vilket kallas för värdehöjande tjänster. 

Kringtjänsterna är också de tjänster som preciserar tjänstepaketets utformning.  

Grönroos (2008) menar också att interaktionen mellan säljare och köpare är en stor del inom 

service och tjänsteutveckling, vilket också bekräftas av Wilson et al. (2008). Det är därför inte 

säkert att ett välarbetat och planerat tjänstepaket är tillräckligt för att fungera i verkligheten. 

På grund av detta, måste företag enligt Grönroos (2008), utveckla ett utvidgat 

tjänsteerbjudande, vilket utgör det tredje steget i utvecklingen av ett tjänsteerbjudande. 

Inom utvecklingen av det utvidgade tjänsteerbjudande, finns det, enligt Grönroos (2008), tre 

aspekter som utgör processen inom interaktionen mellan säljare och köpare. Dessa är 

tjänstens tillgänglighet, interaktionen med tjänsteorganisationen samt kundens medverkan i 

tjänstens utformning. Det måste också finnas en koppling mellan dessa aspekter och det 

kunden i målgruppen faktiskt söker. Tjänstens tillgänglighet är avgörande för hur kunden 

exempelvis uppfattar att det är möjligt att få tag i och använda tjänsten och hur de kan få svar 

på frågor gällande tjänsten. Internetsidor, kundtjänstfunktioner och andra teknologiska 

lösningar har blivit alltmer betydande för tjänstens tillgänglighet i ett tjänsteföretag. 

Interaktionen kunden har med tjänsteorganisationen kan delas in i olika delar, till exempel 

kundens interaktion med företagets administrativa delar såsom reklamation, internetsidor och 

kösystem. Det kan också förekomma interaktion kunder emellan, vilka samtidigt befinner sig 

i processen som företaget erbjuder.  

Den sista aspekten som utgör interaktionen mellan säljare och kund, är kundens medverkan i 

tjänstens utformning. Då kunden är medkreatör i tjänstens utformning, blir kunden samtidigt 

enligt Grönroos (2008), medskapare av det värde som tjänsten genererar till kunden. Enligt 

Lovelock (2001) kan kunden vara delaktig i tjänstens utformning, genom att till exempel 

genom att företaget tillhandahåller de redskap som krävs för att kunden själv ska kunna skapa 

värdet som tjänsten ger. Enligt Grönroos (2008) kan kundens inställning till hur mycket de är 

beredda att vara delaktiga och hur mycket de vill vara medkreatörer i tjänstens utformning, 

förbättra eller försämra en tjänsts kvalitet. Detta ligger sedan till grund för hur kunden 

upplever tjänsten.  

Enligt en artikel skriven av Carbonell et al, (2009), visar den studie som de genomfört att 

utvecklingen av nya tjänster förbättras då kunden är delaktig i utformningen.  Studien visar 

framförallt att kundens medverkan påskyndar och förbättrar tjänstens utvecklingsprocess. 

Det fjärde och sista steget i att utveckla tjänsteerbjudandet i ett företag är, enligt Grönroos 

(2008), ett företags kontroll av image och kommunikation. Den kvalitet som kunden upplever 

i tjänsten, ger kunden en bild av företagets image, som förstärks eller försvagas beroende på 

om tjänsten upplevs som positiv eller negativ. Marknadskommunikationen som ett 

tjänsteföretag förmedlar till sina kunder, kan ge effekter på hur kunden upplever kvaliteten på 

tjänsten.  
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Grönroos (2003) menar att svårigheten med att definiera ordet tjänst har bidragit till att det är 

avgörande hur konsumenten upplever tjänsten. Upplevelsen av tjänsten utgör också den 

kvalitet som kunden känner att tjänsten genererar, vilket är viktigt att ha i beaktelse då 

företaget sätter upp och definierar de mål de har med kvaliteten i tjänsten.   

                                                                                                                                                        

3.2 Kundrelationens betydelse 

Nedan följer teori angående relationen mellan företaget och dess kunder. Detta är av stor vikt 

vid erbjudandet av en ny tjänst där interaktionen mellan kunden och företaget spelar en stor 

roll. Vi kommer nedan beskriva olika medel ett företag kan använda sig av för att 

tillfredsställa samt bibehålla en god relation till sina kunder. Kundrelationens betydelse är 

viktig att ta i beaktelse vid utformning och marknadsföring av en ny tjänst. 

Enligt Armstrong & Kotler (2009) och Raab et al. (2008) måste ett företag kunna 

tillfredsställa sina kunders behov och önskemål, för att behålla dem. För att lyckas med detta 

måste företaget ta reda på vad kunden förväntar sig av produkten, samt ha kunskap om vad 

kunden gillar och inte gillar. Enligt Storbacka & Lehtinen (2005) ska företag tillverka 

produkter till sina kunder och inte söka kunder till sina produkter. Om kundens förväntningar 

på en produkt överensstämmer med vad den faktiskt åstadkommer för kunden, anses kunden 

vara tillfredsställd enligt Raab et al. (2008). Om produkten inte lyckas leva upp till vad 

kunden förväntar sig, blir kunden missnöjd och företaget har misslyckats med att åstadkomma 

kundtillfredsställelse (Raab et al. 2008).  

Enligt Raab et al. (2008) finns det olika hjälpmedel som ett företag kan utnyttja och använda 

sig av för att behålla sina kunder, som leder till att de inte väljer att vända sig till någon 

konkurrent. Det kan vara till exempel att alltid erbjuda produkter med hög kvalitet, ha ett 

konkurrenskraftigt pris, upprätthålla en bra kommunikation mellan företaget och ens kunder 

samt ha en väl fungerade distribution. 

Raab et al. (2008) menar att genom att låta kunden spela en viktig roll i produktutvecklingen, 

kan det leda till att ett förtroende skapas mellan företaget och kunden. Genom att låta kunden 

vara delaktig i utformningen av produkten kan det bidra till ökad kundtillfredsställelse. Det 

kan också bidra till att kunderna genom detta skapar en mer personlig kontakt till företaget, 

vilket skapar en känslomässig samhörighet. Ett annat sätt att erbjuda kvalitetsprodukter, kan 

ske genom att tillhandahålla en bra design och en extra produktservice, för att skapa 

förtroende med sina kunder. 

För att kunna skapa ett förtroende och behålla sina kunder erbjuds ofta ett konkurrenskraftigt 

pris enligt Raab et al. (2008). Detta sker vanligast genom att företag lockar till sig kunder 

genom att erbjuda rabatter och olika bonuserbjudanden. Genom att använda sig av 

bonussystem, kan det leda till att kunder känner att de vill köpa av samma leverantör igen, då 

de lockas av att samla poäng som senare leder till olika förmånserbjudande samt rabatter. 

Enligt Zeithaml et al. (2006) är det dock inte alltid lätt att differentiera sig från sina 

konkurrenter genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris, då det inte är svårt för de 

konkurrerande företagen att även de satsa på att erbjuda ett bra pris. 

Kontinuerlig kontakt med sina kunder gör att kunden känner ökad lojalitet till företaget. 

Enligt Raab et al. (2008) och Zeithaml et al. (2006) finns det olika metoder som företag kan 

jobba med för att öka kommunikationen mellan sig och sina kunder. Bland annat kan de jobba 
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extra mycket med personlig kontakt med sina kunder genom att ha kundforum dit kunder kan 

vända sig för att uttrycka sina åsikter. Enligt Bruhn & Georgi (2006) kan företag också arbeta 

med att erbjuda personlig kundservice via bland annat telefon och e-mailkontakt. Ju mer 

företaget och kunden vet om varandra och värdesätter hos varandra, ju mer öppnare och 

positivare blir relationen mellan dessa parter. 

 

3.3 Tjänstemarknadsföring 

3.3.1 Marknadsföring av en tjänst 

Nedan följer teori angående hur en tjänst bör marknadsföras samt vad som är viktigt att 

tänka på vid marknadsföring av en tjänst. Här följer också en modell över 

marknadsföringsprocessen, som vi anser är viktig att ha i beaktelse när vi vill hitta de bästa 

marknadsföringskanalerna till Studentkorgen. Vi kommer enbart att utgå ifrån de första fyra 

stegen i denna modell, då de berör vårt syfte med denna undersökning.  

Hur en tjänst skall marknadsföras, varierar beroende på vad det är för typ av tjänst som skall 

marknadsföras samt vilken typ av kund företaget vill nå ut till. Enligt Axelsson (2005) och 

Grönroos (2008) skiljer sig marknadsföring av en tjänst från marknadsföring av en vara. 

Axelsson & Agndal (2005) beskriver olika faktorer som är viktiga att ta i beaktelse vid 

marknadsföring av en tjänst, som skiljer sig från marknadsföring av en vara. Dessa handlar 

bland annat om att vid marknadsförning av en tjänst är det viktigt att förtydliga tjänstens 

betydelse för kunden i och med att en tjänst inte kan demonstreras eller tas på vid 

marknadsföringen. Priset kan också vara en svår faktor att bestämma, då det finns vissa 

svårigheter med att koppla samman ett pris till tjänstens värde. Axelsson & Agndal (2005) 

menar att det är svårt för företag att belysa en tjänst värde för kunden.  

En annan faktor som det kan uppstå vissa svårigheter kring, vid marknadsföring av en tjänst, 

är enligt Axelsson & Agndal (2005), skedet då företaget ska måla upp och skapa ett intresse 

och förväntningar hos kunden för tjänsten. Dessa förväntningar får varken vara för höga eller 

för låga. Detta för att kunden inte ska bli besviken om tjänsten inte uppfyller förväntningarna 

som målats upp eller å andra sidan, om förväntningarna målas upp för lågt kanske inte ett 

intresse för tjänsten uppstår hos kunden alls. 

Echeverri & Edvardsson (2002) beskriver marknadsföringsprocessen som att kunden är den 

part som hela processen cirkulerar kring. Det är kundens behov och förväntningar som skall 

uppfyllas, vilket också blir utgångspunkten för hur företaget skall lägga upp sin 

marknadsföringsprocess. Nedan följer en modell över de fyra första stegen i 

marknadsföringsprocessen som berörs i denna undersökning. 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) startar marknadsföringsprocessen hos kunden. Det är 

företagets uppgift att tolka kundens önskemål och behov. Utefter detta ska sedan företaget 

utveckla ett erbjudande, en tjänst som uppfyller kundens behov. Tjänsten skall också skapa ett 

mervärde hos kunden. Nästa steg i processen är företagets kommunikation av det utvecklade 

erbjudandet ut till kunden. Detta måste göras på ett sådant sätt, att de förväntningar kunden 

har på tjänsten blir uppfyllda. Förutom detta agerar kunden ofta som medkreatör i tjänstens 

utformning. För att kunden skall bli nöjd gäller det för tjänsteföretaget att under hela 

marknadsföringsprocessen gång ta till sig kundens reaktioner och agera efter det. 

Enligt Gabbott & Hogg (1998) finns det vid tjänster ett antal viktiga aspekter som påverkar 

kundens engagemang. Dessa är intresse, nöje samt olika omständigheter som hör till 

situationen. Kunden måste känna ett intresse av tjänsten för att bli engagerad i den samt känna 

ett nöje av den för att tjänsten ska verka tilltalande. Gabbott & Hogg (1998), menar också att i 

vilken utsträckning intresset är, påverkas av kundens individuella personlighet. 

Det som ligger till grund för hur engagerad kunden är av en produkt, enligt Mossberg (2003), 

är kundens egentliga avsikt med produkten, vilket behov produkten ska uppfylla och vilken 

betydelse den har. Om produkten i säg inte uppfyller kundens behov och önskemål kommer 

kunden inte kunna känna något engagemang för produkten. Engagemanget blir däremot 

starkare från kundens sida om den känner att produkten kan uppfylla behovet och sin 

funktion. 

 3.3.2 Inlärning som upplevelse 

Nedan följer en modell som visar att beroende på hur kunden agerar, uppfattas tjänsten olika. 

Denna modell har vi valt att ta med eftersom Studentkorgen kan komma att upplevas på olika 

sätt beroende på individen som konsumerar den. Vi anser att upplevelsen är en viktig aspekt 

att ta i beaktelse, vid utformning av nya tjänster. Dock kommer vi endast att teoretiskt 

beskriva de delar i modellen som vi berör i denna undersökning.   

Kunden 

Läsa av, tolka kundens önskemål, 

uttalande och outtalade behov 

 

Utveckla erbjudandet utifrån 

tolkningen 

Kommunicera erbjudandet 

Figur 2: (Egen modell över marknadsföringsprocessen,  inspirerad från Arnerup & Edvardsson, 1998)  
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Enligt Pine & Gilmore (1999), kan en tjänst verka attraherande på många sätt för kunden. En 

av de viktigaste faktorerna som påverkar kundens uppfattning om tjänsten, är kundens 

delaktighet i tjänstens utformning. Beroende på hur kunden agerar, uppfattas upplevelsen 

olika av olika individer. Kunden kan delta passivt eller aktivt i upplevelsevärlden. Då kunden 

agerar passivt, det vill säga endast observerar och lyssnar, påverkar de inte direkt upplevelsen 

som tjänsten skapar. Kunder som däremot agerar aktivt i upplevelsevärlden påverkar 

personligen det som ingår i upplevelsen. Kunden agerar aktivt för att skapa sig en egen 

personlig upplevelse. Andra faktorer som påverkar kundens upplevelsevärld är hur pass 

mottaglig kunden är av att ta till sig upplevelsen, det vill säga ”går upplevelsen in i kunden”? 

Lyckas ett företag uppta en kunds uppmärksamhet genom att förmedla upplevelsen, som 

tjänsten skapar, in i kundens medvetande, så finns den alltid där inom dem. Den sista viktiga 

faktorn är hur mottaglig kunden är för att bli en fysisk del i upplevelsen som tjänsten skapar, 

”kunden går in i upplevelsen”. Kopplas dessa faktorer ihop, skapar det fyra olika världar om 

hur kunden uppfattar upplevelsen. Dessa fyra upplevelsevärldar är underhållning, utbildning, 

eskapism och estetik (Pine & Gilmore, 1999). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Pine & Gilmore (1999) är det vanligt att kunder som är passiva uppfattar upplevelsen 

som underhållande. Exempel på detta är när kunden tittar på ett framträdande eller lyssnar på 

musik. Detta kan framkalla leenden och skratt som bevis på att kunden trivs och är nöjd, det 

vill säga tycker upplevelsen är underhållande. 

För att kunden skall uppfatta upplevelsen som lärande måste kunden enligt Pine & Gilmore 

(1999) bli aktivt involverad i utförandet av upplevelsen. För att verkligen upplysa och 

förstärka kundens kunskaper och färdigheter, det vill säga erbjuda en undervisningsbildande 

upplevelse, måste upplevelsen i sig aktivt tilltala kunden både, fysiskt och psykiskt. Enligt 

“Upplevelsen går in i 

kunden” 

Aktivt 

 deltagande 

Passivt  

deltagande 

”Kunden går in i 

upplevelsen” 

Underhållning  Utbildning 

Estetik Eskapism 

Figur 3; (Upplevelsevärldar, inspirerad 

av Mossberg 2003) 
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Mossberg (2003) går utbildning och underhållning ofta hand i hand, det vill säga lärande kan 

också vara underhållande. I dessa fall tenderar lärandet att bli bättre.  

Sammanfattningsvis kan man säga att kunder som tillhör underhållningsvärlden vill ”känna”, 

de som tillhör utbildningsvärlden vill ”lära”, de som tillhör estetikvärlden vill ”bara vara 

där” och de som tillhör eskapismvärlden vill ”göra”. Det finns dock en gemensam nämnare 

bland dessa fyra världar som innebär att de alla handlar om en förändring från verkligheten. 

Kunder vill uppleva saker utöver det vanliga, som sker i vardagen (Mossberg, 2003).  

3.3.3 Marknadsföringskanaler 

Vi anser att det är relevant att beskriva en del teorier kring olika marknadsföringskanaler för 

att vi ska hitta de bäst lämpade marknadsföringskanaler för Studentkorgen. I detta avsnitt 

kommer vi också kort beskriva teori angående internet som försäljningskanal. 

Enligt Dahlén & Lange (2009) gör internet det möjligt för företag att bygga starka relationer 

till sina kunder. Internet har även gjort det enklare för företag att hitta nya kunder och nå ut 

med kommunikationen på ett helt nytt och effektivt sätt. Dahlén & Lange (2009) menar vidare 

att hemsidor är en aktiv marknadsföringskanal, då kunden själv måste välja att läsa innehållet 

på hemsidan. Aktiv marknadsföring kräver i regel få repetitioner. En fördel med att använda 

hemsidor som marknadsföringskanal är att aktiva kanaler ofta ger en större genomslagskraft 

än passiva marknadsföringskanaler, då de aktiva kanalerna tar större plats i kundens 

medvetande.   

Enligt Turban et al. (2010) innebär en transaktionssida att ett företag säljer produkter och 

tjänster via en hemsida. En hemsida innehåller vanligtvis information och 

kommunikationsdelar, men har också säljande inslag såsom produktutbud, ett personligt 

shoppingkonto samt förmågan att ta emot kortbetalningar. 

Kundens uppfattning om tjänstekvalitet ser annorlunda ut när företaget är internetbaserat. De 

viktigaste delarna inom kvalitet inom ett nätbaserat företag, som kunder anser bör vara 

problemfria, är enligt Wilson et al. (2008) att: 

 Internetsidan ska vara effektiv, det vill säga att det ska vara lätt att koordinera sig på 

hemsidan för att hitta de produkter kunden är ute efter 

 Företaget ska tillfredsställa kunden i form av att hålla snabba leveranser, ha produkter i 

lager samt hålla sina löften 

 Internetsidan ska vara tillförlitlig, både tekniskt och funktionellt, den ska också vara 

tillgänglig 

 Hanteringen av personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt 

 

Enligt Dahlén (2002) har e-mail flera egenskaper som påminner om traditionella media mer 

än nya. Företaget väljer själv när e-mailet ska skickas ut samt om dess innehåll. Dahlén 

(2002) menar också att e-mail är en typ av passiv försäljningskanal som inte har lika stor 

genomslagskraft som en aktiv marknadsföringskanal. Detta medför att e-mail kräver fler 

upprepningar och det ställs högre krav på dess innehåll. Innehållet måste vara intressant för att 
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fånga kunden. Den personliga aspekten som e-mail genererar är av stor vikt i dessa 

sammanhang eftersom e-mailen får kunden att känna en relation till företaget. 

Att delta på olika events är också en del av en aktiv marknadsföring enligt Dahlén & Lange 

(2009). Det ger i regel också hög genomslagskraft, dock kan det vara svårt att få ett högt 

genomslag vid de events där många företag deltar och tävlar om uppmärksamheten.  

Enligt Grönroos (2008) är word of mouth meddelanden och uppfattningar om företaget, dess 

tillförlitlighet, dess kvalitet på produkter och service med mera, som förmedlas och sprids från 

person till person, en så kallad ryktesspridning. Grönroos (2008) menar också att word of 

mouth- kommunikation oftast resulterar i en större effekt, än vad den vanliga genomtänkta 

marknadsföringen ett företag genererar. Detta styrker också Fill (2006) som anser att positiv 

word of mouth är den mest effektiva marknadsföringskommunikationen. Grönroos (2008) och 

Wilson et al. (2008) menar att positiv word of mouth har sin utgångspunkt i nöjda kunder 

vilket företaget får om de erbjuder bra produkter med bra service som tilltalar kunden. Nöjda 

kunder leder till att de i sin tur sprider vidare positiva rekommendationen till sin 

umgängeskrets. 
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39%

25%

36%

Antal år vid universitetet

1a året 2a året 3e/4e året

4. Empiri 

 

4.1 Enkätundersökning 

Här nedan följer en sammanställning av resultatet av enkätundersökningen bland 

universitetsstudenter i Kalmar. Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras resultatet av hur det 

totala behovet och efterfrågan ser ut. Vid sammanställningen av det totala behovet och 

efterfrågan, ansåg vi det inte nödvändigt att dela upp respondenterna efter kön då vi snabbt 

insåg att det inte var någon större skillnad bland deras svar i resultatet.  

Utifrån de 100 studenter som svarade på enkätundersökningen, har vi räknat med att 100 

svaranden är lika med 95 procent, då de övriga 5 procenten är bortfall. Av de svarande 

respondenterna var 44 procent män och resterande 56 procent var kvinnor. 39 procent av de 

svarande studerade sitt första år på universitetet, 25 procent studerade sitt andra år och 

resterande 36 procent studerade sitt tredje eller fjärde år. Som illusterars i diagrammen nedan 

kan vi se att könsfördelningen samt antalet år studenterna studerat på universitetet, är relativt 

lika fördelade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstaårsstudenter  

Uppdelningen av studenternas boendestatus fördelades efter antal år de studerat vid 

universitetet. Av de respondenterna som studerar första året vid universitetet är det betydligt 

fler kvinnor än män som bor hemma hos sina föräldrar. En annan utmärkande aspekt är att det 

bor en större andel män än kvinnor, i studentkorridor. Resterande fördelning över 

boendestatus är relativt lika fördelat mellan könen.  

 

44%

56%

Deltagande respondenter

Man Kvinna

Figur 4: (Egen modell över deltagande respondenter i enkäten) Figur 5: (Egen modell över antal år vid universitetet 

respondenterna gått) 
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33%

100%

56%
71%

100% 88% 80%

Behovet bland förstaårsstudenter

Man Kvinna

33%

67%
56%

43%

75%
63% 60%

Efterfrågan bland förstaårsstudenter

Man Kvinna

0%

80% 75%

40%
13%

100%

Efterfrågan bland andraårsstudenter

Man Kvinna

100%
80% 75%80%

38% 50%

Behovet bland andraårsstudenter

Man Kvinna

  

 

Diagrammen ovan illustrerar behovet av en lösning på problemet med studenters matvanor 

samt hur efterfrågan ser ut på Studentkorgen, bland förstaårsstudenter. Det som är utmärkande 

här är bland annat att en hög andel kvinnor som bor hemma anser att det finns ett behov av en 

lösning. Alla kvinnor som är sambo anser att det finns ett behov av att lösa detta problem och 

en stor andel av dessa efterfrågar också tjänsten. Däremot de män som bor sambo anser inte 

att det finns ett direkt behov eller efterfrågan på tjänsten. Överlag av de som bor själva i egen 

lägenhet samt studentkorridor, har svaren pekat på att både behovet och efterfrågan är hög 

bland förstaårsstudenter. 

Andraårsstudenter 

Det som var utmärkande angående boendestatus bland andraårsstudenter var att av de 

svarande respondenterna bor de flesta själva i egen lägenhet eller i studentkorridor. En annan 

utmärkande aspekt är att det är väldigt få andraårsstudenter som bor hemma hos sina 

föräldrar.  

 

 

 

Figur 6: (Egen modell över behovet bland förstaårsstudenter) Figur 7: (Egen modell över efterfrågan bland förstaårsstudenter) 

Figur 8: (Egen modell över behovet bland andraårsstudenter) Figur 9: (Egen modell över efterfrågan bland andraårsstudenter) 
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71% 78%
100%

71% 71% 67%

Behovet bland tredje eller 
fjärdeårsstudenter

Man Kvinna

57%
44%

0%

43% 43%
33%

Efterfrågan bland tredje eller 
fjärdeårsstudenter

Man Kvinna

Enligt diagrammen ovan kan vi utläsa att det som är utmärkande är att de flesta, utom de 

kvinnor som bor själva i egen lägenhet, anser att det finns ett behov av en tjänst som löser 

problemet med studenters matvanor. Kvinnorna i allmänhet som är andraårsstudenter 

efterfrågar inte tjänsten i stor utsträckning. En annan utmärkande aspekt är att en stor andel av 

männen som bor själva i egen lägenhet efterfrågar tjänsten. En ytterligare aspekt som är värd 

att nämnas, är att det bland kvinnorna som bor i studentkorridor är det en som inte anser att 

det finns ett problem men som ändå efterfrågar Studentkorgen.   

Tredje eller fjärdeårsstudenter 

Det som var utmärkande för boendestatus för de respondenter som studerar tredje eller fjärde 

året vid universitetet är att av alla 36 tillfrågade studenter som läser tredje eller fjärde året vid 

universitetet, är det ingen som bor hemma hos sina föräldrar. Antalet som bor i 

studentkorridor i denna kategori är också en väldigt låg andel jämförelsevis med tidigare 

årskullar. En stor andel av respondenter är sambo eller bor själva i egen lägenhet. 

 

 

Enligt diagrammen ovan över behovet samt efterfrågan, kan vi utläsa att det överlag kan anses 

finnas en stor andel som anser att det finns ett behov av en lösning på studenters matvanor. 

Detta är jämt fördelat över könen. En annan utmärkande aspekt är att av de män som bor i 

studentkorridor och som anser att det finns ett behov, är det ingen som anser att 

Studentkorgen kan vara lösningen på problemet. Efterfrågan på tjänsten bland tredje och 

fjärdeårsstudenter, är relativt stabil mellan 40-50 procent. Efterfrågan är ändå något lägre än 

andelen som anser att det finns ett behov av en lösning på problemet. 

 

Totala behovet och efterfrågan 

Enkätundersökningen visade att av de 100 tillfrågade respondenterna, är det 67 procent som 

anser att det finns ett behov av en tjänst som löser problemet med studenters matvanor. 49 

procent av de tillfrågade anser att Studentkorgen skulle kunna vara lösningen på detta 

problem. 

  

Figur 10: (Egen modell över behovet bland tredje eller 

fjärdeårsstudenter) 

Figur 11: (Egen modell över efterfrågan bland tredje eller 

fjärdeårsstudenter) 
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4.2 Fokusgrupper 

Här nedan följer en sammanställning av vad de tre fokusgrupperna kom fram till. Vi har valt 

att dela upp detta avsnitt utefter varje fokusgrupp för sig. Detta för att förtydliga och göra det 

lättare för läsaren att hänga med i texten. 

4.2.1 Fokusgrupp 1 

Den första fokusgruppen bestod av tre män som alla studerar på lärarprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Diskussionen ägde rum torsdagen den 29 april. 

 

Inledande diskussion 

 

Den första fokusgruppen tror absolut att matvanor påverkar studenters studieresultat. En av 

deltagarna tror dock att det även finns andra faktorer som påverkar hur bra studenter presterar 

i skolan. Det kan tillexempel vara träning och välmående i allmänhet och alltså inte bara 

maten. En av deltagarna diskuterade dock vidare och kom fram till att grunden till att man ska 

orka träna och må bra, är att ha regelbundna och bra matvanor. Enligt en medlem i 

fokusgruppen är en orsak, till vissa studenters dåliga och dyra matvanor, att det är omständigt 

att fixa till och ta med lunchlåda till skolan. Medlemmarna i fokusgruppen är också mycket 

besvikna på lunchutbudet i Kalmar, som både är dyrt och maten är inte särskilt tilltalande.   

En av deltagarna berättar att hans matvanor ofta varierar över tiden. Vidare berättar han att 

han märker en stor skillnad under de perioder när han äter regelbundet, angående hur mycket 

han orkar och hur bra han presterar i skolan. Alla tre instämmer i att, vid långa skoldagar 

krävs en balanserad kost. Gruppen var också överens om att det borde finnas någon form av 

hjälp för studenter, när det gäller matlagning som framförallt är tidseffektiv. 

En person i fokusgruppen berättar att han har ganska bra rutin på matlagning, då han själv 

brukar laga mat som ska räcka till en middag och en lunchlåda. Trots detta blir det tråkigt nog 

ofta samma typ av mat, vilket han lätt blir trött på. Han berättar vidare att även om han har 

planerat en viss maträtt som han vill laga och det saknas en eller fler ingredienser, tappar han 

motivationen och orken på grund av omständigheten att behöva åka och handla. Alla i 

fokusgruppen anser att det är jobbigt och tråkigt att gå och handla mat.  

Utformning 

Fokusgruppen anser att en viktig del i tjänsten är att middagsmaten i Studentkorgen, även ska 

räcka till en lunchlåda dagen efter. Detta anser de är viktigt, dels för att spara tid samt slippa 

äta ute på lunchen, som lätt sker om de inte har förberett en matlåda. Trots att själva tjänsten 

skulle kosta en del, är gruppen positiv till att de ändå tjänar in pengar, på grund av att de då 

lagar mer mat hemma.  

Gruppen anser att priset är en viktig aspekt då det inte får kosta mycket mer än att handla 

själv. Fokusgruppen anser att problemet med att avgöra ett rimligt pris på tjänsten, är att de 

inte har någon direkt koll på hur mycket pengar de faktiskt lägger på mat per vecka. De 

diskuterar dock fram till att ett rimligt pris på tjänsten bör hamna kring 300-400 kr per vecka, 

under förutsättning att middagsmaten även räcker till en lunchlåda.  

Fokusgruppen anser att det är viktigt att kunden själv ska kunna bestämma hur många 

middagar i veckan de vill köpa. De vill heller inte behöva binda upp sig till tjänsten mer än en 

vecka åt gången. De tror att de flesta som vill köpa den här tjänsten vill beställa för tre eller 
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fler dagar per vecka. Men om det skulle finnas en fast avgift för utkörningen och servicen, 

oavsett hur många dagar de väljer att köpa, tror de att de flesta bör vilja köpa middagar för 

flera dagar i veckan.  

Fokusgruppen anser att denna typ av tjänst bör vara internetbaserad. Detta för att det ska vara 

lätt att beställa tjänsten när som helst samt att alla studenter är vana vid internet. De vill att 

hemsidan ska vara tydligt strukturerad och lätthanterlig för att underlätta beställning och 

informationssökande.  

Fokusgruppen diskuterar vidare att det är viktigt att kunden själv har valmöjligheten att 

avgöra om de vill ha tjänsten hemkörd eller om de istället vill hämta upp de färdigpaketerade 

matkassarna på en bestämd plats. Detta för att slippa utkörningsavgiften. Gruppen diskuterar 

vidare att om maten ska bli hemkörd, måste det finnas en funktion på hemsidan där kunden 

själv kan bestämma under vilken tidpunkt maten ska levereras. Detta för att denne inte ska 

behöva boka upp sig på en viss tid. Fördelen med att åka och hämta en färdigställd korg är, att 

de på detta vis slipper fundera över och planera inhandlingen.  

Andra viktiga delar i tjänsten är, enligt gruppen, att studenten ska kunna skräddarsy sin korg 

efter eget behov och livsstil. Vissa dagar kan det vara bra med enkla rätter, andra dagar 

behövs något mer rejält. Det är också viktigt att det är varierad kost, dock spelar inte matens 

varumärke någon större roll. De tycker att handla mat är det tråkigaste som finns men det är 

roligt att laga något som är lite mer från grunden.  

Marknadsföring 

En av deltagarna tycker att hemsidan bör kombineras med mer info om kostråd, kaloriintag 

samt olika tips om hälsa och kost. Med mer inriktning mot hälsa tror en av deltagarna att ett 

samarbete med Studenthälsan kan vara en bra idé. De flesta har ju som mål att äta bra, det är 

en pågående trend, men problemet är att det billigaste i butiker ofta är skräpmat. 

Fokusgruppen tror att de som är nya studenter många gånger inte har mycket erfarenhet av 

matlagning. Deltagarna anser att det är positivt att erbjuda en sådan här typ av tjänst till nya 

studenter. Fokusgruppen anser att det vore en bra idé att visa upp den här tjänsten i samband 

med terminsstarter, då nya förstaårsstudenter kan ta del av informationen. Av egen erfarenhet 

tror gruppen att som ny student tänker man ”hur svårt kan det vara att laga mat varje dag”, 

men i regel tröttnar man väldigt fort på de få maträtter man kan. Fokusgruppen anser att det 

vore positivt att lära sig nya maträtter då den egna inspirationen snabbt tar slut. Recepten får 

heller inte vara för svåra eller tidskrävande att laga till, vilket också måste framgå i 

marknadsföringen av tjänsten.  

Fokusgrupppen tror också att marknadsföringen av Studentkorgen kan ske genom e-

mailutskick, för att nå ut till många studenter samtidigt.  
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4.2.2 Fokusgrupp 2 

Den andra fokusgruppen bestod av tre män som alla studerar ekonomi vid Ekonomihögskolan 

i Kalmar. Diskussionen ägde rum onsdagen den 5 maj. 

 

Inledande diskussion 

 

Fokusgruppen är överens om att det är viktigt att äta bra mat för att orka med dagen i skolan. 

De är överens om att de presterar bättre om de äter bättre och regelbundet. Alla i gruppen är 

också överens om, att det finns ett stort problem kring studenters matvanor. Många vet helt 

enkelt inte hur och vad de ska laga för mat, mer än makaroner och ketchup. Särskilt de 

studenter som bor själva.  

En av deltagarna åt mycket skräpmat under den första terminen, då hans mamma lagade 

maten innan han flyttade till Kalmar. Han berättar vidare att han tappade mycket vikt och 

kände sig inte hälsosam, vilket var ett problem för honom i början. De övriga deltagarna i 

fokusgruppen, instämmer med att de också hade matproblem i början av sin studietid.  

En av deltagarna tycker att ett annat problem är att han inte vet vad han ska handla. Alla vet 

om att det är bra att äta varierat och nyttigt, men det är inte lätt att bara börja laga annan mat, 

än det lilla man kan.  

Även fast det finns många studenter som är duktiga på att laga mat, tror en i fokusgruppen att 

det ändå kan komma perioder då de går ut och äter mycket på restaurang, vilket han anser kan 

bero på inspirationsbrist.  

Utformning 

Fokusgruppen tror absolut att Studentkorgen helt klart kan vara lösningen på problemet, bara 

det inte är för dyrt eller alltför avancerat. Det ska vara enkelt och gå snabbt att laga maten.  

En av deltagarna anser att recepten inte får vara för strikt bestämda. Med det menar han att, 

det inte behöver finnas en fast plan för till exempel en vegetarisk rätt, en fiskrätt varje vecka 

och så vidare. Lite valmöjlighet skulle uppskattas. De andra deltagarna instämmer i detta. 

Som student ser alla veckor olika ut, därför kan det vara svårt för många att hinna/kunna laga 

mat fem gånger per vecka. Därför skulle det underlätta om tjänsten vore valbar, för att kunden 

ska kunna välja cirka tre dagar i veckan istället. Fokusgruppen anser att hemsidan bör vara 

uppbyggd på så sätt att de kan göra sina individuella val där. En annan orsak till att de vill 

kunna beställa för max en vecka åt gången, är det begränsade utrymmet i kylskåpet som 

särskilt studenter som bor i studentkorridor kan uppleva, samt hållbarheten på varorna. 

En av deltagarna påpekar att när han lagar mat, vill han helst att maten ska räcka till en lunch 

eller middag för en dag till. De andra i gruppen instämmer i detta. Det tar tid att laga mat, 

vilket de sparar in om de lagar lite mer, när de väl lagar mat.  

Deltagarna har ingen vidare koll på hur mycket pengar de lägger på mat per månad. De är alla 

överens om att de troligtvis lägger mer pengar på mat än konsumentverkets rekommenderar.  

En av deltagarna vill inte lägga mycket pengar på själva tjänsten, snarare på maten och 

inspirationen. Två av deltagarna är överens om att när de har vetskapen om att de har 

ingredienser och mat hemma, slipper de tänka så mycket på den resterande inhandlingen av 

till exempel frukost.  Vet de om att det bara är frukost de behöver inhandla, går de bara direkt 
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till den avdelningen vilket innebär att inhandlingen går fortare än vanligt. De tycker också att 

det är tråkigt att gå och handla, så det underlättar att de större målen på dagen, redan är fixat. 

Dessutom blir det mindre att bära på, från affären då det i stort sätt bara är frukostmålet de 

måste tänka på att köpa. 

Fokusgruppen kommer fram till att de kan tänka sig att bara maten bör kosta 250 kronor, med 

ett pålägg på max 100 kronor för tjänsten. De tror att ett rimligt pris på tjänsten bör ligga på 

300-400 kronor i veckan. De vill ha varierad och hyfsad mat det vill säga inget ”skräp”, trots 

att de inte är kräsna.  

Fokusgruppen instämmer med att en sådan här typ av tjänst är en blandning av lärande och 

underhållande. Det är roligt och kul att kunna laga lite mat. Många gånger om de hittar ett bra 

recept, visar det sig att det saknas någon ingrediens som gör att de måste åka och handla. 

Därför skulle en sådan här tjänst vara bra, då studenten både har recepten och maten hemma. 

När studenten får hem recept med mat lär de sig laga sådant de inte ens skulle tänka på 

annars, de får upp ögonen för nya råvaror. En av deltagarna anser att tjänsten främst är 

lärande. En annan tycker att det är en blandning mellan bekvämlighet och lärande.  

Marknadsföring 

Fokusgruppen anser att det är viktigt att poängtera hur mycket en person faktiskt lägger på 

mat per månad, visa med siffror och ge exempel vid marknadsföring av tjänsten. Det är också 

viktigt att föräldrar kan få reda på information när de har ett barn som ska flytta hemifrån och 

studera, så att de kan överväga en sådan här tjänst, som kan hjälpa när ens barn ska laga egen 

mat. De tror att många nya studenter har självkänslan i början att de kan klara sig själva, ”hur 

svårt kan det vara att laga lite mat”; efter ett par veckor inser många att det inte är så lätt. 

Därför kan det vara bra att efter ett par veckor in i terminsstarten, köra mer marknadsföring 

då studenterna kan vara mer mottagliga. Fokusgruppen tror också att det är viktigt att fokusera 

mycket på priset med olika jämförelser i marknadsföringen.  

En i gruppen skulle ha uppskattat en sådan här tjänst i början av studierna. Han hade troligtvis 

fortsatt hela studietiden periodvis, av bekvämlighetsskäl. Fokusgruppen ser också en 

expansionsmöjlighet med tjänsten, när de tänker på alla stora studentstäder som finns i 

Sverige.  

4.2.3 Fokusgrupp 3  

Den tredje fokusgruppen bestod av tre tjejer som alla studerar på sjuksköterskeprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Diskussionen ägde rum onsdagen den 5 maj. 

Inledande diskussion   

Den tredje fokusgruppen anser att det är mycket viktigt att äta rätt och regelbundet. De vet av 

egen erfarenhet att huvudet inte fungerar på topp om de inte äter bra. Det är viktigt att det 

finns en möjlighet att ta pauser och fylla på med lite energi under dagen, för att hålla 

koncentrationen uppe.  

Fokusgruppen är överens om att många studenter inte äter så bra som de kan och det borde 

finnas en lösning på det problemet. De anser att det behövs mer information kring det här 

ämnet som studenter kan ta del av. Många som de känner äter till exempel havregrynsgröt och 

nudlar flera gånger i veckan, för att spara pengar. De anser att det krävs mer information kring 

hur hjärnan faktiskt påverkas av kosten.  
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De tror att både tid och intresse spelar in i det här problemet. De är också överens om att 

åldern på de studerande spelar in, samt vilken erfarenhet de har av matlagning innan de börjar 

studera. Till exempel är nog många bortskämda med att få sin mat lagad innan de flyttar 

hemifrån. Pengar spelar också en stor roll anser fokusgruppen. 

Utformning 

Först och främst tror fokusgruppen att en tjänst som Studentkorgen skulle hjälpa många 

studenter som har problem med matlagning, särskilt om matkassen innehåller hälsosam mat. 

Den enda nackdelen de kan tänka sig dyka upp är priset, det får inte kosta för mycket. Därför 

tror de återigen att information kring hur viktigt detta ämne är, är av stor vikt att informera om 

i samband med prispresentationen av tjänsten.   

De tror att fler skulle våga testa tjänsten om de bara var tvungen att binda upp sig på en vecka 

åt gången, jämfört med till exempel månadsvis. Det är viktigt att de får hem varorna en gång i 

veckan, både ur ett hållbarhetsperspektiv, samt utrymmesaspekten för de som bor i 

studentkorridor. Tidpunkten för leveransen anser de bör vara valbar, eftersom de inte vill ha 

någon speciell tid att passa.  

Fokusgruppen tror att idén med att skicka hem både mat och recept är väldigt bra för dem som 

har tappat inspirationen och för de som inte tycker det är roligt att handla. De tror att ett 

problem kan vara att vissa människor är kräsna och inte äter allt, vilket gör det svårt om det 

bara skulle finnas fem recept som skickas hem. Det kan också finnas ett problem ur en 

allergikers samt ur en vegetarians perspektiv. Därför tror de att många skulle uppskatta att 

kunna välja till eller ta bort vissa alternativ. Matkassen skulle då kännas mer personlig och 

anpassad efter livsstil, vilket leder till att kunden blir mer nöjd. De skulle även på detta sätt bli 

mer nöjda med tjänsten och företaget som erbjuder den.  Fokusgruppen tror också att det 

skulle vara positivt om de via hemsidan kan se recepten för ett par veckor framöver, detta för 

att planera och bestämma sina matval en tid framöver. På hemsidan bör kunden också kunna 

lämna synpunkter och kontakta en slags ”kundtjänst” med frågor, när helst kunden vill. 

Fokusgruppen säger också att det är viktigt att maten ska räcka till en lunch också, vilket 

skulle få fler intresserade av tjänsten. En i fokusgruppen anser även att det skulle spara tid att 

använda Studentkorgens tjänst. 

Deltagarna i fokusgruppen har bra koll på hur mycket pengar de lägger på mat per månad och 

de tycker att det kan vara avkopplande att gå i mataffärer.  De kan tänka sig att betala ungefär 

400-500 kronor per vecka för Studentkorgen, om maten och recepten är bra och räcker till 

både middag och lunch. Två av deltagarna är sambo, och skulle vilja att tjänsten gick att få 

hem för båda personerna i hushållet för max 600-700 kronor i veckan. De anser också att en 

rabatt borde finnas för de som väljer att köpa Studentkorgen fem dagar i veckan. 

Marknadsföring 

Fokusgruppen anser att Studentkorgen först och främst är lärande, om man går ut med hur 

viktigt det är att laga bra mat, samt variationen som tjänsten genererar. Sedan tror de att 

tjänsten skulle vara rolig och underhållande, då det genererar inspiration till kunden.  De tror 

att tjänsten är till för alla studenter, oavsett vilket år de studerar.  

Fokusgruppen anser att hemsidan bör kombineras med ”Veckans tips” för att kunden varje 

vecka ska lockas in på hemsidan, för att läsa om hälsa och kost och på detta sätt inspireras av 

Studentkorgen.  
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Fokusgruppen tror också att många läser anslagstavlor inne på universiteten, eller vid 

kafeterian, där man kan sätta upp planscher och flyers. Vid introduktionsveckan när nya 

studenter får broschyrer, kan det vara en idé att synas där. Det brukar också finnas olika 

mässor och events man kan delta i, för att marknadsföra tjänsten.   
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5. Analys/Diskussion 

 

Här följer en analys och diskussion om vår undersökning. Vi har valt att kalla detta avsnitt 

för analys och diskussion eftersom vi först vill diskutera enkätens olika aspekter och vad 

resultatet av den blev. Efter det följer en diskussion över samtlig fokusgruppers allmänna 

uppfattning om matvanor. Avslutningsvis följer en analys och diskussion av den resterande 

empirin och teorin.   

 

Enkät 

Wilson et al. (2008) berättar att det är viktigt att tjänsten utformas på fakta och inte på 

antaganden. För att kunna basera tjänsten på mer ”fakta” genomfördes enkätundersökningen 

för att få svar på hur behovet och efterfrågan ser ut av tjänsten. Enkäten möjliggjorde också 

att vi kunde dela in respondenterna i olika grupper beroende på boendestatus samt antal år de 

studerat vid högskolan. Detta för att kunna urskilja; finns det någon särskild grupp som har ett 

större behov eller en större efterfrågan? 

Enkäten visade på att en relativt stor andel förstaårsstudenter bor hemma eller i 

studentkorridor. Detta tror vi är en rimlig fördelning då det kan vara svårt att hitta ett eget 

boende i början av sina studier, samt att fler prioriterar annat än sitt boende, eftersom många 

kanske ser sitt första studieår som en ”test”.  Av de kvinnor som bor sambo av 

förstaårsstudenterna, var det många som ansåg att det finns ett problem samt en efterfrågan på 

en tjänst som löser problemet med studenters matvanor. Motsvarande siffra för männen var 

betydligt lägre. Detta kan bero på att det i många hushåll är kvinnorna som ansvarar lite mer 

över matlagningen. De kan känna en viss press att laga varierad kost och känner därför ett 

större behov och en större efterfrågan på tjänsten, än vad männen upplever. En annan orsak 

tror vi kan vara att det är fler kvinnor som känner ett intresse för mat och matlagning och 

efterfrågar därför större variation. Av de som bor i egen lägenhet eller i studentkorridor, finns 

också ett behov samt en efterfrågan på Studentkorgen, bland båda könen. En anledning till 

detta tror vi kan vara att de lagar sin mat själva varje dag, som i sin tur i slutändan kan bli 

tråkigt och många känner brist på inspiration.   

Antalet personer som bor själva eller sambo, är större vid andra studieåret, vilket troligtvis 

beror på att fler känner att de vill klara sig själva och flyttar därför hemifrån. De flesta 

kvinnorna ansåg att det finns ett behov av en lösning på problemet, men efterfrågade inte 

tjänsten i samma utsträckning. Däremot är det fler män som efterfrågar tjänsten 

Studentkorgen. En anledning till detta tror vi kan vara att män i större utsträckning inte ser 

något större nöje med att gå och handla mat, som majoriteten av männen i fokusgrupperna 

tydligt uttryckte.   

Under det tredje/fjärde året vid universitetet bor ingen av de tillfrågade hemma och en väldigt 

låg andel bor i studentkorridor. Detta tror vi beror på ålder samt känslan av att vilja klara sig 

själv. Det finns här ett behov av en lösning på problemet med matvanor hos de studenter som 

svarade på enkäten inom kategorin för de som studerar tredje/fjärde året. Dock är efterfrågan 

på tjänsten mycket svag, hos de som bor i studentkorridor, vilket antagligen beror på en låg 

andel respondenter inom just den kategorin som gör det svårt att dra några generella 
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slutsatser. Det finns en relativt hög efterfrågan bland de studenter som är sambo eller bor 

själva, vilket vi återigen tror beror på brist på inspiration samt orken att gå och handla.  

Enligt Storbacka & Lehtinen (2005) är det viktigt att företag tillverkar produkter utifrån vad 

kunden önskar och vill ha. Det är fel ordning att företag först utformar en produkt där ett 

behov och en eftrefrågan inte är säkerställd. Utifrån vår enkätundersökning visade det sig att 

det totala behovet av en tjänst som löser problemet med studenters matvanor, har vi tolkat det 

som att det ligger på 67 procent. Detta resultat tyder på att det finns ett behov av en lösning på 

problemet med studenters matvanor. Den efterfrågan på 49 procent som vi har tolkat utifrån 

enkäten är satisfierande, då frågorna i enkäten byggdes på en kort och odetaljerad beskrivning 

av tjänsten. Detta visar att det finns ett intresse och en efterfrågan av Studentkorgen och vi 

tror att detta intresse för tjänsten kan öka med rätt utformning och en mer utförlig information 

kring den.  

Fokusgrupper 

Echeverri & Edvardsson (2002) beskriver vikten av att utgå från kundens önskemål vid 

utformning av en ny tjänst. Wilson et al. (2008) berättar att det är viktigt att tjänsten utformas 

på fakta och inte på antaganden, samt ta in kundens tankar och idéer när utformningen av 

tjänsten äger rum. Detta leder oss vidare in på analysen och diskussionen av fokusgrupperna.  

I början av varje fokusdiskussion inledde vi med en generell fråga angående hur studierna 

påverkas av ens matvanor, för att komma in på om de anser att det finns ett problem med 

studenters matvanor, vilket alla medlemmar i fokusgrupperna faktiskt kom fram till. De 

berättade om sina egna erfarenheter samt vad de sett hos andra i deras närhet. Deltagarna kom 

fram till att många skulle kunna äta mycket bättre trots att de flesta är medvetna om 

problemet. Flera deltagare berättar att de lagar mycket mat på en gång för att slippa laga mat 

lika ofta och lägger därmed inte lika stort fokus på matlagningen. Två av personerna i 

fokusgrupperna berättar att det är besvärligt att förbereda och ta med sig lunchlåda, vilket ofta 

kan resultera i en mer kostsam lunch ute. Fokusgrupperna diskuterades också mycket om 

svårigheten med att komma på nya rätter att laga, sedan ska det handlas för att sedan tillagas. 

Det händer de flesta periodvis, att inspirationen inte är den bästa, trots att studenten kanske 

gillar att laga mat. Den inledande fasen i varje fokusgrupp var av stor betydelse för resterande 

del av diskussionen, då det gav deltagarna tid att komma in på ämnet och det visade sig att 

alla var överens om att det finns ett problem med att komma på och laga egna hälsosamma 

maträtter varje dag. 

  

5.1 Konstruktion av tjänst 

Studentkorgens vision är att underlätta matlagningen för studenter. Den strategi som behövs 

för att infria visionen, är att utforma en ny tjänst som riktar sig mot universitetsstudenter. 

Detta utgör de två första stegen i Wilsons et al. (2008) modell över utvecklingen av en ny 

tjänst. Efter den inledande diskussionen bland fokusgrupperna förklarade vi i stora drag hur 

Studentkorgen skulle kunna se ut för att få de potentiella kundernas första reaktioner på 

tjänsten. Detta utgör det tredje stegen i Wilsons et al. (2008) modell över utformning av en ny 

tjänst. Fokusgrupperna inleder denna fas i diskussionen med att tänka på priset. De påpekar 

att tjänsten inte får vara för dyr och maten får inte vara för avancerad att tillaga då tjänsten 

måste vara tidseffektiv för studenten. Redan här får vi fram de viktigaste aspekterna som 

spontant dyker upp hos de potentiella kunderna. Detta innebär att det måste läggas stort fokus 



34 

 

på dessa delar vid utformningen av hur Studentkorgen skulle kunna utformas och 

marknadsföras. En annan viktig aspekt som alla fokusgrupperna kom fram till var att i 

Studentkorgens utformning, måste middagsmålet även räcka till ett lunchmål också. Detta tror 

vi beror på att studenterna gärna lagar en extra portion till ett senare tillfälle. Detta sparar både 

tid och pengar, då studenterna lagar mer mat hemma som i sin tur resulterar i att de äter ute 

mer sällan.  

Utifrån den utvärdering vi uträttat genom fokusgrupperna, gör det möjligt för oss att 

presenteras ett mer detaljerat tjänstekoncept i resultatet.  

Studentkorgen anser vi kommer att utformas utifrån en varuorienterad strategi då tjänsten 

inklusive hemkörningen, kommer att byggas upp kring matvarorna och recepten. Enligt 

Grönroos (2003) innebär den varuorienterade strategin att tjänsterna som företaget erbjuder är 

uppbyggda kring en särskild vara. Vid hemkörning av varorna anser majoriteten av deltagarna 

i fokusgrupperna att det är mycket viktigt att hemkörningen anpassas efter en tidpunkt som 

kunden är tillgänglig. Ett sätt att lösa detta är att låta kunderna via en funktion på hemsidan 

anmäla önskad leveranstid inom en viss tidsram. Detta anser vi är en bra idé då det kan öka 

tillfredsställelsen hos kunden. Två av fokusgrupperna anser också att leveransen bör ske en 

gång i veckan, detta på grund av att maten ska få plats i kylen samt att de ska hinna äta upp 

maten innan bäst föredatum. Detta är en aspekt som vi ser som en självklarhet, då maten ska 

få utrymme och vara fräsch. 

5.1.1 Service management 

Fokusgrupperna var alla överens om att Studentkorgen bör vara internetbaserad, vilket vi 

också håller med om. Det ska vara lätt att beställa tjänsten och studenter är vana vid internet. 

Fokusgrupperna vill att hemsidan ska vara tydligt strukturerad och vara lätt att hitta 

information på. Både hemkörningen och hemsidan är viktiga kontaktpunkter, där 

Studentkorgen, planerar att skapa kontakt med kunderna där vi anser att en känsla av hög 

kvalitet kan infrias hos kunden. Enligt Normann (2000) är det väldigt viktigt att förstå vad 

kunden vill uppleva under dessa kontakttillfällen. Dessa faktorer påverkar också vilken 

kvalitet kunden förväntar sig av tjänsten. Vi tror att kvaliteten på Studentkorgen höjs om 

tjänsten vore interbettbaserad eftersom de potentiella kunderna efterfrågar denna effektiva 

försäljningskanal. 

Enligt Grönroos (2008) finns det fyra steg ett företag kan följa för att utveckla ett 

tjänsteerbjudande, med start i tjänstekonceptet. Studentkorgens tjänstekoncept är som tidigare 

nämnt att underlätta matlagningen för de studenter som behöver det. Inom det grundläggande 

tjänstepaketet, som enligt Grönroos (2008) utgör det andra steget, blir kärntjänsten, enligt 

fokusgrupperna, en kombination av mat med tillhörande recept. Detta är en kombination som 

vi också anser är den bästa för att utgöra kärntjänsten i Studentkorgen. Detta eftersom vi anser 

att problemet kräver denna kombination då dessa två tillsammans löser inspirationsproblemet 

samt inhandlingen utefter inspirationen. Vi anser att effekten inte blir densamma om 

tillexempel kärntjänsten endast består av maten eller endast av recepten. Detta styrks även av 

fokusgrupperna. En kringtjänst och möjliggörande tjänst i anslutning till kärntjänsten är 

själva hemkörningen av maten och recepten. Vi tror att hemkörningen utgör en aspekt av 

bekvämlighet hos de potentiella kunderna. En annan viktig kringtjänst som vi tolkat utifrån 

fokusgrupperna, är en hemsida som skall vara lätt att orientera sig på. En värdehöjande tjänst 

som en av fokusgrupperna anser vore lämplig för Studentkorgen, är att via hemsidan göra det 

möjligt för kunderna att se kommande menyer för ett par veckor framåt, samt kunna gör egna 

personliga val, vilket vi tror kan bero på att studenten vill underlätta sin egen matplanering.   
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Vid utformningen av utvidgade tjänsteerbjudandet, som utgör det tredje steget enligt 

Grönroos (2008), kan Studentkorgen satsa på en väl fungerande hemsida där Studentkorgen 

blir tillgängligt 24 timmar om dygnet, vilket flera av fokusgrupperna anser är nödvändigt. 

Tillgängligheten som uppstår via hemsidan, anser vi kommer underlätta och möjliggöra 

interaktionen mellan Studentkorgen och dess kunder. Kunden som medkreatör är också en 

viktig aspekt i det utvidgade tjänsteerbjudandet då Studentkorgens tjänst inte uppfyller sitt 

syfte om inte studenten lagar maten själv. Kunden är med andra ord i hög grad involverad i 

tjänstens utförande, som är en mycket viktig del för att tjänsten ska bli möjlig att erbjuda. 

Flera av deltagarna i fokusgrupperna anser att det vore roligt att lära sig laga maträtter som de 

inte ens skulle fundera över att laga till annars. Tjänsten skulle ge upphov till att kunden får 

upp ögonen för nya råvaror, vilket vi anser visar på att det i nuläget finns en brist på 

inspiration hos många studenter. Enligt Lovelock (2001) är ett sätt för kunden att vara 

delaktig i tjänstens utformning att tjänsteföretaget tillhandahåller de verktyg som krävs för att 

kunden själv ska skapa det värde som tjänsten ämnar generera. Som vi nämnt tidigare är det 

precis så det skulle kunna gå till då Studentkorgen tillhandahåller de varor som krävs för att 

kunden ska laga till maten enligt recepten. Dock anser vi att det ställer en del krav på kunden 

då resultatet beror mycket på hur denne hanterar matlagningen. Då alla människor är olika, 

kommer resultaten att variera från person till person. 

Fokusgrupperna anser att det är viktigt att de själva ska kunna bestämma hur många middagar 

per vecka de vill beställa, eftersom en students veckor ser olika ut, vilket vi dels tror beror på 

vilken typ av kurs studenten läser för närvarande, extraarbeten, samt möjligheten att resa till 

hemstaden då många inte kommer från Kalmar ursprungligen. Därför vill kunderna kanske 

inte behöva vara uppbundna till tjänsten mer än en vecka åt gången. Det finns ett behov av att 

kunna anpassa sin matkasse efter livsstil och egen smak, som vi tror kan bero på hur aktiv 

livsstil studenten har, hur mycket de studerar, har allergier eller är vegetarianer. Om 

Studentkorgen kan erbjuda denna valmöjlighet till sina kunder, kommer de att i större grad 

uppleva tjänsten som positiv och frambringa en känsla av kvalitet. Detta utgör en del i 

Grönroos (2008) fjärde och sista steg i utformningen av en ny tjänst. Kvaliteten ger kunden en 

bild av företagets image. Fokusgrupperna anser att det är viktigt att maten och recepten ska 

vara varierande och hälsosamma, vilket troligtvis beror på att de studenter som efterfrågar 

denna tjänst vill få bättre matvanor. Utformar Studentkorgen sina recept efter detta kommer 

kunderna i större utsträckning uppleva en bra kvalitet på tjänsten som i sin tur stärker 

Studentkorgens image. Eftersom det finns svårigheter med att definiera vad en tjänst innebär 

enligt Grönroos (2003), är det av stor vikt hur kunden upplever tjänsten. Studentkorgen 

kommer sträva efter att generera positiva upplevelser till sina kunder, vilket kommer ske 

särskilt genom den individuella anpassningen som kan bli möjlig. 

 

5.2 Kundrelationens betydelse 

Enligt Armstrong & Kotler (2009) och Raab et al. (2008) måste ett företag lyssna på vad ens 

kunder efterfrågar, för att kunna tillfredsställa och behålla dem. Genom enkätundersökningen 

och fokusgrupperna har vi skapat en förståelse för vad de potentiella kunderna vill ha och 

efterfrågar.  

Enligt Raab et al. (2008) bör företag erbjuda hög kvalitet på sina produkter, ha ett 

konkurrenskraftigt pris, ha en bra kommunikation mellan sina kunder samt ha en bra 

distribution, för att kunna behålla sina kunder. Som vi nämnt tidigare anser fokusgrupperna 
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att priset är viktigt eftersom tjänsten ska passa en students plånbok. Även att varorna och 

recepten skall vara varierande och ha en bra kvalitet är viktigt enligt fokusgrupperna, vilket 

vi tror beror på att studenten ska tycka att det är värt att lägga pengar på tjänsten, då studenter 

har begränsad ekonomi. En annan viktig aspekt är kommunikationen mellan Studentkorgen 

och dess kunder, som främst kommer ske via hemsidan och vid leverans, eftersom det är då 

kunden får en uppfattning kring tjänstens kvalitet. Leveransen måste ske vid avtalad tid, anser 

vi, för att inte kunden ska bli missnöjd och för att det ska hållas en hög standard på 

distributionen av Studentkorgen. Som vi nämnt tidigare ansåg även fokusgrupperna att det är 

viktigt att de själva ska kunna välja önskad leveranstid via hemsidan. 

Studentkorgen utgår från potentiell kunders åsikter och värderingar, med andra ord är kunden 

en mycket viktig del vid framtagningen av tjänsten. Enligt Raab et al. (2008) skapas en bättre 

relation med kunden om företaget låter dem vara delaktig i utformningen av tjänsten. Det kan 

också enligt Raab et al. (2008) ge en känslomässig samhörighet och förtroende mellan kund 

och företag. Flera av fokusgrupperna skulle uppskatta om det skulle finnas möjlighet att via 

hemsidan, välja bort/välja till vissa alternativ då det finns allergier, vegetarianer samt kräsna 

människor inom målgruppen. Vi anser att Studentkorgen på detta sätt får en mer personlig 

touch, vilket gör att kunden blir mer nöjd och vi tror att på detta sätt kan en starkare relation 

knytas mellan kunden och företaget.      

Enligt Zeithaml et al. (2006) kan ett företag skapa ett förtroende och behålla sina kunder 

genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris. Studentkorgen kommer erbjuda ett pris som är 

lägre än att regelbundet köpa hämtmat, hel- samt halvfabrikat, eftersom syftet med tjänsten är 

att ge inspiration och mer hälsosam mat till kunden. En viktig del i priset är ändå att det 

kommer vara anpassat efter en students ekonomi. Det är viktigt att kunden känner att den har 

råd med tjänsten och att det är värt pengarna. Fokusgrupperna kom fram till att ett rimligt pris 

på en sådan här tjänst bör ligga mellan 300-500 kronor per person och vecka, vilket vi också 

anser är ett rimligt pris. I detta pris ingår mat till alla fem vardagar i veckan. Priset diskuterade 

fokusgrupperna fram, efter att ha konsumentverkets rekommendationer i tankarna, samt egna 

erfarenheten av hur mycket pengar de lägger på mat i månaden i nuläget. Att erbjuda sina 

kunder rabatter är enligt Zeithaml et al. (2006) ett sätt att locka till sig dem. Fokusgrupperna 

anser att priset bör variera beroende på hur många dagar i veckan de väljer att beställa mat. 

De anser att priset bör bli rabatterat om kunden väljer att köpa middagar för alla fem dagar i 

veckan. Vi tror att detta kan vara en bra idé eftersom det kan få fler kunder att köpa fem dagar 

i veckan, samt att kunden känner sig mer nöjd över köpet om de erbjuds en rabatt.  

En av fokusgrupperna diskuterade angående olika sätt att locka in kunder på hemsidan. Något 

som de själva skulle uppskatta är om hemsidan kombinerades med hälsoråd och tips, vilket 

även diskuterades i en annan fokusgrupp. Vi anser att denna diskussion visar på att kunden 

efterfrågar mer av detta och vi tror att det kan vara bra att kombinera hemsidan med olika 

hälsoråd, eftersom det kan stärka tjänstens image angående hälsa och kost. Även ett 

kundforum där kunderna kan uttrycka sina åsikter via hemsidan, tror vi skulle vara mycket 

positivt då relationen blir mer öppen och stark, då parterna ”lär känna” varandra på ett djupare 

plan och lojaliteten ökar. Detta bidrar till en god kontakt mellan företaget och dess kunder 

vilket är viktigt enligt Raab et al. (2008) och Zeithaml et al. (2006), som anser att företag bör 

jobba på att skapa en bra kommunikation mellan sig och deras kunder. 
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5.3 Tjänstemarknadsföring 

 

5.3.1 Marknadsföring av en tjänst 

Enlig Axelsson & Agndal (2005), finns det olika faktorer som ett företag kan tänka på vid 

marknadsföring av en tjänst som skiljer sig mot marknadsföring av en fysisk vara. En av 

fokusgrupperna anser att det i samband med marknadsföringen av Studentkorgen, är viktigt 

att informera om betydelsen av att äta regelbundet samt informera om hur hjärnan påverkas av 

kosten. Detta eftersom de tror att det finns en kunskapsbrist bland studenter inom området, 

vilket vi till viss del håller med om. Dock tror vi, som vi nämnt tidigare, att det mestadels 

beror på brist på ork och inspiration bland studenter. Men att informera om vikten av att äta 

rätt i samband med marknadsföringen av Studentkorgen, kan få de potentiella kunderna att 

förstå syftet med tjänsten på ett djupare plan än att enbart tänka på kostnader och 

bekvämlighet. Två av fokusgrupperna anser också att det är väldigt viktigt att i samband med 

presentationen av priset, informera och jämföra med konsumentverkets uppgifter om vad en 

person faktiskt spenderar på mat per månad, då många studenter inte har någon rimlig 

uppfattning om dessa siffror. För att skapa ett intresse för tjänsten bland studenter bör det vid 

marknadsföringen informeras om det som vi nämnt ovan. Det kan även skapa ett intresse och 

förväntningar hos kunden genom att ge en tydlig information om vad tjänsten innebär, bland 

annat genom att visa veckomenyn i förväg på hemsidan då vi tror att det underlättar för 

kunden i köpbeslutsprocessen. På detta sätt skapas inte heller några orealistiska förväntningar 

på Studentkorgen bland kunderna. Ett annat sätt att undvika att skapa för höga förväntningar 

hos kunden, är att vara tydlig i kommunikationen och leva upp till det som lovas vid 

marknadsföringen av tjänsten. Enligt Axelsson & Agndal (2005), bör ett företag undvika att 

måla upp för höga eller för låga förväntningar hos kunden för att undvika risken för missnöje. 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) tar marknadsföringsprocessen sin utgångspunkt i 

kundens önskemål och behov, vilket vi har tolkat utifrån enkäten samt fokusgrupperna. För att 

kunden ska bli nöjd gäller det enligt Echeverri & Edvardsson (2002) att hela tiden under hela 

marknadsföringsprocessens gång ta till sig kundens reaktioner och agera efter det. Enligt en 

av fokusgrupperna vore det bra om kunden via hemsidan kunde lämna sina synpunkter hos 

Studentkorgen. Vi tror att detta tillvägagångssätt kan vara bra, då Studentkorgen kan ta till sig 

och förbättra processen efter kundens önskemål, vartefter synpunkter dyker upp. 

Enligt Gabbot & Hogg (1998), finns det ett antal viktiga aspekter som påverkar kundens 

engagemang vid olika tjänster. Det måste skapas ett engagemang bland Studentkorgens 

potentiella kunder för tjänsten. Detta kan ske genom att vara tydlig i kommunikationen över 

vad tjänsten innebär samt informera om vikten av bra mat, för att Studentkorgen ska tilltala 

kunden och få dem att känna ett nöje av den. Det faktum att vi lyssnat på potentiella kunders 

åsikter vid utformningen av hur tjänsten skulle kunna se ut, leder till större engagemang för 

tjänsten. Kundens åsikter och behov spelar en stor roll vid utformningen av Studentkorgen. 

Intresset påverkas också enligt Gabbot & Hogg (1998), av kundens individuella personlighet. 

Enligt fokusgrupperna vill de kunna designa sin egen matkasse i form av att via hemsidan 

kunna välja fritt bland ett antal recept samt också välja själv antalet dagar de vill få hem mat i 

veckan. Själva resultatet av matlagningen anser vi kommer präglas av kundens personlighet 

och dess erfarenheter kring matlagning. 
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Om produkten inte uppfyller kundens behov och önskemål kommer kunden inte känna något 

engagemang för tjänsten enligt Mossberg (2003). Det är därför viktigt att Studentkorgen 

utformas efter kundens önskemål. Detta kan göras genom att bland annat lyssna och ta till sig 

av de åsikter som de potentiella kunderna i fokusgrupperna kom fram till, såsom erbjuda bra 

varierad mat med enkla recept som ska gå snabbt att laga till. Enligt Mossberg (2003), är det 

också viktigt att produkten ska fylla en betydelse och en funktion. Utifrån vår undersökning 

har vi tolkat det som att det finns ett problem och att Studentkorgen skulle kunna vara en 

lösning på detta problem. Kunden ska dessutom kunna göra personliga val via hemsidan och 

inte tvingas binda upp sig till tjänsten under en längre tid. Fokusgrupperna anser att det skapas 

ett positivt engagemang när nya maträtter introduceras för dem och det är roligt att kunna laga 

mat som bygger på variation. 

5.3.2 Inlärning som upplevelse 

 

Pine & Gilmore (1999) menar att kundens delaktighet i tjänstens utformning påverkar 

kundens uppfattning av tjänsten. Kunder som agerar aktivt i upplevelsevärlden kommer att 

skapa sin egen personliga upplevelse. Kunden måste delta aktivt i utförandet av 

Studentkorgens tjänst, genom att laga maten efter de recept som levereras. Detta innebär att 

tjänsten kommer generera en personlig upplevelse. För att lyckas med en tjänst där kundens 

delaktighet spelar en stor roll måste kunden vara mottaglig för att vara aktiv. Fokusgrupperna 

diskuterade mycket om bristen på inspiration vid matlagningen som spelar en viktig roll när 

det gäller att laga sin egen mat. Eftersom Studentkorgen bidrar med inspiration kring 

matlagning, kommer det därför underlätta för kunder som har brist på detta, att vilja bli mer 

aktiv, eftersom vi tror att det blir roligare att laga mat med hjälp av tjänsten. 

Enligt Pine & Gilmore (1999) finns det fyra olika upplevelsevärldar en kund kan uppleva 

beroende på hur kunden uppfattar tjänsten. Fokusgrupperna anser att Studentkorgen främst 

skulle kunna vara en mix mellan utbildande och underhållande, vilket vi tror beror på att fler 

vill lära sig olika maträtter samt att det är roligt att lyckas med matlagning och äta god mat. 

Precis som fokusgrupperna också kom fram till, är det roligt och positivt att lära sig laga nya 

maträtter och känna en glädje över ett lyckat resultat. En av deltagarna skulle även se denna 

typ av tjänst som en bekvämlighet då kunden slipper gå och handla i samma utsträckning. Vi 

tror att detta kan bero på att det är tungt, tråkigt och att det lättare hamnar skräpmat i korgen, 

när man själv går och handlar. De flesta studenter har inte råd eller tillgång till bil, vilket vi 

också anser gör det mer krångligt att bära tunga kassar själv.  

5.3.3 Marknadsföringskanaler 

 

Enligt Dahlén & Lange (2009) är hemsidor en aktiv marknadsföringskanal och tar relativt stor 

plats i kundens medvetande. Internet är ett självklart val för Studentkorgen att distribuera 

tjänsten på enligt fokusgrupperna, som vi nämnt tidigare. För att Studentkorgens kunder skall 

välja att gå in och läsa på hemsidan anser två av fokusgrupperna som vi också nämnt tidigare, 

att hemsidan bör kombineras med olika tips och kostråd för att locka in kunderna. En av 

fokusgrupperna anser också att ett samarbete med Studenthälsan i Kalmar skulle öka intresset 

hos många studenter, vilket vi tror beror på att det skulle höja trovärdigheten för 

Studentkorgen. 

Studentkorgen bör enligt fokusgrupperna inneha en hemsida som säljer tjänsten on-line samt 

ska innehålla information, kommunikation samt produktutbud. Detta är enligt Turban et al. 
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(2010) vad som kännetecknar en transaktionssida. Eftersom Studentkorgen bör utformas som 

en nätbutik ska den självklart innehålla alla dessa delar där även betalningsmöjligheter 

kommer finnas. 

Eftersom en kunds uppfattning om tjänstekvalitet ser annorlunda ut då ett företag är 

internetbaserat finns det ett antal kriterier som ett företag bör uppfylla enligt Wilson et al. 

(2008). Fokusgrupperna anser att det måste gå lätt att hitta information på Studentkorgens 

hemsida, vilket vi också håller med om, då hemsidan ska vara lätthanterlig, tillförlitlig och 

effektiv för att tillfredsställa kunden. En av fokusgrupperna diskuterade att leveransen av 

matkassen måste ske på en bestämd tid som passar kunden, eftersom kunden inte vill planera 

hela dagen efter leveransen samt att kunden troligtvis vill vara hemma när den sker. Detta är 

också en viktig aspekt i kvalitetssammanhang, då vi anser att en punktlig leverans kan ge 

nöjda kunder.  

En av fokusgrupperna anser att denna tjänst bör marknadsföras via massutskick på e-mail för 

att nå ut till så många studenter som möjligt. Enligt Dahlén (2002) är e-mail en 

försäljningskanal som inte har en lika stor genomslagskraft som andra marknadsföringssätt. 

E-mail kräver ofta fler repetitioner för att fånga kundens intresse. Det är många som väljer att 

inte läsa reklamutskick alls som skickas via e-mail, därför tror vi att denna 

marknadsföringskanal inte är den optimala för Studentkorgen. Det kan dock finnas en 

möjlighet att få tillgång till e-maillistor till alla studenter, via universitetet, som skulle 

underlätta genomförandet av e-mailutskick. Därför skulle det ändå kunna bli aktuellt att 

använda denna marknadsföringskanal eftersom det inte blir så kostsamt. 

Däremot att delta på olika events kan enligt Dahlén & Lange (2009) ge stor genomslagkraft i 

jämförelse med e-mailutskick. En av fokusgrupperna tror att deltagande på olika events och 

mässor kan vara ett bra sätt för Studentkorgen att synas i olika studentkretsar.  

Fokusgrupperna anser också att ett bra sätt att marknadsföra tjänsten på skolan, är att sätta 

upp affischer på anslagstavlor. En annan fokusgrupp anser att en bra idé vore att försöka nå ut 

till studenternas föräldrar med information om tjänsten. Detta för att det kan vara en trygghet 

för dem att veta att det finns en tjänst i Kalmar som är till för att hjälpa studenter med 

matinspiration. Vi tror att det finns många föräldrar som är oroliga över sina barn, särskilt då 

de flyttar för första gången, till en ny stad, där de inte längre har samma insikt i sina barns 

vardag.   

Enligt fokusgrupperna är Studentkorgen en tjänst för alla studenter oavsett hur länge de har 

studerat. En deltagare berättar dock att han skulle uppskattat en sådan här tjänst när han 

började studera, vilket också styrks av de andra fokusgrupperna då de anser att en bra idé kan 

vara att synas extra mycket i samband med terminsstarter. Detta för att nå ut till nya studenter 

som fokusgrupperna är överens om inte har någon vidare stor erfarenhet av matlagning, vilket 

vi tror kan bero på att många studenter tidigare bott hemma och fått maten lagad. En 

fokusgrupp diskuterade kring att Studentkorgen också skulle tjäna extra mycket på att satsa 

mer på marknadsföringen ett par veckor in på terminerna då de flesta nya studenter först då 

inser hur svårt det kan vara att ha inspiration till matlagningen. Två av fokusgrupperna 

diskuterar att många nya studenter har självkänslan av att ”hur svårt kan det vara att laga lite 

mat”, men denna känsla har en förmåga att försvinna ganska snart. Vi tror att detta stämmer, 

då många som precis flyttat hemifrån inte ser problemen med inspirationen när det gäller 

matlagning, på en gång utan först efter det gått en tid.  
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Enligt Grönroos (2008) och Fill (2006) är word of mouth den mest effektiva 

marknadsföringskommunikationen. Dock kan inte företaget själv styra över detta eftersom det 

bygger helt och hållet på kundens uppfattningar och ryktesspridning. Studentkorgen kan dock 

anstränga sig för att minimera risken för negativ ryktesspridning genom att uppfylla kundens 

behov och förväntningar på bästa sätt. Detta för att få nöjda kunder som i sin tur kan sprida 

positiva rykten om Studentkorgen till sin omgivning. 
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6. Resultat 

 

Efter analysen om vår insamlade empiri och teori, har vi nu kommit fram till en punkt där vi 

kan designa ett förslag över hur Studentkorgen skulle kunna utformas efter fokusgruppernas 

åsikter. Slutligen kommer vi presentera resultatet av hur Studentkorgen skulle kunna 

marknadsföras. Här nedan ämnar vi svara på vår huvudfråga i denna undersökning. 

Resultatet presenteras utifrån diskussionen i analyskapitlet.  

 

Konstruktion av tjänst 

Det första steget i Wilsons et al (2008) modell över utvecklingen av en ny tjänst, innebär att 

utforma en vision. Visionen lyder som nämnt tidigare att underlätta matlagningen för 

studenter. Det andra steget i modellen innebär valet av strategi för att infria visionen. 

Strategin är att utforma en tjänst för studenter, där mat och tillhörande recept blir hemkörda 

till kunden. Tjänsten ger kunden hjälp och inspiration till matlagning. Utifrån de potentiella 

kundernas åsikter, har vi kommit till att utvärdera tjänstekonceptet, vilket utgör det tredje 

steget i Wilsons et al (2008) tjänsteutvecklingsmodell. De potentiella kunderna påpekade att 

maten ska vara varierad och hälsosam. Med varierad mat menas att ingredienserna ska vara 

olika från dag till dag. Dock ska recepten innehålla så få ingredienser som möjligt per maträtt, 

för att de ska vara lätta att laga till och samtidigt vara tidseffektiva. Med hälsosam mat menas 

hemlagad mat som är nyttigare och billigare än hämtmat och andra färdigrätter. 

Studentkorgen bör också utformas på det sätt att maten ska räcka till ett lunchmål också, för 

att kunden enbart ska behöver fokusera på att laga en måltid per dag för att spara in tid. Detta 

innebär att Studentkorgen, kommer att bestå av tio måltider i veckan (måndag till fredag).   

Som nämnt tidigare kommer Studentkorgen utformas utifrån vad Grönroos (2003) kallar en 

varuorienterad strategi, där bland annat leverans och recept byggs upp runt matvarorna. 

Leveransen av maten sker förslagsvis en gång i veckan. Maten och recepten kommer att köras 

hem till kunden via en budbil. Ett samarbete med en budbilsfirma vore bra för att effektivt 

kunna genomföra dessa leveranser samt kunna hålla kylkedjan för varorna. Kunden bör kunna 

lämna önskemål om tidpunkt för leverans inom vissa klockslag inom dagen för leverans via 

hemsidan. Skulle kunden ändå inte vara hemma, bör matkassen lämnas utanför dörren efter en 

påknackning. Ansvaret över maten och recepten bör rimligen lämnas över på köparen vid 

detta tillfälle. 

Service management 

De så kallade kontaktpunkter som Normann (2000) berättar om, kommer de kontaktpunkter 

som Studentkorgen använda sig främst av en hemsida på internet där kunden kan göra sina 

beställningar. Beställningen måste komma in från kunden ett par dagar innan beställd vecka. 

Detta för att möjliggöra och underlätta hopplockningen och planeringen av leveransen. 

Hemsidan bör vara tydligt strukturerad, det ska vara lätt att beställa och hitta information samt 

vara tillgänglig dygnet runt. Kunden bör kunna registrera ett personligt ”shoppingkonto” där 

kundens kontaktuppgifter, adress och betalningsmöjligheter ska finnas. Hemsidan bör 

kännetecknas utifrån vad Turban et al (2010) beskriver som en transaktionssida. Via hemsidan 

skulle även menyn för de två närmast kommande veckorna kunna presenteras. Det bör också 

finnas ett kundforum på hemsidan, där kunden kan lämna kommentarer, synpunkter och tips 
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till andra kunder. Hemsidan bör också kombineras med olika hälso- och kostråd, för att locka 

kunden till ett helhetstänk kring mat och hälsa och dess betydelse för studierna. Dessa hälso- 

och kostråd skulle kunna utformas med inspiration från någon legitimerad kostrådgivare eller 

annan person som är aktiv inom ämnet. Alla dessa extra delar på hemsidan utöver 

kärntjänsten, är vad Grönroos (2008) beskriver som kringtjänster samt möjliggörande 

tjänster inom det utvidgade tjänsteerbjudandet.  

Kundrelationens betydelse 

Raab et al. (2008) berättar att ett företag måste lyssna på ens kunder för att kunna tillfredställa 

och behålla dem. För att kunden ska få viss möjlighet att anpassa matkassen utifrån egen 

smak och livsstil, skulle det kunna utformas totalt sju recept per vecka, där kunden själv kan 

vilka av dessa de vill ha. Eftersom en students veckor kan se mycket olika ut, finns det en 

efterfrågan på att kunna välja färre dagar i veckan än fem. Vi har genom denna undersökning 

kommit fram till att det inte vore lönt att beställa färre än tre middagar i veckan. Därmed bör 

kunden kunna välja mellan tre och fem recept per vecka, utifrån de sju recepten som erbjuds. 

Beroende på hur kundens efterfrågan ser ut angående en ännu mer anpassad matkasse, till 

exempel vegetariska rätter, laktos och glutenallergier bör målet vara att efter en tid, kunna 

anpassa tjänsten även till detta. Detta är några aspekter som vi tror stärker relationen mellan 

kunden och företaget, eftersom kunden själv är med och påverkar utseendet på Studentkorgen 

vid varje beställningstillfälle. 

Marknadsföring av en tjänst 

Eftersom det enligt Axelsson & Agndal (2005) skiljer sig vid marknadsföring av en tjänst 

jämfört med en fysisk vara, är det viktigt att vid marknadsföringen av Studentkorgen att 

informera om vikten av att äta regelbundet samt informera om hur hjärnan påverkas av 

kosten. Genomförandet jämförelser med vad exempelvis konsumentverket anser att en person 

faktiskt lägger på mat per månad samt jämföra med vad det kostar att äta en lunch ute vore 

också bra att tänka på i samband med marknadsföringen av tjänsten. Detta för att på bästa sätt 

få kunden att inse värdet av tjänsten som Studentkorgen erbjuder och dessutom skapa ett 

intresse för tjänsten. Det måste också framgå i marknadsföringen en hel del information kring 

vad tjänsten innebär, bland annat att recepten inte ska vara för avancerade eller tidskrävande, 

för att kunden ska få en tydlig förståelse i vad som erbjuds. Studentkorgen skulle kunna 

erbjuda sina kunder ett öppet forum via hemsidan, där de kan kommunicera med varandra. 

Mossberg (2003) berättar också att kundens engagemang för tjänsten också avgörs av hur 

kunden känner att behov och önskemål uppfylls. Genom denna kommunikation kan 

kvalitetsförbättringar ske kontinuerligt utifrån kundens synpunkter, vilket värderas högt ur ett 

marknadsföringsperspektiv. 

Inlärning som upplevelse 

Eftersom kunden måste vara delaktig i tjänstens utformning, då denne måste laga maten själv, 

kommer delaktigheten resultera i att kunden lär sig laga mat. Det är som Pine & Gilmore 

(1999) också menar, att kundens delaktighet i tjänstens utformning blir en upplevelse som 

genererar ett lärande för kunden.  Tjänsten kan också komma att ses som underhållande då 

den genererar ny inspiration till att laga mat på vardagar. Den underhållande aspekten är något 

som Pine & Gilmore (1999) tar upp som en faktor i upplevelsevärlden som kan avgöra vilket 

avtryck tjänsten gör i kundens medvetande.  
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Marknadsföringskanaler  

Studentkorgen skulle kunna marknadsföras via hemsidan, posters och affischer. Eftersom 

hemsidor enligt Dahlén & Lange (2009) räknas som en aktiv marknadsföringskanal, är det en 

självklar del i strategin för Studentkorgen att nå ut till många kunder samtidigt. Massutskick 

via skolmailen vore också positivt för att nå ut till många potentiella kunder samtidigt, samt 

att det är kostnadseffektivt för ett nystartat företag. Dessutom bör tjänsten på något sätt kunna 

marknadsföras mot nya studenters föräldrar, då de också kan ses som en typ av målgrupp 

eftersom de värnar om sina barns matvanor. Av egna erfarenheter har vi kännedom om att vid 

antagning till universitetet i Kalmar får man som ny student hemskickat information angående 

staden Kalmar och studentlivet där.  Om Studentkorgen skulle få möjligheten att synas i 

samband med detta och därmed nå ut till de nya studenternas hushåll med någon form av 

broschyr, tror vi det vore bra för tillväxten av företaget. 

Den här typen av tjänst bör satsa extra mycket på att marknadsföras vid universitetets 

terminsstarter. Detta för att nå ut till nya studenter på ett effektivt sätt. Att kontinuerligt att 

marknadsföras tjänsten under terminernas gång skulle vara ett bra alternativ, men återigen 

satsa lite extra på att synas ett par veckor in i terminerna då inspirationsbristen kan ha börjat 

infinna sig hos många universitetsstudenter. Det skulle även kunna vara positivt för denna typ 

av tjänst synas i samband med mässor och öppet hus på universitetet, eftersom detta utgör 

ytterligare tillfällen att skapa en personlig kontakt med de potentiella kunderna. Events och 

mässor räknas som aktiva marknadsföringskanaler enligt Dahlén & Lange, vilket vi anser vara 

fördelaktigt i detta fall.  

Några potentiella säljargument som kan synas i marknadsföringen av Studentkorgen är dels 

att kunden ska slippa gå och handla i samma utsträckning, vilket blir tungt och tråkigt i 

längden. Ett annat argument är att kunden mår bättre och orkar mer genom att äta en bättre 

och varierad kost. Kunden slipper spendera en massa tid på att planera och komma på vilken 

mat som ska lagas under veckan. Ett annat argument är också att kunden får mer varierad och 

en större inspirationskälla till matlagningen. Dessa säljargument ingår i strategin för att kunna 

infria visionen på bästa möjliga sätt.  
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7. Slutsats 

 

Utifrån denna undersökning kan vi se att det finns ett behov av en lösning angående 

problemet med universitetsstudenters matvanor, både enligt enkäten samt fokusgrupperna. Vi 

har även kommit fram till att det finns en efterfrågan på Studentkorgen. Både kvinnor och 

män efterfrågar tjänsten i stort sett lika mycket. Många kvinnor som studerar första året på 

högskolan efterfrågar tjänsten. Flertalet män i fokusgrupperna anser att det är mycket tråkigt 

att handla och ser Studentkorgen som en bekvämlighet som skulle underlätta deras vardag.  

Efter genomförandet av denna uppsats har vi kommit fram till att målgruppen för 

Studentkorgen är både priskänslig och krävande. De efterfrågar individuella val, samtidigt 

som de inte är villiga att betala för det extra runtomkring kärntjänsten. Vi drar slutsatsen att 

det delvis beror på studenters begränsade ekonomi, men också att målgruppen har en stark 

vilja att ha kontroll över sin vardag. Detta tyder på att tjänstens karaktär kommer bli komplex. 

Problemets karaktär ser olika ut från person till person. Efter att ha genomfört denna 

undersökning, inser vi att lösningen på problemet också måste vara individuell och personlig. 

Därav kravet att kunna göra egna personliga val via hemsidan. Även om studenter inte 

uppskattar att laga mat, måste intresset finnas i att äta god mat för att denna tjänst ska bli 

tilltalande. 

För att tjänsten överhuvudtaget ska tilltala målgruppen är det ett måste att maten ska räcka till 

två mål per dag. Det är en viktig slutsats, då detta krav utgör en stor del av tjänstekonceptet.  

Den här typen av tjänst, som eliminerar en del av de vardagliga sysslorna på ett bekvämt sätt, 

kan göra det roligare att utföra de resterande, mer viktiga sysslorna i hemmet. Därför ses inte 

denna typ av tjänst enbart som underhållande och lärande, utan även som en underlättande 

bekvämlighet i vardagen. Kunden måste dock agera medkreatör i tjänstens utformning för att 

kunna skapa det värde som tjänsten ämnar generera.   

Den viktigaste slutsatsen vi kommit fram till när det gäller hur denna typ av tjänst skulle 

kunna marknadsföras, är att vid marknadsföringen informera om vikten av att ha bra 

matvanor samt informera om hur vi faktiskt påverkas av kosten. Detta för att fånga de 

potentiella kundernas intresse för tjänsten. Det krävs också en hel del information om hur 

mycket mat faktiskt kostar, i samband med presentation av priset på tjänsten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

Studentkorgen! 

Regelbundna, varierade och bra matvanor är en grund för att studenter ska prestera bra i 

skolan. Många studenter slarvar dock med detta.  

Studentkorgen är en tjänst som riktar sig till studenter. Mot en avgift, som är lägre än vad det 

skulle kosta att köpa halvfabrikat, helfabrikat och hämtmat, kommer du, som student, kunna 

beställa hem en ”middagskorg” med mat och tillhörande recept.  

Kön   Man   Kvinna  

1. År på högskola 1:a     2:a   3:e/4:e  

   

2. Boendestatus Hemma hos föräldrar    Sambo   

  Själv i egen lägenhet    Studentkorridor  

3. Tycker du att det behövs en tjänst som underlättar och inspirerar studenter till att själva laga 

bra och varierad mat hemma?  

   Ja   Nej 

4. Skulle du kunna tänka dig att köpa en tjänst som innebar att du får hem mat med 

tillhörande recept, som Studentkorgen erbjuder? 

  Ja   Nej  

 

Tack för din medverkan! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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