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SAMMANFATTNING 
Konkurrensen mellan universitet/högskolor i Sverige har under de senaste åren hårdnat 
väsentligt. För att universitet/högskolor skall lyckas med att locka nya studenter till sina 
utbildningar krävs det en väl genomarbetad marknadsföringsstrategi samt kunskap kring 
vilka faktorer som påverkar individers val av ett visst lärosäte. Vi ämnar med denna uppsats 
kartlägga vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers val att söka till Umeå universitet. 
Vårt delsyfte är att jämföra hur väl den bild Umeå universitet vill förmedla överensstämmer 
med den bild gymnasieelever har av universitetet. Vårt andra delsyfte är att ge förslag på 
kommunikationskanaler som är effektiva när det gäller att nå gymnasieelever. 
 
Studien bygger på en kvantitativ forskningsmetodik. Vi valde att genomföra en 
enkätundersökning med 24 frågor, i vilken respondenterna exempelvis fick ta ställning till 
hur intresseväckande de finner information från av oss givna källor. Enkäten delades ut i 
Umeå, Skellefteå samt Örnsköldsvik till sistaårs gymnasieelever vid programmen Handels- 
och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet.  Studien utgår från tidigare 
studier och teorier som behandlar bland annat marknadskommunikation, beslutsfattande 
samt studentrekrytering. Materialet behandlades i statistikprogrammet SPSS och resultaten 
presenteras i form av grafer och text.  
 
Resultaten visar att faktorer som utbildningskvalité, program/kursutbud samt nära till 
hemort påverkar respondenternas val av universitet/högskola i stor utsträckning. 
Gymnasieeleverna har generellt en positiv bild av Umeå universitet men anser i hög grad 
att mycket av den information de mottar angående Umeå universitet inte är 
intresseväckande. Vi menar att detta möjligtvis inverkar på att 25 % av respondenterna inte 
heller har någon åsikt om Umeå universitet trots att de mottagit information. Vidare visar 
det sig att betydelsen av hemskickat material inte skall underskattas, då i nuläget Internet är 
den mest använda kommunikationskanalen av Umeå universitet.  
 
De huvudsakliga upptäckterna studien visar är att gymnasieelever främst baserar sitt 
universitets/högskoleval på utbildningskvalitén och vilket program/kursutbud lärosätet 
erbjuder. Respondenterna anser vidare att den viktigaste egenskapen information från 
universitet/högskola skall ha är informativ. Bostadssituationen i Umeå anses som en 
svaghet hos en stor andel av respondenterna. En aning förvånande konstaterar vi även att 
faktorer som möjlighet till motion/idrott och ett rikt kultur/föreningsliv i mycket hög grad 
lockar potentiella studenter att börja studera vid Umeå universitet. Umeå universitet 
rekommenderas i fortsättningen att utforma sin marknadsföring utifrån de faktorer som 
prioriteras högt av potentiella studenter samt arbeta med att förankra en enhetlig bild av 
Umeå universitet hos universitetsanställda, då dessa individer till stor del speglar bilden av 
Umeå universitet till potentiella studenter.  
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1 INLEDNING 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Redan för ett år sedan började vi diskutera val av c-uppsatsämne. Eftersom vi var medvetna 
om att skrivandet av c-uppsats löper under lång tid, var vi måna om att välja ett ämne som 
engagerar oss. Vi diskuterade kring det program vi studerar, Service 
Managementprogrammet, och hur okänt det upplevs hos både andra studenter och 
näringsidkare. Ett år senare var vi fortfarande inne på samma ämnesområde men kände nu 
att det vore intressant att undersöka Umeå universitets marknadsföring närmare och 
kartlägga på vilka bevekelsegrunder potentiella studenter väljer Umeå universitet som 
lärosäte.  

 

1.1 Problembakgrund 
År 1477 fick Sverige sitt första universitet – Uppsala universitet. Det var inte förrän på 
1600-talet intresset för studier ökade, främst inom medicin och naturvetenskap, vilket 
bidrog till att Lunds universitet grundades år 1668. Genom Stockholms ökade tillväxt och 
politiska betydelse under 1800-talet uppstod ett behov av högre utbildning även i 
huvudstaden. Under hela 1800-talet och 1900-talet utvecklades och ökade tillkomsten av 
högre lärosäten i Sverige. Umeå universitet grundades 1963 och blev därmed Sveriges 
femte universitet. På senare år har utbudet av högre lärosäten ökat kraftigt. (Richardson, 
2004, s. 243-249) Med anledning av att utbudet ökat leder detta till att konkurrensen mellan 
universitet/högskolor hårdnat väsentligt. För att klara av den ökade konkurrensen och 
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attrahera nya studenter måste universitet/högskolor bland annat profilera sig. (Maringe, 
2006; Veloutsou et al, 2004) Eftersom Umeå universitet ligger i norra Sverige som är känt 
för sitt kalla klimat vore det ödesdigert att försöka marknadsföra sig som studentstaden där 
det är varmt och skönt året runt. Istället bör Umeå universitet i enlighet med Maringe 
(2006) fokusera på att marknadsföra sina starka sidor. I Umeås fall är dessa starka sidor till 
exempel att det finns snö på vintern och att Umeå ligger långt hemifrån, vilket kan vara 
något mycket positivt.  
 
När det gäller framtiden för universitet/högskolor är den högst beroende av antalet barn 
som föds. Under de senaste 15 åren har antalet födda varierat kraftigt, rekordkullarna födda 
runt 1990-talet präglar skolan idag och ska snart ut på arbetsmarknaden. Detta kommer att 
få märkbara effekter på antalet skolbarn de närmaste åren och även antalet studerande vid 
högre utbildning. (Anonym, SCB, 2007) De kommande åren ser förhållandevis ljusa ut då 
exempelvis ungdomar i gymnasieåldern 16-18 kommer att vara 20 % fler än idag under 
läsåret 2008/2009. Med anledning av detta är det inte svårt att inse att antalet sökande till 
universitet/högskola också kan ha en positiv utveckling de närmaste åren. Rapporter från 
Statistiska centralbyrån (2007) menar dock att denna positiva trend kommer att vända om 
sex år och då sjunka under dagens nivå.  
 
Om framtiden innebär färre studenter att konkurrera om blir det viktigt för Umeå 
universitet att ha ett starkt varumärke som lockar till sig framtida studenter och är ett 
kraftfullt konkurrensmedel gentemot övriga universitet/högskolor. Förutom rapporter om 
en negativ utveckling gällande färre antal potentiella studenter, föreslås i Dan Brännströms 
utredning att endast de lärosäten som uppnår en viss kvalitetsnivå skall få forskningsanslag 
och erhålla examinationsrätt. (Anonym, Riksdagen, 2008) Vi menar att de stora och 
väletablerade universiteten och högskolorna, exempelvis Umeå universitet, har fördel då 
deras breda verksamhet sannolikt innehåller någon form av högkvalitativ forskning.  
 
De flesta universitet/högskolor i Sverige är statligt ägda och finansieras av statliga medel. 
Även studenter finansierar indirekt universitet/högskolor genom den summa lärosätena 
erhåller för studenter från staten. Varje år lägger universitet/högskolor oerhörda summor på 
marknadsföring, endast Umeå universitet spenderade år 2007 fem miljoner kronor på sin 
marknadsföring (Molander, 2008). Det har under läsåret 2007/2008 varit svårt att undgå 
Luleå tekniska universitets kraftiga marknadsföringskampanj då de bland annat synts på 
flygplan och i dagstidningar. Eftersom Umeå universitet och Luleå tekniska universitet 
finansieras av statliga medel och får pengar som skall användas till utbildning, frågar vi oss 
om det är rimligt att lägga ner sådana enorma summor på marknadsföring? Vi ifrågasätter i 
hur hög grad det är etiskt riktigt att spendera de pengar universitet fått avsedda för 
nuvarande studenter till att locka till sig nya studenter. Självklart måste Umeå universitet 
marknadsföras, vi menar dock att det är viktigt att välja rätt marknadsföringsstrategi för att 
generera så många nya studenter som möjligt för pengarna.  
 
Till följd av att konkurrensen hårdnat har fler och fler universitet/högskolor inlett 
samarbeten eller till och med slagits ihop. Ett exempel är högskolorna i Härnösand, 
Sundsvall och Östersund som 1:a januari 2005 bildade Mittuniversitetet. (Larsson, 2008) Vi 
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ser detta som ett tecken på att mindre högskolor inleder samarbete för att kunna konkurrera 
med de större och mer väletablerade universiteten. Västerbottenskuriren skrev den 6:e april 
2008 om hur diskussioner förts angående hopslagning av Umeå universitet och Luleå 
tekniska universitet. Rektorerna för de båda universiteten menar dock att en hopslagning 
inte är aktuell i dagsläget men att de vill påbörja nya samarbetsområden för att bland annat 
konkurrera med prestigefyllda Kungliga tekniska högskolan. (Eriksson, 2008) 
 
I skrivande stund står gymnasielever i Sverige inför möjligheten att söka till 
universitets/högskolestudier med start hösten 2008. Detta har medfört att 
universitet/högskolor runt om i Sverige bland annat bedrivit annonskampanjer i svensk 
press och via Internet för att attrahera potentiella studenter. Eftersom universitet/högskolors 
ekonomi i hög grad beror på antalet studenter, vill lärosätena locka till sig studenter till att 
studera just deras utbildningar. Tidigare forskning har visat att studenter många gånger 
väljer ett sådant universitet/högskola som har ett gott anseende samt passande kurser och 
program (Veloutsou et al, 2004). Universiteten/högskolorna tävlar således om de bästa 
studenterna medan studenterna konkurrerar om de bästa utbildningarna (Maringe, 2006).  
 
Enligt marknadsföringsansvarig vid Umeå universitet, John Molander, utgör 
gymnasieelever 20 % av antalet sökande till studier vid Umeå universitet. Frågan är om det 
kan anses kostnadseffektivt att fokusera marknadsföringen på dessa 20 % av totala antalet 
sökande. Då beslutsprocessen inför universitet/högskolevalet är en komplex procedur som 
är högst individuell och kan pågå under flera år, blir det intressant att kartlägga vilka 
faktorer som inverkar på universitetsbeslutet i de olika stegen. Faktorer som det 
akademiska anseendet på universitetet/högskolan, kvalitén på lärarna och geografiskt läge 
har i tidigare studier visat sig påverka val av högre lärosäte (Soutar & Turner, 2002). 
Chapman i Maringe (2006) menar att studenten går igenom en beslutsprocess som liknar 
köpbeslutsmodellen, där bland annat informationssökning är en huvuddel. Vi menar att 
sistaårs gymnasieelever är viktiga att undersöka eftersom den information de tar del av har 
potential att påverka deras framtida val av universitet/högskola. Även fast samtliga av 
landets sistaårs gymnasieelever inte börjar studera direkt, kommer två femtedelar av dem 
att göra det inom några år (Anonym, SCB, 2008). Vi själva valde att börja studera vid 
Umeå universitet cirka tre år efter avslutade gymnasiestudier. När vi gjorde vårt 
universitetsval reflekterade vi över den information vi fått under gymnasietiden och hade 
således Umeå universitet i åtanke. Därför anser vi att gymnasieelever är ett oerhört viktigt 
segment att rikta sin marknadsföring mot även fast preferenser förändras genom åren.   
 
Umeå universitet marknadsför sig idag genom en mängd olika kommunikationskanaler, där 
Internet utgör mer än hälften av dessa. I Umeå med omnejd är Apberget ett mycket populärt 
diskussionsforum på Internet som riktar sig mot gymnasieelever. 99 % av Umeås 
gymnasielever är medlemmar, vilket har gjort att Umeå universitet valt att marknadsföra 
sig på denna sajt. (Molander, 2008) Bilddagboken är ett annat exempel på webbforum där 
Umeå universitet väljer att synas. På Bilddagboken marknadsför sig även andra lärosäten, 
Umeå universitet har dock valt att ta det ett steg längre genom att använda sig av skrivande 
studenter på denna sajt som dokumenterar sin studietid och svarar på eventuella frågor om 
Umeå universitet. Att använda sig av studenter har visat sig vara ett lyckat 
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kommunikationsmedel. I enlighet med Maringe (2006) bör organisationer försöka hitta 
alternativa kommunikationskanaler då potentiella studenter i allt lägre grad anser att till 
exempel broschyrer inverkar på deras val av universitet/högskola.  
 
Valet av kommunikationskanal påverkas av en organisations tillgång av finansiella medel 
samt vilken nytta vald kanal genererar. Det är därför oerhört viktigt att känna till hur 
individens informationssökning ser ut före köp (Kotler & Keller, 2006, s.536-537). Vi 
anser att det samma gäller för universitet när de skall marknadsföra sig mot studenter. Det 
är vidare av stor vikt att samordna de externa kommunikationskanalerna så att de förmedlar 
ett enhetligt budskap (Duncan, 2002, s.8-11).  
 
Efter samtal med Molander (2008) konstaterar han att individer som söker till Umeå 
universitet, samtliga har det gemensamt att valet av Umeå universitet påverkats av 
personliga rekommendationer. Word-of-mouth har visat sig påverka framförallt i slutet av 
beslutsprocessen och i situationer där kunden upplever ett högt risktagande (Sweeney et al, 
2007). Word-of-mouth blir således en viktig komponent att beakta samt att nyttja vid 
marknadsföring av Umeå universitet. Vi anser att Umeå universitet är framgångsrika på 
detta område, då de använder sig av studentambassadörer via Internet och vid 
utbildningsdagar, vilket vi menar påverkar universitetets studentrekrytering i positiv 
bemärkelse. I framtiden tänker vi oss att det blir än viktigare att lyckas med sin 
marknadsföring på grund av ökad konkurrens. För att kunna använda de rätta 
kommunikationskanalerna bör Umeå universitet vara medveten om vilka faktorer som är 
viktiga för gymnasielever när de väljer universitet. 
 
”Vi säljer ju en tjänst” hävdar John Molander, marknadsföringsansvarig vid Umeå 
universitet, när vi samtalar den 14 april 2008. Vi anser att detta påstående kan 
problematiseras. För oss är det inte självklart att utbildning uteslutande skall ses som en 
tjänst. Vi menar att anledningen till att söka utbildning vid Umeå universitet kan variera. Vi 
anser att utbildning i många avseenden har likheter med ”köpet” av en upplevelse. Pine och 
Gilmore (1999, s.11-12) menar nämligen att upplevelse är något som engagerar individen 
på ett personligt sätt och genererar en minnesvärd händelse. Många potentiella studenter 
söker inte utbildning endast i studiesyfte, utan lockas även av det rika studentlivet utanför 
studierna. Således finner vi det intressant att undersöka huruvida den ”resa” studenttiden 
kan sägas vara inverkar på valet av universitet/högskola. Om gymnasieeleverna anser att 
studenttiden är en väldigt viktig faktor vid valet av universitet/högskola bör 
marknadsföringen fokuseras på att visa upp bilden av studentlivet i Umeå för att attrahera 
nya studenter. Om gymnasieeleverna i stället anser att ”målet” med studierna är det viktiga 
bör marknadsföringen koncentreras på universitets akademiska anseende samt gestalta 
framtida karriärmöjligheter. Med denna bakgrund som underlag finner vi det aktuellt och 
av nytta för Umeå universitet att formulera nedanstående problem och syfte.  

1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar gymnasieelever att söka till Umeå universitet höstterminen 2008? 
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att kartlägga vilka faktorer som inverkar på 
gymnasieelevers val att söka till Umeå universitet. Vårt delsyfte är att jämföra hur väl den 
bild Umeå universitet vill förmedla överensstämmer med den bild gymnasieelever har av 
universitetet. Vårt andra delsyfte är att ge förslag på kommunikationskanaler som är 
effektiva när det gäller att nå gymnasieelever. 

1.4 Begränsningar  
Eftersom Umeå universitet är beläget i norra Sverige satsas mycket finansiella resurser på 
att attrahera norrländska gymnasielever till universitetet. Förutom i Umeå bedriver Umeå 
universitet utbildningsverksamhet i Skellefteå och Örnsköldsvik. Det faller sig därför 
naturligt för Umeå universitet att locka gymnasieelever till sig i dessa städer. Vi väljer 
därför att kartlägga sistaårs gymnasieelevers preferenser i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik.  
 
Umeå universitet erbjuder ett stort antal program och kurser. Då vi diskuterade kring vilka 
gymnasieelever vi skulle fokusera vår studie kring valde vi elever vid program som indirekt 
representeras till stor del vid universitetet. Vi menar att Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet har stor anknytning till de utbildningar Umeå universitet 
tillhandahåller. Studier har även visat att det är störst antal elever från Naturvetenskapliga 
och Samhällsvetenskapliga program som söker sig vidare till högre utbildning (Anonym, 
SCB, 2008). Vi ämnar därför att med denna studie kartlägga hur sistaårs gymnasieelever 
vid dessa program tänker kring sitt val av universitet/högskola.  
 
Hur Umeå universitet utformar sin marknadsföring är viktigt och intressant. Vi avser dock 
inte att komma med förslag på hur detta kan ske utan ämnar kartlägga vilka faktorer som 
bör belysas i den marknadsföring som riktas mot gymnasieelever.  
 
Vi vill redan här förtydliga den roll John Molander, marknadsföringsansvarig vid Umeå 
universitet, har i vårt uppsatsarbete. Tack vare John Molander har Umeå universitet bidragit 
med finansiering av en vägs distribution av enkäterna samt tryck av enkäterna. Vi har 
vidare mottagit konfidentiellt material angående Umeå universitet 
marknadsföringsstrategier och Molander har även fått tillfälle att komma med synpunkter 
på våra enkätfrågor. Vi vill dock poängtera för läsaren att idén till valt uppsatsämne och 
samtliga kontakter med skolor, tryckeri, etc. har skett på vårt egna bevåg. Det är således vi 
som till fullo ligger bakom uppsatsens upplägg och genomförande. 
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2 TEORETISK METOD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga vid insamlandet av teoretisk 
information. Vi kommer att börja med att förklara vilken förförståelse vi besitter för valt 
uppsatsämne. Förförståelse formas av en individs uppväxt, tidigare erfarenheter, kunskap, 
utbildning och är således högst personlig. (Johansson Lindfors, 1993, s.76) Vidare kommer 
vi utifrån vår problembakgrund och frågeställning redogöra för varför vi belyser 
uppsatsämnet från en positivistisk kunskapssyn och vilket angreppssätt vi valt. Slutligen 
kommer vi att redogöra för val av sekundära källor och kritiskt granska dessa.   
 

2.1 Förförståelse 
Vi studerar som tidigare nämnts i kapitel 1 (inledningen) Service Managementprogrammet, 
vilket är en civilekonomutbildning med inriktning mot ledarskap och tjänstesektorn. 
Eftersom Umeå universitet erbjuder tjänster i form av utbildning, anser vi oss besitta stor 
kunskap huruvida tjänster kan marknadsföras. Förutom marknadsföringskursen Service 
Marketing and Marketing Ethics på c-nivå har vi även läst en marknadsföringskurs under 
vårt första år på Service Managementprogrammet. Vår främsta förförståelse för 
tjänstemarkandsföring har vi således erhållit från vår utbildning. Den högre utbildning vi 
genomgått har format vårt sätt att tänka och se på omvärlden. Vi menar att vår 
verklighetsbild i många avseenden färgats av ett företagsekonomiskt tänkande. För att 
behålla ett kritiskt tänkande anser vi det vara viktigt att inse att vi påverkas av den 
akademiska miljön vi befinner oss i. Ett exempel på när det märks tydligt att vi påverkats 
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av vår utbildning är i samtal med andra som inte är ekonomiutbildade. För oss är vissa 
saklägen självklara, medan de ifrågasätts av andra. Genom hela vår uppsats har vi varit väl 
medvetna om detta, speciellt vid utformandet av enkäterna.  
 
I många avseenden finns stora likheter mellan våra uppväxter. Vi kommer båda från 
småstäder i mellersta Sverige och har växt upp i kärnfamiljer där båda föräldrarna är 
akademiker, vilket till stor del påverkat oss att studera på universitet. Efter avslutade 
gymnasiestudier valde vi båda att ta studieuppehåll för att resa och arbeta utomlands. Vi har 
ingen personlig erfarenhet från att arbeta med tjänstemarknadsföring. Däremot är vi många 
gånger målet för tjänstemarknadsföring, vilket innebär att vi kan relatera till vad i denna 
sorts marknadsföring som attraherar. När vi skulle börja studera visade Umeå universitet i 
sitt informationsmaterial bilder på hur studenter gick med sina skidor på axeln över campus 
och skrattade. Eftersom vi båda är mycket skidintresserade tilltalande denna bild oss. 
Bilden i sig var inte anledningen till att vi slutligen valde Umeå universitet, men vi tänker 
att den påverkade valet av universitetet i positiv bemärkelse. Anledningen till att vi valde 
Umeå universitet var i hög grad att denna breda inriktning på Service 
Managementprogrammet endast tillhandahålls i Umeå. Slutligen kan vi konstatera att den 
allmänna och teoretiska förförståelse vi besitter grundar sig i vår utbildning.  
 
Effekten vår förförståelse har på denna studie anser vi i första hand vara positiv. Det finns 
främst två motiv för detta. Eftersom vi genom vår utbildning är väl insatta i 
tjänstemarknadsföring och på så vis kan ge förslag på hur sådan kan utformas anser vi det 
är positivt för studien. Vidare anser vi att eftersom vi tog studenten relativt nyligen kan vi 
minnas hur tankebanorna gick kring universitetsvalet och vi kan således utforma bra 
enkätfrågor som svarar på problemformulering och syfte. En negativ aspekt av vår 
förförståelse är att vi endast kommit i nära kontakt med marknadsföring genom Umeå 
universitets marknadsföring. Vi menar att detta kan öka risken för ”tunnelseende”, eftersom 
vi inte har andra erfarenheter från praktiskt arbete med marknadsföring.    
 

 2.2 Kunskapssyn 
Genom vår uppsats arbetar vi utifrån en positivistisk kunskapssyn, då vi eftersträvar 
objektivitet och vill uppnå mätbara resultat. Den positivistiska kunskapssynen innebär att 
forskaren främst förklarar hur något förhåller sig, istället för att öka förståelsen för varför 
det förhåller sig som det gör. (Björklund & Paulsson, 2003, s.65) Vi vill i detta arbete inte 
skapa en helhetsförståelse för potentiella studenters bevekelsegrunder, men genom att 
kartlägga vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers val av Umeå universitet, tillföra ny 
kunskap till marknadsföringsansvariga vid universitet. Vi kommer inte stå i personlig 
relation till våra undersökningsobjekt, vilket minimerar risken för oss att påverka 
gymnasieeleverna i sina svar. Vi kommer att mäta och registrera vilka faktorer som 
påverkar gymnasieelevernas universitetsval och på ett så objektivt sätt som möjligt spegla 
verkligheten.  
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Hade denna studie däremot gjorts utifrån en hermeneutisk kunskapssyn hade det nästan 
varit omöjligt att utesluta subjektiva tolkningar. Vi hade med en hermeneutisk kunskapssyn 
försökt tolka och öka helhetsförståelsen för hur gymnasieelever förhåller sig till valet av 
Umeå universitet. Vi hade i och med detta undersökt objekten på nära håll och resultaten 
skulle således påverkas av vår närvaro. Det innebär att objektiviteten i studien hade varit 
låg. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 62-65; Patel & Davidsson, 1991, s.25-28) 
 
Ett vetenskapligt arbete försöker huvudsakligen beskriva tre delar; forskarens problem, 
tillvägagångssätt och vilka upptäckter som gjorts. (Backman, 1998, s.33-34) Läsaren skall 
utan svårighet själv ges möjlighet att kunna följa med i resonemang kring problem, 
arbetsmetoder, upptäckter och kritiskt granskade. (Björklund & Paulsson, 2003, s.16-18) 
Den kunskapssyn vi har är därför viktig för läsaren att ta del av eftersom den påverkar vårt 
val av tillvägagångssätt vid datainsamlande och återspeglas i hela studien. 
 
Vi anser att det är svårt att uppnå fullständig objektivitet även fast vi har en positivistisk 
kunskapssyn. Vi menar att våra personliga värderingar inte helt kan särskiljas från den nya 
kunskap vi får fram. För att minimera vår inverkan på studieresultatet väljer vi därför att till 
exempel inte närvara vid enkätundersökningarna vilket skulle kunna påverka 
respondenternas svar. Vi diskuterade vid ett tillfälle om vi personligen skulle dela ut 
enkäterna men kom fram till att det skulle påverka objektiviteten negativt. Även fast vi har 
en positivistisk kunskapssyn vill vi att detta arbete skall präglas av oss genom personliga 
reflektioner och värderingar. Ett arbete som är skrivet utifrån en strikt positivistisk 
kunskapssyn skulle inte innehålla dessa personliga värderingar vilket vi anser sänker 
läsandevärdet.  
 
Förutom en enkätundersökning har vi tagit del av material som berör Umeå universitets 
marknadsföringsstrategi. Vi har tagit del av detta material för att kunna svara på vårt första 
delsyfte. Vi har även vid ett tillfälle Molander för ett öppet samtal om Umeå universitet och 
dess marknadsföring.   Vi anser att vårt samtal med Molander på intet sätt kan ses som en 
intervju då vi endast ämnade ta reda på vilken bild Umeå universitet vill förmedla. Detta 
samtal skedde utan någon form av frågemall och strukturerad turordning. Samtalet var 
således inte en huvuddel av vår praktiska metod utan ett sätt att skapa en 
bakgrundförståelse för vilken marknadsföringsstrategi Umeå universitet använder sig av.  

2.3 Perspektiv 
Valet av perspektiv är viktigt att deklarera eftersom uppsatsens perspektiv är avgörande för 
val av enkätfrågor, metod, källkritik etc. Eftersom datainsamlingen till studien styrs av valt 
perspektiv påverkar detta även resultatet av undersökningen. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2007, s.39-40) 
 
Vi menar att vår frågeställning och syfte klargör att vi kommer att skriva denna uppsats 
från ett dubbelt perspektiv. Eftersom vi ämnar kartlägga vilka faktorer som påverkar 
gymnasieelevers val av Umeå universitet faller det sig naturligt för oss att göra detta från 
gymnasieelevernas perspektiv. Då vi med vårt delsyfte ämnar jämföra den bild Umeå 
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universitet vill förmedla med den bild gymnasieelever har av universitetet, skriver vi denna 
uppsats även utifrån Umeå universitets perspektiv.  

2.4 Angreppssätt 
Den positivistiska kunskapssynen kännetecknas av att forskaren utgår från teorier, 
formulerar hypoteser och testar dessa empiriskt. Detta tillvägagångssätt innebär ett 
deduktivt angreppssätt och benämns vanligtvis ”bevisandets väg”. (Patel & Davidsson, 
1991, s. 22-24) I vårt arbete valde vi att börja söka teorier för att skaffa oss kunskap om valt 
ämnesområde. Utifrån de teorier vi fann lämpliga formulerade vi sedan en hypotes som vi 
provade empiriskt. När vi samlat in det empiriska materialet kunde vi dra slutsatser om 
vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers val av Umeå universitet. Vi kan sammanfatta 
vårt deduktiva tillvägagångssätt i vår egen modell: 
 

                                                                                        
 
Teorisökning          Empirisk studie       Kunskapsgenerering 
 
 
Motsatsen till ett deduktivt angreppssätt är induktivt angreppssätt. Om vi valt ett induktivt 
angreppssätt skulle vi istället ha följt ”upptäcktens väg”. Vi hade i detta fall börjat med att 
undersöka verkligheten för att sedan utforma teorier. (Patel & Davidsson, 1991, s.21) Vår 
avsikt med denna uppsats är dock inte att generera nya teorier utan bidra med ytterligare 
kunskap kring gymnasieelevers preferenser vid val av Umeå universitet.  
 

2.5 Val av sekundära källor 
När vi påbörjade vår informationsinsamling kring valt uppsatsämne sökte vi efter litteratur, 
avhandlingar, tidigare uppsatser och vetenskapliga artiklar som berörde aktuellt 
ämnesområde. Vi började informationsinsamlingen genom att använda Umeå universitets 
biblioteksdatabaser. I databasen Emerald valde vi att använda sökfunktionen ”advanced 
search” för att sortera bort inaktuella och föråldrade forskningsrapporter. Rapporter och 
artiklar publicerade mellan åren 2002 till 2008 är de vi finner aktuella och därför väljer vi 
att avgränsa vår informationssökning till dessa år. Vi begränsar oss vidare till 
forskningsrapporter eller artiklar som är ”research paper”, det vill säga är utförligt 
granskade och godkända inom aktuell publiceringsinstans. Detta för att materialet vi 
använder skall skapa en trovärdig grund för vårt arbete. För att använda oss av relevanta 
nyckelord valde vi att orientera oss inom ämnet genom att använda allmänna 
uppslagsböcker.  

ENKÄT 
�…… 
�…… 
�…… 
�…… 
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Vi använde oss även av databasen Business Source Premier där vi på samma sätt som i 
Emerald begränsade urvalet av artiklar till åren 2002 till 2008. Även i Business Source 
Premier sökte vi endast efter artiklar som är vetenskapligt granskade och godkända, således 
”peer reviewed”. Valet av dessa två databaser grundar sig i att de täcker området 
företagsekonomi och vidare tillhandahåller största utbudet artiklar inom samma ämne. 
Eftersom vi skriver vår c-uppsats inom ämnet företagsekonomi anser vi dessa databaser 
som de mest relevanta sökmotorerna för oss.  
 
Utifrån vår problemformulering kom vi fram till att teorier inom områdena beslutsprocess, 
rekrytering, marknadskommunikation, varor, tjänster, upplevelser samt word-of-mouth var 
relevanta att belysa. Vi använde därför följande sökord, var för sig eller i olika 
kombinationer: 
 

 
Träffarna dessa sökord genererade var omfattande där många artiklar var irrelevanta för vår 
studie. Exempelvis frambringade inte sökorden group think och influencing factors några 
användbara artiklar. Då vi ofta fick ett mycket stort antal träffar gick vi som regel igenom 
de 15 första sidorna som vardera visar cirka 10 stycken artikelträffar. Vi valde att begränsa 
oss till dessa sidor då vi menar att artiklar som därefter visades i allt högre grad frångick det 
ämnesområde vi sökte efter. I de flesta fall hade vi då funnit relevanta artiklar. I de fallen vi 
inte fann användbara artiklar insåg vi behovet av att begränsa vår informationssökning 
ytterligare och diskuterade oss fram till nya sökord som till exempel student recruiting. 
Genom att smalna av informationssökningen fann vi aktuella och relevanta artiklar för vår 
studie. När vi fann en författare som skrivit mycket om ett för oss väsentligt område, sökte 
vi på författarens namn och fann på så sätt intressant material. I den grad det varit möjligt 
har vi gått till orginalkällan för att på så sätt minimera risken för feltolkningar.  
 
För att öka vår kunskap sökte vi efter litteratur via Umeå universitets biblioteksalbum. Den 
litteratur vi ämnade finna skulle fördjupa vår inblick i tjänstemarknadsföringsområdet och 
bidra med information för att kunna skriva vår problembakgrund. Nedan följer en 
sammanställning av använda sökord: 
 

Marketing intangible   Student recruiting 
 
Strategic communication  Group think 
 
Services communications  Decision making process   
 
Individual decision making Influencing factors 
 
Decision making                  Word of mouth 
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Eftersom programmet vi studerar, Service Managementprogrammet, har starka kopplingar 
till det uppsatsämne vi valt känner vi till de främsta författarna inom området 
marknadsföring. Vi är båda ägare till flertalet böcker och ett antal vetenskapliga artiklar 
som vi använt oss av genom uppsatsskrivandet, och har via bibliotekets album kunnat söka 
på författares namn för att finna ytterligare ämnesaktuell information. Vi vill dock 
poängtera att vi aktivt sökt efter annan litteratur än den vi tidigare bekantat oss med under 
utbildningen. 
 
På grund av att forskningen inom tjänstemarknadsföringsområdet går snabbt framåt och 
synen på varor, tjänster och upplevelser förändras kontinuerligt anser vi det mycket viktigt 
att använda oss av litteratur som är aktuell. Nästan uteslutande har vi använt oss av böcker 
skrivna under 2000-talet vilka vi menar är aktuella. Då vi även tagit del av uppsatser och 
avhandlingar som i varierande utsträckning behandlar samma uppsatsområde som vi, var 
det till stor hjälp att använda oss av vederbörandes referenslistor för att på så sätt orientera 
oss till användbara namn på författare och böcker. 
 
Vi har i viss mån använt oss av dagstidningar som till exempel Västerbottenskuriren under 
uppsatsskrivandet. Detta har ej gjorts för att bidra med vetenskaplig tyngd till vårt arbete 
utan främst i syfte att erhålla information om aktuella lokala händelser, som till exempel 
diskussionen om en eventuell sammanslagning av Umeå universitet och Luleå tekniska 
universitet. Internet har använts på samma sätt och även bidragit med statistisk information 
till denna uppsats. Vi inser att Internet ofta uppfattas som en opålitlig källa men vi menar 
att en organisation som Statistiska centralbyrån (SCB), vilken är en central 
förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik ändå är en 
Internetkälla som bidrar med trovärdig information som kompletterar vår studie.   

 

2.6 Kritik av sekundära källor 
I valet att sekundära källor har vi strävat efter att använda oss av källor som är så aktuella 
som möjligt. När det gäller använda vetenskapliga artiklar avgränsade vi oss till sådana 
publicerade mellan 2002-2008. Vi menar dock att aktualiteten påverkas av inom vilket 
område vi rör oss. Tjänstemarknadsföring är ett ämnesområde som utvecklas i mycket 
snabb takt där nya forskningsresultat tillkommer ständigt, vilket gjort oss kritiska till källor 
som är äldre än fem år. Vi har trots det frångått denna inställning då vi valt att använda 
exempelvis Christian Grönroos artikel ”Marketing services: the case of a missing product” 
från 1998. Vi menar dock att Grönroos är en högt ansedd professor inom 

Svensk universitetshistoria  Marketing  Rekrytering 
 
Utbildningshistoria  Kotler                Word-of-mouth 
 
Upplevelser   Zeithaml  Rekrytering av studenter 
 
Services marketing  Keller 
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marknadsföringsområdet och de fakta vi använt oss av från artikeln, rörande en tjänsts icke-
påtaglighet, fortfarande är relevant.  
 
Vidare har vi i största möjliga mån försökt att använda oss av ursprungskällor när vi sökt 
vetenskapliga artiklar. I vissa fall har det varit möjligt att finna ursprungskällan genom att 
använda oss av referenslistan i funna artiklar, i andra fall har det inte varit möjligt att finna 
förstahandskällan. I de fallen det varit omöjligt har vi använt oss av andrahandskällan, 
vilken vi ändå anser ha bidragit med intressant och aktuell information.   
 
Vi ser valet av litteratur som en god bas för de olika teoriavsnitten. Philip Kotler är 
exempelvis en föregångare inom marknadsföringsområdet vilket bidragit till att vi använt 
oss av ”Principles of Marketing” skriven 2005. Boken förklarar många teoretiska begrepp 
på ett grundläggande och konkret sätt. Vi ifrågasätter dock Kotlers modell av 
köpbeslutsprocessen då vi anser den är mycket schematiskt och vi ställer oss kritiska till om 
det är möjligt att generalisera individer till att vara fullständigt rationella, enligt denna 
modell. Vi menar att en beslutsprocess är högst individuell och en komplex process som 
kan skilja sig åt både i hur lång tid den pågår och vilka steg som ingår i den. Vi kommer 
vidare i analysavsnitt 6.5 (beslutsteori) diskutera hur en students beslutsprocess inför 
universitet/högskoleval eventuellt kan se ut.  

 
Vi har under arbetets gång valt att begränsa användningen av Internet. Som vi nämnde i 
avsnitt 2.5 (val av sekundära källor) anses Internet ofta som en opålitlig källa eftersom 
kraven på noggrannhet eller kvalitet är låga. Eftersom SCB:s information kommer från en 
statlig institution samt håller världsklass på den statistik de levererar, anser vi det 
försvarbart att använda SCB som källa. Självklart bör statistiken SCB tar fram också 
ifrågasättas. Vi nämnde i problembakgrunden att två femtedelar av landets sistaårs 
gymnasieelever kommer studera vidare på universitet/högskola inom några efter studenten. 
Vi anser att denna siffra bör ses som representativ även fast variationer förekommer i 
urvalet. Vi menar att antalet vidarestuderande från olika gymnasieprogram skiljer sig åt, 
denna statistik tar ingen hänsyn till detta vilket man bör vara medvetenhet om.      
 
När vi använde oss av andra Internetkällor än SCB var vi mer kritiska. Exempelvis kan den 
tidningsartikel vi använt oss av från Västerbottenskuriren innehålla felciteringar, men då 
ingen rättelse inkommit i senare nummer drar vi slutsatsen att informationen var korrekt. 
När vi tog del av information från Mittuniversitets hemsida är det självklart att den stämmer 
då skribenten är anställd av Mittuniversitetet. Vi nöjer oss med att konstatera att vi varit 
noggranna att kritiskt granska källans ursprung och aktualitet.  
 
En annan viktig aspekt att belysa är beroendeförhållandet mellan olika sekundära källor. 
När vi skrev vårt teoriavsnitt använde vi oss bland annat av artikeln ”Students’ preferences 
for university: a conjoint analysis” av Soutar och Turner (2002). Denna artikel har sedan 
citerats i både artikeln av Maringe (2006) och Veloutsou et al. (2004). Vi kan ifrågasätta i 
vilken grad dessa författare färgats av Soutar och Turners tankegångar. Vi menar dock att 
då Maringe (2006) och Veloutsou et al. (2004) bygger sina artiklar på egna studier anser vi 
dem ändå som nyttiga och mycket användbara källor.   
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3 TEORI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vi väljer att presentera en relativt omfattande teorigenomgång. Vi är sedan tidigare bekanta 
med flertalet av de teorier vi väljer att redovisa, detta då dessa bland annat behandlats i 
tidigare kurser vi läst. Vi har noga genomarbetat teoriavsnitten och finner följande teorier 
viktiga och relevanta för att vi senare skall kunna besvara vår frågeställning och vårt syfte. 
Vi ämnar inte utveckla nya teorier men är inte främmande för att vidareutveckla och 
ifrågasätta tidigare resultat.  

3.1 Vara, tjänst och upplevelse 
När det gäller utbildning anser vi inte att det är självklart att definiera utbildning som 
antingen vara, tjänst eller upplevelse. Vi frågar oss vad universitet/högskolor egentligen 
säljer? Köper studenten universitetstiden likt en resa eller målet i form av en examen? Vi 
kommer att börja med att beskriva varor, tjänster och upplevelse för att sedan föra ett 
resonemang kring huruvida utbildning kan ses som någon av dessa tre kategorier, 
alternativt en kombination av dem. Då vi med denna uppsats ämnar undersöka vilka 
faktorer som påverkar gymnasielevers val av universitet/högskola anser vi det relevant att 
definiera utbildning utifrån nämnda kategorier för att öka förståelsen för vilka faktorer som 
påverkar gymnasieelevernas val. Vi menar att utbildning bör definieras för att förstå varför 
vissa faktorer inverkar på universitets/högskolevalet.  
 
När diskussionen om hur en tjänst först skulle definieras startade mellan 1950 till 1980-
talet, diskuterades till största del om och i sådana fall hur en tjänst skiljde sig åt från en 
vara. Definitionerna av tjänster varierar men gemensamt för de flesta definitioner är att 

3. Teori 
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3.1.1 Vad innebär utbildning? 
3.1.2 Marknadsföring av utbildning 
3.2 Kommunikation och information 
3.2.1 Metakommunikation 
3.3 Vad är marknadskommunikation? 
3.3.1 Kommunikationsmix 
3.3.2 Integrerad marknadskommunikation 
3.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
3.5 Beslutsteori 
3.5.1 Varför köpbeslutsprocessen vid 
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4. Praktisk metod 

3. Teori 

1. Inledning 

2. Teoretisk metod 

5. Verkligheten 

6. Analys 

7. Diskussion 

8. Slutsats 

9. Sanningskriterier 

10. Avslutning 



   16 
 

tjänster beskrivs som aktiviteter eller processer. (Grönroos, 1998; Vargo och Lusch, 2004). 
I denna uppsats kommer vi i enighet med Quinn et al. (1987, s.50-58) i Zeithaml et al. 
(2006, s.4) att definiera tjänster som: 

 
”All economic activities whose output is not a physical product or construction, is 

generally consumed at the time it is produced, and provides added value in forms (such as 
convenience, amusement, timeliness, comfort, or health) that are essentially intangible 

concerns of the first purchaser.” 
 
Synen på tjänster förändras kontinuerligt. Vi valde denna definition av tjänster eftersom vi 
menar att den på ett enkelt men beskrivande sätt fångar tjänsters karaktärsdrag. Vidare 
återfinns definitionen i boken Services Marketing som användes år 2008 i c-kursen 
”Services Marketing and Marketing Ethics”, Umeå universitet.  
 
Likheterna mellan varor och tjänster är att båda skall erbjuda kundnytta av något slag. 
Precis som vid köpet av en vara köps en tjänst för att uppfylla ett behov eller en önskan. 
Allt vanligare blir att en vara och en tjänst följs ihop vid köp. Till exempel följer ofta 
tjänster som rådgivning, installation och service med vid köp av en vara. (Kotler et al, 
2005, s.539-540) 
 
Upplevelser av olika slag har alltid existerat men tidigare förknippats med en tjänst. 
Författarna Pine och Gilmore (1999, s.2) menar dock att upplevelser skiljer sig från en 
tjänst lika mycket som en tjänst skiljer sig från en vara. Medan en tjänst innebär att 
någonting utförs åt kundens vägnar, innebär en upplevelse att kunden deltar i händelser som 
engagerar dem på ett personligt sätt. Upplevelser är som sagt högst personliga och anses ha 
skett när en individ engagerats emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller spirituellt vid en 
händelse. (Pine & Gilmore, 1999, s.12) 
 
I tablån nedan sammanfattar vi de huvudsakliga aspekterna som karaktäriserar varor, 
tjänster och upplevelser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Pine & Gilmore, 1999, s. 11-12; Zeithaml et al 2006, s.22) 
 
Vi menar att det är viktigt att komma ihåg att det finns varor, tjänster och upplevelser som 
inte uppfyller dessa punkter. Exempelvis argumenterar Vargo och Lusch (2004) för att 
tjänster till viss del kan vara standardiserade om organisationer utformar exakta manualer 

Varor    Tjänster    Upplevelser  
Materiell   Huvudsakligen   Minnesvärd 

immateriell 
Standardiserad   Heterogen    Heterogen 
 
Produktion separerad  Produktion och    Självproduktion och  
från konsumtion   konsumtion simultant   konsumtion simultant 
 
Kan lagras   Kan ej lagras   Kan ej lagras 
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för hur en tjänst skall levereras. Punkterna skall således inte ses som absoluta utan som 
generella karaktäristika för varor, tjänster och upplevelser.  
 

3.1.1 Vad innebär utbildning? 
Innan vi började skriva denna uppsats reflekterade vi inte över att utbildning kan ses som 
något annat än en tjänst. Under kursen Services Marketing and Marketing Ethics påpekade 
föreläsaren flera gånger att utbildning skall ses som en tjänst då studenter erhåller kunskap 
från läraren. Produktionen av kunskap skedde samtidigt som konsumtionen av kunskap 
eftersom utbildningen främst skedde i form av föreläsningar och seminarier. 
 
Efter att ha studerat karaktäristiken av varor, tjänster och upplevelser finner vi inte svaret 
på vilken kategori utbildning tillhör lika självklar. Det kan tänkas att utbildning är en 
upplevelse eftersom att utbilda sig bland annat innebär ett personligt deltagande. Som 
student engagerar man sig på ett intellektuellt plan när det gäller att ta till sig kunskap, 
emotionellt med nya bekantskaper som studietiden innebär och fysiskt genom allt från 
studentspex till idrott på campus. Utbildning kan innebära olika saker för olika personer. 
Exempelvis kan en Umeåbo som väljer att studera vid Umeå universitet endast söka efter 
kunskapen universitetet erbjuder, då denna person redan har ett tillfredsställande socialt 
nätverk utanför universitetet. Däremot kan en person som kommer från någon annan ort ha 
valt Umeå universitet för att programmet som personen ämnar studera passar individens 
preferenser, men även för Umeå erbjuder ett rikt studentliv i form av aktivt föreningsliv och 
idrottsmöjligheter.  
 
Zeithaml et al. (2006, s.5) menar att huvudprodukten hos lärosäten kan betraktas som en 
tjänst. I det fall Umeå universitet har valts som lärosäte enkom för den kunskap som 
erhållas från utbildningen, anser vi att utbildningen kan betraktas som en tjänst. Vi frågar 
oss om utbildning även kan ses en upplevelse. När individer väljer att börja studera kan 
avsikten med detta skilja sig åt. Vi menar att vissa studenter lockas av studentlivet som 
helhet och väljer möjligtvis universitet/högskola beroende på vilket lärosäte som erbjuder 
rikast föreningsliv utanför studierna. Vi hävdar att dessa individer mer ”köper” själva resan 
(studietiden) än målet (examen och jobb).  
 
Vi har inte fokuserat ovanstående diskussion kring om utbildning kan anses vara en vara 
eftersom grunden till att studera inte resulterar i en fysisk produkt. Istället ”köper” studenter 
kunskap vilket är immateriellt. Givetvis behöver en student köpa studentlitteratur och andra 
materiella ting men den huvudsakliga produkten av utbildning är en tjänst istället för en 
vara. Genom denna uppsats kommer vi att utgå från att utbildning i grunden är en tjänst. 
Det blir intressant att senare studera enkätresultaten för att utläsa hur gymnasieelever ser på 
utbildning.  
 
Utifrån vår problemformulering och ovanstående resonemang menar vi att det är av stor 
betydelse för marknadsföringsansvariga vid Umeå universitet att veta vilka faktorer som 
inverkar på gymnasieelevers val av universitet/högskola. Det är av yttersta vikt att 
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marknadsföringsansvariga vet om dessa elever ”köper” själva resan eller målet för att 
kunna anpassa sin marknadsföringsstrategi därefter. Om gymnasielever främst väljer 
lärosäte på grund av studentlivet som helhet (resan), bör Umeå universitet främst fokusera 
sin marknadsföring på exempelvis närheten till IKSU och den unga levande studentstad 
som Umeå är. Efter att ha fört ovan resonemang väljer vi att formulera följande hypotes: 

 
Gymnasieelever i Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå påverkas att välja Umeå universitet 

för att de lockas av studentlivet (resan) och inte endast utbildningen (målet). Om det 
förhåller sig som vi påstår innebär detta att utbildningen inte enbart bör ses som en tjänst 

utan även som en upplevelse, vilket ställer andra krav på marknadsföringen. 
 

3.1.2 Marknadsföring av utbildning 
För att marknadsföra tjänster på ett effektivt sätt är det viktigt att sätta sig in i vad som 
karaktäriserar tjänster. Av den orsaken att tjänster är mer immateriella ställs större krav på 
tjänsteorganisationens kommunikativa förmåga. Till skillnad från marknadsföringen av 
varor talar inte tjänsten för sig själv utan kraven på kommunikation blir större eftersom en 
tjänst måste gestaltas. Många gånger marknadsförs tjänster genom beskrivning i vilka 
situationer tjänsten används för att på så sätt framställa dess funktionalitet. På grund av 
tjänsters immateriella karaktär försöker kunder finna materiella ledtrådar till tjänstens 
kvalitet. Exempel på ledtrådar som kunder tittar efter är design och interiör, anställdas 
kläder, samt logotyp och andra trycksaker. Genom att belysa vikten av dessa variabler för 
tjänster har den traditionella marknadsföringsmixen utökats med tre ytterligare P:n. De tre 
P:na står för personal, process och påtaglighet. (Zeithaml et al, 2006, s.21-27) För att 
förtydliga den utökade marknadsföringsmixen har vi konstruerat följande modell: 
 

 

+ 
 
 

 
Enligt vår mening kan den utökade marknadsföringsmixen användas som utgångspunkt för 
att analysera hur Umeå universitet utformar sin marknadsföring i syfte att attrahera 
potentiella studenter. Utifrån vad vi finner i empirin kommer vi med hjälp av den utökade 
marknadsföringsmixen diskutera hur Umeå universitet kan marknadsföra de faktorer som är 
viktiga för gymnasieelever. Detta beroende på om vår enkätundersökning visar att sistaårs 
gymnasieelever ser universitet/högskoleutbildning som en tjänst, upplevelse eller en 
kombination av båda. 
 

3.2 Kommunikation och information 
Kommunikation är en mänsklig handling som fyller olika funktioner som till exempel 
informationsöverföring, kunskapsutveckling samt är relationsskapande. Kommunikation är 

Produkt Pris Påverkan Plats 

Personal Påtaglighet Process
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således någonting människor gör och information är det som utväxlas vid kommunikation. 
Kommunikation kommer alltså före information eftersom information uppstår ur 
kommunikation. Exempel på information är texter och bilder, men även andra föremål som 
utformats i syfte att förmedla ett budskap. (Hård af Segerstad, 2002, s.29-37)  
 
När studenter står inför deras val av universitet/högskola blir informationen som erhålls 
från lärosätena viktig och nödvändig. Informationen har som uppgift att öka engagemanget 
hos potentiella studenter samt guida dem bland de många universiteten/högskolorna det 
finns att välja mellan. Genom att universiteten/högskolorna levererar god information kan 
detta leda till att potentiella studenter ändrar sin attityd mot ett specifikt lärosäte samt 
underlättar deras val av både lärosäte och kurser de avser att studera. Potentiella studenter 
söker främst information kring universitet/högskola och dess akademiska anseende samt 
utbildningar som erbjuds vid respektive lärosäte. Vidare efterfrågar potentiella studenter 
även i stor utsträckning information om studentlivet, universitetets/högskolans samarbete 
med näringslivet och framtida jobbmöjligheter. (Veloutsou et al, 2004)  
 
Vi anser att universitet/högskolor bör vara medvetna om vikten av god information till 
potentiella studenter då effekten av den kan vara avgörande vid val av utbildningsväsende. 
Universitet/högskolor bör vidare tillhandahålla studenter med den information som 
efterfrågas samt formulera informationen på ett tydligt och attraktivt sätt då vi menar att det 
skapar konkurrensfördelar. Eftersom information innebär att förmedla ett budskap (Hård af 
Segerstad, 2002) anser vi att Umeå universitet bör definiera vilket budskap de vill förmedla 
och kommunicera detta på ett enhetligt sätt som gymnasieeleverna förstår. Vi menar att det 
är viktigt att kommunicera och informera på ungdomarnas ”språk”, det vill säga utelämna 
akademiska termer och svåra begrepp. Vidare i analysavsnittet 6.2 (kommunikation och 
information) kommer vi att analysera vilket budskap Umeå universitet vill förmedla och 
hur väl universitet lyckas med det.  
 

3.2.1 Metakommunikation 
Att kommunicera är kanske inte alltid så svårt, men att kommunicera så att andra förstår 
innebörden av informationen kan vara en svårare uppgift. Kommunikation är en dynamisk 
process där många svårigheter existerar, till exempel språkproblem till följd av olika 
dialekter eller fackspråk. Många begrepp i det svenska språket är dessutom abstrakta och 
kan ha flera betydelser, vilket leder till skilda tolkningar. (Eriksson et al., 1995, s.22-23)  
 
Metakommunikation beskrivs som kommunikation på en högre abstraktionsnivå. Förutom 
den verbala kommunikationen som handlar om vad som sägs, handlar metakommunikation 
om hur budskapet sägs. Mimik, gester och tonfall är exempel på metakommunikation som 
kan ge ledtrådar till hur vi ska tolka det verbala budskapet. Metakommunikationen kan 
både förstärka och försvaga innebörden av den verbala kommunikationen. Exempelvis kan 
en person verbalt säga ”oroa dig inte för mig”, medan kroppsspråket och tonfallet säger det 
motsatta. (Young, 1978) Reaktionen av den information som når mottagaren beror således 
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på vad som sägs, hur det sägs och vad mottagaren förväntar skall sägas (Eriksson et al., 
1995, s.64).  
 
Eftersom metakommunikation inverkar på hur det verbala budskapet uppfattas anser vi att 
det är mycket viktigt för organisationer att beakta båda formerna av kommunikation. De 
personer som företräder Umeå universitet vid till exempel utbildningsmässor och 
informationsträffar bör känna till att deras tonfall och gester påverkar innebörden av det 
verbala budskapet. Som vi nämnt i avsnitt 3.1.1 (kommunikation och information) anser vi 
att det vore ödesdigert om företrädare för Umeå universitet använde sig av ett sådant språk 
och innehåll att gymnasieelever inte förstår det budskap universitetet vill förmedla.  Vi 
menar att det därför är viktigt för Umeå universitet att arbeta med utformningen av 
kommunikationen och informationen i sin marknadsföring, för att budskapet skall uppfattas 
som Umeå universitet önskar.   
 

3.3 Vad är marknadskommunikation? 
Marknadskommunikation representerar de medel en organisation använder sig av för att 
kommunicera och bygga relationer med konsumenter. Organisationer måste se till att de 
kommunicerar sin produkt på ett sätt så att konsumenter lockas att köpa den. 
Kommunikationen av produkten kan ha olika syften så som att övertyga kunden om hur 
produkten används, varför produkten behövs, samt när produkten skall användas (Kotler 
och Keller, 2006, s.536) De medel som organisationer använder sig av för att informera, 
påverka, övertyga och upplysa konsumenter har utökats i takt med att ny teknologi 
utvecklats. På senare år har antalet kommunikationskanaler ökat och idag kan 
organisationer använda sig av allt från personlig försäljning till webbsidor och e-post för att 
nå potentiella kunder. (Zeithaml et al, 2006, s.485)  
 
En grundläggande modell av kommunikationsprocessen presenteras av Kotler och Keller i 
boken Marketing Management (2006, s.539-540). Modellen består av en sändare som kodar 
ett budskap vilket mottagaren sedan tar emot och avkodar. Av största vikt är att sändaren 
specificerat vilken målgrupp den vill nå med sitt budskap samt vilken respons som är 
önskvärd. För att uppnå ett lyckat resultat av kommunikationen bör sändaren koda sitt 
budskap på ett sätt som gör det lätt för mottagaren att avkoda det samma. Vidare krävs att 
valet av medium når rätt segment och att det finns kanaler för feedback så att inte 
organisationen går miste om värdefull information. Eftersom människor bombarderas med 
omkring 1500 stycken reklamer varje dag så måste företagets kommunikation sticka ut för 
att få kundernas uppmärksamhet. Eftersom kommunikationsprocessen påverkas av faktorer 
som brus, individuella faktorer, konkurrenter, kultur, samt mottagarens tidigare erfarenheter 
är det viktigt att budskapet förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt så inte feltolkningar sker. 
(Kotler & Keller, 2006, s.539-540)  
 
Vi kommer i vår uppsats undersöka vilken bild Umeå universitet försöker förmedla av sig 
själva till gymnasieelever samt vilken bild gymnasieelever i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik har av Umeå universitet. 
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3.3.1 Kommunikationsmix 
En organisation kan använda sig av en mängd kommunikationskanaler för att kommunicera 
sitt budskap och skapa relationer med kunder. Som ovan nämnts har mängden 
kommunikationskanaler ökat och idag använder sig organisationer av allt från annonsering 
till sponsring av sportevenemang för att nå potentiella kunder. Kotler och Keller (2006, 
s.356-357) talar om sex element som en organisation kan använda sig av i sin 
marknadsföringsmix. Nedan visas en modell över dessa olika kommunikationskanaler:  
 
 

 
 Kommunikationsmix (Kotler och Keller, 2006, s.537)  
 
Nyttan av de olika kommunikationskanalerna skiljer sig åt mellan organisationer. Vad som 
är en lämplig kommunikationskanal för en organisation behöver inte nödvändigtvis vara de 
för en annan. Valet av kommunikationskanal påverkas bland annat av vad varje 
organisation anser sig ha råd med. När en organisation väljer kommunikationskanaler är det 
viktigt att organisationen känner till hur kundernas informationssökning ser ut innan köp. 
(Kotler & Keller, 2006, s536-537) Kunder använder både personliga och icke-personliga 
källor när de söker information om en vara eller tjänst, i syfte att reducera osäkerheten av 
köpet och därmed minska risken för felaktigt köp. Främst vid köp av tjänster har 
undersökningar visat att kunder i stor utsträckning använder sig av personliga källor för att 
minimera osäkerheten med köpet. (Zeithaml et al, 2006, s.55-56) Att välja rätt 
kommunikationskanaler är en viktig del av marknadsföringsstrategin. Företaget behöver 
veta vilka kommunikationskanaler som når kunderna och satsa sina ekonomiska resurser på 
dessa. Det är även mycket viktigt att organisationen kontrollerar så att budskapet som sänds 
genom olika kommunikationskanaler överensstämmer med varandra. Resultatet av ett 
missvisande budskap kan annars leda till förvirrade och missnöjda kunder (Kotler & Keller, 
2006, s.537-538) 
Eftersom Umeå universitet använder sig av en mängd olika kommunikationskanaler för att 
nå gymnasieelever, menar vi att kommunikationsmix-modellen är en lämplig modell att 
diskutera valet av dessa. Av den orsaken att Umeå universitet exempelvis deltar i 
utbildningsmässor, annonserar i Dagens Nyheter och syns på Aftonbladets hemsida, anser 
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vi att det är intressant att undersöka med vilka kommunikationskanaler Umeå universitet 
lyckas nå potentiella studenter. Eftersom storleken på ekonomiska resurser som krävs för 
att använda sig av olika kommunikationskanaler varierar kraftigt, menar vi att det ligger i 
Umeå universitet intresse att undersöka med vilka kommunikationskanaler de når 
potentiella studenter.  

3.3.2 Integrerad marknadskommunikation  
Integrerad marknadskommunikation (IMC) handlar om att organisationer skall organisera 
och samordna sina externa kommunikationskanaler så att de förmedlar ett enhetligt 
budskap. IMC definieras av Duncan (2002, s.8) som: 
 

” a cross-functional process for creating and nourishing profitable relationships with 
customers and other stakeholders by strategically controlling or influencing all messages 

sent to these groups and encouraging data-driven, purposeful dialogue with them” 
 
Ovanstående definition ger oss att grunden till IMC är kommunikation, det vill säga 
sändandet och mottagandet av ett budskap (Duncan, 2002, s.10-11). Skillnaden mellan IMC 
av varor och IMC av tjänster är att tjänsteorganisationen måste se till att budskapet som 
kommuniceras genom de externa kommunikationskanalerna (organisation-kund) även 
överrensstämmer med budskapet i de interaktiva kommunikationskanalerna (personal-
kund). För att lyckas med detta krävs att de interna kommunikationskanalerna mellan 
organisationen och anställda fungerar, så anställda vet vad som förmedlats externt och 
förses med rätt kunskap och verktyg för att leverera enligt kundernas förhoppningar.  
Anledningen till detta är att tjänster produceras och konsumeras simultant där kunden är en 
del av processen och den anställda utövar interaktiv marknadsföring. Hur kunden upplever 
tjänsten är således högs beroende av hur interaktionen med tjänsteföretagets anställda 
fungerar. Denna mer komplicerade form av integrerad marknadskommunikation kallas 
integrerad tjänstemarknadskommunikation (IMCS). (Zeithaml et al, 2006, 485-488) 
 
Eftersom tjänster i regel anses mer icke-påtagliga än varor kan IMCS bli ett effektivt 
verktyg att hantera denna egenskap. Som vi nämnde i avsnitt 3.1.2. (marknadsföring av 
utbildning) letar kunden ofta efter materiella ledtrådar när det gäller tjänster för att avgöra 
kvalitén. Grove et al. (2002) menar att genom att koordinera olika kommunikationskanaler 
effektivt kan organisationer befästa en position eller konsekvent bild av ett tjänsterbjudande 
i kundens medvetande. Denna synergieffekt kan således leda till en viss grad av påtaglighet 
av tjänsten (Grove et al. 2002).    
 
Vi valde att ta med ovanstående resonemang eftersom IMC och IMCS belyser vikten av att 
kommunicera ett enhetligt budskap genom de olika kommunikationskanaler en organisation 
använder sig av. Eftersom vi i denna uppsats ämnar undersöka bilden av Umeå universitet 
blir det intressant att dra slutsatser kring Umeå universitets val av 
marknadskommunikation. Utifrån empirin kommer vi i analysavsnittet 6.3 (vad är 
marknadskommunikation?) att reflektera kring vilka kommunikationskanaler 
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gymnasieelever uppmärksammar samt om dessa potentiella studenter har samma bild som 
den Umeå universitet vill förmedla.  
 

3.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
En organisation påverkas mycket av det rykte den har. När människor pratar med varandra 
om en viss organisation, produkt eller varumärke delar de med sig av sina erfarenheter 
vilket påverkar andra personers förväntningar. Dessa informella samtal som sker mellan 
människor angående varors och tjänsters positiva och negativa effekter kallas för word-of-
mouth inom marknadsföringen. Människor involveras i regel flera gånger per dag i word-
of-mouth. Oftast tänker vi inte på det men så fort någon berättar om till exempel ett 
restaurangbesök eller servicen på flyget är det word-of-mouth. Eftersom dessa samtal ofta 
sker med familj, vänner och bekanta uppfattas word-of-mouth vanligtvis som mer trovärdig 
än traditionell reklam som initierats en organisation (Mossberg & Nissen Johansen, 2006, 
s.169)  
 
Gremler i Mossberg & Nissen Johansen (2006, s.170) hävdar dessutom att en muntlig 
rekommendation ofta är tillräcklig för att övertyga en person att använda en organisations 
tjänster. Word-of-mouth har visat sig vara speciellt viktigt bland tjänsteorganisationer 
eftersom det är framförallt tjänsteorganisationer som skapar känslomässiga upplevelser, 
vilket i sin tur genererar flest samtal (Mossberg & Nissen Johansen, 2006, s.170) Vidare 
menar Hogan et al i Sweeney et al (2007) att word-of-mouth inverkar framförallt i 
situationer som innebär ett högt risktagande samt en hög grad av interaktion från kundens 
sida. Positiv word-of-mouth reducerar den risk kunden upplever före ett köp av en vara 
eller tjänst samt bidrar till att kundens bild av organisationen förbättras. Word-of-mouth 
påverkar i synnerhet i slutet av köpbeslutsprocessen, medan kunden till en början tar del av 
information som tillhandahålls genom exempelvis annonser (Sweeney et al, 2007). I likhet 
med ett universitetsval menar vi att en individ i de flesta fall börjar söka information själv, 
för att senare tillfråga andra personer om upplysning kring olika utbildningsalternativ. 
 
Sweeney et al (2007) konkluderar att word-of-mouths effektivitet påverkas i huvudsak av 
tre aspekter: 
 
� Kundens tillförlitlighet till sändaren av budskapet 
� Kunskap om varan eller tjänsten hos sändaren av budskapet 
� Risken associerad med att lyda rådet  

 
Vi har ovan nämnt att en kunds val av tjänst i hög grad påverkas av word-of-mouth. 
Sweeney et al (2007) menar dock att word-of-mouth har visat sig vara minst effektiv i 
komplexa tjänstevalssituationer som involverar ett högt risktagande. När betydelsen av ett 
bra beslut ökar samt när ett beslut kan förändra ens liv, visar studier att word-of-mouths 
effektvitet sjunker (Sweeney et al, 2007). Vi menar att betydelsen av ett bra beslut av 
universitet/högskola samt program/kurs är stor. Word-of-mouth kan vara effektiv vid svåra 
beslut om informationen mottages från många skilda källor. Sättet informationen via word-
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of-mouth levereras på inverkar också på dess effektivitet, där kroppsspråket hos sändaren 
av budskapet spelar en stor roll. Slutligen konstaterar Sweeney et al (2007) att word-of-
mouth är mest effektiv när mottagaren behöver mer information om en vara eller tjänst, när 
tiden för jämförelse mellan produkter är begränsad samt när kunden önskar reducera den 
upplevda risken av ett specifikt köp. Vi anser att word-of-mouth har en mycket 
betydelsefull roll vid valet av universitet/högskola. Det grundar vi på våra personliga 
erfarenheter och tidigare forskning som har utförts av Umeå universitet.   

 

3.5 Beslutsteori 
Genom denna uppsats skall vi besvara frågan angående vilka faktorer som påverkar 
gymnasielevers val av universitet/högskola. Då dessa faktorer till stor del kan vara högst 
personliga finns det även mer generella aspekter som påverkar en individs beslutsfattande. 
Detta avsnitt kommer att beskriva dessa generella faktorer och vidare skildra 
köpbeslutsprocessen. Modeller som behandlar beslutsfattande har i regel utvecklats utifrån 
vad som kallas konsumentbeteende (Maringe, 2006). Vi kommer därmed att börja med att 
beskriva vad som huvudsakligen karaktäriserar och påverkar kundens 
konsumtionsbeteende. 
 
Det finns fyra aspekter som påverkar individens konsumtionsbeteende i mycket hög grad, 
dessa är: kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Trots att dessa faktorer är 
svårkontrollerade är det viktigt att ha dem i åtanke vid utformning av marknadsföringen. De 
kulturella faktorerna är de som till största delen avgör vilka beslut konsumenten tar. En 
individs uppväxtförhållanden och vilken social klass vederbörande tillhör, påverkar i hög 
grad dennes värderingar och beteende. De sociala faktorer som inverkar på en person utgörs 
av familjen och till exempel vänner. Vidare påverkas en individs beteende av dennes ålder, 
ekonomiska situation, livsstil och av kognitiva faktorer som motivation och perception. Vid 
all slags marknadsföring är det viktigt att känna till dessa faktorer för att på så vis kunna 
utforma en effektiv marknadsföringsstrategi. (Kotler et al, 2005, s. 256-273) 
 
Individens konsumtionsbeteende är vanligtvis sedd som en komplex interaktion mellan de 
kulturella, sociala, personliga och psykologiska aspekterna. I den klassiska 
köpbeslutsprocessen påverkas kunden av dessa fyra aspekter i olika stadier som denne 
genomgår under och efter själva köpet. Nedan åskådliggörs en modell av kundens 
beslutsprocess: (Kotler et al, 2005, s.279) 
 
 
 
 
 

Uppmärksammande 
av behov eller problem 

Utvärdering av 
alternativ 

Informations- 
sökning 

Konsumtions-
beslut 

Efterkonsumtions- 
beteende 
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Beslutprocessen börjar med att kunden uppmärksammar ett behov eller problem. Det kan 
vara ett behov i form av hunger och törst eller en önskan att uppfylla individens 
självförverkligande behov. Med det menas människans behov av erkännande, status, 
skönhet, etc. När väl behovet är definierat börjar kunden söka efter alternativ. 
Informationssökningen kan antingen existera på en ytligare eller djupare nivå. På en 
ytligare nivå kan konsumenten börja uppmärksamma sådan information som har 
anknytning till hennes eller hans behov, till exempel annonser i tidningar. Kunden kan å 
andra sidan på en djupare nivå aktivt söka efter information, genom att förslagsvis kontakta 
vänner, återförsäljare eller söka efter material som kan hjälpa individen med sitt beslut. Det 
tredje steget i beslutsprocessen är utvärdering av alternativ. Kunden använder dessvärre inte 
samma utvärderingsprocess vid varje situation. Det går däremot att urskilja särskilda 
återkommande koncept som styr kundens slutgiltiga val. Kunden ser i första hand varje 
produkt som en samling av attribut, där somliga är mer viktiga än andra för den enskilda 
individen. Vidare så utvecklar kunden generellt individuella åsikter om olika varumärken. 
Denna samling av antaganden eller uppfattningar om ett specifikt varumärke benämns 
”brand image”. Det näst sista steget i beslutprocessen är själva konsumtionsbeslutet. Det 
förekommer dock två faktorer som kan inverka på det tänkta köpbeslutet och det slutgiltiga 
valet. Den första faktorn är attityden gentemot ens tänkta konsumtionsbeslut hos andra. 
Andra individer kan påverka en i så hög grad att personen i fråga väljer att ändra sitt beslut. 
Vidare influeras en individs konsumtionsbeslut även av oväntade situationsfaktorer, till 
exempel kan köpet inte fortskrida på grund av att den ekonomiska situationen för kunden 
ändras. Det sista steget i köpbeslutsprocessen innebär att kunden agerar utifrån om varan 
eller tjänsten uppfyller kundens förväntningar eller inte. En nöjd kund återkommer 
troligtvis till samma butik eller pratar gott om varan eller tjänsten med andra personer.  
(Kotler et al, 2005, s.279-286)  
 

3.5.1 Varför köpbeslutsprocessen vid universitets/högskoleval? 
Det kan uppfattas märkligt att vi väljer att belysa köpbeslutsprocessen då ett 
universitets/högskoleval inte handlar om ett direkt köp av en vara eller tjänst. Däremot 
innebär det, som vi tidigare beskrivit, att en person väljer att nyttja en tjänst. En individ 
som väljer att börja studera går igenom en liknande process som när konsumenten skall 
fatta ett köpbeslut. Den potentiella studenten känner ett behov eller intresse att studera, 
vilket sedermera innebär ett sökande efter intressanta utbildningar eller närmare utforskning 
av ett tilltänkt universitet/högskola. De olika alternativen utvärderas sedan och därefter 
fattar den blivande studeranden ett beslut om till vilket lärosäte denne skall ansöka. 
Köpbeslutsmodellen menar vi därför är en mycket relevant teori att inkludera, då den 
beskriver beslutsprocessen på ett konkret sätt. Enligt vår mening skiljer sig 
beslutsporcessen åt hos olika individer, vilket är något vi kommer att behandla längre fram 
i analysavsnitt 6.5 (beslutsteori).   
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Vi kan stärka detta ovan nämnda resonemang genom Chapman som i Maringes (2006) 
artikel var bland de första forskare att hävda att när val av universitet/högskola eller 
specifikt ämne skall göras, genomgår personen i fråga och eventuellt dennes föräldrar, 
liknande steg som i köpbeslutsmodellen. Dessa fem steg inkluderar: 
 

� Beteende innan informationssökning  
� Informationssökning  
� Ansökan  
� Beslut angående universitetserbjudande 
� Registrering vid universitet  

 
Vi kan således argumentera för att köpbeslutsprocessen är applicerbar även vid val av 
universitet/högskola. Det första stadiet innebär i princip att en individ börjar tänka på 
framtida studier och i en allt högre grad börjar uppmärksamma information som 
universitet/högskolor marknadsför (Maringe, 2006). Veloutsou et al (2004) menar på att 
information från universitet/högskolor är mycket viktigt för att underlätta potentiella 
studenters val av utbildning samt eventuellt ändra deras attityd gentemot ett visst 
universitet/högskola. Vidare börjar individen aktivt söka information innan denne 
sammanställer en ansökan (Maringe, 2006). När erbjudande om plats på en utbildning 
erhålles kan personen i detta läge tacka ja utan att skiftligt binda sig, det sker nämligen inte 
förrän vid själv registreringen eller inskrivningen vid aktuellt lärosäte, vilket gör att olika 
faktorer mellan dessa två stadier kan påverka individens slutgiltiga val (Maringe, 2006).   
 

3.5.2 Faktorer som påverkar universitets/högskoleval  
De faktorer vi hittills beskrivit som påverkar människors beteende i olika val är högst 
individutformade. Vi kommer nu att belysa faktorer som är mer generaliserbara och 
påverkar potentiella studenter i deras val av universitet/högskola.  
 
Enligt Soutar och Turner (2002) finns det tre huvudsegment inom ramen av 
universitetssökande: internationella studenter, studenter med arbetslivserfarenhet samt 
studenter som precis avslutat gymnasiet. Varje segment grundar följaktligen sitt 
universitetsval på olika faktorer som de prioriterar mer eller mindre. Förslagsvis kan de 
studenter som har arbetat några år innan sina universitetsstudier prioritera kvällskurser 
medan yngre studenter sannolikt värderar högt om utbildningen sedermera innebär bättre 
framtida jobbutsikter. (Soutar & Turner, 2002) Författarna Soutar och Turner (2002) har i 
sin studie valt att fokusera på individer som precis avslutat gymnasiet och presenterar ett 
antal betydande faktorer som avgör potentiella studenternas val av universitet. Dessa 
faktorer är utan inbördes ordning som följande: 
 
 
 
 
 

• Det akademiska anseendet som ett universitet besitter 
• Vilka typer av kurser eller program som erbjuds vid universitetet 
• Campusatmosfären 
• Kvalitén på lärarna och indirekt utbildningen 
• Geografiskt läge 



   27 
 

De ovan nämnda faktorerna förekommer även i flera andra undersökningar som vi har 
studerat. Förutom dessa faktorer finner vi ett större antal återkommande element som visat 
sig påverka potentiella studenters val av universitet/högskola. Vad anhöriga anser om ens 
universitetsval har visat sig influera och även vilket universitet/högskola en individs vänner 
planerar att studera vid. Vidare inverkar framtida karriärmöjligheter, institutionens 
infrastruktur (bibliotek, datorlabb, boende, etc.) och priset för levnadskostnader på val av 
universitet/högskola. (Maringe, 2006; Soutar & Turner, 2002; Veloutsou et al, 2004) Vi 
anser att Umeå universitets geografiska läge kan vara en nackdel, eftersom universitetet 
ligger i norra Sverige och många därför avskräcks från att flytta hit. Det geografiska läget 
kan däremot vara positivt för de personer som ursprungligen kommer norrifrån och föredrar 
att fortsätta bo i norra Sverige. Det är således oerhört betydelsefullt för universitet/högskola 
att skaffa sig kunskap om vilka attribut som potentiella studenter prioriterar högt och till 
stor del grundar sitt universitets/högskoleval på (Soutar & Turner, 2002). 

 

3.6 Studentrekrytering 
På samma sätt som en organisation är universitet/högskolor också en arbetsgivare. Här 
arbetar lärare, forskare, bibliotekarier, rektorer och även studenter. Skillnaden är bland 
annat att studenter inte får betalt av universitetet/högskolan utan finansierar sina studier 
genom lån och extraarbete. Universitet/högskolor erhåller en summa pengar från staten för 
varje student som väljer att studera vid deras universitet/högskola. Det är därför viktigt för 
lärosäten att attrahera nya studenter och samtidigt behålla nuvarande (Veloutsou et al., 
2004). Vi ser universitetens/högskolornas arbete med att attrahera nya studenter som en 
rekryteringsprocess och anser det därför relevant att belysa detta i vårt teorikapitel.  
 
Rekrytering av studenter till universitet/högskolor skiljer sig mot traditionell rekrytering 
där intervju vanligtvis är en väsentlig del av processen. Intervjuer kan dock förekomma vid 
antagning till en utbildning. Vid Umeå universitet krävs det intervju för att ha möjlighet att 
antas till bland annat programmen vid Designhögskolan samt läkarprogrammet. Studenter 
rekryteras inte i samma mening som anställda vid ett universitet/högskola utan antas till ett 
universitet/högskola om de uppfyller den behörighet som krävs.  
 
Studentrekrytering handlar i allmän bemärkelse om att locka fler människor till 
universitet/högskolor. Samtidigt skall vikten av att locka till sig rätt studenter 
uppmärksammas; med anledningen av att deras bakgrund, tidigare erfarenheter och 
samlade kompetenser kan bidra till nya vinklingar av ett ämne och därmed förbättra 
utbildningskvalitén. (Stier, 2003) 
 
För att potentiella studenter skall bli medvetna om att ett universitet/högskola existerar och 
erbjuder vissa program eller kurser är informationsfasen i rekryteringsprocessen en oerhört 
väsentlig del. Traditionellt har annonser i tidningar varit det mest effektiva sättet att nå ut 
till sitt segment, dock är kostnaden stor för denna typ av kommunikationskanal. En annons 
huvudsyfte är att väcka uppmärksamhet för de personer som är intresserade av ett specifikt 
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universitet/högskola eller ämne och lämpar sig för studier Internet har däremot inneburit en 
dramatisk förändring för organisationer och deras möjlighet att kommunicera med sitt 
kundsegment. (Irving, 2004) 
 

3.6.1 Nya tider för universitet/högskolor 
När konkurrensen mellan universitet/högskolor hårdnar, blir det allt mer viktigt för dessa 
lärosäten att sticka ut ur mängden. För universiteten/högskolorna handlar det om att 
rekrytera de studenter som passar för de utbildningar som lärosätena erbjuder (Veloutsou, 
2004). Enligt Maringe (2006) tävlar universiteten/högskolorna om de bästa studenterna, 
medan studenterna tävlar om de universiteten/högskolorna som anses vara bäst. Detta 
resonemang stärks av Veloutsou et al (2004) samt Soutar och Turner (2002) som menar att 
studenter fördrar sådana universitet/högskolor som har ett högt anseende samt erbjuder väl 
passande program eller kurser. Veloutsou et al (2002) poängterar vikten av information för 
att den potentiella studenten skall kunna göra ett så passande val som möjligt. Vidare menar 
författarna att universiteten/högskolorna bör besvara detta informationssökande genom att 
tillgodose studenterna med detaljerad information om bland annat kurser, program och 
institutioner.   
 
Studenter är kunder och universitet/högskolor skall inte bara informera utan ”sälja” sitt 
koncept till detta kundsegment (Maringe, 2006; Veloutsou et al, 2004). Genom att studenter 
blir alltmer aktiva och medvetna i sitt universitets/högskoleval, samt att mångfalden av 
studenter växer måste universitet/högskolor utveckla sina marknadsföringsstrategier. 
(Maringe, 2006)  
 
Med tanke på att dagens generation är uppväxt med datorer och Internet föreställer vi oss 
att reklam genom denna kommunikationskanal är en effektiv strategi. Lagrosen (2005) 
menar i enlighet med oss att Internet har blivit det naturliga sättet för unga och välutbildade 
individer att finna information. Maringe (2006) ifrågasätter däremot vikten av Internet som 
kommunikationskanal, då han menar att potentiella studenter inte längre anser att 
universitetsmarknadsföringsverktyg som hemsidor inverkar på deras val av 
universitet/högskola i någon större grad. Det kan förslagsvis bero på bristfällig information 
eller att studenter inte finner informationen trovärdig (Ivy, 2002 & Bennet, 2006 i Maringe, 
2006). Maringe (2006) menar vidare att det kan bero på att alla studenter inte har tillgång 
till Internet, som det kanske många gånger antas. Vi hävdar att traditionell marknadsföring 
inte skall underskattas men att nya innovativa lösningar är avgörande för antalet sökande. 
Universitet/högskolor måste synas där potentiella studenter vistas och förslagsvis använda 
nuvarande studenter mer effektivt vid marknadsföring.  
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4 PRAKTISK METOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt för att samla in 
information, vad som påverkat formen av information och hur vi sedan bearbetat denna. 
Det är viktigt att i större arbeten, som detta, utförligt beskriva hur data har samlats in. 
Genom att beskriva hur information har inhämtats visar forskaren på allmän 
metodmedvetenhet och det ger även en bakgrund till de metodmässiga ställningstagandena 
(Björklund & Paulsson, 2003, s.78).  
 

4.1 Metodval 
Valet av metod skall ske utifrån den problemformulering och det syfte uppsatsen ämnar 
svara på. Metoden kan ses som ett redskap för att lösa problem och vidare komma fram till 
ny kunskap. Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär att forskaren studerar valt 
fenomen på djupet för att på så sätt öka förståelsen. Den kvantitativa forskningsmetodiken 
strävar istället efter att förklara en företeelse och komma fram till resultat som anses vara 
representativa. Att kombinera olika metoder innebär ofta fördelar i form av att tilliten till 
analysresultaten stärks samt att vi får en större helhetsbild av problematiken vi studerar. 
(Holme & Solvang, 1997, s. 78-86) 
 
I början av uppsatsskrivandet diskuterade vi kring valet av lämplig metod för vår studie. 
Med tanke på vår problemformulering och syfte anser vi det mest lämpligt med en 
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kvantitativ metod eftersom vi ville ha ett representativt urval. I vårt fall strävar vi efter att 
förklara vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers val av Umeå universitet. Vårt syfte är 
inte att skapa en förståelse för varför dessa faktorer påverkar valet av Umeå universitet, 
vilket vi kunnat kartlägga med en kvalitativ metod. Vi anser dock att detta är ett intressant 
undersökningsområde om än inte vårt. Som en uppföljning av vår kvantitativa 
undersökning väljer vi att kombinera denna med ett samtal med John Molander (2008), 
marknadsföringsansvarig vid Umeå universitet. Syftet med samtalet är att erhålla 
information om vilken bild Umeå universitet vill förmedla genom sin marknadsföring. Som 
vi tidigare nämnt i avsnitt 2.2 (kunskapssyn) är samtalet med Molander (2008) ingen 
intervju eftersom vi inte bygger samtalet på ett frågeformulär utan ämnar föra en diskussion 
kring Umeå universitets marknadsföringsstrategi.  
 

4.2 Population 
När målsättningen med en studie är definierad, krävs det att undersökaren avgränsar sitt 
urval. Detta urval benämns population och består av objekt vilka till exempel kan vara 
personer, företag eller cyklar. (Dahmström, 2005, s.55)  
 
Populationen för vår studie är gymnasieprogrammen Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet. Valet av gymnasieprogram bygger på att elever vid valda 
program i större utsträckning än elever vid andra program väljer att studera vid 
universitet/högskola (Molander, 2008).  
 
Inom populationen har vi sedan preciserat vår målpopulation till sistaårs klasser inom 
respektive gymnasieprogram vid skolor i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Vi har valt 
denna målpopulation eftersom Umeå universitet riktar mycket av sin marknadsföring mot 
gymnasieelever i dessa städer. Eftersom städerna anses vara relativt stora i Norrland 
återfinns en stor mängd gymnasieelever där vilket underlättar datainsamlingen och gör dem 
till en attraktiv målgrupp för Umeå universitet.  
 
Eftersom vi strävade efter att nå skolor som erbjuder tidigare nämnda gymnasieprogram 
gjorde vi ett riktat urval av skolor där elever inom klasserna utgör urvalsenheter. En 
förteckning över de gymnasieskolor som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet fann vi på Umeå, Skellefteå och Örnsköldsviks kommuns 
hemsidor. I Örnsköldsvik fick vi access till samtliga två gymnasieskolor där de fyra 
gymnasieprogrammen erbjuds. I Umeå och Skellefteå valde vi två respektive tre 
gymnasieskolor som tillhandahåller en bred representation av samtliga fyra 
gymnasieprogram.  
 
Klasserna som slutligen ingick i vår enkätundersökning valdes ut subjektivt av personal vid 
respektive gymnasieskola. Vi blev rekommenderade att ta kontakt med samarbetsvilliga 
lärare eller att endast utföra enkätundersökningen i vissa av de klasser vi intresserade oss 
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för. Motivet till detta var bland annat att ”det är svårt att nå ut till alla klasser” samt 
”enkättrötthet råder bland elever och lärare”.  
 
För att vi skall kunna undersöka vår målpopulation är det nödvändigt att dessa individer 
finns i ett register eller annan förteckning, så kallad ram (Dahmström, 2005, s.56). I vårt 
fall är rampopulationen skolorna i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik vilket till stor del 
överrensstämmer med den målpopulation vi preciserat ovan. I vårt fall har vi därför inget 
behov av att skilja de olika populationsbegreppen åt, vi talar således om en population 
(Dahmström, 2005, s.56).  
 

4.3 Insamling av primärdata 
När data som samlas in syftar till att användas under den aktuella studien kallas dessa 
primärdata. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68) I vårt fall består primärdata av material vi 
samlat in genom vår enkätundersökning, i vilken tillfrågade gymnasieelever fick svara på 
frågor vars resultat vi senare analyserade för att dra slutsatser kring vilka faktorer som 
påverkar gymnasieelevers val av lärosäte. Genom att genomföra en enkätundersökning fick 
vi en god föreställning kring hur gymnasieelever uppfattar Umeå universitet vilken senare 
kunde jämföras med den bild universitetet vill förmedla.  
 
Enkätundersökningen genomfördes som tidigare nämnts i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik. Vårt val av dessa städer grundar sig i att Umeå universitet marknadsför sig 
kraftigt där och har campus i respektive stad.  Vi menar även att åsikter bland respondenter 
på andra norrländska orter troligtvis inte hade skiljt sig nämnvärt från vad respondenterna 
svarade i de städer vi valt att kartlägga. 
 
De skolor vi valde att utföra enkätundersökningen hos är följande: 
 
  

 
 
Vi valde att inte närvara vid besvarandet av enkäten eftersom vi anser att det skulle kunna 
påverka respondenternas svar och framförallt minska objektiviteten i vår studie. Vi menar 
att om vi hade närvarat så hade vi erhållit en viss bild av respondenterna. Våra åsikter om 
respondenterna hade senare riskerat att återspeglats i vår analys vilket försämrat 
objektiviteten avsevärt. För att distribuera enkäterna bestämde vi oss för att sända dessa 
med företagspaket till respektive skola. De mottogs där av våra kontaktpersoner som 
sedermera ansvarade för utdelning och insamling av enkäterna.  I utskicket med 
enkätundersökningarna bifogade vi även instruktioner kring hur undersökningen skulle 
genomföras samt hur returneringen skulle gå till. Vid eventuella frågor bifogade vi även 
våra kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer). För instruktioner till personal i sin 

Umeå    Skellefteå    Örnsköldsvik 
Liljaskolan   Anderstorpskolan    Nolaskolan 
Östra gymnasiet   Balderskolan    Parkskolan 
    Kaplanskolan 
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helhet se bilaga 1. Vi hade bestämt oss för att hämta enkäterna själva för att undvika 
fördröjningar via postförsändelser. Dessvärre var inte samtliga enkäter ifyllda det datum vi 
meddelat att vi skulle hämta enkäterna, vilket innebar att insamlingen av enkäterna tog 
betydligt längre tid än vad som var tänkt.  
 
Ett problem vi ser vid genomförandet av enkätundersökningen är könsfördelningen i 
klasserna. Vi menar att till exempel Teknikprogrammet har en överrepresentation av killar 
vilket kan innebära en snedvriden bild av gymnasieelevernas preferenser vid universitets-
/högskoleval. Denna överrepresentation av killar i vårt urval jämnas dock ut då Handels- 
och administrationsprogrammet i större utsträckning representeras av tjejer vid undersökta 
skolor.    
 

4.4 Enkätkonstruktion 
Vid utformandet av enkäten tog vi del av litteratur som berörde enkätkonstruktion. En enkät 
bör exempelvis innehålla fasta svar, undvika negationer i frågorna, samt gärna avslutas med 
en öppen fråga (Trost, 2007, s.71-76). Med detta i åtanke utformade vi frågor som 
kontinuerligt kopplades till de teorier vi använt oss av och den frågeställning vi formulerat. 
För att få svar på med vilka kommunikationskanaler Umeå universitetet bäst når 
gymnasieelever ställde vi frågorna 12, 13 och 18. För att ta reda på vilka personer som 
inverkar på en gymnasieelevs val av universitet/högskola genom word-of-mouth 
formulerade vi fråga 20. Då vi vidare ville se vilka faktorer som influerar 
gymnasieelevernas val utformade vi fråga 19 och 21 i formuläret. För att undvika att 
respondenten eventuellt skulle missa att fylla i svar på någon sida, formulerade vi 
uppmaningarna ”vänd blad!” samt ”gå till nästa sida!” och placerade den texten längst ner 
till höger på berörda sidor. För enkäten i sin helhet hänvisar vi till bilaga 2. För en 
fullständig redogörelse för vilka frågor som kopplas till de olika teorierna, se bilaga 3. 
 
Innan vi började med konstruktion av enkäten bokade vi in ett möte med John Molander, 
marknadsföringsansvarig vid Umeå universitet. Molander har tidigare utfört 
undersökningar på hur potentiella studenter resonerar kring sitt val av universitet/högskola. 
Då vi presenterade vår idé av studie för honom fann han den intressant och erbjöd sig att 
bidra med finansiella medel samt tips på utformandet av enkäten.  
 
Efter att ha konstruerat ett första utkast av enkäten var vi på handledning och fick förslag på 
omformuleringar och ytterligare frågor av vår handledare Owe R Hedström. När vi 
bearbetat enkäten ett steg till e-postade vi denna till Molander för feedback. Vid ett 
telefonsamtal med Molander gick vi sedan igenom enkäten där Molander gav tips på 
omformuleringar av enkätfrågorna samt specifika adjektiv som han anser beskriver Umeå 
universitet (fråga 8 i bilaga 1). För att ta reda på hur enkäten uppfattas i detta skede lät vi 
två vänner fylla i enkäten och komma med kommentarer till enkätens upplägg och förslag 
på ändringar. Efter att ha övervägt våra vänners synpunkter och Molanders förslag, träffade 
vi vår handledare Hedström för en slutlig genomgång av enkäten. Denna grundliga 
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genomgång, där vissa frågor togs bort och nya las till, resulterade i den enkät vi använt oss 
av vid vår studie.  
 

4.5 Val av distributionssätt för enkäten 
Vi funderade initialt på vilken form av enkätundersökning som lämpade sig bäst för vår 
studie. Vi kom relativt snabbt fram till att en gruppenkät lämpade sig bäst då vi ämnar 
kartlägga och beskriva vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers val av 
universitet/högskola. Då vi ville nå elever inom specifika gymnasieprogram som vi nämnt i 
avsnitt 4.2 (population) valde vi att distribuera enkäten till samtliga elever inom dessa 
program. Gruppenkäter genomförs som regel när så många som möjligt av utvalda 
respondenter är närvarande (Dahmström, 2005, s.86). I vårt fall delas enkäten med fördel ut 
under lektionstid då bortfallet kan hållas på en låg nivå eftersom elever befinner sig på 
lektionen. Andra fördelar med en gruppenkät är att många personer kan undersökas snabbt 
och billigt (Dahmström, 2005, s.86). Vi deltar inte själva vid genomförandet av enkäten för 
att bibehålla objektiviteten i så hög utsträckning som möjligt. Däremot finns risken för att 
deltagarna skall påverkas av grupptrycket från sina klasskompisar, vilket vi ser som en 
nackdel. En möjlig situation där grupptrycket påverkar resultatet av enkäten är om vissa 
elever börjar lämna klassrummet vilket således kan stressa övriga respondenter. Vi menar 
att risken med detta är att vissa respondenter lämnar in enkäten delvis obesvarad. En annan 
nackdel vi ser med denna typ av enkätundersökning är att förnyad kontakt för granskning 
av oklara svar är omöjlig (Dahmström, 2005, s.87). 
 
Då vi tidigare diskuterat vikten av objektivitet för vår studie var utförandet av besöksenkät 
aldrig ett alternativ. Däremot diskuterade vi alternativen postenkät och webbenkät. En 
postenkät hade inneburit utskick av enkäten hem till eleverna där vi bifogat portofria 
svarskuvert (Dahmström, 2005, s.77). Fördelen hade då kunnat vara att eleverna känt sig 
utvalda och därmed tagit enkäten på stort allvar. Å andra sidan anser vi att risken för 
bortfall är stor då eleverna riskerar att strunta i att besvara enkäten. Ett annat stort 
bekymmer med en postenkät är tidsaspekten eftersom det tar tid att skicka ut enkäten, 
eventuella påminnelser samt att erhålla svaren. Då dagens ungdomar är mycket bekväma 
med Internet hade eventuellt utförandet av en webbenkät lämpat sig väl. En webbenkät är 
en kostnadseffektiv och snabb metod, där dataregistrering sker direkt vid insändandet av 
enkäten (Dahmström, 2005, s.86). Däremot kan vi inte med säkerhet förutsätta att alla 
elever har tillgång till Internet vilket skulle leda till bortfall. Tekniska problem kan även 
vara en stor nackdel vid genomförandet av webbenkät. Personligen har vi begränsade 
förkunskaper kring teknologin bakom en webbenkät vilket vi hävdar skulle leda till en dyr 
och tidskrävande planeringsfas. Vi motiverar således vårt val av gruppenkät med att vi når 
många gymnasieelever, objektiviteten behålls samt att distributionen går relativt snabbt.  
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4.6 Genomförandet av enkätundersökningen 
Nedan har vi gjort en sammanställning över de orter och gymnasieskolor där vi genomförde 
vår undersökning, vilken dag enkätutskicket gjordes, vilken dag enkäterna kom i vår 
besittning igen, samt antal enkäter vi skickat ut till respektive skola.  
 
 

Ort  Skola 
Datum för 
utskick 

Datum för 
returnering 

Antal 
enkäter 

Umeå Liljaskolan 2008-04-28 2008-05-13 93 st 
  Östra Gymnasiet 2008-04-28 2008-05-09 60 st 
Skellefteå Anderstorpsskolan 2008-04-28 2008-05-08 94 st 
  Balderskolan 2008-04-28 2008-05-13 180 st 
  Kaplanskolan 2008-04-28 2008-05-06 90 st 
Örnsköldsvik Nolaskolan 2008-04-28 2008-05-06 193 st 
  Parkskolan 2008-04-28 2008-05-06 82 st 

                                                                 Totalt 792 st enkäter 
 
Vi gjorde vårt val av skolor och gymnasieprogram efter rampopulationen vi preciserat i 
avsnitt 4.2 (population). Utöver valet av rampopulation valde vi även att skicka ut enkäten 
den 28 april 2008 eftersom gymnasieeleverna 13 dagar tidigare eventuellt sökt till 
universitet/högskola. Tidpunkten för enkätutskicket passar därmed exceptionellt bra då vi 
menar att gymnasieeleverna sannolikt minns sina tankegångar kring valet av utbildning.    
 
Som vi nämnt i tidigare avsnitt 4.3 (insamling av primärdata) medverkar vi inte vid 
genomförandet av enkätundersökningen. För att få tillstånd att genomföra 
enkätundersökningen vid respektive skola tog vi kontakt med rektorer eller enhetschefer, 
samtliga var positiva och beviljande oss tillåtelse att genomföra enkätundersökningen vid 
deras gymnasieskola. Eftersom vi själva inte närvarande vid genomförandet av 
enkätundersökningen har personal vid respektive skola utfört enkätundersökningen på 
uppdrag av oss. Enligt instruktioner från oss har skolans personal fått ansvar att dela ut 
enkäten under lektionstid, samla in besvarade enkäter samt förvara dem på överenskommen 
plats. Det totala antalet enkäter var 792 stycken.  
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4.7 Urvalsprocessen 
I vår studie strävar vi efter ett representativt urval, vilket påverkas av följande tre aspekter: 
(Befring, 1994, s. 42) 
 
� Urvalsmetoden 
� Homogenitet/heterogenitet 
� Storleken på urvalet 

 

4.7.1 Urvalsmetod 
Ett slumpmässigt urval innebär att alla enheter i populationen har samma chans att bli 
utvalda eller inte utvalda. Statistiskt sätt är detta det ideala men många gånger görs ett 
subjektivt urval. Subjektivt urval innebär att typiska element väljs ut och sedan undersöks, 
så kallt icke-slumpmässigt urval. (Befring 1994, s. 42; Dahmström, 2005, s. 236)  
 
I vår studie består urvalet av de skolor som erbjuder Naturvetenskapsprogrammet (NV), 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Teknikprogrammet (TE) samt Handels- och 
administrationsprogrammet (HP). I likhet med vad vi konkluderar i avsnitt 4.3 benämns 
denna icke-slumpmässiga urvalsmetod riktat urval. Personal vid gymnasieskolorna har 
vidare gjort ett subjektivt urval av klasser som de rekommenderat oss att utföra 
enkätundersökningen i.  
 

4.7.2 Homogenitet/heterogenitet  
Vi tillfrågade bara sistaårs gymnasieelever eftersom de är de gymnasieelever som haft 
möjligheten att söka till universitet/högskola höstterminen 2008. Detta innebär att vår 
population är mycket homogen i form av gymnasieårskurs. Ålder spelar i vårt fall ingen 
roll, huvudsaken är att eleverna har stått inför valet att kunna välja högre utbildning till 
kommande höst. Andra egenskaper hos urvalsenheterna så som ursprung kan skilja sig åt, 
men inverkar inte på vår studie med avseende på en försämrad representativitet. Vi hävdar 
därmed att vi har ett representativt urval vad gäller urvalsenheternas egenskaper som är 
väsentliga för vår studie.   
 

4.7.3 Urvalsstorleken 
Urvalsstorleken var totalt 792 stycken gymnasieelever. Det totala antalet elever på samtliga 
gymnasieprogram som ingår i vår population i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik är 1118 
stycken (se bilaga 4). De 792 stycken gymnasieelever som vi skickat ut enkäten till utgör 
således 70 % av det totala antalet gymnasieelever vid de tidigare nämnda programmen i 
Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. 
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4.8 Access och bortfall 
Access innebär att få tillträde till den sociala miljö forskaren ämnar undersöka. 
Tillträdesfasen betraktas som ett av de svåraste stegen vid en undersökning och att erhålla 
tillträde till en organisation kan vara en mycket långvarig process. Access till en 
organisation kan således innebära mycket hårt arbete och ibland en aning tur. Vid 
situationer tillträde nekas, kan hela studien behöva tas under omprövning. (Bryman & Bell, 
2005, s. 336-338) Bortfall kan också vara ett problem vid studier och måste därför beaktas. 
Bortfall är de individer i urvalet som inte besvarar frågorna vid en enkätundersökning. 
Bortfall kan innebära en betydande nackdel för resultatet av en studie då risken för fel och 
skevhet ökar, eftersom det är högst troligt att det finns skillnader mellan dem som besvarar 
enkäten och de som inte gör det. Risken för bortfall är större vid enkäter än vid 
strukturerade intervjuer, men kan exempelvis minskas genom utformandet av ett bra 
introduktionsbrev som förklarar syftet med undersökningen, varför den är viktig och hur 
respondenterna valts ut. Bortfall är något som i princip alltid förekommer. (Bryman & Bell, 
2005, s. 164-165) Vi hade inte anledning att tro att bortfallet i vårt fall skulle bli stort då vi 
personligen pratat med personal på respektive skola som tagit på sig ansvaret att se till att 
enkäterna besvarades. Vidare utfördes enkätundersökningen under lektionstid vilket 
innebar att eleverna var närvarande för att besvara enkäten. Risken vi såg var dock att vissa 
respondenter kan ha svårt att tolka frågorna eller uppleva att det är för många frågor, vilket 
inte skulle engagera dem i enkäten så som vi önskar.  
 
Vår svarsfrekvens blev 50 %, vilket räknas som godkänt (Bryman & Bell, 2005, s.164). Vi 
hade däremot trott att vi skulle erhålla en mycket högre svarsfrekvens. Vi har dock ingen 
anledning att tro att bortfallet skulle ha påverkat studiens utfall. Vi menar att 
respondenterna har svarat mycket likartat på många av frågorna, vilket innebär att en högre 
svarsfrekvens sannolikt inte hade lett till andra slutsatser. Totala antalet sistaårs 
gymnasieelever vid Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik är 1118 stycken. De 374 stycken respondenter som har svarat på vår 
enkätundersökning utgör således 35 % av totala antalet. Vi anser att svarsfrekvensen alltid 
bör ställas i relation till storleken på målpopulationen. En 50 % svarsfrekvens inser vi kan 
se mindre bra ut, men i vårt fall bör 374 respondenter av totala 1118 stycken, delge läsaren 
en representativ bild av vilka faktorer gymnasieelever grundar sitt universitets/högskoleval 
på.  
 

4.8.1 Access till skolor 
Vi hade inga problem att få tillstånd att genomföra enkätundersökningen i skolorna, utan 
blev väl bemötta av skolornas anställda. Flera av skolarna visade dessutom ett stort intresse 
för vår studie och bad oss att sända dem ett exemplar av uppsatsen när vi färdigställt den. 
Vi tror att den goda accessen till skolorna bland annat beror på att Umeå universitet har ett 
rykte om sig att bedriva seriös forskning. Vi är stolta att få representera Umeå universitet 
med vår enkätundersökning och har därför varit mycket professionella vid samtliga 
kontakter med de olika skolorna. Vidare tror vi även att den goda accessen till skolorna 
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beror på att enkäten bara tar mellan fem och tio minuter att besvara. Detta anser vi vara en 
relativt kort tid som lärarna och eleverna kan tänka sig undvara från lektionstid utan större 
svårigheter. 

4.8.2 Access till respondenter 
I skolorna var accessen god och eftersom att gymnasieeleverna besvarade enkäten på 
lektionstid blev bortfallet troligtvis lägre än om vi genomfört en post- eller webbenkät. 
Eftersom skolans personal satte av tid explicit för respondenterna att besvara enkäten blev 
bortfall på grund av vägran med stor sannolikhet lägre än om vi bett eleverna besvara 
enkäten på övrig tid. Accessen till respondenterna var således beroende av lärarnas 
inställning till enkätundersökningen och det var följaktligen viktigt för oss att få deras 
medgivande. Detta löste vi bland annat genom att ringa upp berörda lärare för att presentera 
vår studie och tala om vikten av att få tillgång till deras gymnasieelever.   
 

4.8.3 Access till Umeå universitets marknadsföringsmaterial 
Genom att vår studie är av intresse för Umeå universitet och framförallt 
marknadsföringsansvariga vid universitetet bidrog de med hjälp för att vi skulle uppnå bra 
resultat. Eftersom vi som delsyfte vill jämföra den bild Umeå universitet förmedlar med 
den bild gymnasieelever har av universitetet och även sammanställa vilka 
kommunikationskanaler som används var det viktigt för oss att ta del av sådant material 
som belyser detta. Vi fick därför access till högst konfidentiellt material, vilket utförligt 
beskriver Umeå universitets marknadsföringsstrategi från 2006 till 2008. När denna uppsats 
går i tryck är detta material till offentlig kännedom, vilket är i sin ordning då Umeå 
universitet redan börjat utforma nya marknadsföringsstrategier för kommande år.       
 

4.8.4 Bortfall beroende på val av tidpunkt 
Som vi tidigare nämnde i avsnitt 4.6 (genomförande av enkätundersökning) anser vi att 
genomförandet av enkätundersökningen lämpade sig ytterst bra att utföra endast 13 dagar 
efter sista ansökningsdatum till universitet/högskola hösten 2008. Det visade sig att det 
även fanns nackdelar med vald tidpunkt. Eftersom vi befinner oss i slutet av terminen 
innebär detta en hektisk period, både för lärare och för elever. Exempelvis menade en lärare 
att schemat under slutet av vårterminen är ”väldigt skevt” med få gemensamma 
lektionstimmar inplanerade, men desto fler individuella uppgifter och projekt.  Följden av 
detta har lett till ett större bortfall än vi trott på grund av vald tidpunkt.  

 

4.8.5 Bortfall på grund av enkätens konstruktion 
Vid konstruerandet av enkäten tog vi hjälp av vänner till oss som vi bad besvara enkäten 
och komma med synpunkter. Så här i efterhand kan vi konstatera att vi skulle ha använt oss 
av fler provrespondenter, framförallt i gymnasieålder. Detta på grund av att vi misstänker 
att somliga respondenter tolkat skalorna och rangordningshänvisningar fel, på grund av 
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ändrad ordningsföljd och oklara instruktioner. I fråga 13 skall respondenterna ange hur 
intresseväckande informationen angående Umeå universitet är från där nämnda källor. En 
femgradig skala används där svarsalternativen går från negativa till positiva. Fyra frågor 
senare, fråga 17, ombeds respondenterna ange hur viktigt det är att få information från 
universitet/högskola angående där nämnda faktorer. Vi har i fråga 17 ändrat 
ordningsföljden på svarsalternativen, då till en sexgradig skala som går från positiva till 
negativa svarsalternativ. Efter att ha bearbetat respondenternas svar misstänker vi att 
somliga kan ha blivit förvirrade av denna omvända ordningsföljd. Vidare har vi upptäckt att 
när eleverna ombetts rangordna tre svarsalternativ, till exempel i fråga 7, har rangordning 
skett av samtliga svarsalternativ. En del har även missat instruktionen om rangordning och 
endast kryssat i tre svarsalternativ, vilket då räknas som bortfall.  
 
Efter att vi skickat enkäten till tryckning uppmärksammade vi att fråga 23 kan uppfattas 
som otydlig. De svarsintervall vi använder oss av gör att vissa oklarheter kan uppstå om 
respondenten till exempel förväntar sig 16,5 i avgångsbetyg. Med svarsintervall som 15-16 
och 17-18 är det inte självklart vilket alternativ respondenterna då skall kryssa i. Efter att vi 
läst in samtliga enkäter har vi inte uppmärksammat att respondenterna upplevde fråga 23 
som otydlig. De allra flesta respondenterna har kryssat i ett svarsalternativ vilket gör att vi 
fortfarande anser frågan ha hög validitet.  
 
I vår enkät har vi använt oss av tre stycken så kallade övergångar där respondenterna 
ombetts gå vidare till angiven fråga om de svarat på ett visst sätt. Vi har tydligt märkt ut 
dessa övergångar med fet stil och understrykningar. Trots detta har det varit möjligt för 
respondenterna att svara på frågor de ej ombetts besvara. Vid bearbetning av svaren har vi 
löst detta genom att förbigå ”felsvar” utan att markera dessa som bortfall. Slutligen skall vi 
kommentera utformningen av matrisfrågorna i enkäten. I fråga 21 skall gymnasieeleverna  
ange på en sexgradig skala hur viktiga de anser ett antal faktorer vara. En del av 
respondenterna har utelämnat att bedöma några faktorer trots att de ombetts bedöma 
samtliga. Förslagsvis kunde vi ha märkt ut varje faktor som en enskild fråga och på det 
viset undvikit bortfall. Men med tanke på att enkäterna till största del besvarats korrekt 
anser vi att enkäten är väl utformad.   
 

4.8.6 Bortfall på grund av frånvaro 
I avsnitt 4.8.2 (access till respondenter) beskrev vi hur vi trodde att bortfall på grund av 
vägran hos gymnasieeleverna skulle bli begränsad. Med facit handen kan vi konstatera att 
vi hade rätt. Däremot har lärare och rektorers inställning till enkäten påverkat bortfall, då 
utdelningen av enkäter varit begränsad samt i vissa fall helt glömts bort. Klassresor och 
individuella projektarbeten har även lett till ökat bortfall. De flesta lärare och rektorer har 
dock varit oerhört hjälpsamma vilket möjliggjort genomförandet av enkätundersökningen.  
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4.9 Källkritik på primära källor 
Under den primära datainsamlingen kan fel uppstå vilka det är viktigt att undersökaren 
redogör för. Källkritik innebär att forskaren kritiskt granskar huruvida vald metod lämpar 
sig för att besvara syftet med undersökningen eller ej. Vidare bör undersökaren vara 
källkritisk för att undersökningen skall anses vetenskaplig och tillförlitlig. (Johansson 
Lindfors, 1993, s.87-90) Eftersom vi ämnar samla in data från en stor grupp 
gymnasieelever anser vi att enkätmetodiken lämpar sig väl. För att uppnå valida data ställs 
bland annat stora krav på enkätens utformning så att det är lätt att förstå språket och sättet 
att svara på (Befring, 1994, s.76).  
 
Då vi instruerade lärarna om att gymnasieeleverna skulle fylla i enkäten på lektionstid i 
syfte att eleverna skulle besvara enkäten i en god och relativt lugn miljö. Vi menar att om 
eleverna fyllt i enkäten på övrig tid, till exempel under en rast, hade miljön sannolikt varit 
mer orolig vilket kunnat inverka på svaren i negativ bemärkelse. Vi har ingen anledning att 
tro att respondenterna skulle besvara enkäten på något annat sätt än sanningsenligt. 
Enkätfrågorna berör inte känsliga angelägenheter som till exempel familjeförhållanden, och 
det finns därför ingen anledning att svara inkorrekt. Dock kan vi vid bearbetning av 
enkäterna ifrågasätta somliga svar vi finner uppenbart oseriösa. Till exempel i fråga 7 
svarade en respondent att anledningen till att denne valde Umeå universitet som 
förstahandsval var att i Umeå ”säljs billig öl”. I fråga 20 där vi önskar veta vem som 
påverkat eleven mest i val av universitet/högskola har svarsalternativ ”min häst” angetts. 
Övergripande anser vi ändå att gymnasieeleverna upplevs ha svarat seriöst och trovärdigt.  
 
Vi kan dock tänka oss att gymnasieelever med språkproblem eventuellt kan ha svårigheter 
att förstå vissa frågeformuleringar vilket riskerar bortfall eller missvisande svar, och således 
kan försämra tillförliten av de primära källorna.  
 

4.10 Databearbetning 
Databearbetning innebär att undersökaren omvandlar empiriskt insamlad data till 
tolkningsbart material som sedan analyseras. För att bearbeta empirisk data krävs att 
”svarsvärdena” ersätts med siffror, det vill säga kodas. (Dahmström, 2005, s.147)  
 
Vi använde oss av statistikprogrammet SPSS för att kunna tolka det material vi samlat in. 
Vi hade på förhand numrerat svarsalternativ på vissa frågor, detta för att underlätta 
inläsningen då alternativen var många. Vidare kodade vi olika svarsalternativ, till exempel 
fick alternativ ”kvinna” kod 1 och ”man” kod 2. På flersvarsfrågor fick varje alternativ en 
kod, vi kodade även kombinationer av svarsalternativ. I fråga fyra kodade vi ”arbeta” med 
1 och ”resa” med 4, kombinationen av dessa blev kod 8. När det gäller 
rangordningsfrågorna lät vi varje svarsalternativ vara en enskild variabel. Varje variabel 
kunde rangordnas med antingen siffran 1, 2 eller 3 samt lämnas blank. Ett icke-svar på 
någon variabel räknades därmed inte som bortfall. Vi finner detta nödvändigt för att återge 
en sanningsenlig bild. Vi bearbetade datamaterialet manuellt vilket var tidskrävande men 
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skapade en bra känsla för materialet. Detta underlättar vid analysen då vi är väl bekanta 
med inläst data. 
 
För att lyckas med databearbetningen tog vi hjälp av personer från Statistiska institutionen 
vid Umeå universitet som bidrog med många goda tips och råd gällande kodningen, 
utformandet av tabeller och grafisk framställning av resultat. Vår handledare bidrog likaså 
med kunskap kring ämnet.   
 
Under inmatningen märkte vi stundtals att vissa värden inte stämde. Då vi varit noggranna 
med att märka varje enkät med ett identitetsnummer var det enkelt att korrigera felet genom 
att gå tillbaka. Efter att vi matat in all data kunde vi sedan med hjälp av SPSS konstruera 
frekvenstabeller, korstabeller samt stapeldiagram och därmed visa våra resultat på ett 
mycket överskådligt sätt. Korstabellerna återfinns i bilaga 5.  
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5 VERKLIGHETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att skildra den verklighet som vi undersökt i vår studie. För att 
kunna genomföra en meningsfull analys är det i empirikapitlet viktigt att framställa 
verkligheten på ett sanningsenligt sätt och inte beskriva verkligheten så som vi vill att den 
skall vara (Björklund & Paulsson, 2003, s.46). Vi har i största möjliga mån undvikit 
personliga åsikter i detta kapitel, då läsaren själv skall ges möjlighet att bilda sig en 
uppfattning utifrån det fakta som delges, i syfte att kunna granska och analysera innehållet.  
 
Datamaterialet till denna studie har insamlats under genomförandet av en 
enkätundersökning på sju gymnasieskolor i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik där sistaårs 
gymnasieelever ombetts fylla i enkäten. Av 792 stycken utskickade enkäter besvarades 374 
enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 50 %. Följaktligen är det svaren från dessa enkäter 
som ligger till grund för resultaten i vår enkätstudie, vilka kommer återges i den följd 
frågorna var ställda i enkäten.  
 

5. Verkligheten 
5.1 Enkätresultat 
5.2 Profilering och marknadsföring 
av Umeå universitet   

 

 

4. Praktisk metod 

3. Teori 

1. Inledning 

2. Teoretisk metod 

5. Verkligheten 

6. Analys 

7. Diskussion 

8. Slutsats 

9. Sanningskriterier 

10. Avslutning 
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5.1 Enkätresultat 
Fråga 1 & 2 – Kön respektive gymnasieort 
 

Av de 374 stycken gymnasielever som 
besvarade enkäten var 55 % kvinnor och 45 % 
män. 
 
Fördelningen mellan städerna visas i 
stapeldiagrammet där respektive stad har en 
representation på mellan 10 % till 54 %. Flest 
respondenter återfinns i Skellefteå och minst i 
Umeå. Vi är förvånade över att antalet 
respondenter i Umeå blev så få eftersom vi 
förväntat oss att skolorna i Umeå är vana att 
samarbeta med Umeå universitet. 
 

Fråga 3 - Gymnasieprogram  
 

 
Fördelningen mellan de fyra olika programmen 
som ingått i studien visas även den i ett 
stapeldiagram. Från HP svarade 40 stycken, NV 
65 stycken, SP 161 stycken och TE 108. En 
överrepresentation av respondenter från SP 
återfinns således, men vi är trots detta nöjda med 
fördelningen som vi anser tillräckligt jämn.   
 
 
 

Fråga 4 – Vad planerar du att göra till hösten 2008?  
 
 
Respondenten gavs i denna 
fråga sju svarsalternativ. Då 
valfritt antal alternativ fick 
anges visar procenttalen hur 
många av fallen svaren 
återfanns. Arbeta, resa och 
studera är vad 
gymnasieeleverna planerar att 
göra i störst utsträckning 
hösten 2008. Övriga planer 
som framkom var aupair.  
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Fråga 5 – Tänker du börja studera på universitet eller högskola i framtiden? 
 
De respondenter som i 
fråga 4 kryssat i att de 
planerar att studera till 
hösten 2008 uppmanades 
att gå vidare till fråga 6. 
De som inte planerar att 
studera till hösten 2008 är 
76 % av respondenterna. 
Respondenten kunde här 
välja mellan fem 
alternativ från ”ja, inom 
ett år” till ”vet ej”. 
Fördelningen mellan 
inom vilken tidshorisont 
respondenten har för 
avsikt att börja studera 
visas i stapeldiagrammet.  

 
Fråga 6 – Vilket universitet eller högskola har du sökt eller kommer du mest troligt 
att söka som förstahandsval? 

  
Respondenten har här getts tolv 
alternativ av lärosäten och ombads 
att välja ett. Umeå universitet var 
det klart populäraste valet som 
valdes på omkring 30 % av 
enkäterna. Nästan lika stor andel av 
respondenterna var osäkra på vad 
de kommer att välja som 
förstahandsval. Då respondenterna 
kunde fylla i egna alternativ angavs 
Linköpings universitet och Lunds 
universitet som förstahandsval. Ett 
annat alternativ som återkom var 
KY-utbildning i Västerbotten. 
 

 
En viss andel svarade felaktigt på denna fråga genom att ha kryssat i fler än ett alternativ.  
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Fråga 7 – Av vilken anledning valde du ovanstående universitet/högskola som 
förstahandsval? 

 
 
Denna fråga är kopplad till föregående 
fråga och respondenten ombads att 
rangordna åtta alternativ. Respondenten 
rangordnade svarsalternativen från 1 till 
3 där 1 överensstämmer bäst etc. De tre 
toppalternativen visas i 
stapeldiagrammet där 
program/kursutbudet erhöll flest 1:or, 
lämpligt avstånd mellan hemort och 
utbildningsort flest 2:or och hög kvalité 
på utbildningen flest 3:or. 
Ett bra studentliv rangordnades också 
högt då denna faktor fick många 1:or, 
2:or och 3:or. 

 
60 % svarade inte på frågan eller svarade fel, det rörde sig då oftast om att de kryssat tre 
alternativ istället för att rangordna dessa.  
 
Fråga 8 – Vilka begrepp överensstämmer bäst med din bild av Umeå universitet? 

 
Respondenten har här fått välja mellan nio olika 
alternativ och rangordnat dessa från 1 till 3. 1 
betyder återigen att begreppet överensstämmer bäst 
etc. Stort utbud av program och kurser erhöll både 
flest 1:or och 2:or. Hög kvalité på utbildningen 
beskriver också Umeå universitet väl och fick flest 
3:or. 
 
 
 
 

Fråga 9 – Vilken är din uppfattning av Umeå universitet? 
 
Respondenten uppmanades att svara på en 
sexgradig skala från ”ingen åsikt” till ”mycket 
positiv”. Den generella uppfattningen av Umeå 
universitet tycks vara ganska positiv då mer än 
40 % uppgav detta som svar. De negativa 
rösterna uteblev i princip i denna fråga och 13 
% var varken positiva eller negativa. Med 
förvåning konstaterar vi att hela 25 % inte har 



   45 
 

Mycket 
viktig

Ganska 
viktig

MåttligtSvagtInte alls

P
ro

ce
nt

40

30

20

10

0

 

A
nt

al

120

100

80

60

40

20

0

P
rocent

30

25

20

15

10

5

Nej, inga svagheter

Annat

Tråkiga utbildningar

Ryktet ej gott

Mindre famstående 

Låg kvalité

Geografiska läget

Dåliga förbindelser

Boendesituationen 

Begrän. studentliv

 

någon åsikt om Umeå universitet. Hur lyckad kan då Umeå universitets marknadsföring 
anses vara? Vi återkommer till denna fråga senare i analysavsnitt 6.3 (vad är 
marknadskommunikation?). 
 
 Fråga 10 – Anser du att Umeå universitet har några svagheter? 

 
I denna fråga gavs tio alternativ att 
välja mellan. Då valfritt antal 
alternativ kunde anges visar 
procenttalen återigen på hur många 
av fallen svaren återfanns. 
Boendesituationen upplevs hos 
respondenterna som den klart 
största svagheten med Umeå 
universitet. Kommentarer som 
”dyrt” hade i vissa fall lagts till 
efter detta alternativ. Närmare 30 
% anser samtidigt att Umeå 
universitet inte har några svagheter, 
vilket bör ses som något väldigt 
positivt för universitetet. 

 
Fråga 11 – Hur viktig anser du att intagningspoängen är för det program/kurs du 
söker för att bedöma utbildningens kvalité?  

 
Respondenten uppmanades att svara på en 
femgradig skala, från ”inte alls” till ”mycket 
viktig”. Något överraskande valdes 
alternativet måttligt i hela 40 % av fallen och 
närmare 30 % av respondenterna anser 
intagningspoängen som ganska viktig.  
 
 
 
 
 

Fråga 12 – Har du någon gång under året 2008 sett reklam eller fått annan 
information om Umeå universitet? 
På denna fråga svarade en klar majoritet av respondenterna ja, närmare bestämt 83 %. 
Ytterligare 7 % uppgav att de var osäkra och 10 % angav att de inte sett reklam eller fått 
information om Umeå universitet. Vi finner det intressant att dra en parallell mellan de 83 
% som svarat ja och de 25 % som i fråga 9 angav att de inte hade någon uppfattning av 
Umeå universitet. Detta kan vi delvis tolka som att Umeå universitet lyckas med att nå 
potentiella studenter men inte med att förmedla sitt budskap. Vi återkommer till detta i 
analysavsnittet 6.3 (vad är marknadskommunikation?). 
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 Bilddagboken

De som svarade nej på fråga 12 ombads att inte besvara fråga 13, 14, 15 och 16 utan kunde 
gå vidare till fråga 17.  
 
Fråga 13 – Ange hur intresseväckande du finner informationen angående Umeå 
universitet från följande källor 
I denna fråga har respondenterna ombetts besvara hur intresseväckande informationen 
angående Umeå universitet är med avseende på nio olika informationskällor. För att på ett 
tydligt sätt redovisa materialet lät vi varje informationskälla vara en enskild variabel, och 
respondenterna ombads besvara hur intresseväckande informationen var på en femgradig 
skala från ”inte alls” till ”mycket”. 
 
Bortfallet på denna fråga är ytterst begränsad, men kan bero på att respondenterna inte 
mottagit information från någon av de nio faktorer vi angett. I sådana fall har bortfallet en 
naturlig förklaring och beror ej på att frågan varit svår att förstå. Läsaren bör vara 
uppmärksam på att procentskalan skiljer sig mellan graferna nedan.  
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Apberget

 
Apberget 
Trots att webbforumet Apberget når en mycket stor andel av gymnasieeleverna i Umeå, 
Skellefteå och Örnsköldsvik, kan vi med stöd av empirisk data konstatera att den 
information som finns där inte alls anses intresseväckande av 45 %. Eftersom Apberget 
kräver relativt stora resurser i form av chattande studenter, lärare, forskare och 
studievägledare frågar vi oss om Apberget kan anses vara en kostnadseffektiv 
kommunikationskanal. 
 
Bilddagboken 
Bilddagboken är ett annat webbforum som Umeå universitet använder sig av för att bland 
annat informera och chatta med studenter. Även när det gäller detta webbforum anser 
omkring 65 % av respondenterna att informationen på Bilddagboken inte alls är 
intresseväckande. Därmed frågar vi oss även här om Umeå universitet bör anse denna 
kommunikationskanal som kostnadseffektiv. 
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Dagstidningar 
Hur intresseväckande informationen är i dagstidningar har en relativt jämn fördelning på 
omkring 30 % mellan inte alls, svagt och måttligt. Denna fördelning tror vi bero på att 
dagens gymnasieelever i den omfattning de läser dagstidningar, läser dem i hög 
utsträckning på Internet. 
 
Familj/vänner 
Som vi kan utläsa från grafen anser en övervägande andel av respondenterna att 
information som erhålls från familj/vänner är måttligt till ganska intresseväckande. Vi 
finner resultatet intressant med tanke på att familj/vänner inte visat sig påverka valet av 
universitet/högskola i alltför stor utsträckning. Vi återkommer till detta i analysavsnitt 6.4 
(word-of-mouth och dess betydelse).  
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Hemskickat material 
Intressant ur marknadsföringssynpunkt är att informationen i hemskickat material anses 
måttligt, ganska, och mycket intressant av över 70 % av respondenterna. Vår studie ger 
empiriskt stöd åt att Umeå universitet inte bör underskatta vikten av hemskickat material, 
eftersom potentiella studenter i hög grad finner information från denna källa 
intresseväckande. 
 
Besök på universitetet 
Omkring 35 % av respondenterna anser att besök vid Umeå universitet inte alls bidrar med 
intresseväckande information. En anledning till detta tror vi kan vara att de gymnasieelever 
som inte planerar att studera vid Umeå universitet, eller planerar att vänta några år med att 
börja studera, inte upplever informationen som intresseväckande eftersom de inte är 
intresserade av Umeå universitet i detta skede. Omkring 25 % av respondenterna uppger att 
de tycker samma information är ganska intresseväckande. Detta tror vi kan förklaras med 
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Utbildningsmässor

att dessa elever troligtvis är intresserade av att studera vid Umeå universitet i framtiden. Vi 
finner det intressant att dra en parallell mellan denna fråga och fråga 24, i vilken en stor 
andel respondenter uppgett att de önskar få besök eller besöka Umeå universitet. Vi 
kommer senare i analyskapitlet diskutera vad det kan bero på att 35 % inte alls tycker besök 
vid Umeå universitet är intresseväckande samtidigt som många svarar att de önskar besök.  
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Umeå universitets hemsida 
Som vi ser av stapeldiagrammet har flest respondenter svarat att informationen inte alls är 
intressant eller måttligt  intressant. Efter att ha läst tilläggskommentarer som att hemsidan 
är ”ologisk” och svår att hitta på utgår vi ifrån att Umeå universitets hemsida skulle anses 
mer intresseväckande om den bearbetades och anpassades efter gymnasieelevernas behov. 
 
Utbildningsmässor 
Något förvånade konstaterar vi att hela 30 % av respondenterna anser att informationen vid 
utbildningsmässor inte alls är intresseväckande. Knappt 20 % av respondenterna anser att 
informationen vid dessa tillfällen är svagt intresseväckande och 26 % anser informationen 
vara måttligt intresseväckande. Vi kan delvis tolka detta som att Umeå universitet inte 
lyckas med sin metakommunikation under utbildningsmässor, något vi kommer att 
diskutera i analyskapitlet 6.2 (vad är marknadskommunikation?). 
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Övrigt Internet 
Den information som finns på Internet och inte på Apberget, Bilddagboken eller Umeå 
universitets hemsida anses inte alls eller svagt intressant av cirka 50 % och måttligt, 
ganska, eller mycket intressant av cirka 50 %. Vi kan därmed konstatera att övriga 
internetkällor lyckas bättre med att förmedla ett intresseväckande budskap än Apberget, 
Bilddagboken och universitetets hemsida. Längre fram i analyskapitlet kommer vi att 
diskutera vad vi tror detta beror på.  
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Fråga 14 – Hur uppfattar du sammantaget informationen du fått från Umeå 
universitet?  

 
 
 
Respondenterna gavs här sju 
alternativ. Tre av svarsalternativen 
var negativt laddade påståenden och 
tre positivt laddade. De positivt 
laddade påståendena är pålitlig, 
likartat budskap och tydligt. Till de 
negativt laddade påståendena hör ej 
relevant, ostrukturerad och 
svårtillgänglig. Respondenterna gavs 
även möjligheten att markera flera 
antal svarsalternativ. Det positiva 
påståendet pålitlig fick flest antal 
svar. Informationen från Umeå 

universitet anses även i stor utsträckning ha ett likartat budskap samt vara tydlig. Glädjande 
ur marknadsföringssynpunkt är att de negativt laddade påståendena valts i klart lägre 
utsträckning än de positivt laddade. Andra åsikter som framkom var att det är ”för mycket 
information” samt att informationen är ”jobbig”.  
 
Fråga 15 – Vilken är den viktigaste egenskapen som informationen från 
universitet/högskolor bör ha? 
 

  
Åtta svarsalternativ fanns att välja mellan där 
respondenterna ombads välja ett alternativ. 
Informativ var den klart viktigaste 
egenskapen, vilken uppgavs på omkring 36 % 
av enkäterna. Övriga svarsalternativ har en 
relativt jämn fördelning på omkring 12 % där 
alternativet rolig har en något högre 
procentsats och alternativet visuellt tilltalande 
återfanns på 7 % av svaren. 
 
Närmare en femtedel av respondenterna 
svarade felaktigt på denna fråga genom att 
kryssa för flera än ett alternativ.  
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Bostadssituation

Fråga 16 – Anser du informationen från Umeå universitet uppfyller den egenskap du 
tycker är viktigast?  

 
Denna fråga är en följdfråga på fråga 15 där 
respondenten ombads ange sitt svar på en femgradig 
skala från ”inte alls” till ”mycket väl”.  Vi kan 
konstatera att 40 % tycker att Umeå universitet 
uppfyller denna egenskap måttligt och att närmre 40 % 
anser att universitetet uppfyller egenskapen ganska väl. 
 
 
 

Fråga 17 – Ange hur viktigt det är för dig att få information från 
universitetet/högskolan om följande faktorer 
I den här frågan har respondenterna ombetts besvara hur viktigt de anser att det är att få 
information från universitet/högskolor angående elva faktorer. För att på ett tydligt sätt 
redovisa materialet gjorde vi som med fråga 13, det vill säga lät varje typ av information 
vara en enskild variabel. Respondenterna ombads besvara hur viktigt det är att få 
information om de elva faktorerna på en sexgradig skala från ”mycket viktigt” till ”ingen 
åsikt”. 
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Antal studenter 
Vi kan konstatera att de flesta respondenter anser att information om antalet studenter är 
ganska viktigt eller varken viktigt eller oviktig. Endast få respondenter anser att denna typ 
av information är oviktig och vi menar därför att denna typ av information bör vara med, 
om än inte dominera marknadsföringen. 
 
Bostadssituationen 
Bostadssituationen anses av nästan samtliga respondenter som en mycket viktig eller ganska 
viktig faktor att få information om. Detta tror vi kan förklaras med att en individs 
bostadssituation i mycket hög grad påverkar individens känsla av trygghet, och därmed 
också individens val av utbildningsort.  
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Framtida jobbmöjligheter 
Över 70 % av respondenterna anser att det är mycket viktigt att få information om framtida 
jobbmöjligheter. Ytterligare 20 % anser det vara ganska viktigt och endast en mycket liten 
andel av respondenterna anser denna typ av information var ganska oviktig eller mycket 
oviktig. Detta tror vi kan förklaras med att respondenterna inför valet av ett program/kurs 
utvärderar ”nyttan” med att studera, för att på så sätt bilda sig en uppfattning om vilka 
framtida jobbmöjligheter som kan bli aktuella efter avlagd examen. 
 
Kultur/föreningsliv 
En klar majoritet av respondenterna anser att det är ganska viktigt att få information om 
kultur/föreningsliv. Vidare anser 13 % det som mycket viktigt och 28 % att denna typ av 
information varken är viktig eller oviktig. Med stöd av empirin konstaterar vi därmed att 
Umeå universitet bör marknadsföra universitetets kultur och föreningsliv för att attrahera 
potentiella studenter. 
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Motion/idrott 
Omkring 75 % av respondenterna anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att 
universitetet/högskolan informerar om vilka motion/idrottsmöjligheter som erbjuds. 
Därmed kan vi konstatera att våra respondenter i mycket hög utsträckning är 
motions/idrottsintresserade vilket gör att Umeå universitet bör marknadsföra exempelvis 
närheten till IKSU sportcenter.      
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Utbildningskvalité

Program/kursutbud 
Information om olika utbildningar är givetvis mycket relevant för att individer skall veta 
vilket program/kurs de skall ansöka till. Stapeldiagrammet på föregående sida talar för sig 
själv om vikten av denna information.  
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Studentliv 
Att få information om studentlivet anser omkring 85 % av respondenterna som mycket 
viktigt eller ganska viktigt. Troligtvis beror detta på att många individer önskar att 
studietiden skall innehålla annat än enbart studier och därför är intresserade av information 
som rör studentlivet utanför studierna. 
 
Universitetets/högskolans anseende 
Närmare 60 % av respondenterna anser det vara viktigt att få kännedom om lärosätets 
anseende. Med stöd av teorin menar vi att det kan bero på att studenter emellan konkurrerar 
om att studera vid de universitet/högskolor som anses bäst.  
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Universitetets/högskolans samarbete med näringslivet 
Klart störst andel av respondenterna anser att det är ganska viktigt att erhålla information 
om universitetets samarbete med näringslivet. 16 % anser det vara mycket viktigt. Vi menar 
att detta möjligtvis kan sammankopplas med vikten av att få information om framtida 
jobbmöjligheter. Om universitetet/högskolan har goda kontakter med näringslivet kan det 
eventuellt öka chans till jobb efter erlagd examen. 
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Utbildningskvalité 
I fråga 8 rangordnades hög kvalité på utbildning i störst utsträckning som tredje alternativ. 
Utbildningskvalité är till synes en mycket viktig faktor, då närmare 65 % av respondenterna 
önskar erhålla information om detta. En i princip obefintlig andel av respondenterna anser 
det vara oviktigt med information angående utbildningskvalitén.   
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Utlandsstudier och praktikmöjligheter 
Med tanke på dagens internationalisering och att fler svenskar söker sig till arbete 
utomlands; finner vi det inte förvånande att omkring 70 % av respondenterna anser det 
viktigt att få information om utlandsstudier och praktikmöjligheter.  
 
Fråga 18 – Hur tror du att dagens gymnasieelever bäst nås när det handlar om att få 
information från universitet/högskola? 
 

 
Respondenterna har här fått välja 
mellan elva svarsalternativ och 
rangordnat dessa från 1 till 3. 1 
är i denna fråga bästa 
alternativet etc. Flera av 
alternativen har fått många 1:or, 
2:or och 3:or. Till vänster 
redovisas de alternativ som fått 
flest 1:or, 2:or och 3:or. Som vi 
ser har hemskickat material från 
universitet/högskola fått flest 

1:or och 2:or medan mässor/events fått flest 3:or. Vi kan alltså än en gång konstatera att 
Umeå universitet bör vara medveten om vikten av hemskickat material eftersom potentiella 
studenter utan tvekan använder sig av denna informationskälla när de beslutar om lärosäte.  
 
Efter fråga 18 ombads de som inte sökt till universitet/högskola inför hösten 2008 att gå 
vidare till fråga 23, vilket var 2/3 av respondenterna. 
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Fråga 19 – Vad skulle du vilja ha fått mer information om innan du valde att söka till 
universitet/högskola? 
Här har respondenterna fått välja bland tolv alternativ och markerat valfritt antal. 
Respondenternas svar skiljde sig mycket åt eftersom kombinationer av olika 
svarsalternativen varierade i hög grad. Respondenterna hade i denna fråga även möjligheten 
att komma med egna förslag. Ett alternativ som framkom flera gånger var att 
gymnasieeleverna vill ha mer information om tidigare intagningspoäng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På fråga 19 förekommer ett visst naturligt då alla respondenter inte vill ha mer information 
om något.  
 
Fråga 20 – Vilka har mest påverkat ditt val av universitet eller högskola?  

 
 
Respondenterna har i 
denna fråga ombetts 
rangordna 1 till 3, där 1 
har påverkat mest etc. 
Respondenterna hade 
nio förslag att välja 
mellan varav ett för 
egna förslag. Ett 
exempel på eget förslag 
som angavs i mycket 
hög utsträckning är 
”jag själv” och ”andra 
vuxna”. 
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Bostadsituation

Som vi ser i stapeldiagrammet på föregående sida har alternativet universitetets/högskolans 
information fått flest antal 1:or och 2:or, och alternativet föräldrar flest 3:or. Vi 
återkommer med en diskussion kring detta i analysavsnitten 6.4 (word-of-mouth och dess 
betydelse) och 6.5 (beslutsteori). 
 
Fråga 21 – Ange hur viktiga följande faktorer var när du valde att söka till 
universitetet/högskolan 
I denna fråga ombads respondenterna besvara hur viktiga tretton av oss angivna faktorer 
var när de sökte till universitet/högskola. För att på ett tydligt sätt redovisa materialet 
gjorde vi som med fråga 13 och 17, det vill säga lät varje typ av faktor vara en enskild 
variabel. Respondenterna ombads svara på en sexgradig skala från ”mycket viktigt” till 
”ingen åsikt”. 
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Antal studenter vid universitetet/högskolan 
Som vi kan se i stapeldiagrammet anser hela 40 % av respondenterna att denna faktor var 
varken viktig eller oviktig. Vi konstaterar vidare att denna faktor dock anses som mer viktig 
än oviktig av respondenterna, och således påverkar deras val av universitet/högskola.  
 
Bostadssituation 
Omkring 70 % av respondenterna anser att bostadssituationen är en mycket viktig eller 
ganska viktig faktor när de väljer lärosäte. Endast en marginell andel av respondenterna 
anser denna faktor som mycket oviktig, vilket vi tror kan förklaras med att ett tryggt boende 
utgör en av människornas grundläggande behov. 
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Framtida jobbmöjligheter 
Denna faktor anses av hela 60 % av respondenterna som mycket viktig. Adderar man 
gruppen respondenter som anser denna faktor vara ganska viktig uppnår vi en procentsats 
på närmre 90 %. Detta är intressant ur marknadsföringssynpunkt och något vi återkommer 
till i analysavsnitt 6.5 (beslutsteori).  
 
Kompisar har också vald denna studieort 
Denna faktor anses av de flesta respondenter som varken viktig eller oviktig. Vidare kan vi 
konstatera att en ungefär lika stor andel an respondenterna anser denna faktor vara ganska 
viktig som ganska oviktig. Nästan en lika stor andel anser denna faktor vara mycket viktig 
som mycket oviktig.  
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Kultur och föreningsliv 
Cirka 40 % av respondenterna anser denna faktor som varken viktig eller oviktig. En 
övervägande andel av respondenterna anser dock att kultur och föreningsliv är mer viktigt 
än oviktigt. Vi kommer i diskussionsavsnitt 7.5 (beslutsteori) att ge exempel på vad Umeå 
universitet kan göra för att marknadsföra dess kultur och föreningsliv ytterligare, i syfte att 
attrahera potentiella studenter.  
 
Möjlighet till motion/idrott 
Över 60 % av respondenterna svarade att de anser möjlighet till motion/idrott som en 
mycket viktig till ganska viktig faktor. Detta är intressant ur marknadsföringssynpunkt 
eftersom om Umeå universitet exempelvis lyckas med att marknadsföra närheten till IKSU 
sportcenter, så kan de locka potentiella studenter. 
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Nära hemort 
En klar majoritet av respondenterna anser denna faktor vara ganska viktig. Ungefär 20 % av 
respondenterna anser denna faktor vara mycket viktig och lika många anser den vara varken 
viktig eller oviktig. Varför våra respondenter anser denna faktor som viktig är något vi 
återkommer till i analysavsnitt 6.1 (vara, tjänst och upplevelse).  
 
Program/kursutbud 
Inte helt förvånande anser de flesta respondenter denna faktor som mycket viktig vid val av 
lärosäte. Om vi adderar andelen respondenter som anser att utbudet av program/kurser är 
mycket viktigt med dem som anser denna faktor vara ganska viktig, uppnår vi en procentuell 
andel på 90 %. 
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Studentliv 
En något större andel respondenter anser denna faktor vara ganska viktig än mycket viktig. 
Sammanlagt utgör dessa respondenter ungefär 70 % av antalet svarande. Vi konstaterar 
således att ett rikt studentliv kan ha positiva effekter på studentrekryteringen.  
 
Universitetets/högskolans anseende 
Denna faktor anses av närmre 45 % av respondenterna som en ganska viktig faktor. 
Ungefär 30 % anser den vara varken viktig eller oviktig och 17 % anser den vara mycket 
viktig. 
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Universitetets/högskolans samarbete med näringslivet 
Ur stapeldiagrammet kan vi tydligt utläsa att denna faktor spelar roll för de flesta 
respondenter. En lika stor andel av respondenterna på omkring 30 %, anser att denna faktor 
är ganska viktig eller varken viktig eller oviktig vid val av universitet/högskola. Samtidigt 
anser klart fler respondenter att denna faktor är mycket viktig än ganska oviktig eller oviktig. 
 
Utbildningskvalité 
Med hjälp av stapeldiagrammet ser vi att 55 % av respondenterna anser denna faktor som 
mycket viktig. Närmre 30 % anser utbildningskvalitén som ganska viktig vid och endast 
några få procent anser denna faktor som oviktig i någon bemärkelse. 
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Utlandsstudier och praktikmöjligheter 
Flest antal respondenter kategoriserar denna faktor som viktig av något slag. 20 % anser 
den vara mycket viktig, 30 % att den är ganska viktig och drygt 30 % att den varken är 
viktig eller oviktig. 
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Fråga 22 – Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? 
Vi vill klargöra att de respondenter som svarat nej ändå räknas till dem som sökt till 
universitet/högskola även om de i fråga fyra uppgett att den inte planerar att studera till 
hösten 2008. Detta eftersom respondenten kan söka utan att planera att studera för att 
exempelvis se om dennes betyg räcker till. Av 125 respondenter svarade 56 % att de sökt 
till Umeå universitet, 44 % har således sökt till andra lärosäten.  
 
Fråga 23 – Vilket betygssnitt förväntar du dig i avgångsbetyg? 
 

 
Vi kan konstatera att de flesta av 
respondenterna förväntar sig ett 
betygssnitt mellan 15 och 16, vilket 
ungefär motsvarar betyget ”väl 
godkänd”.  Relativt stor andel av 
respondenterna förväntar sig även ett 
något högre betyg, vilket indikerar att de 
gymnasieelever som besvarat vår enkät 
ser seriöst på sina gymnasiestudier. 
 
Bortfall i denna fråga anser vi till största 
del bero av tre orsaker. Första orsaken är 
att respondenterna helt enkelt missat 

sista sidan av enkäten. Andra orsaken är att de inte förstått betygsintervallen och därmed 
inte kunnat kryssa rätt svarsalternativ. Tredje alternativet är att denna fråga kan vara 
känslig, vilket gjort att de kryssat i flera eller samtliga alternativ. Vidare anser vi även att 
det är möjligt att respondenterna under- respektive överskattar sina avgångsbetyg. 
 
Fråga 24 – Vilka förslag har du på hur Umeå universitet kan marknadsföra sig mot 
gymnasieelever? 
Vi avslutade vår enkät med en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att komma 
med egna förslag. Vi har valt att inte bearbeta denna fråga i SPSS, utan delger här de 
förslag som i absolut högsta grad framkom. Av de respondenter som valt att besvara denna 
fråga uppgav majoriteten att de önskar få besök av Umeå universitet till skolan, eller att de 
själva skall bli inbjudna att få besöka universitetet för att ”känna in atmosfären”. Vid besök 
vill gymnasieeleverna ha information om innehållet i olika program och kurser. Andra 
ansåg att Umeå universitet bör informera om hur jobbmöjligheterna efter studierna ser ut 
samt förtydliga informationen och utformningen på universitetets hemsida som de ansåg 
”ologisk”.  
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5.2 Profilering och marknadsföring av Umeå universitet  
Umeå universitet har mellan åren 2006 och 2008 bedrivit projektet ”Profilering och 
marknadsföring” av universitetets grundutbildning i syfte att sätta Umeå universitet och 
Umeå på kartan. Satsningen bedrivs i projektform och med Umeå kommun som 
delfinansiär. Projektet ”Profilering och marknadsföring” består av två delprojekt, en 
nationell satsning och en internationell satsning. Vi kommer i denna uppsats endast 
redogöra för vilka kommunikationskanaler som används och vad Umeå universitet vill 
förmedla nationellt.  
 
Målet med samtliga Umeå universitets kampanjer var att öka uppmärksamheten kring 
universitetet och Umeå som stad hos utvalda målgrupper, till exempel ungdomar och 
näringslivet. Genom att öka uppmärksamheten önskar Umeå universitet öka intresset för de 
program och kurser som universitetet erbjuder. För att kunna utvärdera effekter av 
kampanjen använder sig Umeå universitet av mätbara kommunikationsmål. Exempel på 
kommunikationsmål är ökat antal ansökningar till program och kurser samt ökat antal 
besökare på Umeå universitets hemsida.  
 
I syfte att rekrytera studenter kan Umeå universitets aktiviteter delas upp i tre olika 
delprocesser: 
 

1. Väcka intresse 
2. Möta intresse 
3. Behålla intresse 

 
Till kategorin intresseväckande aktiviteter hör möten i form av till exempel gymnasiebesök, 
representation vid mässor, trycksaker, webb och annonsering. Syftet med dessa aktiviteter 
är skapa ett intresse för Umeå universitet hos den potentielle studenten. Vidare samordnas 
dessa aktiviteter till större del av Informationsenheten vid Umeå universitet och de 
medverkande är Studentcentrum, fakultetskanslierna, institutionerna samt 
studentambassadörer.  
 
Att möta intresset från presumtiva studenter kan ske genom e-post, telefon, chat eller 
personlig vägledning. Det är alltid svårt att veta hur potentiella studenter tar kontakt, varför 
det är viktigt att i princip alla anställda vid Umeå universitet på bästa möjliga sätt bemöter 
och besvarar dessa studenter. Vidare genomförs händelser som ”Student för en dag” på 
initiativ av studenten. I de olika aktiviteterna som tillhandahålls för att möte intresset 
existerar ingen direkt samordning från Informationsenheten utan institutionerna, 
fakultetskanslierna och studenter ansvarar i hög grad själva för att intresset bemöts på ett 
gynnsamt sätt.  
 
Även fast en individ har blivit antagen till en utbildning garanterar inte det att den 
presumtiva studenten kommer att tacka ja. Det är därför viktigt att fortsatt intresseväckning 
sker för att säkerställa att denna student kommer att registrera sig vid Umeå universitet. En 
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sådan aktivitet är sommarringningarna som uteslutande görs på fakultet- eller 
institutionsnivå, med hjälp av studenter som ringer till personer som antagits vid Umeå 
universitet. Utskick med mer detaljerad information om utbildningen, terminsstart, 
kurslitteratur görs också av institutionerna.  
 
Trots många aktiviteter är uppföljningen av dessa begränsade. Det saknas en ordentlig 
uppföljning av studentrekryteringen som helhet vilket gör det svårt att fastställa vad som 
har effekt på sökande. Vidare satsat det oerhörd resurs på aktiviteter i delprocessen väcka 
intresse, där 70 % av de identifierade aktiviteterna återfinns.  
 
Mångfald är den viktigaste underliggande budskapet i samtliga av Umeå universitets 
kampanjer. Umeå universitet vill förmedla att de erbjuder en mångfald av människor, 
möjligheter och val. För att illustrera denna mångfald använder sig Umeå universitet av en 
mångfald av studenter och alumner som med egna ord berättar om sin tid som student vid 
Umeå universitet. Denna variation använder sig Umeå universitet även av för att anpassa 
kommunikationen efter situation, genom att till exempel låta en stockholmare berätta för 
stockholmare eller en civilekonom för blivande civilekonomer om studielivet vid 
universitet.  
 
Umeå universitet strävar efter att förmedla ett enhetligt budskap till potentiella studenter 
och poängterar vikten av att alla anställda vid universitet har ett ansvar att möta intresset 
från dessa individer. Det är därför viktigt att klargöra hur detta skall ske genom att utforma 
en gemensam, vedertagen idé.  
 
Tillsammans med Umeå universitets upphandlande konsult Promedia, har Umeå universitet 
bland annat använt sig av följande kommunikationskanaler för att förmedla sina budskap: 
 
 
 
Anledningen till att Umeå universitet gjort dessa medieval är att marknadsföringsansvariga 
vid universitetet anser dem kostnadseffektiva och att de skapar genomslagskraft för 
budskapen. Resultatet av vår enkätstudie blir således mycket intressant för att jämföra den 
bild Umeå universitet vill förmedla med den bild gymnasieelever har av Umeå universitet.  
 

Internetannonsering   Annonser i tryckt media  
 
Klickbara webbannonser   Radio 
 
Medverkan i webbforum (Bilddagboken) PR-satsningen (Jens Assurs fotoprojekt) 
 
Medverkan i diskussionsforum (Apberget) Utomhusannonsering 
 
Umeå universitets hemsida  Utbildningsmässor 
 
Utbildningstest    Bilaga Läs vidare! (åldersgrupp +25 år) 
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6 ANALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet analyserar vi vår empiriska studie utifrån vald teoretisk referensram. 
Analysen följer samma upplägg som den teoretiska referensramen för att skapa struktur och 
därmed underlätta för läsaren att följa med. Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att 
kartlägga vilka faktorer som inverkar på gymnasieelevers val att söka till Umeå universitet, 
avser vi med analysen att diskutera kring vilka dessa faktorer är. Vårt delsyfte är att jämföra 
hur väl den bild Umeå universitet vill förmedla överensstämmer med den bild 
gymnasieelever har av universitetet. Vårt andra delsyfte är att ge förslag på 
kommunikationskanaler som är effektiva när det gäller att nå gymnasieelever. 
 

6.1 Vara, tjänst och upplevelse 
För att undersöka av vilken anledning gymnasieelever väljer ett visst universitet/högskola, 
och på så sätt kunna utläsa om utbildning ses som en vara, tjänst eller upplevelse, valde vi 
att formulera fråga 7: av vilken anledning valde du ovanstående universitet/högskola 
som förstahandsval? Av de åtta svarsalternativen respondenterna kunde rangordna anser 
vi att tre av alternativen anger om respondenten främst är ute efter resan (upplevelse) under 
studietiden. Med resa menar vi det studentliv som förekommer utanför studierna och 
studietidens syfte är inte enbart att erhålla examen. De tre alternativen vi menar påverkar 
resan är: bra studentliv, kompisar studerar där och lämpligt avstånd mellan utbildningsort 
och hemort. I vår enkätstudie rangordnades program/kursutbud som nummer 1 flest antal 
gånger. Lämpligt avstånd mellan hemort och utbildningsort fick flest 2:or och hög kvalité 

6. Analys 
6.1 Vara, tjänst och upplevelse 
6.2 Kommunikation och information 
6.3 Vad är marknadskommunikation? 
6.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
6.5 Beslutsteori 
6.6 Studentrekrytering 

 

 

4. Praktisk metod 

3. Teori 

1. Inledning 

2. Teoretisk metod 

5. Verkligheten 

6. Analys 

7. Diskussion 

8. Slutsats 

9. Sanningskriterier 

10. Avslutning 
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på utbildningen fick flest 3:or. Utifrån den teori vi tagit del av gällande tjänster och 
upplevelser (Pine & Gilmore, 1999, s.11-12; Zeithaml et al., 2006, s.22) har vi i kapitlet 3.1 
(vara, tjänst och upplevelse) formulerat följande hypotes:  
 

Gymnasieelever i Umeå, Örnsköldsvik och Skellefteå påverkas att välja Umeå universitet 
för att de lockas av studentlivet (resan) och inte endast utbildningen (målet). Om det 

förhåller sig som vi påstår innebär detta att utbildningen inte enbart bör ses som en tjänst 
utan även som en upplevelse, vilket ställer andra krav på marknadsföringen. 

 
Med hänsyn till enkätresultaten konstaterar vi att gymnasieelever som ingår i vår studie, 
främst väljer ett universitet/högskola beroende på det program/kursutbud som erbjuds samt 
vilken kvalité utbildningen håller. Anledningen till att lämpligt avstånd mellan hemort och 
utbildningsort fick flest 2:or anser vi bero på att gymnasieelever i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik har relativt nära till Umeå universitet. Om samma fråga ställts till sistaårs 
gymnasieelever i städer som har långt till närmsta universitet/högskola skulle med stor 
sannolikhet detta svarsalternativ ha fått mindre betydelse. Vi påstår även att detta alternativ 
i större utsträckning har betydelse i Norrland, där avstånden mellan städer är stora. I södra 
Sverige är universitet/högskolor mer tätt placerade och ett lämpligt avstånd mellan hemort 
och utbildningsort blir en mindre framstående faktor eftersom avstånden i södra Sverige är 
relativt korta.  
 
Den hypotes vi formulerat visar sig inte stämma vid första anblick. De faktorer som 
påverkar valet av universitet/högskola i störst utsträckning är vilken kvalité utbildningen 
håller samt det program/kursutbud som erbjuds. Dessa faktorer anser vi är starkt 
förknippade med målet (tjänst) med utbildningen, studenten vill således erhålla en god 
utbildning som leder till examen och jobb. Ett bra studentliv rangordnades också högt då 
denna faktor fick många 1:or, 2:or och 3:or. Vi vill därmed inte helt förkasta vår hypotes 
utan menar att faktorer som ett bra studentliv också inverkar på valet av 
universitet/högskola, då den potentiella studenten strävar efter både god utbildning och 
rolig studietid. Vi menar därför att studenten söker efter ett ”helhetskoncept”. Med stöd av 
tidigare forskning konstaterar vi att potentiella studenter ser deras studietid som en social 
aktivitet och tillhandahållande av kunskap (Veloutsou et al, 2004). Utifrån vad vi funnit i 
empirin konkluderar vi att Umeå universitet bör vara medvetna om hur potentiella studenter 
ser på utbildning för att använda sig av lämpliga kommunikationskanaler och utforma 
marknadsföringen så att den attraherar detta segment.  
 
Även fråga 21: ange hur viktiga följande faktorer var när du valde att söka till 
universitetet/högskolan menar vi beskriver hur gymnasieelever ser på utbildning. 
Respondenterna svarar även här att utbildningens kvalité, program/kursutbud och nära 
hemort är viktiga faktorer vid val av universitet/högskola. Andra faktorer som 
bostadssituationen på studieorten anser ungefär 70 % av respondenterna som viktig.  
Studentlivet anser drygt 70 % är viktig och hela 85 % tycker att jobbmöjligheter efter 
examen är en viktig faktor. Återigen konstaterar vi att utbildning huvudsakligen är en 
tjänst, då potentiella studenter väljer universitet/högskola utifrån vad de tror utbildningen 
kommer att generera i framtiden. Tjänster karaktäriseras i stor utsträckning av att de 
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erbjuder kundnytta av något slag samt uppfyller ett behov eller önskan (Kotler, 2005, s.539-
540). Det innebär att studenten strävar efter målet (examen och jobb) genom att välja en 
utbildning av hög kvalité.  

 

6.2 Kommunikation och information 
Som vi beskrev i teoriavsnitt 3.2 (kommunikation och information) bör 
universitet/högskolor vara medvetna om vikten av god information till potentiella studenter, 
eftersom god information kan ändra potentiella studenters attityd mot ett specifikt 
universitet/högskola samt underlätta deras val av lärosäte (Veloutsou et al, 2004). I 
enkätundersökningen berör fråga 14 och 15 hur gymnasieelever uppfattar informationen 
från Umeå universitet samt vilka egenskaper dessa gymnasieelever anser att information 
från universitet/högskolor bör ha. Resultatet från enkätundersökningen visar att över 70 % 
av respondenterna anser att den sammantagna informationen från Umeå universitet är 
positiv då egenskaperna pålitlig, likartat budskap och tydlig har valts i störst utsträckning. 
Vidare anser respondenterna att den viktigaste egenskapen som information från 
universitet/högskolor bör ha är att den skall vara informativ, alternativet valdes i 36 % av 
fallen. Respondenterna anser att egenskaperna som rolig, lättillänglig och pålitlig är 
ungefär lika viktiga, då vartdera alternativet angetts av omkring 12 %. På fråga 16: anser 
du att informationen från Umeå universitet uppfyller den egenskap du tycker är 
viktigast?, anser drygt 40 % att informationen endast i måttlig utsträckning uppfyller 
egenskapen. 37 % anser att Umeå universitets information uppfyller vald egenskap ganska 
väl och endast 4 % mycket väl.  Vi finner det intressant att respondenterna i större 
utsträckning anser att informationen inte alls uppfyller den viktigaste egenskapen än mycket 
väl. I bilaga 5 kan läsaren se hur fråga 15 och 16 är relaterade till varandra genom en 
korstabell. 
 
Gymnasieeleverna önskar som ovan nämnts informativ information. Informativ är ett brett 
begrepp utan distinkt innebörd. Vi har dock märkt i fråga 24 att respondenterna efterfrågar 
information som tydligt informerar om program/kursutbud samt vad programmen/kurserna 
innehåller. Umeå universitet lyckas uppenbarligen inte informera tillräckligt mycket om 
program/kursutbud och dess innehåll, vilket vi anser kan bero på det mycket stora 
program/kursutbud Umeå universitet erbjuder. Dock kan vi med hjälp av enkäten urskilja 
att gymnasieeleverna har en övervägande positiv bild av informationen från Umeå 
universitet, eftersom över 80 % av respondenterna har svarat måttligt, ganska väl och 
mycket väl på fråga 16.   
 
Information innebär att förmedla ett budskap (Hård af Segerstad, 2002). Som vi redogjorde 
i teoriavsnitt 3.2 (kommunikation och information) menar vi att det är viktigt att 
kommunicera och informera på ett enhetligt sätt samt på ungdomarnas ”språk”, det vill säga 
utelämna akademiska termer och svåra begrepp. Förutom den verbala kommunikationen 
som handlar om vad som sägs, är det viktigt att ta i beaktande hur budskapet sägs (Eriksson 
et al, 1995, s.64).  Då drygt en femtedel av respondenterna anser att informationen från 
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Umeå universitet är tydlig och över 20 % även anser att informationen innehåller ett likartat 
budskap, tyder det på att Umeå universitet är medvetna om vikten av god kommunikation. 
Vidare är det viktigt att Umeå universitet definierar vilket budskap de vill förmedla. Vi 
konstaterar att Umeå universitet kommunicerar på ett relativt enhetligt sätt men förmedlar 
universitetet det budskap de vill förmedla? I fråga 8 rangordnar respondenterna de begrepp 
som bäst överrensstämmer med deras bild av Umeå universitet. Stort utbud av program och 
kurser fick både flest antal 1:or och 2:or. Hög kvalité på utbildning rangordnades i högst 
grad som tredje alternativ. Detta bör jämföras med den bild Umeå universitet vill förmedla 
där mångfald är den viktigaste underliggande budskapet i samtliga kampanjer. Vi anser att 
ett stort utbud av program och kurser till viss del representerar denna mångfald. Således 
lyckas Umeå universitet med att förmedla det budskap de vill när det gäller denna typ av 
mångfald.  
 
Som vi redogjorde i teoriavsnitt 3.2 (kommunikation och information) bör 
universitet/högskolor tillhandahålla studenter med den information de efterfrågar samt 
formulera informationen på ett tydligt och attraktivt sätt då vi menar att det skapar 
konkurrensfördelar. I fråga 17 skall respondenterna ange hur viktigt det är för dem att få 
information från universitet/högskolor om vissa faktorer.  Vi ser tydligt att det är mycket 
viktigt för gymnasieelever att få information om allt från bostadssituation och studentliv till 
utbildningskvalité och framtida jobbmöjligheter. Värt att nämna är att väldigt få av 
respondenterna anser någon av de angivna faktorerna som mycket oviktig. Vi menar att 
detta beror på att studenten vill ha riklig information, för att i största möjliga mån undvika 
risken för ett felaktigt val av universitet/högskola samt utbildning. Vårt resonemang styrks 
av Veloutsou et al (2002) som poängterar vikten av information för att den potentiella 
studenten skall kunna göra ett så passande val som möjligt. Vidare visar författarnas 
forskning att potentiella studenter efterfrågar information om bland annat framtida 
jobbmöjligheter, studentliv och universitetets/högskolans samarbete med näringslivet.  
 

6.3 Vad är marknadskommunikation? 
För att kommunicera och bygga relationer med kunder använder organisationer en mängd 
olika kommunikationsmedel, vilka kan skilja sig åt mellan organisationer. Dessa medel 
utgör organisationens marknadskommunikation och används i syfte att locka kunder att 
köpa produkter. (Kotler och Keller, 2006, s.536) På senare har antalet 
kommunikationskanaler ökat och idag använder sig organisationer av allt från personlig 
försäljning till webbsidor och e-post för att nå potentiella kunder. (Zeithaml et al, 2006, 
s.485) 
 
Umeå universitet använder sig av ett flertal kommunikationskanaler till exempel Internet, 
utbildningsmässor, hemskickat material, etc. Syftet med detta är att väcka intresse, möta 
intresse och behålla intresse hos potentiella studenter. 70 % av Umeå universitets 
studentrekryteringsaktiviteter utförs i syfte att väcka intresse. Vi frågar oss om Umeå 
universitet lyckas med detta? På fråga 12: har du någon gång under året 2008 sett 
reklam eller fått annan information från Umeå universitet?, svarade 83 % av 
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respondenterna ja. Vi finner det intressant att dra paralleller till fråga 9: vilken är din 
uppfattning av Umeå universitet?, där hela 25 % svarat att de inte har någon åsikt om 
Umeå universitet.  Att 25 % av respondenterna saknar åsikt om Umeå universitet tolkar vi 
delvis som att universitet lyckas nå potentiella studenter, men utan att väcka deras intresse. 
I enlighet med Kotler och Keller (2006, s.536) bör en organisation kommunicera sin 
produkt på ett sätt som attraherar kunden. Vi anser att Umeå universitet bör vidareutveckla 
sina marknadsföringsstrategier för att minska andelen individer som saknar åsikt om 
universitetet.   
 
Eftersom tjänster är mer icke-påtagliga än varor har undersökningar visat att kunder 
försöker finna materiella ledtrådar till tjänstens kvalitet för att minimera osäkerheten med 
köpet (Zeithaml et al, 2006, s.55-56). Integrerad marknadskommunikation (IMC) innebär 
att organisationer skall organisera och samordna sina externa och interna 
kommunikationskanaler så att de förmedlar ett enhetligt budskap. IMC i 
tjänsteorganisationer skiljer sig åt från IMC i varuorganisationer och brukar benämnas 
integrerad tjänstemarknadskommunikation (IMCS). Skillnaden mellan IMC och IMCS är 
att kundens upplevelse av en tjänst även är beroende av hur den interaktiva 
kommunikationen med tjänsteföretagets anställda fungerar. (Zeithaml et al, 2006, s.486-
488) För att se om Umeå universitet lyckas med att förmedla ett enhetligt budskap 
formulerade vi fråga 14: hur uppfattar du sammantaget informationen du fått från 
Umeå universitet? Respondenterna anger i 23 % av fallen att de uppfattar informationen 
från Umeå universitet som likartad. Trots detta svarar som tidigare nämnts en fjärdedel av 
respondenterna att de inte har någon åsikt om Umeå universitet. Grove et al. (2002) menar 
att genom att koordinera olika kommunikationskanaler effektivt kan organisationer befästa 
en position eller konsekvent bild av ett tjänsterbjudande i kundens medvetande. Vi hävdar 
att om Umeå universitet koordinerat sin integrerade tjänstemarknadskommunikation 
(IMCS) bättre hade en enhetlig bild av Umeå universitet befästs i gymnasieelevernas 
medvetande, och fler respondenter hade då haft en uppfattning om Umeå universitet.  Vårt 
syfte med detta arbete är inte att granska hur den interna kommunikationen fungerar inom 
Umeå universitet; men vi utläser, med hjälp av det material vi har tagit del av från Umeå 
universitet samt vad resultaten från enkätundersökningen visar, att den interna 
kommunikationen är bristfällig. Vi menar att Umeå universitets marknadsföringsstrategi 
inte är befäst bland personalen, vilket syns utåt och leder till negativa effekter på den bild 
Umeå universitet vill förmedla. Samtliga anställda vid Umeå universitet bör vara medvetna 
om att reaktionen av den information som når potentiella studenter beror på vad som sägs, 
hur det sägs och vad mottagaren förväntar sig skall sägas (Eriksson et al, 1995, s.64). Vi 
menar att det blir extra viktigt att ha i åtanke vid potentiella studenters besök vid Umeå 
universitet och vid utbildningsmässor, för att informationen skall väcka intresse.   
 
Umeå universitet beskriver i Rapport: Studentrekryteringsprocessen från 2008 att 
”uppföljning är ett verktyg för framtida prioriteringar och strategiska övervägningar, 
eftersom det framkommit att det saknas ordentlig uppföljning av studentrekrytering som 
helhet”. Enligt Kotler och Keller (2006, s. 539-540) är det mycket viktigt att det finns 
kanaler för feedback så att organisationen inte går miste om värdefull information angående 
vilka kommunikationskanaler som är effektiva. Den uppföljning som efterfrågas i Rapport: 
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Studentrekryteringsprocessen är ett exempel på att feedback-kanaler inom Umeå universitet 
till viss del saknas. Vi finner det förvånansvärt att Umeå universitet lägger 70 % av sina 
studentrekryteringsaktiviteter på att väcka intresse, för att sedan inte följa upp hur effektiva 
dessa aktiviteter är. Hur stor inverkan har till exempel chattande studenter på Apberget för 
att locka potentiella studenter att välja Umeå universitet?  
 
I fråga 13: ange hur intresseväckande du finner informationen angående Umeå 
universitet från följande källor, ombads respondenten att ta ställning till nio olika 
informationskällor. Med stöd av empirin konstaterar vi att Apberget och Bilddagboken inte 
kan anses vara kostnadseffektiva kommunikationskanaler. Detta eftersom 45 % respektive 
65 % anser att informationen hos dessa källor inte alls är intresseväckande. Dessa två 
webbforum kräver både resurser i form av tid och pengar. Vi föreslår att Umeå universitet 
undersöker vilken typ av information som efterfrågas samt hur informationen skall 
utformas för att väcka intresse på Apberget och Bilddagboken. Eller bör istället mer 
resurser läggas på övrigt Internet, då respondenterna finner informationen från denna källa 
mer intresseväckande? För att svara på detta är det viktigt att veta hur kundens 
informationssökning ser ut innan köp. (Kotler och Keller, 2006, s.536-537). I samtal med 
John Molander (2008) framkom att omkring 60-70 % av marknadsföringsresurserna går till 
att väcka potentiella studenters intresse via Internet. Vi hävdar att Umeå universitet 
underskattar betydelsen av hemskickat material då omkring 70 % av respondenterna uppger 
att denna information är måttligt till mycket intresseväckande. Samtidigt menar 
respondenterna i fråga 18: hur tror du att dagens gymnasieelever bäst nås när det 
handlar om att få information från universitet/högskola?, att hemskickat material är det 
i särklass bästa alternativet . Vi återkommer till val av kommunikationskanaler i 
analysavsnitt 6.6 (studentrekrytering).  

6.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
När informella samtal uppstår mellan människor angående varors och tjänsters positiva och 
negativa effekter, kallas detta för word-of-mouth inom marknadsföringen. Information via 
word-of-mouth från familj, vänner och bekanta uppfattas vanligtvis mer trovärdig än 
traditionell marknadsföring, eftersom dessa personers åsikter inte ”köpts” av 
organisationen. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006, s.169) Vidare har word-of-mouth 
visat sig påverka framförallt i slutet av en beslutsprocess och när valet innebär ett högt 
risktagande (Sweeney et al, 2007).  Tidigare studier genomförda av Umeå universitet visar 
att word-of-mouth påverkar blivande studenter i hög grad i slutet av deras beslutsprocess 
inför val av universitet/högskola.  
 
I fråga 20: vilka har mest påverkat ditt val av universitet eller högskola?, svarar 
respondenterna att de främst påverkas av universitetets/högskolans information. Detta 
alternativ fick både flest 1:or och 2:or. Som tredje alternativ har föräldrar rangordnats i 
störst utsträckning. Således konstaterar vi att den typ av word-of-mouth som främst 
påverkar potentiella studenter, erhålls från dem som är ”köpta” av universitetet, det vill 
säga universitetsanställda. Vi finner det intressant att respondenterna uppger att 
universitetens/högskolornas information är det som påverkar dem mest vid val av lärosäte. 
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Denna typ av information är uppenbarligen partisk, varför vi tidigare trodde att andra källor 
som exempelvis kompisar och syskon skulle ha större betydelse. Vi anser att betydelsen av 
ett bra beslut av lärosäte är stor. När betydelsen av ett bra beslut ökar samt när ett beslut 
kan förändra ens liv, visar studier att word-of-mouths effektvitet sjunker (Sweeney et al, 
2007). Detta kan vara en förklaring till varför word-of-mouth inte är så betydelsefull som 
Umeå universitet tror.  
 

6.5 Beslutsteori 
Teorier som behandlar beslutsfattande har i regel utvecklats utifrån vad som kallas 
konsumentbeteende (Maringe, 2006). Vi har i teoriavsnitt 3.5 (beslutsteori) beskrivit vad 
som huvudsakligen karaktäriserar och påverkar kundens konsumtionsbeteende. Det finns 
som tidigare nämnts fyra faktorer som påverkar individens konsumtionsbeteende i mycket 
hög grad. Dessa är kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Organisationer 
bör känna till att dessa faktorer påverkar kundens köpbeslutsprocess, för att på så vis kunna 
utforma en effektiv marknadsföringsstrategi. (Kotler et al, 2005, s. 256-273)  
 
Chapman i Maringe (2006) var en av de första forskare att mena att när val av 
universitet/högskola eller specifikt ämne skall göras, genomgår individen och eventuellt 
dennes föräldrar, liknande steg som i köpbeslutsmodellen. Köpbeslutsmodellen utgörs av 
fem steg, vilka är: uppmärksammande av behov eller problem, informationssökning, 
utvärdering av alternativ, konsumtionsbeslut, efterkonsumtionsbeteende (Kotler et al, 2005, 
s.279). Vi belyser i vår studie främst informationssökning och utvärdering av alternativ, 
eftersom vi med denna studie ämnar undersöka vilka faktorer som i första hand påverkar 
dessa steg i köpbeslutsmodellen. Enligt vår mening skiljer sig beslutsporcessen åt hos olika 
individer, både när det gäller tiden det tar att fatta ett beslut samt vilka faktorer som 
påverkar beslutet. Idag satsas stora resurser på att marknadsföra Umeå universitet mot 
sistaårs gymnasieelever. Vi menar att en individs beslutsprocess kan ha börjat långt 
tidigare, individen kan till exempel ha närt en dröm om att bli läkare redan från sjunde 
klass. Vi frågar oss således om Umeå universitet i större utsträckning än idag, bör rikta sin 
marknadsföring mot exempelvis högstadieelever, individer som går första eller andra året 
på gymnasiet, eller de som avslutat sina gymnasiestudier. Fråga 5: tänker du börja 
studera på universitet/högskola i framtiden?, visar att närmare hälften av respondenterna 
planerar att börja studera inom 2-3 år efter gymnasiet. Under de år fram till att individen 
börjar studera, anser vi att det finns en mängd faktorer som påverkar framtida studieplaner. 
Influenser från arbetslivserfarenhet, resor och kulturella möten anser vi kan påverka den 
potentiella studentens beslutsfattande gällande fortsatta studier. Dessa faktorer menar vi 
kan forma en individs framtida karriärplaner, vilket påverkar val av universitet/högskola 
(Maringe, 2006). Vi hävdar att eftersom beslutsprocessen skiljer sig åt mellan individer bör 
Umeå universitet noggrant undersöka om det finns generella faktorer som påverkar 
högstadieelever, gymnasieelever samt individer som avslutat gymnasiet. Om universitetet 
är medvetna om vilka faktorer som påverkar dessa olika grupper kan lämplig 
marknadsföringsstrategi utformas för respektive grupp.  
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I analysavsnitt 6.4 (word-of-mouth och dess betydelse) har vi diskuterat hur respondenterna 
svarade i fråga 20, och då främst fokuserat analysen på hur universitets/högskolans 
information påverkat val av lärosäte. Vi konstaterar i enighet med Chapman i Maringe 
(2006) och med stöd av empirin att föräldrar påverkar potentiella studenters val. Vi anser 
det beror på att sistaårs gymnasieelever vanligtvis fortfarande bor hemma hos sina föräldrar 
och därför är under stor påverkan av dem. Hade vi istället fokuserat på äldre potentiella 
studenter menar vi att föräldrars åsikter inte hade påverkat valet av universitet/högskola i 
lika stor utsträckning. 
 
Författarna Soutar och Turner (2002) presenterar i sin studie ett antal betydande faktorer 
som avgör potentiella studenternas val av universitet/högskola. Dessa faktorer är: 
universitetets/högskolans akademiska anseende, vilka program/kurser som erbjuds, 
campusatmosfären, utbildningskvalitén och universitetets/högskolans geografiska läge. I 
fråga 21: ange hur viktiga följande faktorer var när du valde att söka till universitetet 
eller högskolan, ombeds respondenten att ta ställning till tretton olika alternativ. Med stöd 
av empirin fastställer vi att de ovan nämnda faktorer även är mycket viktiga enligt våra 
respondenter. Andra faktorer som respondenterna bedömer som viktiga är: bostadssituation, 
universitets/högskolans samarbete med näringslivet, kultur och föreningsliv, möjlighet till 
motion/idrott samt utlandsstudier och praktikmöjligheter. Vidare inverkar familj/vänner, 
framtida karriärmöjligheter, institutionens infrastruktur (bibliotek, datorlabb, boende, etc.) 
och priset för levnadskostnader på val av universitet/högskola (Maringe, 2006; Soutar & 
Turner, 2002; Veloutsou et al, 2004). Vår undersökning visar att detta stämmer då 
kompisars val av studieort samt framtida jobbmöjligheter anses som viktiga faktorer vid val 
av lärosäte. Det skall tilläggas att trots att kompisar inte valdes som ett av toppalternativen 
på fråga 20, rangordnades alternativet i hög utsträckning.  Något förvånande anses 
alternativen i fråga 21, kultur och föreningsliv samt möjlighet till motion/idrott som väldigt 
viktiga. Vi menar att detta beror på att Umeå stad har ett rikt kulturliv varför en viss andel 
personer som söker till Umeå universitet värdesätter ett bra kulturliv och därför anser denna 
faktor som viktig (se bilaga 5).  Att faktorn möjlighet till motion/idrott anses som mycket 
viktig eller ganska viktig hävdar vi beror på att Umeå är en sportig stad, där IKSU har en 
framstående roll. Våra respondenter verkar uppenbart motions/idrottsintresserade. Närmare 
60 % av dem som sökt till Umeå universitet hösten 2008 tycker nämligen att möjlighet till 
motion/idrott är en mycket viktig eller ganska viktig faktor (se bilaga 5).  Vi konkluderar 
således att våra resultat från enkätundersökningen stödjer tidigare forskning till stor del när 
det gäller faktorer som påverkar potentiella studenters val av universitet/högskola.  
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6.6 Studentrekrytering 
Vi ser universitetens/högskolornas arbete med att attrahera nya studenter som en 
rekryteringsprocess och anser det därför relevant att diskutera kring detta i följande avsnitt. 
Stier (2003) menar att studentrekrytering i allmän bemärkelse innebär att 
universitet/högskolor skall locka fler individer till sina utbildningar. Samtidigt belyser Stier 
(2003) vikten av att locka till sig rätt studenter med anledningen av att deras bakgrund, 
tidigare erfarenheter och samlade kompetenser kan bidra till nya vinklingar av ett ämne och 
därmed förbättra utbildningskvalitén. Studenter rekryteras inte i samma mening som 
anställda vid ett universitet/högskola utan antas till ett universitet/högskola om de uppfyller 
den behörighet som krävs. Enligt Maringe (2006) tävlar universiteten/högskolorna om de 
bästa studenterna, medan studenterna tävlar om de universiteten/högskolorna som anses 
vara bäst. 
 
För att undersöka om Umeå universitet attraherar de ”bästa” studenterna formulerade vi 
fråga 23: vilket betygssnitt förväntar du dig i avgångsbetyg? Drygt 40 % av 
respondenterna förväntar sig ett betygssnitt mellan 15-16 i avgångsbetyg. En fjärdedel av 
respondenterna förväntar sig ett betygssnitt mellan 17-18 i avgångsbetyg. Vi förklarar detta 
med att våra respondenter är ambitiösa och ser seriöst på sin gymnasieutbildning. Av dem 
som angett i fråga 22 att de sökt till Umeå universitet till hösten 2008 har närmare hälften 
ett förväntat betygssnitt på mellan 15-16. Således anser vi att sistaårs gymnasieelever inom 
vår population är attraktiva studenter för Umeå universitet att rekrytera.  
 
I fråga 11: hur viktig anser du att intagningspoängen är för det program/kurs du 
söker för att bedöma utbildningens kvalité?, svarar närmre 70 % av respondenterna att 
det är måttligt till ganska viktigt. Vi finner det intressant att dra en parallell till fråga 19, i 
vilken våra respondenter önskar få mer information om intagningspoäng inför 
universitets/högskoleval. Vi tolkar detta som att potentiella studenter efterfrågar denna typ 
av information för att bedöma utbildningskvalitén. Utbildningskvalitén är som vi tidigare 
nämnt en av de avgörande faktorerna vid val av lärosäte (Soutar & Turner, 2002). Vi anser 
att då studenterna eftersträvar hög utbildningskvalité, även eftersträvar att utbilda sig vid ett 
lärosäte som har ett gott anseende samt håller hög kvalité. Vi menar att intagningspoängen 
är ett mått för studenterna att bedöma om universitetet/högskolan är ett intressant alternativ 
att bedriva studier vid. Förslagsvis anser vi att Umeå universitet bör marknadsföra 
intagningspoängen, och eventuellt höja denna på vissa utbildningar, i syfte att göra 
utbildningen mer attraktiv och på så sätt locka en större mängd högpresterande studenter.  
 
För att potentiella studenter skall bli medvetna om att ett universitet/högskola existerar och 
erbjuder vissa program eller kurser är informationsfasen i rekryteringsprocessen en oerhört 
väsentlig del (Irving, 2004). Universiteten/högskolorna bör tillhandahålla potentiella 
studenter med den information som efterfrågas (Veloutsou et al, 2002). Traditionellt har 
annonser i tidningar varit det mest effektiva sättet att nå ut till sitt segment, dock är 
kostnaden stor för denna typ av kommunikationskanal (Irving, 2004). Med tanke på att 
dagens generation är uppväxt med datorer och Internet föreställer vi oss att reklam genom 
denna kommunikationskanal är en effektiv strategi. Vi konstaterar dock genom fråga 18: 
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hur tror du att dagens gymnasieelever bäst nås när det gäller att få information från 
universitet/högskola?, att hemskickat material från universitet/högskolor anses vara det i 
särklass bästa alternativet. mässor/events är ett annat alternativ som rangordnats högt. Vi 
anser i enighet med Maringe (2006) att betydelsen av hemskickat material förslagsvis beror 
på att alla individer inte har tillgång till Internet samt att många inte finner informationen 
trovärdig på Internet. En viss andel av våra respondenter anser vidare, enligt fråga 24, att 
Umeå universitets hemsida är ”ologisk” vilket vi hävdar sänker hemsidans effektivitet som 
kommunikationskanal.   
 
Studenter är kunder och universitet/högskolor skall inte bara informera utan ”sälja” sitt 
koncept till detta kundsegment (Maringe, 2006; Veloutsou et al, 2004). Genom att studenter 
blir alltmer aktiva och medvetna i sitt universitets/högskoleval, samt att mångfalden av 
studenter växer måste universitet/högskolor utveckla sina marknadsföringsstrategier. 
(Maringe, 2006) Vilka kommunikationskanaler är då i Umeå universitets fall effektiva för 
att locka gymnasieelever? Med stöd av empirin vet vi att våra respondenter lägger stor vikt 
vid möjlighet till motion/idrott samt ett rikt kultur/föreningsliv där de väljer att studera 
(fråga 21). Vi menar att dessa faktorer är intressanta ur marknadsföringssynpunkt eftersom 
vi ser en möjlighet för Umeå universitet att utveckla sin marknadsföringsstrategi kring 
idrott och kultur. Vi föreslår att Umeå universitet skall synas på sportevent och 
kulturhändelser i respektive stad, för att på så sätt associeras med sådana aktiviteter och 
därmed attrahera gymnasieelever. Vi hävdar att traditionell marknadsföring inte skall 
underskattas men att nya innovativa lösningar är avgörande för antalet sökande. 
Universitet/högskolor måste synas där potentiella studenter vistas och förslagsvis använda 
nuvarande studenter mer effektivt vid marknadsföring. Detta kan ske genom samordning 
mellan Informationsenheten vid Umeå universitet, universitetets olika institutioner samt 
studenter vid universitet, som besöker gymnasieskolor och håller lunchföreläsningar om 
Umeå universitet. Med lunchföreläsningar menar vi att Umeå universitet bjuder på en 
lättare lunch samtidigt som de informerar om olika program/kurser etc. på ett inspirerande 
sätt. Respondenterna efterfrågar nämligen i fråga 24 mer besök från Umeå universitet.  
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7 DISKUSSION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
I detta kapitel diskuterar vi vår empiriska studie utifrån tidigare analys. Diskussionen följer 
samma upplägg som teori- och analyskapitlet för att på så sätt skapa struktur och därmed 
underlätta för läsaren att följa med. Syftet med detta kapitel är att reflektera över våra 
upptäckter och belysa nya aspekter av vårt undersökningsområde, samt ge 
rekommendationer gällande hur Umeå universitet bör agera ur marknadsföringssynpunkt.  
 

7.1 Vara, tjänst och upplevelse 
Utifrån den empiriska undersökning vi genomfört konstaterar vi i likhet med tidigare 
forskning att utbildning främst bör ses som en tjänst. Detta då respondenterna väljer 
lärosäte utifrån det program/kursutbud som erbjuds och kvalitén på dessa. Vi menar att 
dessa två faktorer till stor del avgör valet av universitet/högskola eftersom studenten strävar 
efter att utbildningen skall resultera i examen och framtida jobb.  Vi vill även påpeka vikten 
av faktorer som är mer förknippade med studietiden, exempelvis studentlivet och 
bostadssituationen. Dessa faktorer har även visat sig påverka valet av lärosäte i hög grad. 
Vi falsifierar därför inte helt den hypotes vi formulerat där vi hävdar att utbildning inte 
enbart bör ses som en tjänst utan även som en upplevelse.  Vi menar att utbildning är en 
tjänst men att det finns inslag av ”upplevelsefaktorer”, som gör att utbildning även till viss 
del kan ses som en upplevelse.    

7. Diskussion 
7.1 Vara, tjänst och upplevelse 
7.2 Kommunikation och information 
7.3 Vad är marknadskommunikation? 
7.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
7.5 Beslutsteori 
7.6 Studentrekrytering 
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Vi finner det att intressant att utbildning är en tjänst, men att valet av lärosäte även 
påverkas av faktorer av upplevelsekaraktär. Detta får konsekvenser för marknadsföringen 
av Umeå universitet. Vi menar att en medvetenhet kring att gymnasieelever väljer 
universitet/högskola främst utifrån vilket program/kursutbud som erbjuds, och även att de 
påverkas av faktorer som inte är direkt förknippade med kvalitén på utbildningen, måste 
finnas.  
 

7.2 Kommunikation och information 
En klar majoritet av respondenterna har en positiv bild av Umeå universitets information då 
de anser den vara pålitlig, likartad och tydlig. Respondenterna anser vidare att den 
viktigaste egenskapen som information från universitet/högskola bör ha är att den skall vara 
informativ.  
 
Vid analys av empirin ser vi att respondenterna tycker informationen från Umeå universitet 
är tydlig, men att den samtidigt endast måttligt till ganska väl uppfyller egenskapen att vara 
informativ. Vid första anblick kan detta tyckas motsägelsefullt. Vi menar dock att trots att 
respondenterna anser informationen som tydlig, tolkar vi det som att gymnasieeleverna inte 
fullständigt förstår innebörden av informationen. Vi hävdar att information kan uppfattas 
som tydlig utan att det underliggande budskapet som sändaren avser förmedla uppfattas 
korrekt av mottagaren. Umeå universitet måste utforma språket i marknadsföringen så att 
gymnasieeleverna tycker informationen är tydlig samtidigt som de förstår betydelsen av 
den. Vidare anser vi att förutom språket i den verbala och skriftliga informationen måste 
Umeå universitet vidareutveckla hur budskapet föremedlas, i avseende på kroppsspråk vid 
personlig kontakt med potentiella studenter samt göra marknadsföringen mer visuellt 
tilltalande (säljande). Respondenterna efterfrågar nämligen en roligare och mer visuellt 
tilltalande information.  
 

7.3 Vad är marknadskommunikation? 
Umeå universitet använder sig av ett flertal kommunikationskanaler för att locka nya 
studenter till universitetet. Detta sker i form av Internet, utbildningsmässor, hemskickat 
material, etc. Information genom Hemskickat material anses mot vad Umeå universitet 
trodde som mest intresseväckande. Vi menar att detta poängterar vikten av 
feedbackkanaler, för att kunna utläsa vilka kommunikationskanaler som väcker störst 
intresse.    
 
I princip har alla våra respondenter sett reklam eller fått annan information om Umeå 
universitet under året 2008. Trots detta har en fjärdedel ingen åsikt om Umeå universitet. Vi 
tolkar detta som att Umeå universitet kommunicerar utan att för den delen attrahera, då 
många respondenter anser flertalet kommunikationskanaler som icke-intresseväckande. 
Orsaken till detta menar vi att den integrerade tjänstemarknadskommunikation vid Umeå 
universitet inte fungerar. Den bild Umeå universitet vill förmedla av sig själva till 
gymnasieelever hävdar vi inte är förankrad bland samtliga anställda vid Umeå universitet. 
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Vi menar att detta får negativa effekter på marknadsföringen. För att göra informationen 
om Umeå universitet mer intresseväckande anser vi det mycket viktigt att 
universitetsanställda, som vi diskuterat i avsnitt 7.2 (kommunikation och information), vet 
hur de skall förmedla bilden av Umeå universitet och vilken bilden är. Vi föreslår ett nära 
samarbete mellan institutionerna och Informationsenheten, så att budskapet Umeå 
universitet vill förmedla förankras hos samtliga personal vid Umeå universitets 
institutioner. En enhetlig och intresseväckande bild som kommuniceras genom effektiva 
kommunikationskanaler, menar vi kommer locka fler nya studenter.  

 

7.4 Word-of-mouth och dess betydelse 
Word-of-mouth, det vill säga de informella samtalen mellan individer, antas av Umeå 
universitet vara en viktig faktor som påverkar potentiella studenters val av 
universitet/högskola. Vi har benämnt teoriavsnittet som belyser word-of-mouth till ”word-
of-mouth och dess betydelse”. Efter vad resultaten visar från enkätundersökningen frågar vi 
oss något skämtsamt om ”word-of-mouth och dess icke-betydelse” hade varit en lämpligare 
titel. Vår undersökning visar att word-of-mouth har betydelse; om än inte i den utsträckning 
som universitetens/högskolornas egen information har. Positiv word-of-mouth menar vi blir 
en effekt om Umeå universitet arbetar aktivt med att höja utbildningskvalitén etc.  
 

7.5 Beslutsteori 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar potentiella studenters beslutsprocess inför 
universitets/högskoleval, vilka kan delas upp i två huvudkategorier: generella och 
personliga. Beslutsprocessen består som tidigare nämnts av fem olika steg. För att besvara 
vår problemformulering och syfte har vi valt att främst belysa vilka faktorer som påverkar i 
stegen informationssökning och utvärdering av alternativ. Efter att ha analyserat 
enkätresultaten fastställer vi med säkerhet att beslutsprocessen skiljer sig åt mellan 
individer. Detta kan vi bland annat utläsa genom att skilda faktorer påverkar 
universitets/högskolebeslutet mer eller mindre hos olika individer. Många av våra 
respondenter planerar att börja studera om 2-3 år. Under åren fram till att beslut tas 
gällande val av lärosäte utsetts individen för en mängd olika influenser som har potential att 
påverka beslutsprocessen. Vi menar att det är viktigt för Umeå universitet att känna till 
vilka olika faktorer som påverkar potentiella studenter innan, under och efter gymnasiet. Vi 
inser att det är en svår uppgift att kartlägga dessa faktorer men att ett försök kan generera 
värdefull information.  
 
Några av de upptäckter vi bidrar med är att de respondenter som valt att söka till Umeå 
universitet höstterminen 2008, uppger att de anser möjlighet till motion/idrott samt ett rikt 
kultur och föreningsliv som viktiga faktorer då de valde Umeå universitet. Vi anser att 
Umeå universitet har nytta av våra resultat genom att exempelvis kunna marknadsföra 
”Kultur på campus” och närheten till IKSU sportcenter i ännu högre grad.  
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7.6 Studentrekrytering 
Utifrån empirin kan vi utläsa att våra respondenter ser seriöst på sina gymnasiestudier 
eftersom majoriteten förväntar sig betygssnittet 15-16 i avgångsbetyg. Vi anser således att 
dessa gymnasieelever är en attraktiv målgrupp för Umeå universitet. Vidare visar resultaten 
från enkätundersökningen att respondenterna gärna erhåller information om 
intagningspoäng på olika utbildningar vid universitet/högskolor. Detta i syfte att kunna 
bedöma utbildningens kvalité då den anses som en viktig faktor vid val av lärosäte. 
Eftersom konkurrensen mellan universitet/högskolor är hård, är det viktigt att lärosätena 
håller hög kvalité för att klara konkurrensen. Då intagningspoängen bidrar till att bedöma 
utbildningens kvalité anser vi att Umeå universitet bör överväga att marknadsföra denna för 
universitetets olika utbildningar.  
 
Information är en oerhört väsentlig del av studentrekryteringsprocessen. Men vilka 
kommunikationskanaler är effektivast för att ”sälja in” Umeå universitet hos sistaårs 
gymnasieelever? Vi hävdar med stöd av empirin att hemskickat material, trots dagens IT-
samhälle, är en effektiv och uppskattad kommunikationskanal. Vi menar detta beror på att 
när gymnasielever får information hemskickat kan de i lugn och ro gå igenom för dem 
relevanta utbildningar. Givetvis kan även information via Internet tas del av i lugn och ro, 
men vi menar att alla inte har tillgång till Internet eller som i vårt fall finner Umeå 
universitets hemsida ”ologisk” och svår att orientera sig på.  
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8 SLUTSATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att kartlägga vilka faktorer som påverkar 
gymnasieelevers val att söka till Umeå universitet höstterminen 2008. Vi har även haft som 
syfte att jämföra hur väl den bild Umeå universitet vill föremedla överensstämmer med den 
bild gymnasieelever har av universitetet. Vårt slutliga delsyfte var att ge förslag på 
effektiva kommunikationskanaler när det handlar om att nå gymnasieelever. Vi anser att vi 
har besvarat samtliga syften väl.  
 
Efter en utförlig analys och diskussion finner vi det lämpligt att i detta kapitel sammanfatta 
våra huvudsakliga upptäckter och rekommendationer i punktform.  
 

8.1 Huvudsakliga upptäckter och rekommendationer 
 
 � Gymnasieelever baserar sitt val av universitet/högskola främst på 

utbildningskvalitén och vilket program/kursutbud lärosätet erbjuder. 
 
 � Våra enkätresultat visar att den viktigaste egenskapen informationen från 

universitetens/högskolornas bör ha är att den skall vara informativ. Respondenterna 
anser vidare att det är viktigast att få information om allt från utbildningskvalité och 
program/kursutbud, till intagningspoäng och bostadssituation. 
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 � Vi konstaterar med stöd av empirin att den information Umeå universitet 
tillhandahåller via Internet inte anses vara intresseväckande av en stor andel 
potentiella studenter. Respondenterna efterfrågar bland annat en tydligare hemsida 
och hemskickat material. Umeå universitet bör således inte underskatta vikten av 
hemskickat material. 

 
 � När vi frågade respondenterna vilka som påverkat deras val av universitet/högskola 

svarade en klar majoritet universitetets/högskolans information. Föräldrar, syskon 
och kompisar uppgavs även påverka valet, om än i klart lägre utsträckning. 

 
 � Vår studie stödjer tidigare forskning som hävdar att faktorer som 

universitetets/högskolans akademiska anseende, vilka utbildningar som erbjuds, 
utbildningskvalitén och lärosätets geografiska läge, avgör potentiella studenters val 
av lärosäte. Andra faktorer som visat sig påverka valet av lärosäte är 
bostadssituationen, möjlighet till motion och idrott, samt studentliv. 

 
 � För att locka högpresterande studenter till sina utbildningar bör Umeå universitet 

överväga att höja intagningspoängen på vissa utbildningar för att på så sätt göra 
utbildningen mer attraktiv. 

 
 � Uppfattningen av Umeå universitet är generellt positiv, där bilden av ett universitet 

med stor mångfald i form av program/kursutbud är förankrad hos respondenterna.  
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9 SANNINGSKRITERIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitén på en kvantitativ studie beror i högsta grad på säkerheten i den insamlade 
informationen. För att bedöma forskning inom företagsekonomi måste forskaren beakta 
aspekter som reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och replikation för att avgöra om den 
teori eller kunskap som skapats ger en representativ bild av verkligheten. (Johansson 
Lindfors, 1993, s.162; Bryman & Bell, 2005, s.48) 
 

9.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten grundar sig i det tillvägagångssätt som används vid datainsamlingen. 
Datainsamlingen måste göras så att de fakta som frambringas blir så ”sanna” som möjligt, 
genom att mätinstrumentet vid upprepade undersökningar uppvisar samma resultat.  Det är 
viktigt att belysa reliabiliteten hos en studie då det ger läsaren en insikt i hur tillförlitlig 
studien är. (Björklund & Paulsson, 2003, s.59; Johansson Lindfors, 1993, s.110) 
 
När det gäller reliabilitet bör resultatens stabilitet över tiden diskuteras. Vi valde att utföra 
enkätundersökningen endast 13 dagar efter sista ansökningsdatum till universitet/högskola 
för höstterminen 2008. Vi menar att detta var ett mycket bra val av tidpunkt då 
gymnasieeleverna sannolikt mindes sina tankegångar kring valet och informationsmaterial 
väl, vilket innebär att vi är övertygande om att resultaten inte kommer fluktuera över tid.  
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Vi anser att våra frågor är mycket välutformade och ger i de flesta fall respondenten många 
svarsalternativ att välja på, vilket innebär att våra mätningar ger en hög precision.  Intern 
reliabilitet är ett fenomen som innebär att frågorna skall kunna relateras till det frågorna 
avser att besvara. Det är således viktigt att tillhandahålla indikatorer på en skala eller ett 
index som är pålitliga och följriktiga (Bryman & Bell, 2005, s.94) För vår undersökning 
innebär en intern reliabilitet att vi kan använda respondenternas svar angående vilka 
faktorer som påverkar dem i sitt val av universitet/högskola och jämföra detta med hur väl 
Umeå universitet uppfyller dessa kriterier.  
 
Internbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar av flera iblandade 
observatörer och risken finns att deras tolkningar av data i låg grad överensstämmer 
(Bryman & Bell, 2005, s.94). Eftersom vi utför en enkätundersökning med endast en öppen 
fråga är risken för internbedömarreliabilitet i princip obefintlig.  
 
Vi kan med ovanstående resonemang kring stabilitet, intern reliabilitet och 
internbedömarreliabilitet konstatera att vår studie har en hög reliabilitet. 
 

9.2 Validitet 
Om en studie uppnått hög validitet innebär det att forskarna mätt det som var avsett att 
mätas. God validitet handlar således om att de indikatorer som utformats i syfte att mäta ett 
begrepp verkligen mäter just det begreppet. Med frågor som handlar om till exempel kön 
och ålder uppnår forskarna vanligtvis väldigt hög validitet, eftersom dessa frågor lämnar 
lite utrymme för olika tolkningsmöjligheter. När forskaren istället undersöker exempelvis 
intelligensen hos respondenterna kan det vara svårare att uppnå hög validitet, eftersom det 
finns många olika definitioner av intelligens vilket gör att frågorna kan uppfattas olika. 
(Bryman & Bell, 2005, s.48-50, 95-96)  
 
Det finns olika slag av validitet som skiljer huvudsakligen mellan två aspekter; intern 
validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om orsaksförhållande och om huruvida 
en slutsats som innehåller ett orsaksförhållande mellan två eller flera variabler är hållbar 
eller ej. Om man till exempel hävdar att X orsakar variationen i Y, hur kan man vara säkra 
på att det är X som orsakar variationen och inte någon annan variabel? Extern validitet 
handlar istället om huruvida resultaten från undersökningen kan generaliseras till andra fall 
utanför studien. Extern validitet är en av huvudanledningarna till varför kvantitativa 
forskare är noga med att skapa representativa urval. Hur till exempel individer eller 
organisationer väljs ut blir således viktig vid bedömningen av den externa validiteten. 
(Bryman & Bell, 2005, s.48-50)  
 
Validiteten försämras om frågorna formulerats otydligt eller om respondenterna påverkas 
av forskarens värderingar. Eftersom vi valde att inte närvara vid besvarandet av enkäten 
anser vi att respondenterna inte påverkats av våra värderingar. Givetvis hade vi kunnat 
påverka respondenterna genom att ställa frågor som influerats av våra egna värderingar. För 
att förhindra detta konstruerade vi medvetet frågor utan personliga åsikter för att på intet 



   80 
 

sätt försöka styra respondenterna att svara på något särskilt sätt. Vi bedömer vidare att våra 
frågeformuleringar inte skapat några större otydligheter. Dock kan vi konstatera att de 
instruktioner och uppmaningar vi använt oss ibland missförståtts eller lämnats obemärkta.  
Ett exempel på en fråga som uppfattats felaktigt i vår enkät är fråga 7. Fråga 7 har för 
avsikt att mäta av vilken anledning respondenterna valde ett visst universitet/högskola (i 
fråga 6) som förstahandsval. Vid inläsning av data har vi kunnat konstatera att flera 
respondenter besvarat fråga 7 utan att besvara fråga 6, vilket hade varit omöjligt om fråga 7 
uppfattats korrekt. Detta påverkar validiteten i fråga 7 negativt, men eftersom en klar 
majoritet ändå uppfattat fråga 7 korrekt väljer vi att ta med denna fråga när vi redovisar 
empirin.  
 

9.3 Generaliserbarhet  
Ett annat ord för generaliserbarhet är överförbarhet och innebär med vilken säkerhet 
resultaten av ett stickprov kan antas gälla för hela populationen. De generaliseringsproblem 
som kan uppstå är hänförliga till urvalets representativitet, det vill säga i vilken mån en 
totalundersökning skulle ge samma resultat. Eftersom alla urvalssituationer inte är 
slumpmässiga bygger bedömningen av generaliserbarhet på förnuftsmässiga grunder. 
Bedömningen bör då exempelvis grunda sig på vilka likheter det finns mellan det urval som 
studerats och den population resultaten generaliseras till. (Johnsson Lindfors, 1993, s. 162)  
 
Vi kan ifrågasätta om en undersökning av hela populationen, i vårt fall samtliga 
gymnasieelever vid Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet i Umeå, Skellefteå och 
Örnsköldsvik, skulle ge ett liknande resultat. Eftersom vi har en mycket god 
överrensstämmelse mellan population och urvalsram anser vi att risken för att dra felaktiga 
slutsatser om vår population är liten. Vi anser att vår studie uppfyller kriterierna för god 
generaliserbarhet eftersom vi varit noggranna med enkätutformningen, urval, 
datainsamling, databearbetning samt tolkning av data.  
 

9.4 Replikation 
Vi har genom arbetet tydligt klargjort för läsaren vårt tillvägagångssätt vid genomförandet 
av denna studie. Syftet med detta har dels varit för att skapa trovärdighet för våra resultat 
men även för att replikation skall vara möjlig. Möjligheten för andra att upprepa studien är 
ofta en viktig del av forskarens verksamhet, bland annat för att minska risken för bristande 
objektivitet (Bryman & Bell, 2005, s. 102). Om en replikation av en studie vidare är 
omöjlig att genomföra kan resultatens validitet ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005, s.102).    
 
Vi anser att med tydliga frågor i enkätundersökningen och att vi undvikit våra personliga 
värderingar påverka utformningen av frågorna samt respondenternas svar är vår studie fullt 
möjlig att upprepa för andra.  
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10 AVSLUTNING 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Vårt kunskapsbidrag med denna studie 
Vi hoppas att vi med denna studie kunnat bidra med intressant information till alla vid 
Umeå universitet som arbetar med marknadsföring. Vidare hoppas vi att Umeå universitet 
skall ha nytta av våra resultat vid utformandet av sin marknadsföring för att attrahera 
potentiella studenter.  

 

10.2 Vad kunde vi ha gjort annorlunda? 
Om vi hade gjort studien på nytt med de lärdomar vi har idag skulle vi ha gjort vissa saker 
annorlunda. Det gäller framförallt enkätutformningen, enkätdistributionen och 
enkätbearbetningen. Till att börja med hade vi utformat enkäten utan att blanda alltför 
många skalor, för att minska förvirring hos respondenterna. Vidare hade vi utformat en 
något kortare enkät för att inte tappa respondenter på de sista frågorna. Gällande 
enkätdistributionen skulle vi idag ha kontaktat berörda lärare direkt, då vi märkte att 
enkätgenomförandet fungerade bäst i Örnsköldsvik där vi var i kontakt med lärare och inte 
rektorer eller enhetschefer. Vår enkät skickades till skolorna vecka 18, vilken innehöll två 
lediga veckodagar i samband med helgen. Detta innebar att enkäten glömdes bort av flera 
rektorer och enhetschefer vilket försenade insamlingen av data. Inför framtida studier har vi 
lärt att undvika helgdagar då datainsamlingen kan dra ut på tiden. Vi har sammanställt våra 
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data manuellt, vilket är tidskrävande. Ett alternativ hade varit att använda sig av optisk 
inläsning istället, något vi inte var medvetna om när vi utformande enkäten. Optisk 
inläsning kräver nämligen en speciell konstruktion av enkäterna. Vi anser dock som vi 
nämnt i avsnitt 4.10 (databearbetning) att manuell inläsning skapar en bra känsla för 
materialet.  
 
I övrigt är vi nöjda med uppsatsarbetet och anser att vi har gjort vårt bästa.  
 

10.3 Förslag till vidare studier 
 
Vi har tre förslag på vidare studier: 
 

1. Vi har inte fokuserat vår studie på hur Umeå universitet bör utforma sin 
marknadsföring med avseende på de faktorer gymnasielever anser viktiga vid valet 
av universitet/högskola. Vi anser dock att det är ett intressant ämnesområde för 
framtida studier som skulle vara av nytta för Umeå universitet att veta.  

 
2. Något som hade varit oerhört intressant är att följa upp våra respondenter som väljer 

att inte börja studera till hösten 2008 och se om de fortfarande tänker lika kring sitt 
universitets/högskoleval om några år. Är samma faktorer viktiga då som är viktiga 
idag? 

 
3.   Som sista förslag på vidare studier är att samla ett antal gymnasieelever och 

presentera olika marknadsföringsförslag för att på så sätt föra diskussioner och 
erhålla elevernas åsikter kring dessa förslag. Vi menar att en djupare förståelse 
kring denna målgrupps tankar hade lett till bättre utformad marknadsföring.  

 
Med detta avslutar vi vår kandidatuppsats och hoppas att läsningen har varit intressant.  
 
Tack för oss! 
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BILAGA 1 - följebrev 
 
Hej! 
 
Nedan följer instruktioner till enkäten ”Ditt val?” som sammanställts av oss; Marie 
Lindkvist och Stina Sandberg. Vi håller i dagarna på att skriva vår kandidatexamen inom 
ämnet marknadsföring och enkäten är således en del av vår praktiska metod. Syftet med 
enkäten är att kartlägga vilka faktorer som påverkar tredje årets gymnasieelever vid valet av 
universitet och högskola. Vi är även intresserade av att undersöka vilken bild 
gymnasieeleverna har av Umeå universitet för att sedan jämföra denna bild med den Umeå 
universitet vill förmedla. Vi är mycket tacksamma för att ni tog er tid att hjälpa oss att nå 
era gymnasieelever! 
 
Det vi skulle behöva er hjälp med är att dela ut och samla in de enkäter vi skickat er. De 
elever vi riktar vår enkät mot är tredje årets elever vid Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet. Vi är väl medvetna om att ni inte undervisar elever från 
samtliga dessa program utan vanligtvis kommer i kontakt med elever från ett eller två av 
programmen. Det är helt i sin ordning och vi är tacksamma för de elever ni delar ut enkäten 
till.  Enkäten kommer att ta mellan 5 och 10 minuter att fylla i och frågorna är antingen 
kryssfrågor eller frågor där vi ber eleverna rangordna olika alternativ. När eleverna besvarat 
enkäten vore vi mycket tacksamma om ni buntar ihop dem och lägger enkäterna i en 
kartong som ni märker med våra namn. Kartongen ber vi er ställa i skolans 
expedition/reception senast tisdagen den 6/5 klockan 13:00 då vi hämtar svaren.  
 
Vid eventuella frågor eller otydligheter ber vi er kontakta oss. 
 
Marie Lindkvist  Stina Sandberg 
070-928 92 88  070-266 35 26 
090-13 73 76   090-19 60 69 
marielindkvist@yahoo.se  stisa025@hotmail.com 
 
 
 
Än en gång vill vi tacka för er hjälpsamhet! 
 
 
Om ni är intresserade av att läsa vår uppsats ber vi er skriva under nedan och lägga detta 
brev i kartongen ovanpå de besvarade enkäterna. 
 
________________________________________________________ 
Jag/vi är intresserade av att ta del av uppsatsen som baseras på enkäten ”Ditt val?” 
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BILAGA 2 - Ditt val� – en enkätundersökning 
 
Hej! Vi är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet och vi vill veta hur du 
tänker kring studier efter gymnasiet. Vi skulle bli mycket tacksamma om du kan fylla i 
denna enkät som tar 5-10 minuter att besvara!      
 
1. Kön:  
 
� Kvinna  
� Man  
 
2. Gymnasieort:  
 
� Umeå  
� Skellefteå   
� Örnsköldsvik 
 
3. Gymnasieprogram:  
 
� Handels- och administrationsprogrammet  
� Naturvetenskapsprogrammet 
� Samhällsvetenskapsprogrammet 
� Teknikprogrammet  
 
4. Vad planerar du att göra till hösten 2008? Markera valfritt antal alternativ.  
 
1.� Arbeta 
2.� Läsa upp mina gymnasiebetyg   
3.� Militärtjänstgöring eller motsvarande   
4.� Resa 
5.� Studera på universitet/högskola 
6.� Annat, nämligen_______________   
7.� Vet ej 
 
Om du planerar att studera till hösten 2008, gå vidare till fråga 6. 
 

5. Tänker du börja studera på universitet eller högskola i framtiden? 

 

� Ja, inom1 år  

� Ja, inom 2-3 år  

� Ja, inom 4-5 år  

� Nej 

� Vet ej         Vänd blad! 
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6. Vilket universitet eller högskola har du sökt eller kommer du mest troligt att söka som 

förstahandsval? Välj ett alternativ.  

 

1.� Luleå tekniska universitet 

2.� Mittuniversitetet 

3.� Umeå universitet 

4.� Uppsala universitet  

5.� Kungliga tekniska högskolan (KTH) 

6.� Handelshögskolan i Stockholm 

7.� Stockholms universitet 

8.� Chalmers tekniska högskola 

9.� Göteborgs universitet 

10.� KY-utbildning (ort) i _______________ 

11.� Annat, nämligen_______________ 

12.� Vet ej (gäller framtida studier) 

 
7. Av vilken anledning valde du ovanstående universitet/högskola som förstahandsval? 
Rangordna 1-3 där 1 överstenstämmer bäst etc.  
 
__ Bra studentliv 
__ Hög kvalité på utbildningen 
__ Kompisar studerar där 
__ Lämpligt avstånd mellan hemort och utbildningsort 
__ Program/kursutbudet 
__ Universitetet/högskolan har gott rykte 
__ Utbildningen är unik och finns endast vid detta universitet eller högskola 
__ Annat, nämligen_______________ 
__ Vet ej 
 
8. Vilka begrepp stämmer bäst överens med din bild av Umeå universitet? Rangordna 1-3 
där 1 överensstämmer bäst etc.  
 
__ Hög kvalité på utbildning 
__ Friskt/naturnära 
__ Gott anseende 
__ Modernt 
__ Norrländskt 
__ Prestigelöst 
__ Stort utbud av program och kurser 
__ Öppen och vänlig atmosfär 
__ Annat, nämligen_______________     Gå till nästa sida! 
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9. Vilken är din uppfattning av Umeå universitet?  
 
� Ingen åsikt/vet ej 
� Mycket negativ 
� Ganska negativ 
� Varken positiv eller negativ 
� Ganska positiv 
� Mycket positiv 
 
10. Anser du att Umeå universitet har några svagheter? Markera i så fall valfritt antal 
alternativ.  
 
1.� Begränsat studentliv/aktivitetsutbud 
2.� Boendesituationen dålig 
3.� Dåliga förbindelser (t.ex. flyg, tåg, buss) 
4.� Geografiska läget 
5.� Låg utbildningskvalité 
6.� Mindre framstående än andra svenska universitet/högskolor 
7.� Ryktet ej gott 
8.� Tråkiga utbildningar 
9.� Annat, nämligen_______________ 
10. � Nej, inga svagheter  
 
11. Hur viktig anser du att intagningspoängen är för det program/kurs du söker för att 
bedöma utbildningens kvalité? 
 
� Inte alls 
� Svagt 
� Måttligt 
� Ganska viktig 
� Mycket viktig 
 
12. Har du någon gång under året 2008 sett reklam eller fått annan information om Umeå 
universitet? 
 
� Ja  
� Nej  
� Osäker 
 
Om du inte sett reklam eller fått annan information om Umeå universitet, gå vidare 
till fråga 17. 
 
 
 
 
 

Vänd blad! 
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13. Ange hur intresseväckande du finner informationen angående Umeå universitet från 
följande källor: 
 

         Inte alls    Svagt    Måttligt    Ganska    Mycket 
 

 
Apberget � � � � �  
 
Bilddagboken � � � � � 
 
Dagstidningar � � � � �  
 
Familj och/eller vänner � � � � � 
 
Hemskickat material � � � � �  
 
Vid besök på universitetet � � � � �  
 
Umeå universitets hemsida � � � � � 
 
Utbildningsmässor � � � � � 
 
Övrigt Internet  � � � � � 
 
14. Hur uppfattar du sammantaget informationen du fått från Umeå universitet? Markera 
valfritt antal alternativ. 
 
  Positivt:  Negativt:     
  1.� Pålitlig  4.� Ej relevant 
 
  2.� Likartat budskap 5.� Ostrukturerad 
 
  3.� Tydlig  6.� Svårtillgänglig 
 

            
              7.� Annat, nämligen_______________ 

 
 
 
         Gå till nästa sida! 
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15. Vilken är den viktigaste egenskapen som informationen från universitet/högskolor bör 
ha? Välj ett alternativ.  
 
� Detaljrik 
� Informativ 
� Lättillgänglig 
� Pålitlig 
� Rolig, underhållande 
� Visuellt tilltalande (säljande) 
� Övergripande  
� Annat, nämligen_______________ 
 
16. Anser du att information från Umeå universitet uppfyller den egenskap du tycker är viktigast? 
 
� Inte alls 
� Svagt 
� Måttligt 
� Ganska väl 
� Mycket väl 
 
17. Ange hur viktigt det är för dig att få information från universitet/högskola om följande 
faktorer:  
           Mycket    Ganska   Varken viktigt   Ganska   Mycket   Ingen 
             viktigt      viktigt      eller oviktigt    oviktigt   oviktigt   åsikt 
 
Antal studenter vid � � � � � � 
universitet/högskola 
 
Bostadssituation � � � � � � 
 
Framtida jobbmöjligheter � � � � � � 
 
Kultur och föreningsliv � � � � � � 
 
Möjlighet till motion/idrott � � � � � � 
 
Program-/kursutbud � � � � � � 
 
Studentliv � � � � � � 
 
Universitetets/ � � � � � � 
högskolans anseende 
 
Universitetets/högskolans � � � � � � 
samarbete med näringslivet 
 
Utbildningskvalité � � � � � � 
 
Utlandsstudier/praktik � � � � � � 
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18. Hur tror du att dagens gymnasieelever bäst nås när det handlar om att få information 
från universitet/högskola? Rangordna 1-3 där 1 är bästa alternativet etc.  
 
__ Annonser i dagstidningar 
__ Apberget 
__ Besök vid universitet/högskola (t.ex. ”Student för en dag”) 
__ Bloggar 
__ Bilddagboken 
__ Broschyrer om universitet/högskola 
__ Hemskickat material från universitet/högskola 
__ Mässor/Events 
__ Radioreklam 
__ TV-reklam 
__ Universitetets/högskolans hemsida  
 
Om du inte sökt till universitet eller högskola inför höstterminen 2008, gå vidare till 
fråga 23. 
 
19. Vad skulle du vilja ha fått mer information om innan du valde att söka till universitet 
eller högskola? Markera valfritt antal alternativ.  
 
1.� Antal studenter vid universitet/högskola 
2.� Bostadssituation 
3.� Framtida jobbmöjligheter 
4.� Kultur och föreningsliv 
5.� Möjlighet till motion/idrott 
6.� Program-/kursutbud 
7.� Studentliv 
8.� Universitetets/högskolan anseende 
9.� Universitetets/högskolans samarbete med näringslivet 
10.� Utbildningskvalité 
11.� Utlandsstudier och praktikmöjligheter 
12.� Annat, nämligen_______________ 
 
20. Vilka har mest påverkat ditt val av universitet eller högskola? Rangordna 1-3 där 1 har 
påverkat mest etc.  
 
__ Föräldrar  
__ Idrottsledare 
__ Kompisar  
__ Lärare  
__ Mor- och farföräldrar 
__ Studievägledare 
__ Syskon 
__ Universitetets/högskolans information 
__ Annan, nämligen_______________ 
 
         Gå till nästa sida!
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21. Ange hur viktiga följande faktorer var när du valde att söka till universitet eller 
högskolan: 
 
           Mycket    Ganska   Varken viktigt   Ganska   Mycket   Ingen  
             viktigt     viktigt      eller oviktigt     oviktigt   oviktigt   åsikt 

  
Antal studenter vid � � � � � � 
universitet/högskola 
 
Bostadssituation � � � � � � 
 
Framtida jobbmöjligheter � � � � � � 
 
Kompisar har också valt � � � � � � 
denna studieort 
 
Kultur och föreningsliv � � � � � � 
 
Möjlighet till motion/idrott � � � � � � 
 
Nära hemort � � � � � � 
 
Program-/kursutbud � � � � � � 
 
Studentliv � � � � � � 
 
Universitetets/högskolans � � � � � � 
anseende 
 
Universitetets/högskolans � � � � � � 
samarbete med näringslivet 
 
Utbildningskvalité � � � � � � 
 
Utlandsstudier och praktik- � � � � � � 
möjligheter  
 
22. Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008?  
 
� Ja   
� Nej 
 
 
 
 
 
 
 
          Vänd blad! 
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23. Vilket betygssnitt förväntar du dig i avgångsbetyg? 
 
� 10 -12 
� 13 -14 
� 15 -16 
� 17 -18 
� 19 -20 
 
 
24. Vilka förslag har du på hur Umeå universitet kan marknadsföra sig mot 
gymnasieelever? Vänligen använd utrymmet nedan för förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 Marie Lindkvist & Stina Sandberg 
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BILAGA 3 - Koppling mellan teori och enkätfrågor 
 
Fråga 5   Teori 3.5 Beslutsteori 
 
Fråga 7   Teori 3.1.1 Vad innebär utbildning? 
 
Fråga 8   Teori 3.2 Kommunikation och information 
 
Fråga 9   Teori 3.3 Vad är marknadskommunikation? 
 
Fråga 11   Teori 3.6.1 Nya tider för universitet högskolor  
 
Fråga 12-13   Teori 3.3.1 Kommunikationsmix 
 
Fråga 14   Teori 3.3.2 Integrerad marknadskommunikation 
    Teori 3.2 Kommunikation och information 
 
Fråga 15-17   Teori 3.2 Kommunikation och information 
 
Fråga 18   Teori 3.3.1 Kommunikationsmix 
 
Fråga 19                                 Teori 3.6 Studentrekrytering 
 
Fråga 20   Teori 3.4 Word-of-mouth och dess betydelse   
                                                Teori 3.5 Beslutsteori   
 
Fråga 21   Teori 3.5.2 Faktorer som påverkar universitets/högskoleval 

Teori 3.1 Vara, tjänst och upplevelse 
 
Fråga 22   Teori 3.6 Studentrekrytering     
 
Fråga 23   Teori 3.6. Studentrekrytering 
 
Fråga 24    Teori 3.1.2 Marknadsföring av utbildning 
    Teori 3.6 Studentrekrytering  
 
Övriga frågor är allmänt ställda för att kartlägga bakgrundvariabler hos 
gymnasieeleverna och har ingen teoretisk koppling.  
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BILAGA 4 - gymnasietabell  
 
Översikt av respektive gymnasieskola och antal elever per program 
 
 
Stad Gymnasieskola Program Antal elever 
Umeå Dragonskolan TE 22 st 
  SP 72 st 
 Liljaskolan TE 14 st 
  SP 29 st 
  HP 38 st 
  NV 12 st 
 Minervaskolan NV 56 st 

 
Umeå internationella 
gymnasium SP 36 st 

 Östra gymnasiet SP 50 st 
  NV 38 st 
Skellefteå Anderstorpskolan SP 104 st 
  HP 25 st 
 Balderskolan TE 93 st 
  NV 57 st 
 Kaplanskolan TE 28 st 
  SP 88 st 
Örnsköldsvik Nolaskolan SP 163 st 
  HP 25 st 
  NV 57 st 
 Parkskolan TE 68 st 
  SP 32 st 
  NV 11 st 
   Totalt: 1118  st 
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BILAGA 5 – korstabeller  
 
Fråga 15 vs fråga 16 
 

Viktigaste egenskapen informationen bör ha * Uppfyller Umeå universitet den egenskapen? Crosstabulation

1 3 9 7 0 20

5,0% 15,0% 45,0% 35,0% ,0% 100,0%

0 10 38 45 2 95

,0% 10,5% 40,0% 47,4% 2,1% 100,0%

1 2 11 19 0 33

3,0% 6,1% 33,3% 57,6% ,0% 100,0%

0 3 11 15 3 32

,0% 9,4% 34,4% 46,9% 9,4% 100,0%

2 7 15 5 4 33

6,1% 21,2% 45,5% 15,2% 12,1% 100,0%

4 5 9 2 0 20

20,0% 25,0% 45,0% 10,0% ,0% 100,0%

0 4 10 6 1 21

,0% 19,0% 47,6% 28,6% 4,8% 100,0%

3 0 1 0 0 4

75,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

11 34 104 99 10 258

4,3% 13,2% 40,3% 38,4% 3,9% 100,0%

Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha
Count
% within Viktigaste
egenskapen
informationen bör ha

Detaljrik

Informativ

Lättillgänglig

Pålitlig

Rolig/underhålland
e

Visuellt tilltalande

Övergripande

Annat

Viktigaste
egenskapen
informationen
bör ha

Total

Inte alls Svagt Måttligt Ganska väl Mycket väl
Uppfyller Umeå universitet den egenskapen?

Total
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21 a-m vs 22 
 

Antal studenter vid universitet/högskola 
 

Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med antal studenter vid val Crosstabulation

3 19 28 8 6 3 67

4,5% 28,4% 41,8% 11,9% 9,0% 4,5% 100,0%

3 15 20 8 4 1 51

5,9% 29,4% 39,2% 15,7% 7,8% 2,0% 100,0%

6 34 48 16 10 4 118

5,1% 28,8% 40,7% 13,6% 8,5% 3,4% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med antal studenter vid val

Total

 
 

Bostadssituation  
 

Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med bostadsituation vid val Crosstabulation

30 19 9 6 1 3 68

44,1% 27,9% 13,2% 8,8% 1,5% 4,4% 100,0%

25 13 7 4 2 1 52

48,1% 25,0% 13,5% 7,7% 3,8% 1,9% 100,0%

55 32 16 10 3 4 120

45,8% 26,7% 13,3% 8,3% 2,5% 3,3% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med bostadsituation vid val

Total

 
 
 

Framtida jobbmöjligheter 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med framtida jobbmöjligheter vid val Crosstabulation

39 20 5 2 1 1 68

57,4% 29,4% 7,4% 2,9% 1,5% 1,5% 100,0%

33 13 2 1 1 1 51

64,7% 25,5% 3,9% 2,0% 2,0% 2,0% 100,0%

72 33 7 3 2 2 119

60,5% 27,7% 5,9% 2,5% 1,7% 1,7% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med framtida jobbmöjligheter vid val

Total
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Kompisar har också valt denna studieort 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med kompisar vid val Crosstabulation

8 15 21 11 8 4 67

11,9% 22,4% 31,3% 16,4% 11,9% 6,0% 100,0%

6 12 18 8 5 2 51

11,8% 23,5% 35,3% 15,7% 9,8% 3,9% 100,0%

14 27 39 19 13 6 118

11,9% 22,9% 33,1% 16,1% 11,0% 5,1% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med kompisar vid val

Total

 
 

Kultur och föreningsliv 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med kultur/föreningsliv vid val Crosstabulation

6 20 26 7 4 6 69

8,7% 29,0% 37,7% 10,1% 5,8% 8,7% 100,0%

6 15 22 6 1 1 51

11,8% 29,4% 43,1% 11,8% 2,0% 2,0% 100,0%

12 35 48 13 5 7 120

10,0% 29,2% 40,0% 10,8% 4,2% 5,8% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med kultur/föreningsliv vid val

Total

 
 

Möjlighet till motion/idrott 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med motion/idrott vid val Crosstabulation

19 20 15 8 3 4 69

27,5% 29,0% 21,7% 11,6% 4,3% 5,8% 100,0%

16 20 9 4 1 1 51

31,4% 39,2% 17,6% 7,8% 2,0% 2,0% 100,0%

35 40 24 12 4 5 120

29,2% 33,3% 20,0% 10,0% 3,3% 4,2% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med motion/idrott vid val

Total
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Nära hemort 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med nära hemort vid val Crosstabulation

20 32 9 3 2 2 68

29,4% 47,1% 13,2% 4,4% 2,9% 2,9% 100,0%

6 12 16 6 10 2 52

11,5% 23,1% 30,8% 11,5% 19,2% 3,8% 100,0%

26 44 25 9 12 4 120

21,7% 36,7% 20,8% 7,5% 10,0% 3,3% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med nära hemort vid val

Total

 
 

Program-/kursutbud 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med program/kursutbud vid val Crosstabulation

43 19 5 1 0 0 68

63,2% 27,9% 7,4% 1,5% ,0% ,0% 100,0%

35 12 3 0 1 1 52

67,3% 23,1% 5,8% ,0% 1,9% 1,9% 100,0%

78 31 8 1 1 1 120

65,0% 25,8% 6,7% ,8% ,8% ,8% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med program/kursutbud vid val

Total

 
 

Studentliv 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med studentliv vid val Crosstabulation

23 25 13 3 3 2 69

33,3% 36,2% 18,8% 4,3% 4,3% 2,9% 100,0%

18 22 6 3 1 1 51

35,3% 43,1% 11,8% 5,9% 2,0% 2,0% 100,0%

41 47 19 6 4 3 120

34,2% 39,2% 15,8% 5,0% 3,3% 2,5% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med studentliv vid val

Total
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Universitetets/högskolans anseende 
 

Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med universitetets/h anseende Crosstabulation

8 30 21 4 2 3 68

11,8% 44,1% 30,9% 5,9% 2,9% 4,4% 100,0%

12 21 13 1 2 1 50

24,0% 42,0% 26,0% 2,0% 4,0% 2,0% 100,0%

20 51 34 5 4 4 118

16,9% 43,2% 28,8% 4,2% 3,4% 3,4% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med universitetets/h anseende

Total

 
 

Universitets/högskolans samarbete med näringslivet 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med universtitets/h samarbete med när. Crosstabulation

10 21 24 7 1 5 68

14,7% 30,9% 35,3% 10,3% 1,5% 7,4% 100,0%

14 18 13 2 3 1 51

27,5% 35,3% 25,5% 3,9% 5,9% 2,0% 100,0%

24 39 37 9 4 6 119

20,2% 32,8% 31,1% 7,6% 3,4% 5,0% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med universtitets/h samarbete med när.

Total

 
Utbildningskvalité 

Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med utb.kvalité vid val Crosstabulation

34 21 8 3 1 2 69

49,3% 30,4% 11,6% 4,3% 1,4% 2,9% 100,0%

33 14 2 0 1 1 51

64,7% 27,5% 3,9% ,0% 2,0% 2,0% 100,0%

67 35 10 3 2 3 120

55,8% 29,2% 8,3% 2,5% 1,7% 2,5% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med utb.kvalité vid val

Total
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Utlandsstudier/praktik 
Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Viktigt med utlandsstudier/praktik vid val Crosstabulation

13 21 21 4 4 5 68

19,1% 30,9% 30,9% 5,9% 5,9% 7,4% 100,0%

11 16 14 4 5 1 51

21,6% 31,4% 27,5% 7,8% 9,8% 2,0% 100,0%

24 37 35 8 9 6 119

20,2% 31,1% 29,4% 6,7% 7,6% 5,0% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

Mycket viktigt
Ganska
viktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt Ingen åsikt

Viktigt med utlandsstudier/praktik vid val

Total

 
 
Fråga 23 vs fråga 22 
 

Har du sökt till Umeå universitet hösten 2008? * Vilket betygssnitt förväntar du dig? Crosstabulation

2 10 31 15 9 67

3,0% 14,9% 46,3% 22,4% 13,4% 100,0%

1 10 16 21 5 53

1,9% 18,9% 30,2% 39,6% 9,4% 100,0%

3 20 47 36 14 120

2,5% 16,7% 39,2% 30,0% 11,7% 100,0%

Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?
Count
% within Har du sökt
till Umeå universitet
hösten 2008?

Ja

Nej

Har du sökt till Umeå
universitet hösten 2008?

Total

10-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Vilket betygssnitt förväntar du dig?

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


