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Sammanfattning  
 

Titel: Högskolornas marknadsföring till gymnasieelever, kan högskolorna marknadsföra sig 

på andra sätt än de befintliga. 

 

Författare: Nela Masinovic, Bujar Zeka & Mirsad Sijecic  

 

Handledare: Thomas Danborg  

 

Institution: Blekinge Tekniska Högskola, Management Högskolan. 

 

Kurs: Kandidatarbetet i företagsekonomi, 15hp. 

 

Syfte: Genom att studera gymnasieelevernas och syokonsulenternas uppfattning om 

marknadsföringen från högskolor avser uppsatsen att identifiera andra möjliga 

marknadsföringsmetoder högskolorna kan använda sig av, än de befintliga.  

 

Metod: Syftet avser att besvaras utifrån kvantitativ med kombination av kvalitativ 

forskningsansats i form av enkätundersökningar och intervjuer. Kunskapsbidraget ämnar förse 

högskolornas marknadsföring med nya synsätt att marknadsföra sig mot gymnasieelever. Den 

primära datainsamlingen kommer ifrån individer om deltog i undersökningen, sekundärdata 

samlas ifrån tidigare forskning kring området. Undersökningen har genomföras med en 

abduktiv forskningsansats för att inte begränsas vid ett visst arbetssätt. 

 

Teori: Teorin bygger på hur marknadsföringen kan tillfredställa konsumenternas behov. 

Studiens teorikapitel riktar sig mot marknadsföring, där en bild av dagens mediesamhälle 

presenteras, kommunikation mellan säljare och konsumenter samt olika faktorer som kan vara 

påverkande vid konsumenternas köpbeslut.  

 

Slutsats: Gymnasieeleverna använder sig allt mer utav Internet då de söker information. Det 

är en viktig mediekanal som bör användas flitigt, samtidigt bör högskolor tänka på att ha med 

den informationen som gymnasieeleven oftast söker. Gymnasieeleverna samt 

syokonsulenterna menar att personlig kommunikation är viktig vid elevernas val av 

utbildning. 

Nyckelord: Marknadsföring, Högskolor, Gymnasieelever, Syokonsulenter, Public Relation, 

Kommunikation. 



4 
 

Abstract  
 

Title: Colleges marketing towards high-school students. Can colleges market themselves in a 

different manner then the present? 

 

Authors: Nela Masinovic, Bujar Zeka & Mirsad Sijecic 

 

Supervisor: Thomas Danborg 

 

Department: Blekinge Institute of Technology, School of Management. 

 

Course: Thesis in Business Administration, Candidate 15hp 

 

Purpose: By studying high school students and career adviser’s opinions regarding the 

college marketing the paper intents to identify other possible marketing methods that colleges 

can use, besides those that are used today.  

 

Method: The purpose of the paper was answered by using quantitative research in 

combination with qualitative research where both surveys and interviews were used. The aim 

is to contribute new knowledge regarding marketing towards high-school students that the 

colleges can find useful. Primary data will be collected from individuals that participate in our 

surveys and interviews, while secondary data will be collected from previous research district. 

We choose to use an abduktiv science approach, by doing this it doesn’t limit our way to 

work. 

 

Theory: The theory chapter concentrates on marketing with focus being on consumer 

decision-making, media society, communication between seller and consumer and the factors 

that can influence the consumers buying decision. 

 

Results: High-school students see Internet as a common source for information gathering. It’s 

an important media channel that should be used more frequently by colleges/universities; 

keep in mind that the information that is presented in this media channel should suit high-

school student needs. High-school students and career adviser’s mean that the personal 

communication is important for the students’ choice of education. 

 

Keywords: Marketing, colleges, high-school students, Public relations, communication. 
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1. Inledning 
Inom ekonomprogrammet vid Blekinge Tekniska Högskolan ingår ett kandidatarbete i 

företagsekonomi. Efter en fördjupningskurs inom marknadsföring föll intresset att studera 

högskolornas marknadsföring gentemot gymnasieelever. Under kursen har deltagarna fått 

analysera ett flygblad som lanserades av en högskola i syfte om att rekrytera nya studenter. 

Deltagarna hade svårigheter med att fånga högskolans budskap och det blev grunden till 

uppsatsens syfte.  

 1.1 Bakgrund 

Inledningsvis kommer en kort presentation göras för att ge inblick till läsaren om hur det ser 

ut i dagsläget gällande högskolor och deras marknadsföring, i avseende att ge läsaren en 

förförståelse inom detta område. Till bakgrunden har informationsansvariga från olika 

högskolor medverkat och information från högskolornas gemensamma webbsidor tillförts. 

 

Termen högskola innefattar både högskolor och universitet men också vissa andra 

utbildningssamordnare som har rätt att utfärda examen på högskolenivå. Sammanlagt finns 

det 16 universitet och 32 högskolor, som kan ge en akademisk examen i Sverige. 

Undersökningar har visat att akademiska studier ger bättre förutsättningar på 

arbetsmarknaden.
1
 Det anses vara ett skäl till att gymnasieelever väljer att söka till högskolor 

efter studentexamen. 

 

Marknadsföringsarbetet inom högskolan har utvecklats märkbart under de senaste tio åren. 

Medvetenheten och prioriteringsförmågan har växt, allteftersom konkurrensen om studenterna 

ökat. I jämförelse med näringslivet, är inte högskolornas budget för information och 

marknadsföring särskilt stor. Beroende på hur väl de olika högskolorna är profilerade och 

etablerade på marknaden, varierar även resurssatsning på marknadsföringen.
2 

De äldre och 

mer etablerade högskolorna är enkelt igenkända för deras utbud och status. Det gäller då för 

dem yngre att förstärka sitt varumärke för att öka söktrycket till deras utbildningar och till det 

krävs större resurssatsning. Det finns skillnader på universitet som är över 500 år gamla och 

en ung högskola på 20 år, exempelvis Uppsala universitet och Blekinge Tekniska Högskola, 

där mindre högskolor måste arbeta mer med sin profilering på marknaden, då de inte är 

igenkända som de äldre, ”Syns man inte finns man inte”.
3
 

                                                             
1
 www.studera.nu (2009-05-22). 

2
 http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085902/0514R.pdf (2009-05-22). 

3 Informationsansvarig för Blekinge Tekniska Högskola. 

http://www.studera.nu/
http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085902/0514R.pdf
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Vid val av utbildning söker eleverna vägledning från bland annat högskolor, familj och 

vänner. Eftersom det sociala nätverket spelar en stor roll vid beslutsfattande av 

högskoleutbildning, anses förstärkning av varumärke och profilering vara ett av högskolornas 

huvudområden vad gäller marknadsföring. Andra problem högskolorna möter idag är de 

redan bestämda ungdomar som egentligen inte har fullständig information. De är oftast 

bestämda för vilken högskola de vill studera vid och ungefär vilken utbildning. De vet inte 

alltig vad utbildningen innehåller och om den motsvarar deras intresse. Rekryterarens uppgift 

blir då att fånga dessa elever och ge dem en djupare förklaring om utbildningens innebörd, om 

att det finns liknande utbildningar vid en annan högskola som motsvarar deras önskemål.
4
  

 

Den interna samordningen av informationsarbetet inom högskolorna blir allt bättre, strategier 

och mål för arbetet är oftast tydliga och genomtänkta. Det är upp till varje högskola i Sverige 

att sköta sin egen marknadsföring. Högskolor använder sig i princip av samma 

marknadsföringskanaler. Mycket av marknadsföringen sker via internet och de egna 

hemsidorna, personliga möten och tilldelningsmaterial, för att väcka intressen hos eleverna att 

söka till deras utbildningar. Eftersom kapaciteten att träffa alla gymnasieelever är begränsad, 

använder sig högskolorna av andra metoder för att nå ut till en bredare publik. Högskolor 

skickar oftast utbildningskataloger till avgångselever som är behöriga för högskolestudier, 

menar informatören vid Högskolan i Jönköping.
5
 De personliga mötena med gymnasieelever 

sker i form av att framträda vid utbildningsmässor, besök av gymnasieskolor runt om i 

Sverige och anordning av högskoledagar där gymnasieelever har möjlighet att besöka 

högskolan och få den information de behöver.
6
 Många håller fram nöjda och framgångsrika 

studenter i form av alumn, hög kvalitet i undervisning och forskning, internationella kontakter 

och att de befinner sig på en ort som kan erbjuda bra boende och ett stimulerande studentliv.
7
 

En vanlig förekommande fråga gymnasieelever stöter på är vad de ska sysselsätta sig med 

efter studentexamen. En del har redan bestämt sig för att läsa en eftergymnasial utbildning, 

andra väljer att söka arbete, sedan finns det en grupp som fortfarande inte bestämt sig ännu 

vad de vill göra. Vidareutbildning är välpassande för de elever som läst en icke yrkesprogram, 

då de har svårare att komma ut på arbetsmarknaden till skillnad från dem som läst ett 

yrkesprogram. Då eleven väl bestämt sig för att fortsätta studera, är det inte alltid självklart 

vilken högskola eller utbildning de ska välja. Högskolans och universitetens främsta uppgift 

                                                             
4 Informationsansvarig vid Blekinge Tekniska Högskolan. 
5
 Informationsansvarig vid Högskolan i Jönköping. 

6
 Utbildningsinformatör, Uppsala universitet. 

7 http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085902/0514R.pdf (2009-05-22). 

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800085902/0514R.pdf
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är att hjälpa dessa elever till att enklare fatta beslut om sin vidareutbildning genom att erbjuda 

utbildningar som motsvarar deras intresse. Information om högskolans utbildningar är långt 

ifrån det ända elever söker. Att studera vid en högskola skiljer sig relativt mycket från 

gymnasieskolan. Det är ytterst viktigt att högskolorna följer dessa elever innan, under och 

efter ansökan, samt att ta emot de nya studenterna på ett bra sätt.
8
 

 

1.2 Problemdiskussion  
Detta kapitel avser att ge läsaren djupare förståelse för de problem uppsatsen ska behandla. 

Kapitlet visar en faktainblick från tidigare forskning och informationsansvariga från olika 

högskolor. 

 

Marknadsföring är ett brett område som omfattar stora delar vad gäller försäljning. En av de 

ledande teoretiker inom marknadsföring, Peter Ducker, definierar marknadsföring som:  

 

“There will always, one can assume, be need for some selling. But the aim of marketing is to 

make selling superfluous. The aim of marketing is to know and understand the customer so 

well that the product or service fits him and sells itself. Ideally marketing should result in a 

customer who is ready to buy. All that should be needed then is to make the product of service 

available”.
9
 

 

Att förstå köpbeteendet hos köparen är en central fråga för marknadsföringens ledning. 

Kundens köpbeteende riktar sig mot slutkonsumenten vilken representerar individer och 

hushåll som köper produkter i avseende för personlig konsumtion. Dessa slutkonsumenter 

bildar tillsammans en global kundmarknad som marknaden varierar stort vad gäller ålder, 

inkomst, utbildningsnivå och tycke, vilket gör att kunderna köper varierande produkter. Hur 

kunderna gör sina val av köp beror på ett flertal faktorer, om vi tittar tillbaka i tiden hade 

företagen en bättre uppfattning och förståelse för sina kunder genom att skapa sig 

erfarenheten av de dagliga bemötandena av kundens behov. Såsom företagen och marknaden 

har vuxit under det senare tid, har även marknadens beslutsfattande påverkats fysiskt, 

demografiskt samt socialt. Detta har medfört att företagen har avlägsnats från kunderna och 

behöver lägga mer fokus på kundundersökningar. Det förklarar varför företagen spenderar 

                                                             
8
 Utbildningsinformatör vid Uppsala universitet. 

9 Kotler, m.fl. sid 7. (2008). 
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idag mer pengar än någonsin på att studera kunderna och att de vill lära sig mer om kundens 

beteende.
10

 

 

Utifrån elevens perspektiv är valet av fortsatt studie inte alltid en självklarhet. Faktorer som 

brist på jobb eller att de läst ett program i gymnasiet som inte är yrkesrelaterad kan skapa 

funderingar om att sysselsätta sig med en eftergymnasialutbildning. Nästa steg är att välja 

högskola samt utbildning som motsvarar deras intresse. Vid val av högskoleutbildning är det 

flertal faktorer som är påverkande för gymnasielevens beslutsprocess. De föredrar att i första 

hand bemötas av någon kunnig inom området vid informationssökning om utbildningar. 

Dessvärre kan inte studentrekryterarna eller studievägledarna möta alla sökande personligen. 

Internet har blivit en vanlig sökningskanal men trots att ungdomar spenderar mycket tid vid 

att närvara på internet, är inte sökning via denna kanal det främsta redskapet högskolorna 

använder sig utav vid marknadsföring av deras utbildningar. Skälet till detta är att ungdomar 

har mindre tendens att söka sig till information via internet. Det mest vanliga redskapet är 

utbildningskatalogerna. Gymnasieeleven får kort introduktion om de olika utbildningar en 

högskola har att erbjuda, samtidigt får de en större överblick över utbildningsutbudet, och kan 

enkelt notera och jämföra utbildningarna. Nackdelen kan vara att eleverna inte öppnar alla 

kataloger och därmed missar en utbildning som motsvarar deras intresse.
11

 

 

– ”Då ungdomar söker sig efter utbildning söker de sig i första hand till personlig kontakt, 

eftersom kapaciteten inte räcker till att bemöta alla sökande, blir det andra självklara vägen 

att ge en utbildningskatalog, menar informationsansvarige vid Blekinge Tekniska 

Högskolan.”
12

 

 

Trots att gymnasieskolornas avgångselever blir överöst av massreklam gällande 

vidareutbildning, står några av dem med ett stort frågetecken vid ansökningsdagen.  Idag finns 

det ett antal sätt gymnasieeleverna kan arbeta med för att enklare göra sitt val om framtida 

studier. Ett sätt är att komma i kontant med syokonsulenterna på sin gymnasieskola där de kan 

komma till hjälp med att besluta vilken utbildning som skulle motsvara deras intresse. Oftast 

erbjuds samma typ av utbildning vid flertal högskolor. Det ingår i syokonsulenternas yrke att 

                                                             
10 Kotler m.fl. (2008). 
11

 Informationsansvaring vid Blekinge Tekniska Högskola. 
12 Informationsansvaring vid Blekinge Tekniska Högskola. 
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ha en god överblick över alla alternativ de har att erbjuda på sin skola samt ha överblick över 

andra utbildningar.
13

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att studera gymnasieelevernas och syokonsulenternas uppfattning 

om högskolornas marknadsföring. Uppsatsen avser att identifiera andra möjliga 

marknadsföringsmetoder högskolorna kan använda sig av, än de befintliga.  

 

Utifrån inledningen, problembeskrivningen och syftet lyfts följande två områden studien avser 

att behandla:  

 

 Se gymnasieelevernas nuvarande uppfattning om högskolornas marknadsföring och 

vilken information de har tillgång till i dagsläget och vad de tycker fattas. 

 

 Se vilken påverkande till syokonsulenterna har vid elevens beslutsfattande av 

högskoleutbildning och högskolornas kommunikation med gymnasieskolan. 

 

                                                             
13 https://www.studera.nu/studera/367.html 2009-10-13. 

https://www.studera.nu/studera/367.html
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt för vår insamling och bearbetning av fältarbetet 

som kommer att ligga till grund för att besvara uppsatsens syfte. 

 

2.1 Metodinledning 
Uppsatsen syfte kommer att besvaras genom en arbetsmetod som på ett bra sätt kan behandla 

och framta det kunskapsbehov som efterlyses, i detta fall gymnasieelevens uppfattning om 

högskolornas marknadsföring. Studien kommer även att visa om högskolans marknadsföring 

kan bli mer gynnsam än den som används i dagsläget. Gymnasieeleverna och 

syokonsulenterna kommer att förse kunskap till högskolorna och gett dem den information 

som är nödvändig för att kunna göra en lyckad marknadsföring framöver. För att tillföra 

kunskapsbidraget som kan användas i praktiken, har författarna hämtat in fältarbete och teori 

som är anpassad till studiens syfte. Författarna har således intagit realiteten nästan helt utan 

förväntningar och därigenom samla in det data som behövs för att besvara syftet med en 

neutral synvinkel.
14

 Målet är att presentera ett resultat genom att analysera fältarbetet och ta 

del av den teori som är användbar till ämnesområdet. Genom denna process ska 

kunskapsbidraget framläggas till högskolorna, och de ska i sin tur kunna använda studien som 

en del av deras framtida marknadsföringsmetoder.  

2.2 Val av metod 

Författarna har valt att använda kvantitativ i kombination av kvalitativ forskningsansats i form 

av enkätundersökningar och intervjuer, då de anser att det kommer att ge trovärdigt fältarbete 

till att besvara uppsatsens syfte. En kvalitativ ansats syftar till att undersöka hur människor 

uppfattar och tolkar verkligheten, medan en kvantitativ ansats avser att undersöka omvärlden 

på ett objektivt sätt. Utgångspunkten för den kvantitativa ansatsen är att undersöka 

gymnasieelevernas åsikter med hjälp av enkätundersökning, för att få en klarare uppfattning 

vad de anser om högskolans marknadsföring.
15

 Den kvalitativa inslaget riktar sig till 

syokonsulenter på tre olika gymnasieskolor samt till informationsansvariga vid flera 

högskolor. Avsikten med intervjuerna är att stärka fältarbetet och få en helhetsbild från de 

                                                             
14 Jacobsen. (2002). 
15 Bryman. (2002). 
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olika aktörer som är inblandade i elevernas beslutsfattande. Fördelen med en kvalitativ 

undersökning är att den ger mer utrymme för egna reflektioner och mer djupgående svar.
16

 

 

För att kunna bedöma relationen mellan teori och fältarbetet, finns det tre olika angreppssätt 

att använda sig utav. En av dessa är deduktion, där forskaren utgår från en konstaterad teori 

för att sedan dra slutsatser till det undersökta området. Forskaren utformar hypoteser utifrån 

teorier och empiri då de hämtas genom datainsamling, vidare ger detta ett analyserbart 

resultat. Med hjälp av resultatet från datainsamlingen kan forskaren bekräfta eller förkasta sin 

hypotes. Innan insamlingen av empirin, fanns det redan en föreställning om hur verkligheten 

ser ut. Det genomförs därmed en fallstudie för att undersöka hållbarheten, genom att komma i 

kontakt med olika högskolor och få en klarare uppfattning om dagsläget. Författarna fann det 

problematiskt att genomföra endast deduktiv ansats eftersom de redan genomfört en intervju 

med syokonsulenter innan fältarbetet samlades in. För att få en uppfattning om högskolans 

marknadsföring i dagsläget.
17

 Induktion innebär att författaren försöker dra slutsatser utifrån 

empiriska fakta, vilket är ett omvänt angreppssätt än det deduktiva. I detta fall utgår forskaren 

ifrån ett insamlat datamaterial i avseende att hitta olika mönster som kan generaliseras och 

sedan förklaras i begreppstermer eller teorier.
18

 Att endast använda sig utav induktiv ansats 

ansågs också vara svårt, då det upplevdes svårigheter med att dra teoretiska slutsatser utifrån 

studiens bredd
19

, eftersom studien är begränsad då den endast behandlar tre gymnasieskolor i 

Blekinge.  

 

Kombinationen av de båda metoderna ansågs vara den mest fördelaktig angreppssättet för 

studien, därför har författarna valt att använda sig av en abduktiv forskningsansats. Den 

abduktiva ansatsen har fördelen att inte bli låst vid ett visst arbetssätt utan har möjligheten att 

fånga helheten. Analysen av fältarbete har kombinerats med teorier och skapat förståelse som 

har lett till att kunna dra en slutsats. Med hjälp av den insamlade fältarbetet har det gjorts 

kopplingar till de teorier som samlats in till studien. Utifrån de slutsatser framkommer det ett 

resultat som skall besvara studiens syfte.
20

 

                                                             
16 Jacobsen. (2002). 
17 Bryman. (2002). 
18

 Johannessen, Tufte (2003). 
19

 Jacobsen. (2002). 
20 Jacobsen. (2002). 
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2.3 Insamling av empiriskt material  

Datainsamlingen består av primärdata och sekundärdata, dessa två fungerar både som 

komplement och till att kontrollera varandra. Primärdata samlas in direkt från personer genom 

intervjuer och enkätundersökningar, medan sekundärdata kommer från tidigare studier. Till 

primärdata samlas information direkt från individer, vilket innebär att denna information 

kommer från intervjuer och enkätundersökningar, som är framtaget direkt från källan. Det 

innebär att fältarbetet är insamlad för första gången och att studien är genomförd av 

författarna. Intervjuprocessen avses vara öppen med ett par nyckelfrågor som strukturerar 

intervjun.
21

 På så sett har intervjupersonen kunnat ge sina åsikter efter sin erfarenhet. Genom 

denna process, fanns det plats för intervjupersonen att tillägga ytterligare information som var 

värdefull för studien.
 
 

 

Författarna har även valt att använda sig av sekundärdata i form av teorier vilket stöder 

ämnesområdet i uppsatsen, som sedan kan komplimentera primärdata genom att använda 

sekundärdata och därigenom få en bredare informationsbas. Uppsatsen består av både 

kvantitativ och kvalitativ sekundärdata. Lämplig sekundärdata till uppsatsens syfte har 

samlats in genom en sållning av oväsentligt teori.  Under behandlingen av datainsamlingen 

har författarna varit kritiska mot urvalet av källor för att undvika missvisande information i 

uppsatsen. Sekundärdata har använts till att hålla primärdata trovärdig samt ge ett underlag till 

uppsatsens analys av primärdata. 

2.4 Val av målgrupp 
En personlig intervju har genomförts med informationsansvarige, Joakim Ekberg, vid 

Blekinge Tekniska Högskolan. Vidare har tre informationsansvariga från Högskolan 

Kristianstad, Högskolan i Jönköping och Uppsala universitet, varit delaktiga med att tillföra 

kunskap om hur det ser ut i dagsläget gällande marknadsföring gentemot gymnasieelever och 

hur högskolorna genomför marknadsföringen. 

 

För att undersöka hur gymnasieelevernas uppfattning ser ut, har författarna besökt tre 

gymnasieskolor med inriktning mot samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. 

Undersökningen är inriktad mot avgångselever eftersom de har mest erfarenhet och 

information gällande högskolornas marknadsföring. Valet av denna målgrupp baseras på att 

dessa gymnasieelever läser en utbildning som är förberedande inför högskolestudier och de 

                                                             
21 Jacobsen. (2002). 
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har en större tendens att vilja fortsätta vidareutbilda sig. Gymnasieskolorna har avgränsats till 

Blekinge där valet av tre gymnasieskolor är af Chapmangymnasiet i Karlskrona, Vägga 

Gymnasieskola i Karlshamn och Knut Hahn Gymnasieskola i Ronneby. Författarna har även 

valt att intervjua tre syokonsulenter från de tre olika gymnasieskolor i syfte om att få en 

djupare förståelse om högskolornas marknadsföring ur gymnasieskolornas perspektiv samt att 

få en inblick till vilken roll syokonsulenten har vid elevens beslutsprocess. 

2.5 Genomförandet 
Fältarbetet har genomförts med hjälp av distans- och personliga intervjuer samt 

enkätundersökning. Intervjufrågor har skickats till ett flertal informationsansvariga på olika 

universitet och högskolor. Frågorna var fokuserade på hur högskolornas marknadsför dig idag 

mot gymnasieelever, vilka metoder de använder samt deras uppfattning om de når ut med sitt 

budskap. 

 

Enkätundersökningen besvarades av gymnasieelever med möjlighet att utrycka sig anonymt 

om hur de får information om högskolestudier. Enkäter anses vara ett bra sätt att fånga deras 

uppfattningar som finns hos olika grupper och att gå direkt till eleverna ger en mer trovärdig 

inblick till deras uppfattning om högskolornas marknadsföring. Genom att gymnasieelever 

besvarat samma frågor har författarna fått reda på skillnader och likheter i deras uppfattning 

om högskolornas informationsgivning i denna målgrupp. Målet med enkätundersökningen är 

att fånga gymnasieelevens uppfattning gentemot högskolorna, fördelar och nackdelar. 

Svårigheten med undersökning var att det blev ett större bortfall av elever än tänkt, då 

undersökningens tidpunkt inträffade under deras sista månad i skolan, vilket gjorde att mindre 

antal elever deltog i undersökningen än vad tidigare tänkt. 

Frågorna var utformade med ett par alternativ deltagarna fått rangordna på en skala mellan 1- 

5 där 1 ansågs mest motsvara deras alternativ och 5 minst. Syftet med rangordningen är att få 

veta vilka alternativ de anser viktiga och minde viktiga för att identifiera för- och nackdelar 

med högskolornas marknadsföring. Metoden har lett till några bortfall där eleverna valt att 

kryssa alternativen istället för att rangordna dem med siffror som hänvisat. Författarna har 

valt att inte använda sig utav denna typ av svarsalternativ där eleverna kryssat flera alternativ 

eftersom de inte kan anta vad elevens prioriteringar är. 

 

Den personliga intervjun har strukturerats i två delar, en utifrån gymnasieelevens perspektiv 

och den andra utifrån högskolans perspektiv. Intervjuerna var relativt öppna för att inte 
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begränsa svaren. Detta har gett studien fler aspekter, vilket anses vara påverkande vid en 

gymnasieelevs beslutsfattande och uppfattning av informationsgivning inför framtida studier 

som författarna inte tänkt på tidigare. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att 

skapa en flexibel samtalssituation där varken den intervjuade eller intervjuaren blev besvärad 

utav anteckningar.   

2.6 Validitet/Reliabilitet 

För att kunna skapa förtroende mellan läsaren och författaren krävs det att informationen i 

studien är relevant, samt att den är insamlad på ett tillförlitligt sätt. Validitet är ett viktigt 

begrepp som förekommer i kvalitativa studier. Med det menas att en undersökning verkligen 

mäter det som avses att mäta. Kraven för validitet är i grunden lika både för kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar, däremot är det lättare att uppnå god validitet vid en kvalitativ 

undersökning då författaren står närmare den värld där empirin är hämtad ifrån.
22

 

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, dvs. att mätinstrumentet ska ge tillförlitligt och stabilt 

resultat. Det innebär att resultatet ska vara det samma om undersökningen görs vid ett annat 

tillfälle.
23

  Alla intervjuade har utfrågats på samma sätt och under samma premisser. Med god 

reliabilitet menas att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 

mätning. Idén med reliabilitet bygger på kvantitativa studier. Det är betydligt svårare att 

sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig.
24

 

Det som ansågs vara svårt gällande enkätundersökningen och utformningen av intervjun, är 

att frågorna behöver utformas innan undersökningen sker. I efterhand blir det betydligt 

svårare att få fram god resultat om frågorna inte var väl formulerade, så att respondenterna 

kunnat missuppfatta dem. För att få så god validitet som möjligt och eliminera klumpiga 

frågor, tog författarna hjälp av en lärare vid Blekinge Tekniska Högskolan, där de fick 

vägledning och råd om formulering av frågor och strukturen på enkätundersökningen och 

intervjun. För att stärka validiteten ytterligare, utfördes en test av enkätundersökningen, där 

20 elever fick ta del av och besvara. Författarna anser att enkätundersökningen har lyckats 

fånga relevant empiri utifrån de aspekter som avsågs att undersöka. Vid en intervju är det 

enklare att formulera om frågorna om respondenten inte uppfattat dem rätt, vilket gör att 

svaret blir det som avses att undersöka. Frågorna som ställts är väl genomarbetade för att på 

bästa sätt kunna besvara studiens frågeställningar. Med hjälp av enkäterna och intervjuerna 

                                                             
22

 Bryman (2002). 
23

 Eriksson & Widersheim-Paul. (2006). 
24 Trost. (2007). 
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har författarna kunnat undersöka det de har haft i avsikt att undersöka. Detta anses vara 

aspekten som tyder på att uppsatsen har en god validitet. 

 

För att studien ska få hög reliabilitet, ska det genomföras enkätundersökningar och intervju 

under samma omständigheter för alla deltagare. Enkäterna kommer att besvaras på morgonen, 

med författarna närvarande i klassrummet, för att eleverna ska kunna fråga om något blir 

oklart. Enkätundersökningen har besvarats individuellt utan någon kommunikation med 

andra. På så sätt har enkätundersökningen fångat elevens egen uppfattning. Intervjun med 

syokonsulenterna har genomförts på deras arbetsplats i en avslappnad miljö, och inga yttre 

faktorer har kunnat störa intervjun. Deltagarna har enkelt kunnat besvara frågorna utan att 

känna sig stressade. Studien anses ha en god validitet  och relativt bra reliabilitet. Om studien 

ska göras om igen med samma metoder, skulle resultaten bli påverkad eftersom attityder och 

uppfattningar kan skifta med tiden då det sker ständiga förändringar och uppdateringar av 

marknadsföring. 

2.7 Källkritik 
Författarnas avsikt är att kritiskt granska källor de använts sig av, för att säkerställa att 

forskningsutfallet blir korrekt och ger användbar kunskapsbidrag. Vid användningen av 

sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt.
25

 Insamlingen av sekundär data 

har till mestadels varit av böcker och elektronisk källa. Att inte ha vetenskapliga artiklar i 

studien kan vara till både fördel och nackdel.  Vetenskapliga artiklar kan vara utformade för 

somliga ändamål och därför präglas av speciella synpunkter. Nackdel kan vara att 

vetenskapliga artiklar oftast inte är skrivna av specialister inom ämnet vilket gör att källan 

inte blir tillräckligt trolig.
26

 

 

Författarna är medvetna om att intervjun präglas av respondenternas synpunkter av subjektiva 

och personliga uppfattningar, i och med det är det omöjligt att veta om respondenterna talar 

sanning.   

 

 

                                                             
25

 Lundahl & Skärvad (1999). 
26 Jacobsen. (2002). 
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3. Teori  
Detta kapitel inleds med en kort introduktion till marknadsföring, mediesamhället och 

kommunikationen därefter kommer en beskrivning av en individs beslutsfattande vad gäller 

köp av produkter ur ett marknadsföringsperspektiv. Vidare ska andra teoretiska perspektiv 

och begrepp som är relevanta till studien presenteras. 

 

3.1 Vad är marknadsföring 

Många tror att marknadsföring är bara reklam och försäljning, då vi möts av reklam konstant 

genom olika mediekanaler som tv-reklam, annonser, affischer och andra mediekanaler. Att 

förenkla marknadsföringen på detta vis skulle vara fel. Idag ska marknadsföring ses ur det nya 

synsättet vilket är att tillfredställa konsumenten, och inte ur det gamla perspektivet som var 

”telling and selling”.
27

 En produkt säljs bara när den är färdigproducerad medan 

marknadsföringen startar långt innan produkten kommer ut på marknaden. Marknadsföring 

lyfter fram olika behov som finns på marknaden, därefter tillfredställs behoven på ett lönsamt 

sätt med den produkt som är bäst anpassad för att tillfredställa behovet. Därefter finns 

marknadsföringen under hela produktens livslängd.
 28

 

 

Kotler beskriver fem-stegsmodellen som marknadsföringen genomgår för att uppnå 

effektivitet. Under de första fyra stegen arbetar företaget med att förstå sina kunder, skapa 

relationer och bygga kundvärde. När det sista steget nås, tar företaget vara på den relationen 

de byggt upp, för att få ut det högsta värdet ur sina konsumenter.
 29

 

 

 

 

 

 

Figur 1. “A simple model of the marketing process”
30

 

 

                                                             
27 Kotler m.fl. (2008) (s.6). 
28

 Kotler m.fl. (2008). 
29

 Kotler m.fl. (2008). 
30 Kotler m.fl. (2008) (s.7). 
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Dagens marknadsföring handlar om att skapa kontakt med konsumenterna, då dessa är 

livsviktiga för att marknadsföringen ska vara lyckad. Alla vi är konsumenter av något slag, 

från att köpa en läsk till att välja vår utbildning, klassas vi som konsumenter.  

Vad marknadsföring eftersträvar är att skapa kontakt med konsumenten och få personen att 

känna sig nöjd över det köp de gjort. Marknadsföring ska locka nya köpare genom att visa en 

produkt/tjänst som har högre värde än konkurrentens. Därefter ska den tillfredställa deras 

behov som kan uppkomma under produkten/tjänstens användning, detta för att behålla dem 

som en framtida kund. Att ha en konsument som känner sig nöjd med sitt köp och är 

tillfredställd med de erbjudande som finns tillgängliga gör att det skapas en relation som 

marknadsföringen kan använda i framtida marknadsföringskampanjer.
31

 

3.2 Mediesamhället 
Kunskapen är stor hos konsumenterna gällande marknadsföring, vi blir utsatta för 

marknadsföring i nästan alla sammanhang, när vi ser på tv, läser en tidning, sitter vid internet. 

Ändå finns det så mycket mer till marknadsföring än vad konsumenten själv kan se. Bakom 

det hela finns det en stor nätvärk av människor som konkurrerar om konsumentens 

uppmärksamhet.
32

 Företagen använder reklam för att nå ut till sina kunder med 

produktinformation, i syfte om att öka försäljningen, vilket i sin tur ger möjligheten till nya 

jobb och förbättrad välstånd.  Det är uppenbart att medierna skapat bilder av samhället, som 

lätt blir våra egna. Tv och tidningarna har en tendens att styra våra attityder och beteenden, 

men de bidrar också till att förmedla värdefull information och kunskap. Med medians hjälp 

blir det enklare för oss att följa förändringen i världen och i sin tur förstå den.
33

 Olika slag av 

mediekanaler som dagspress, radio, tv och internet har en viktig betydelse för de flesta 

samhällsområden. Framgångar och bakslag som politiken eller näringslivet möter, förklaras 

ofta med de dominerande mediernas sätt att sprida och presentera information. Medierna 

sätter även stor prägel på människans dagliga liv. Svenskar ägnar i snitt ca fem timmar av sin 

dag åt press, radio, tv och internet. Massmedier fungerar som viktiga informationskanaler 

mellan olika grupper i samhället och för individer.
34

 Ungdomar i åldrarna 15-24 år ägnar lika 

mycket tid åt media som att gå i skolan, (6,5h). Dess medievanor skiljer sig från de vuxnas i 

att de ser mindre på tv och hör mindre på radio än genomsnittsvensken, däremot lyssnar de 

                                                             
31 Kotler m.fl. (2008). 
32

 Kotler m.fl. (2008). 
33

 Hallin & Hallström. (2003) 
34 Hadenius, Weibull & Wadbring, (2008).  
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mer på mp3, lägger mer tid åt internet och snabbläser dagstidningar.
35

 Många forskare 

betraktade massmedierna som något negativt då den typen av medier ansågs vara opersonliga 

och saknar kvalitet. Idag betraktas datorbaserad kommunikation vara en viktig fråga då 

samhället väljer att tillbringa en stor del av sin tid på internet. Internet har skapat helt nya 

förutsättningar för masspridd information. Nätverket möjliggör spridning av information till 

många människor, samtidigt som de kan ge en omedelbar feedback till sändaren. Internet 

skapar en möjlighet för individen att skapa sina egna och sprida information via exempelvis 

personliga bloggar. Internetförändringarna handlar i första hand om att publiken enklare kan 

kommunicera med mediet. Trots att internetutvecklingen bidragit till att 

massmediekommunikationen blivit relativt stor, är den ännu inte den största 

kommunikationskanalen.
36

 

 

Medier avser den fysiska kommunikationen som handlar om hur olika slag av budskap, 

kunskaper, upplevelser och åsikter förmedlas och utbyts i ett samhälle. Den traditionella 

kommunikationsmodellen sker mellan en sändare och mottagare, där sändaren förmedlar ett 

meddelande till mottagaren genom en mediekanal. Förutsättningen att meddelandet ska 

överföras från sändaren till mottagaren är att de har en gemensam kod, dvs., att de har ett 

gemensamt språk eller behärskar användningen av vissa gemensamma symboler. Individer 

blir utsatta för många olika slag av påverkan från omgivningen, vilket ger betydelse för deras 

sätt att bearbeta och motta de budskap som sprids. Mycket av de kunskaper och värderingar vi 

anammar förmedlas från massmedier av olika slag. Det som kännetecknar 

massmediekommunikationen är att det finns en stor mängd mottagare till det meddelande som 

förmedlas. Förmedlingsprocessen sker i två skeden; medieorganisationerna gör först ett urval 

av ämnen och händelser, materialet bearbetas och sammanställs och skickas ut till publiken. I 

nästa skede möter publiken meddelanden som de mottar och tolkar efter sina egna 

erfarenheter. Alla i publiken uppfattar inte samma innehåll, även om detta skulle ske, tolkas 

inte meddelandet likadant. Förutsättningen att mediekommunikationen ska fungera bör 

producenten av informationen och den som tolkar, dvs., kommunikationen mellan sändaren 

och mottagaren, ha gemensamma koder. Hänsyn bör därför tas till andra symboler som 

bildmaterial eller rubrikuppsättningen. Det som skiljer personligkommunikation från 

kommunikation genom massmedier är att det ingår i en större socialkommunikationsprocess. 

Vi kan urskilja tre typer av kommunikationsvägar; enkelriktad, där ingen återföring eller 

                                                             
35
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feedback ges som kan direkt påverka sändaren. Vid offentlig eller opersonlig 

kommunikationsväg riktas inte meddelandet åt en enskild person som gör att sändaren inte vet 

vem som lyssnar. Med en samtidig kommunikationsväg når sändaren en stor mängd 

människor vid ungefär samma tidpunkt.
37

 

3.3 Kommunikation 

Kommunikation är ett brett vetenskapligt begrepp som kan definieras som ”social samverkan 

med hjälp av meddelanden.” dvs., där vi människor tillåter oss att tolka meddelanden som 

information. Professorn Everett Rogers, menar att ”kommunikation är en process där 

deltagarna tillsammans skapar och delar information i syfte om att nå ömsesidig 

förståelse”.
38

 Organisationer arbetar olika med kommunikationen, de formas oftast rationellt 

och systematiskt. Huvudansvarige för informationsspridning i en organisation ska förstå både 

organisationens och målgruppens sätt att tänka och handla. Informationsverksamhetens 

huvudsakliga mål är att så noga som möjligt känna och förstå den målgrupp som de avser att 

kommunicera med. Det är även väsentligt för organisationer att veta målgruppens möjlighet 

och förmåga att motta sig informationen, dvs., de hinder och begränsningar de kan möta.
39

 

3.4 Kommunikationsmodeller 

Efter andra världskriget hade massmedian en stor påverkan på samhället, därmed blev det 

också ett intressant ämne för forskarna. I slutet av 1940-talet presenterade Shannon och 

Weaver en linjär kommunikationsmodell som riktade sig till studiet av telefoni. Processen ses 

som en ömsesidig kontakt eller som ett nätverk av kontakter. I detta sammanhang talar 

organisationen till en publik. Även om sändaren kan uppfattas som en organisation är det i 

själva verket ändå individer som faktiskt är sändaren, i vanliga fall är dessa ledaren, 

informatören eller sakansvarige. Forskarna menar i detta sammanhang att den bästa effekten 

uppnås om budskapet sprids av flera sändare.
40

 

 

Modellen innehåller en återföringsfaktor där mottagaren svarar sändaren. Brusfaktorn uppstår 

i denna sändning som hindrar att budskapet ska nå fram. Modellen har på senare tid utökats då 

det infördes återföring (feedback), där mottagaren ger respons till sändaren. Därefter 
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kompletterades den med kodning och avkodning dvs., det sätt som sändaren lägger fram 

budskapet och mottagaren uppfattar den.
41

 

 

 

 Kodning       Avkodning 

           

 

 

 

  

 

Figur 2. “Utvecklad linjär kommunikationsmodell, baserad på Shannon och Weaver.”42 

 

 

Tvåstegshypotesen är en fortsatt utveckling av den linjära modellen, som bidragit till ett 

modernare nätverkstänkande. Denna hypotes har i avsikt att förklara hur nya idéer och 

budskap förmedlas över tid genom olika kanaler och bland medlemmarna i olika sociala 

grupper. Rogers
43

 menar att denna tvåstegshypotes har skapat gynnsammare förutsättningar 

för marknadskommunikationen.  I fasen då ett budskap ska få uppmärksamhet, har medierad 

kommunikation oftast störst betydelse, medan personlig kommunikation har större betydelse 

vid senare faser, då budskapet värderas och eventuellt accepteras.
44

 Den traditionella linjära 

processen där budskapet överförs från mottagaren till sändaren, har kompletterats med 

frågeställningar om en plan och mer kvalitativ kontakt mellan grupper. Detta tankesätt växte 

då tänket kring kommunikationsmodellerna skiftade från ensidigt massmedialt tänkande till 

mer personliga kommunikationsformer. Utifrån denna insikt har det framställts olika 

interaktions- och nätverksmodeller som bygger på tanken om att människor samverkar socialt 

för att skapa en djupare kontakt och kommunikation med andra parten. De mest kända 

modellerna och Schramms relationsmodell och konvergensmodellen av Rogers och Kincaid
45

. 

Relationsmodellen är en principmodell för hur två personer interagerar och 

                                                             
41 Larsson (2008). 
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konvergensmodellen är intressant för modernt PR-perspektiv, eftersom den är inriktad på 

deltagarnas strävan att nå ömsesidig förståelse.
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.  Relationsmodellen (Schramm)47       Fig. 4. Konvergensmodellen (Rogers& Kincaid)48 

 

3.5 Public relations 
Vanligtvis särskiljs två typer av en kommunikativ verksamhet; marknadskommunikation, som 

riktar sig till kunden och marknaden och public relations, som svarar för den övriga 

informationsarbetet. Marknadskommunikationens främsta ändamål är att föra ut 

verksamhetens produkt ut på en marknad. Det kan finnas olika roller i organisationer som 

arbetar med marknadskommunikationen där kommunikationen skiljer sig åt. Om vi jämför en 

informatör med en marknadsförare, har informatören relationer med en rad målgrupper och 

intressenter där hans/hennes huvudsyfte är att ”sälja” hela företaget. Marknadsföraren har 

däremot som mål att ”sälja” företagets produkter till en av målgrupperna.  Public relations är 

ett relativt nytt vetenskapligt begrepp med många definitioner. Den mest kända är Grunig och 

Hunts formulering;”the management of communications between an organization and it’s 

publics”.
49

 Professorerna Lawrence W. Long och Vincent Hazelton, har definierat public 

relations som; “A communication functions of management through which organizations 

adapt to, alter, or maintain their environment for the purpose of achieving organizational 

goals.”
50

 De menar att public relations är mycket mer än en övertalning. Det bör också 

utveckla en öppen, dubbelriktad kommunikation och ömsesidig förståelse med tanken på att 

en organisation också ändrar attityder och beteenden i processen, inte bara målgruppen. Den 

grundläggande avsikten med public relations är att skapa en ömsesidig relation mellan 
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organisationen och dess olika målgrupper, dvs. skapa en win-win situation för både 

organisationen och allmänheten.
51

  

 

Public relation förknippas ofta med olika mediekanaler som till exempel annonser i tidningen, 

tv-intervjuer med en organisations talesman eller vistelsen av en kändis vid en speciell 

händelse. Public relations avser en process som innefattar forskning och analys, politisk 

information, planering, kommunikation och feedback som responderas av en större publik. 

Deras utövare arbetar som rådgivare till sina klienter eller till en organisations högsta ledning, 

de står i tjänst med att skapa och sprida budskap i flera medier.
52

 Specifika uppgifter som kan 

ingå är bland annat, att ha ansvar för pressbevakning, publikationer om företaget, 

krishantering, undersöka olika intressentgruppers inställning till företaget. Huvudsyftet med 

Public relation är att skapa en positiv inställning till företaget.
53

  

 

Public relation grundar sig mycket på marknadsföring. Båda sköter en organisations relationer 

och sina anställa med liknande verktyg för att nå ut till sin publik. Det yttersta syftet är att 

säkerställa en organisations framgång och ekonomisk överlevnad. Det som skiljer public 

relation från vanlig marknadsföring är att den arbetar mot att bygga relationer med 

målgrupper som bidrar till att förbättra förmågan hos organisationen att uppfylla sina mål. 

Marknadsföringen har däremot sin fokus på försäljningen.
54

 

 

Det tar tämligen lång tid och det spenderas mycket pengar åt att bygga upp ett företags 

anseende, det är däremot väldigt enkelt att sabotera den. Anseendet kan komma att påverkas 

även av faktorer utanför företagets kontroll. Företag behöver därför ha en beredskap att 

hantera eventuella kriser som kan uppkomma.
55

 

 

Vid krishanteringar är det förnuftigt att ha ett språkrör för företaget som har ansvar för vilka 

uppgifter som får lämnas ut till pressen och myndigheter på samtliga platser. Om flera 

personer agerar och utrycker sig i median, är det lätt hänt att olika enheter skyller på varandra 

eller lämnar ut olika förklaringar till problemet. Detta kan i sin tur leda till att företaget 

förlorar sin trovärdighet och kan framstå som klumpigt och oprofessionellt. Konsumenterna 
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tar inte hänsyn endast till den uppstådda krisen men också till hur företaget löser problem. 

Hur medier förmedlar incidenten har också en stor inverkan i konsumenternas uppfattning om 

krishanteringen. Konsumentsegment, vilka består av lojala kontra potentiella kunder, kan 

uppfatta och tolka informationen olika under en kris. Företag bör därför skydda sitt anseende 

genom att skräddarsy en kriskommunikation till olika målgrupper. Existerande kunder bör 

övertygas om att företaget gör allt för att lösa problemet, medan potentiella kunder behöver 

försäkras om att det inte finns någon risk att konsumera produkten.
56

 

3.6 Karaktärerna som påverkar konsumenten 

När konsumenten fattar ett köpbeslut finns det en komplicerad interaktion mellan kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer. Kunskapen om hur dessa interaktioner fungerar 

kan vara användbara för att kunna identifiera intresserade köpare och utforma en produkt som 

tillfredställer konsumentens behov.
 
I och med att företag och marknadsföring växer allt mer 

idag, har den direkta kontakten med konsumenterna bortfallit, vilket innebär att 

marknadsförarna behöver satsa mer på forskning om konsumenternas köpbeteende. Allt fler 

företag spenderar stora summor pengar på att studera konsumenterna och deras beteende. 

Rudyard Kipling
57

 menar att dessa är de viktigaste frågor att behandla vid forskning av 

konsumentens köpbeteende: ”Vem köper? Hur köper dem? När köper dem? Var köper dem? 

Varför köper dem?” Företagen som har en djupare förståelse för hur konsumenter reagerar på 

olika produktegenskaper, priser, reklam attraktioner och har en större uppfattning om 

konsumenternas köpbeslut vilket kan komma till fördel vid försäljning, jämfört med 

konkurrenter utan den informationen. Flera företag och akademiker har undersökt en stark 

relation mellan marknadsföringens stimulans och konsumenternas reaktioner.
58

           

 

Rudyard Kipling menar att marknadsförarens huvudfråga är; hur kunderna reagerar på de 

marknadsföringsinsatser som företag använder sig av. Teoretikern framställde även en modell 

som förklarar kundens köpbeteende. Utgångspunkten för denna modell är stimulans- respons, 

vilken visar att marknadsföring och andra stimuli kommer in i kundens ”black box” och 

skapar en viss respons.
 59
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Figur 3.”Stimulus response model of buyer behavior”.60 

 

Marknadens stimuli består av de fyra P:na; produkt, pris, plats och påverkan. Andra 

påverkelser vid köpbeslut är ekonomi, teknologi, politik och kultur. Alla de input träder in i 

köparens svarta box där de ombildas till en uppsättning av observerbara köpbeslut; 

produktval, märkesval, inköpstid, belopp. Marknadsföraren vill förstå hur stimuli ändras till 

respons i den svarta boxen för att vidare ha en större förståelse för kundens köpval. Den svarta 

boxen består av två delar, där den första behandlar köparens egenskaper, hur olika inflytande 

påverkar individens uppfattning och reaktion på stimuli. Den andra delen handlar om hur 

köparens själva beslut påverkas av dennes beteende.
61

 

 

Kundens köpbeteende är starkt influerat av även kulturella, personliga och psykologiska 

faktorer vilka marknadsförarna sällan kan påverka eller kontrollera, men behöver ändå ha i 

åtanke vid marknadsföring. Detta är något en marknadsförare inte kan influera, däremot är det 

viktigt att ha dem i åtanke när en produkt marknadsförs.
62

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. ”Factors influencing consumer behaviour” 63 
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Det finns också olika köproller som konsumenten ingår i innan det faktiska köpet genomförs.  

Dessa roller är: 

Initiator: personen som förslår att köpa en viss produkt. 

Influencer: en person som med sina råd påverkar köparen. 

Decider: personen som tar det slutliga beslutet om vilken produkt som ska 

köpas. 

Buyer: detta är personen som genomför det inköpet av produkten. 

User: den som använder den köpta produkten. 

3.7 Kulturella faktorer. 

Kultur är den mest grundläggande orsaken till en persons beteende. Genom att växa upp i ett 

samhälle, lär sig personen de grundläggande värderingar, uppfattningar och behov, av sin 

familj samt andra influerande personer.
64

 Det finns ingen universell kulturell faktor utan det 

kan differera stort mellan olika länder eller städer. Det en marknadsförare måste vara 

medveten om är den kulturella skiften som kan förekomma, för att kunna ta fram produkter 

som de kan sälja till konsumenterna. En av de senaste kulturella skrifterna var när folk blev 

mer intresserade av att äta rätt och träna mer, de som förutsåg den kulturella skiften hade stor 

fördel gentemot sina konkurrenter.
 65

 Det förkommer också subkulturer, som kan vara 

nationella, religiösa, ras och geografiska grupper. Det är viktigt för marknadsföraren att förstå 

de olika subkulturer som kan förekomma, så de kan designa produkter/tjänster till de olika 

grupperna. Genom att inrikta sig till en speciell grupp kan de lättare hitta behovet som finns 

på marknaden.
 66

 

3.8 Sociala klasser. 
Konsumentens beteende kan påverkas av de sociala faktorer som speglas i deras liv, 

exempelvis familjen, sociala roller och statusfaktorn. Eftersom dessa faktorer kan starkt 

påverka en konsument, behöver marknadsföraren ha dem i åtanke, när de marknadsför sin 

produkt. Kotler framställer olika grupper som har en påverkan på konsumenten och dennes 

beslutsprocess. 

- Membership group; har en direkt påverkan i konsumentens beteende, då de själva 

tillhör denna grupp. Gruppen kan delas upp i primära och sekundära, där den primära 

gruppen träffar konsumenten ofta t.ex. familj och vänner. Sedan finns den sekundära 
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gruppen som inte träffar konsumenten lika ofta som den primära gruppen, här ingår 

religiösa associationer, föreningar och andra gruppsamlingar. 

- Reference groups; detta är en grupp som påverkar konsumentens beteende med direkt 

och indirekt kontakt. 

- Aspirational group; detta är en grupp som konsumenten skulle vilja tillhöra, inom 

denna grupp kan det vara kändisar som konsumenten idoliserar.
67

 

 

En marknadsförare försöker få fram vilken ”reference group” som deras målgrupp ser upp till, 

genom att använda sig av denna grupp kan de påverka konsumentens beslutsprocess. 

Det finns tre olika påverkningar som en ”reference group” har på konsumenten, de visar olika 

beteende och livsstilar till konsumenten, de påverkar konsumenten till att köpa något för att 

”passa in i gruppen” och de påverka konsumentens val av märke.
68

 

3.9 Psykologiska faktorer 

Konsumentens beslutsprocess kan påverkas av psykologiska faktorer som exempelvis 

motivation, uppfattning, attityder och livsstil. Dessa faktorer är svåra att identifiera och mäta, 

däremot är det oftast värt mödan då informationen kan användas inom 

marknadsföringskampanjer för att få fram den rätta responsen från kunden.
69

 

Motivation kan vara en drivkraft hos konsumenten till att köpa en produkt, denna drivkraft 

försöker kunden tillfredställa då den genererar en obehaglig spänning. Marknadsföraren 

försöker skapa motivation hos konsumenten till att köpa en produkt samt erbjuda en produkt 

som kan tillfredställa kundens behov. Konsumenten skapar en egen uppfattning om de olika 

erbjudanden och reklamkampanjer som finns ute på marknaden. Det finns tre olika 

uppfattningar som intresserar en marknadsförare dessa är;
 70

 

 

- Selective exposure: kapaciteten för en person att bearbeta informationen som erbjuds i 

olika reklamkampanjer är ganska lite, därför ska den vara koncis. 

- Selective distortion: konsumenten har en tendens att selektivt förvränga innebörden av 

”marknadsföringen” så att den överensstämmer med deras känslor och övertygelser. 

Därför bör utbudet vara förenligt med deras känslor och övertydelser, så att avsedd 

innebörd inte går förlorad. 
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- Selective retantion: det är större chans att konsumenten kommer ihåg marknadsföring 

som stödjer deras förutsedda känslor om en speciell produkt.
71

 

 

Attityder som konsumenten har gentemot olika produkter och märken är formade efter den 

attityden deras omgivning har. Det är svårt att mäta och relatera attityder till olika produkter 

och märken. Därför finns det fyra olika produktrelaterade funktioner för att underlätta 

identifikationen av de olika attityderna.  

- Utilitarian; letar efter en produkt som kan hjälpa dem att uppnå sitt mål. 

- Ego-defensiv; vill ha en produkt som kan hjälpa dem upprätthålla den självbild de har 

av sig själva.  

- Value expressive; vill ha en produkt som överensstämmer med konsumentens 

värderingar och självbild. 

- Knowledge; letar efter en produkt som kan ge mening till deras tro och erfarenheter.  

 

Genom att använda sig av dessa fyra kategorier för att identifiera de attityder som kan finnas 

hos konsumenten, blir det lättare för marknadsföraren att utforma en ”reklamkampanj” som 

påverkar konsumenten.
72

 

3.10 Personliga faktorer 

Vid beslut av ett köp påverkas köparens personliga bakgrund som exempelvis köparens ålder 

och livscykel stadium, yrke, ekonomisk situation, livsstil och personlighet och 

självuppfattning.
73

  

 

 Ålder och livscykelstadium 

Under människans livstid ändrar de sina köpbeteende gällande val av varor och tjänster, 

attityd på mat, kläder, möbler och fritid. Dessa köp är oftast åldersrelaterade och formas av 

familjens livscykel eftersom dessa stadier passerar familjens mognad med tiden. Oftast 

definierar marknadsföraren sina mål i form av livscykelns stadium och möjligheten att 

utveckla lämpliga produkter och marknadsföringsplaner för varje stadium. I och med att 

samhället förändras är marknadsförarnas uppgift att lära sig hur de kan betjäna helt nya 
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livscykel segment. Det har också identifierats psykologisklivscykel stadier, där vuxna 

upplever en viss genomfart eller omvandling under deras livs genomgång.
74

  

 

 Yrke  

Personens yrke påverkar deras inköpsvanor. Industriarbetare har en tendens att köpa kläder 

som är mer anpassade till deras arbetsuppgifter, medan tjänstemän utrycker sin position med 

finkläder. Förtagen kan också specialisera sig på en viss produkt för att tillfredställa 

kundbehovet på bästa möjliga sätt. Företagen som framställer programvaror har möjlighet att 

kunna presentera olika produkter för varumärkens chefer, revisorer, ingenjörer, advokater och 

doktorer.
75

     

  

 Ekonomisk situation 

Vissa marknadsförare väljer att rikta sig mot de konsumenter som har mycket pengar och 

resurser för att sedan sätta ett pris som är anpassat till dem. Rolex är ett exempel som har sin 

position att vara en lyxig ur ”som en hyllning till elegans, ett objekt av passion, en symbol för 

alla tider”
76

. Medan för andra marknadsförare är målriktningen mot konsumenterna med mer 

anspråkslöst medel.
77

  

 

 Livsstil 

Människor med bakgrunden av samma subkultur, social klass och yrken, kan ha helt olika 

livsstilar. Personens livsstil avspeglas av personens boende och kommer till utryck i hans eller 

hennes aktiviteter, intressen och åsikter. Livsstilen är något som fångar upp mer än en persons 

sociala klass eller personlighet och profilerar en persons modell i den mån att agera och 

interagera i världen. Den teknik som används för att mäta livsstilar är känd som 

psykografiska.
78

 

 

 Personlighet och självuppfattning 

Varje persons personlighet har en påverkan på deras köpbeteende. Individens personlighet 

hänvisas till unika psykologiska egenskaper som leder till relativt konsekventa och varaktiga 

lösningar som kan vara påverkande på individens miljö. Vanligtvis beskrivs personlighet i 
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termer av egenskaper såsom självförtroende, dominans, sociala, självständighet, 

försvarshållning, anpassningsförmåga och aggressivitet. Vid analysering av konsumenternas 

beteende för vissa produkter eller vissa varumärkens val kan personligheten vara användbar. 

Många marknadsförare använder sig av begrepp som berör personligheten, en persons 

självuppfattning som också kallas för självbild. Människornas egendomar som bidrar till och 

speglar deras identitet är den elementära självuppfattningen, dvs. ”vi är vad vi har”.
79

 För att 

förstå konsumenternas beteende bör marknadsförarna först och främst förstå deras relation 

mellan självuppfattning och deras egendomar.
80

 

3.11 Att fatta smarta beslut 

De beslut som vi människor fattar formar våra liv. Om dessa beslut bestäms medvetet eller 

omedvetet, har bra eller dåliga konsekvenser, är en av vår viktiga redskap, då vi ställs inför 

livets möjligheter, utmaningar och ovissheter. 

 

Ska jag fortsätta studera? I så fall var? Och vad ska jag läsa? 

Vilken yrkesbana ska jag välja? Vilket jobb ska jag ta? 

Ska jag gifta mig nu eller vänta? Ska jag skaffa barn? 

Var ska jag bo? Ska jag köpa ett större hus? 

 

Dessa frågor besätter livets och yrkesverksamhetens vägar. Hur vi besvarar dessa avgör ytterst 

var vi hamnar i samhället och världen. Beroende på de beslut som vi fattar inom olika roller 

som exempelvis student, anställd, chef, medborgare, är en avgörande faktor om hur 

framgångsrika vi blir.
81

 

3.12 Att kunna fatta beslut är en livsavgörande förmåga 

De beslut som är självklara kallas för ”ryggradsbeslut. Andra beslut som är viktiga och ställs 

inför livet är svåra och komplicerade och oftast har dessa inga lätta och självklara 

valmöjligheter. De beslut som vi fattar har inte bara en påverkan på oss själva som individ 

utan dessa påverkar familjen, vänner, kollegor, bekanta och främlingar. Vid hantering av 

plikter och att uppnå personliga mål, är förmågan att kunna fatta smarta beslut en av de 

betydelsefullaste faktorerna. Som med andra ord betyder: ”Att kunna fatta smarta beslut är en 

livsavgörande förmåga.”
82
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Att fatta svåra beslut är något som de flesta av oss människor är rädda för. Dessa svåra val har 

höga insatser och allvarliga konsekvenser vilket medför många och komplexa överväganden 

på ett givet sätt som gör oss till föremål för andras bedömningar. Då vi väl måste fatta ett 

svårt beslut är risken att vi utsätter oss själva för att drabbas av ångest, förvirring, skuld, 

tvivel, fel, osäkerhet eller förlust. Självklart är det inte lätt att bara sitta ner och fatta ett beslut 

då upplever vi ett viktigt beslut plågas vi i perioder av omväxlande tvivel, förvirring, 

senfärdighet etc. Beslut som är alltför snabba, långsamma eller godtyckliga är oftast 

obehagliga för oss.
83

  

 

I boken fatta smarta beslut beskriver Hammond, Keeney och Raiffa hur PrOACT-metoden 

används för att fatta smarta beslut. PrOACT-metoden består av åtta element. De fem första 

elementen utgör kärnan i metoden som går att tillämpa på alla beslut. Medan de tre sista 

elementen är för att hjälpa till och tydliggöra beslut i en obeständig omgivning. Nedan följer 

en utförligare beskrivning av modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. ”De smarta beslutens åtta element”84 

 

I det första skedet gäller det att identifiera problemen och veta vilka beslut som ska fattas. För 

att kunna fatta kloka beslut behöver själva beslutsproblemet formuleras noggrant, där hänsyn 

tas till komplexiteten och avstånd från grundade antaganden och förutfattade meningar. Det 

kan gälla exempelvis om eleven ska ta ett sabbatsår eller fortsätta med studierna direkt efter 

studenten. Syftet med att fatta ett beslut är att uppnå sina mål, därför bör målen preciseras och 

även hänsyn tas till intressen, värderingar, bekymmer och förväntningar. För att enklare 
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komma åt det rätta beslutet för målsättaren skapa sig en bild av olika alternativ den har att 

välja bland. I nästa skede ska även konsekvenserna överses, att stå inför ett alternativ som 

lockar och attraherar kan vara intresseväckande men konsekvensen kan likaväl vara dystert. 

Beroende på vilka målsättningar en individ har, är det lättare att avgöra vilket alternativ som 

bäst stämmer genom att värdera varje alternativs konsekvenser.
85

 Flera mål står oftast konflikt 

med varandra därför är det viktigt att hitta en balans mellan dem. Ett beslut som fattas kan 

minska inkomsten eller sänker karriärens fart, men fördelen kan vara att tillbringa mer tid med 

familjen. Det gäller att prioritera genom att öppet ta itu med behovet att kompromissa mellan 

konkurrerande mål. Vidare behöver de osäkra faktorer klargöras, det är svårt att bedöma 

framtiden men uppskattning av resultat kan enklare skapa en bild som visar plan b om inte 

plan a går i uppfyllelse. Kraven som ett effektivt beslutfattande framför, är att konfrontera 

osäkerheten, värdera sannolikheten för olika händelser och försöka generera sig en bild av 

möjliga konsekvenser.
86

 Ett beslut som bestäms idag har en inverkan på valmöjligheterna 

imorgon likaväl morgondagens mål har en inverkan på det val som bestäms idag. Dessa kallas 

för sammanlänkade beslut. Vid hantering av sammanlänkande beslut på det mest effektiva 

sätt, är den viktigaste faktorn att avspärra och lösa angränsande problem. Under tiden samlas 

information som kommer att behövas för att lösa de problem som uppstår vid ett senare 

tillfälle.
87

 

3.13 Konsumenternas inverkan på marknadsföringsstrategi 
Internetanvändning och resonemang om olika produkter eller varumärken kan tendera att vara 

intressant, nästan lika roligt som att köpa själva produkten. Frågan kan ställas på ett mer 

seriöst sätt, varför ska ägarna, annonsörerna och andra professionella marknadsförare ens bry 

sig om att inta information inom detta område? Svaret är enkelt eftersom förståelsen hos 

konsumenternas beteende är bra för företagens affärer. Marknadsförare förstår de individer 

eller organisationer som kommer att använda deras produkter och tjänster som gör dessa 

bättre än konkurrenterna. Hur marknadsföringsstrategin kommer att lyckas beror på 

konsumenternas reaktion som oftast kan vara det ultimata testet. För att hjälpa 

marknadsförarna att identifiera olika hot och möjligheter som kan förkomma, gäller det för 

marknadsföraren att skaffa sig fakta om konsumenterna både i sitt eget land och också i 

andras länder som påverkar för hur konsumenterna får produkten.
88
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3.14 Marknadsföringens inverkan på konsumenterna  
Världen är ytterst påverkad av marknadsföring. Allt fler företag konkurrerar om 

konsumenternas uppmärksamhet och deras pengar med hjälp av marknadsföring, genom 

annonser, tv-reklam och andra mediekanaler, med syfte att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet och få dem att köpa produkter. Konsumentens syn på världen filtreras genom 

marknadsföring och den bilden som målas upp genom tv-reklam blir en verklighet som 

marknadsföraren vill att konsumenterna ska ha. Konsumenternas förtroende hos 

marknadsförarna är stort, eftersom produkter är något konsumenterna är i behov av, vilket är 

en av anledningarna att de har tillit till marknadsföring.
89
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4. Fältarbete 
Detta kapitel visar en sammanställning av enkätundersökningen som 83 gymnasieelever har 

besvarat.  

4.1 Resultat av enkätundersökningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal tillfrågade: 83 

Ja: 73 % 

Nej: 27 % 

 

 

Fråga 2. På vilket sätt har du sökt information om högskolestudier? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

Totalt 1 2 3 4 5 

Syokonsulenter 5 4 13 19 8 

Utbildningskataloger 12 33 6 3 1 

Sökning via Internet 40 13 3 3 0 

Familj/vänner 2 4 20 12 3 

Annat 2 1 5 4 5 

(61 svar) 
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Fråga 3. Vilken information om högskolestudier har varit svårast att hitta? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

Total 1 2 3 4 5 

Om program/kursbeskrivning  4 13 14 9 2 

Betygskrav 31 8 7 4 1 

Geografiska läget 3 7 8 15 6 

Boende 16 17 6 4 1 

Annat 3 1 2 3 0 

(61 svar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal tillfrågade: 83 

Ja: 98 % 

Nej: 2 % 
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Fråga 4.
Har du utan att begära det, fått någon information 

om högskolestudier?
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Direktreklam: 89 % 

Radio: 18 % 

Tv: 22 % 

Skolbesök: 66 % 

Internetbanners: 52 % 

Annat: 12 % 

 

 

 

Fråga 6. Vilken information har du fått? 
(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

Total 1 2 3 4 5   

De program/kurser de erbjuder 45 6 7 3 1   

Sociala liv 13 16 16 10 0   

Geografiska läget 2 21 15 18 0   

Vad det innebär att läsa vid en 

högskola 2 14 21 17 2   

Annat 1 0 0 1 9   

(63svar) 
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Fråga 5.
Inom vilken typ media har du fått information?
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Fråga 7. Tycker du att högskolorna har missat att informera något gällande 

högskolestudier? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

Total 1 2 3 4 5   

Information om utbildningen 2 3 4 15 0   

Information om högskolan 3 5 15 2 0   

Vad det innebär att studera vid en 

högskola 9 9 2 6 0   

Vad som krävs av mig som student 21 8 3 1 0   

Annat 4 0 0 0 0   

Nej           25 

(63 svar) 

 

 

 

 

Fråga 8. Inom vilken media vill du helst få information om högskolor och studier? 
(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

Total 1 2 3 4 5  

Tv 2 2 7 17 12  

Radio 0 0 1 17 23  

Internet                24 18 15 3 1  

Tidningar 7 15 23 4 2  

Kataloger 37 19 2 1 3  

Annat 7 3 0 0 1  

(75 svar) 
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Totalt antal tillfrågade: 81 

1: 1 % 

2: 7 % 

3: 19 % 

4: 35 % 

5: 28 % 

6: 7 % 

 

 

 

 

 

Fråga 10. 

Finns det något annat sätt du skulle vilja få information om högskolor, än vad det ges 

idag?
90
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Totalt antal tillfrågade: 82 

Ja: 38 % 

Nej: 32 % 

Vet ej: 30 % 

 

 

 

 

Totalt antal tillfrågade: 82 

Ja: 85 % 

Nej: 9 % 

Vet ej: 6 %  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej Vet ej

Fråga 11.
När det var tid för dig att fatta beslutet om dina 
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från högskolan påverkan på dig?
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5. Analys av fältarbetet 

 

Analyskapitlet är uppdelat i två delar, där den första presenterar analys av 

enkätundersökningen till följt av intervjuundersökningen. Till båda delarna har en 

sammankoppling mellan teori och empiri genomförts. 

 

5.1 Analys av enkätundersökningen 

 

Fråga 1. Har du själv aktivt sökt information om högskolestudier? (om nej hoppa över 

till fråga 4). 

Enligt intervju med syokonsulenterna menar de att gymnasieelever söker oftast information på 

egen hand och är även någorlunda insatta i de alternativ som erbjuds, det förklarar att 73 % av 

eleverna själva aktivt sökt information om högskolestudier.
91

 Att de resterande 27 % inte sökt 

kan förklaras med brist i intresse av vidareutbildning, eller att de har fått information 

hemskickad samt blivit informerade i skolan. Vidare i fråga fyra visar hela 98 % av eleverna 

att de fått information om högskolestudier utan begäran. 

 

Fråga 2. På vilket sätt har du sökt information om högskolestudier? 

Vissa respondenter har inte rangordnat alla alternativ, detta kan bero på att de inte använder 

sig av alla de alternativ vi angav för att hitta information. Enkäten visar tydligt att internet är 

en mediekanal som används flitigt av eleverna tätt följt av utbildningskataloger.   

Dagens ungdomar ägnar i snitt 6,5 timmar per dag till olika mediekanaler
92

. Eftersom internet 

är en populär mediekanal bland ungdomar, kan det förklara varför de söker mest information 

om högskolestudier med hjälp av internet. Ungdomar söker information på den mediekanalen 

som de spenderar mest tid på, hela 98 procent av ungdomarna får information hemskickad till 

dem utan begäran. Det kan förklara varför utbildningskatalogen kommer på andra plats. 

Högskolorna skickar oftast ut utbildningskataloger till gymnasieelever som går sista året på 

skolan, eftersom ungdomarna har lätt tillgång till utbildningskatalogen gör det att den blir en 

viktig informationskälla.  
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Familj och vänner kommer som ett tredje alternativ för högskoleeleverna, att en så kallad 

“membership group” vilka påverkar eleven
93

. Denna grupp ger råd som eleven kan anse vara 

nyttig, då de själva tillhör gruppen, och inflytandet kan vara stor på vissa individer
94

. Att 

syokonsulenter kommer bland de sista alternativen kan bero på att syokonsulenter inte har 

tillräckligt med tid att träffa alla elever som söker efter information. Enligt syokonsulenter 

som vi har intervjuat, har eleverna som de träffar ofta en baskunskap gällande deras framtida 

studieplaner. Detta kan vara ett tecken till varför syokonsulenter kommer bland de sista 

alternativen, då eleven redan innan de möter syokonsulenterna söker information med hjälp av 

de andra mediekanalerna, för att skapa en baskunskap. 

 

Fråga 3. Vilken information om högskolestudier har varit svårast att hitta? 

Det finns en varierande svårighetsgrad vid sökning om information inför högskolestudier. 

Denna fråga syftar till att få fram elevernas åsikt om vilken information som var svårast att 

hitta.  

Att högskolorna har missat att ge ut en viss information eleverna söker, beror det på att de inte 

har tillräckligt med kunskap om sina ”konsumenter”. Därför menar Rudyark Kipling att det är 

viktigt att känna till konsumenternas köpbeteende ”Vem köper? Hur köper dem? När köper 

dem? Var köper dem? Varför köper dem?”
95

 Elever avser att köpa en tjänst av högskolorna 

och till det kräver viss information för att fatta sitt beslut och i detta fall anser eleverna att 

betygskrav samt boende är den informationen som har varit svårast att hitta.  

Denna information anses av eleverna vara viktig, eftersom den avgör mycket om eleven har 

möjligheten att läsa den önskade utbildningen eller inte. Högskolorna har inte varit tydliga om 

vart informationen finns att hitta och i vissa fall har de missat att erbjuda informationen. 

Därför är det viktigt att lära känna ”konsumenten” för att kunna erbjuda den informationen 

som är relevant
96

. Ju bättre en högskola känner sina potentiella konsumenter desto större 

chans har de att locka dem till sin skola.     

 

Fråga 4. Har du utan att begära det, fått någon information om högskolestudier? 

Hela 98 % av respondenterna har fått någon sorts information gällande högskolestudier utan 

att ha begärt det, vilket innebär att högskolorna når ut till övervägande delen av elever som 

avser att vidareutbilda sig. Ser man tillbaka till fråga ett hittar vi förklaringen till varför 27 % 
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av eleverna inte själva söker information gällande framtida högskolestudier. Dagens 

ungdomar lever i ett mediesamhälle som ger dem information om produkter och tjänster även 

om de själva inte har begärt den
97

 vilket förklarar att hela 98 procent av dagens ungdomar har 

fått information gällande högskolestudier. 

 

Fråga 5. Inom vilken typ media har du fått information? 

Undersökningen visar att eleverna kom mest i kontakt med direktreklam av något slag. 

Internet är en annan mediekanal som används flitigt av högskolorna, eftersom mer än hälften 

av eleverna menar att de fått information via internet. Idag finns det olika mediekanaler som 

kan användas för att nå en viss målgrupp. För att högskolorna ska kunna nå den målgruppen 

är det viktigt att dem använder rätt mediekanal, eftersom alla mediekanaler inte har samma 

påverkan på alla målgrupper. 

 

Fråga 6. Vilken information har du fått? 

Att känna sin målgrupp är viktigt, eftersom informationen som erbjuds ska vara informativ 

och anpassad för dem.
98

 Enkäten visar att den viktigaste informationen har varit om kurser 

och program som högskolan erbjuder, de har också fått mycket information om det 

geografiska läget och vad det innebär att läsa vid en högskola. Därmed ser man att högskolan 

har försökt anpassa informationen till eleverna så att de kan fatta ett passande beslut om vart 

de ska läsa vidare. 

 

Elevens åsikter: 

”Känns som informationen (marknadsföringen) inte alltid är ärligt. Känns mer som att vi är 

deras kunder och att allt handlar om att sälja eller locka oss med alla medel. Svårt att veta 

om de säger stämmer eller om de sälja (locka) osv!”   

”Tycker det är alldeles för mycket propaganda från skolorna. Därtill skulle jag från NV inte 

bara vilja få info om NV-anknytna utbildningar exempelvis har jag sökt personalvetare.”  

 

Fråga 7. Tycker du att högskolorna har missat att informera något gällande 

högskolestudier? 

Respondenterna har olika uppfattningar om vad högskolorna missar att informera vilket 

påverkar enkätens svarsfrekvens. 25 respondenter menar att informationen har varit 
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tillräckligt. De som svarat ja menar att högskolorna missar att informera vad som krävs av 

dem som studenter inför högskolestudier. 

Vid marknadsföring av utbildningar bör information som är viktigt för att ett beslutsfattande 

ska lyftas fram. I detta fall visade sig att informationen om vad en student behöver göra när de 

kommer till högskolan saknades. Att det brister kan bero på att högskolorna inte erbjudit 

information på den mediekanal som eleven anser vara viktig, samt att eleven har andra 

uppfattningar om vad som är viktig information gällande högskolestudier.   

Därför är det viktigt att förstå sina konsumenter och veta vilka behov de har, genom att känna 

sina kunder kan högskolorna även utforma marknadsföringen så att den täcker deras behov.
99

 

Däremot har högskolorna lyckats sända tillräckligt med information till en större då 25 elever 

har sagt att informationen varit tillräcklig.  Det visar att högskolorna är på rätt spår med 

information de erbjuder idag.  Ändå måste de vara mer informativa för att underlätta 

beslutsprocessen för eleverna. 

 

Elevernas åsikter: 

”Mer objektiv information som inte bara försöker locka” 

”Allmänt mer info om program och kurser” 

”Betygskrav och krav om vilka kurser man måste ha läst” 

 

Fråga 8. Inom vilken media vill du helst få information om högskolor och studier? 

Utbildningskatalogen är en klassisk mediekanal som högskolorna använder sig av
100

. Enligt 

denna undersökning är utbildningskatalogen mest efterfrågad av eleverna. Fråga två visar att 

internet är en mediekanal som inte bör uteslutas eftersom mycket av informationssökningen 

görs genom den vägen. Internet har blivit den andra mest efterfrågade informationskanalen av 

eleverna. Gymnasieeleverna menar att utbildningskatalogen är det vanligaste materialet som 

de vill få information från gällande högskolestudier. Detta kan bero på att 

utbildningskatalogen används flitigt av högskolor och att eleven har fått en vana till att 

utbildningskatalogen har all information gällande studier. Den primära orsaken till att 

eleverna valde utbildningskatalogen förstahandsval i denna fråga, är att är vill ha all 

information samlad på ett ställe om högskolan så de slipper leta själva.  

 

Fråga 9. Har den informationen som du har fått varit tillräcklig?  
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Undersökningen visar att gymnasieeleverna är mer positiva än negativa gällande 

informationsgivningen av högskolorna, ändå finns det missnöje som inte kan bortses. 

Högskolorna ska därmed inte vara helt nöjda i sin informationsgivning, de bör däremot vara 

mer medvetna i vart de brister och ge eleverna den informationen de vill ha. 

 

Fråga 10. 

Finns det något annat sätt du skulle vilja få information om högskolor, än vad det ges 

idag?
101

 

 

Fråga 11. När det var tid för dig att fatta beslutet om dina eventuella framtida studier, 

hade marknadsföringen från högskolan påverkan på dig? 

Det blev en jämn fördelning mellan de tre svarsalternativen, där eleverna besvarade om 

marknadsföringen hade någon påverkan på deras val. Att denna jämna fördelning finns är 

relativt logiskt, då det är ganska svårt att veta om de har blivit påverkade av 

marknadsföringen. Vissa vill se sig mer som individualister och anser sig inte bli påverkande 

av marknadsföringen, detta betyder dock inte att de har en fel uppfattning utan har svårare att 

veta om de har blivit påverkade. Det beror också på hur marknadsföringen har varit utformad. 

För att göra ett intryck hos eleverna ska högskolorna marknadsföra sig till förutsedda känslor 

som eleven har om sin vidareutbildning. Genom att marknadsföra på detta vis gör att de får en 

så kallad selectiv retantion
102

 och de elever som svarade JA på denna fråga kan ha upplevt 

sådan marknadsföring. 

 

Fråga 12. Ska du plugga vidare efter gymnasieskolan? 

Majoriteten av de tillfrågade gymnasieeleverna avser att läsa vidare efter gymnasiet. Det kan 

bero på att de läser en icke yrkesrelaterade program och behöver läsa vidare för att kunna få 

ett bra jobb i framtiden, menar eleverna.  

Citat från eleverna, eleverna framhäver även att finanskrisen har påverkat deras beslut. 

”annars är jag arbetslös eftersom det inte finns något jobb som jag kan få som jag vill”  

”att jag måste, samhället ser ut på ett sådant sät just nu att jag inte har något annat val” 

”jobb brist” 

“Inget jobb” 

“Jag vill bli läkare” 

”Yrket jag vill arbeta med måste man plugga vidare till” 
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”Vill ha ett bra jobb och då krävs att man läser på högskola, oftast målet att skaffa ett bra 

yrke” 

“Strävan efter ett statusyrke” 

”Viljan att kunna få drömjobb, dvs det som jag vill hålla på med resten av livet” 

”Viljan att få en högre utbildning” 

 

5.2 Analys intervjuerna 

5.2.1Syokonsulenternas kommunikation med gymnasieeleverna 

För att stärka empiri har det genomförts intervjuer med syokonsulenter på respektive skola där 

enkätundersökning gjordes, dvs., af Chapmangymnasiet, Vägga Gymnasieskola och Knut 

Hahn Gymnasieskola.  Syokonsulenterna är minst lika viktiga att inkludera i undersökningen 

som eleverna, eftersom syokonsulenterna har en nära kontakt med de elever som har 

funderingar kring högskoleutbildning och då högskolorna arbetar med dem för att nå elever 

med sin information. Intervjun är uppdelad i två delar, den första behandlar syokonsulenternas 

arbete med gymnasieeleverna, som därefter följs av deras kommunikation med högskolorna. 

 

Efterfrågan av information om högskolor, utifrån elevens perspektiv, varierar beroende på 

vilket program de läser i gymnasiet. Läser de en yrkesförberedande utbildning, har de i många 

fall inte i avsikt att läsa vidare i högskolan och därmed söker de inte heller någon information, 

till skillnad från exempelvis samhällsvetarprogrammet som är ett förberedande program inför 

högskolan.
103

 

 

Gymnasieeleverna har behov av att få övergripande information gällande förberedning inför 

högskolan redan under sitt första år på gymnasiet. Det finns risk att eleverna blir obehöriga till 

högre utbildning, därför är det givet att börja informera redan från start. Förmedling av 

tillträdesregler vad gäller högskolor, göra eleverna medvetna att fundera på sina kursval under 

hela gymnasieutbildningen.
104

 Dessa tre gymnasieskolor arbetar med att ge möjlighet att delta 

i en informationsdag i form av föreläsning i aula, där de informerar om bland annat; 

 Vad det innebär att studera vid högskola 

 Vilka villkor det finns  

 Vart de hittar information 
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 Att de ska vara uppmärksamma på att utbildningar kan ha fantasinamn 

 Behörighetskrav 

 Antagningsregler 

 

Elever bör få övergripande information om högskolestudier både vid start av gymnasiet och 

inför valet av högskoleutbildning så att de är medvetna om vilka krav det ställs på dem. Enligt 

enkätundersökningen med gymnasieeleverna så brister det i informationsgivningen. 

 

Syokonsulenterna menar att det har blivit sämre med åren när det gäller informationsgivning 

om högskolestudier till eleverna. Eleverna har möjligheten att delta på olika sammanträden 

som syokonsulenterna anordnar, men då detta är frivilligt kan en större procentandel missa 

information som kan till viss del vara avgörande om de kan läsa den önskade utbildningen. Då 

kan det uppstå problem för några elever när de ställer sig inför val och inser att de exempelvis 

inte är behöriga. Att eleverna upplever en brist i information gällande högskolestudier kan 

vara pga. deras egna val, då många väljer att inte delta i informationsgivningen som 

syokonsulenter förmedlar.  

 

Det finns ett antal sätt syokonsulenterna arbetar för att nå sina elever, främsta redskapet är e-

post, där nyheter och uppdateringar sänds, även diskussioner med studenter som har någon 

mindre fråga. Vidare förekommer det seminarium med informationsgivning om vad eleverna 

ska ha i åtanke innan högskoleansökningarna och personliga möten där eleven och 

syokonsulenter diskuterar olika frågor. 

 

Möten mellan syokonsulenterna och eleverna skiljer sig mycket beroende på själva individen.  

Då eleverna kommer oförberedda till mötet, har de oftast enbart funderingar att läsa vidare 

men det finns osäkerhet gällande vad de vill läsa. Vid dessa tillfällen väljer syokonsulenten att 

identifiera huvudpunkterna i deras intresse, så att de skapar sig en målsättning för eleven. 

Andra elever kan komma välförberedda med mycket information om den utbildningen de vill 

läsa, vid dessa tillfällen söker de oftast feedback om att de har tänkt rätt och de vill ha hjälp 

med att förstå den informationen de hittat. Vid djupare frågor kring en speciell utbildning 

brukar syokonsulenterna hänvisa eleverna direkt till studievägledarna på högskolan. 

Önskemål om vägledning skiljer sig mellan perioderna. Under höstterminen och inför 

ansökningen brukar påtryckningen vara stor och det händer att eleverna får köa till ett möte 

med syokonsulenter. 



48 
 

Elever genomgår vissa steg enligt PrOACT-metoden när det är tid för dem att fatta ett beslut 

gällande högskoleutbildning. Det första beslutet en elev tar är om de vill studera vidare efter 

gymnasiet, detta beslut brukar förekomma när de har ett bestämt mål som de vill uppnå och en 

högskoleutbildning kan hjälpa dem uppnå målet. I nästa skede gäller det för eleven att välja 

en utbildning efter deras intresse. Detta steg är betydligt svårare för eleven att fatta då de även 

ska välja högskola och ort. Att därefter bestämma vilken skola samt vilket program de vill 

läsa kan vara svårt för vissa elever. Här kan påverkande faktorer som familj och vänner samt 

syokonsulenten hjälpa eleven.
105

 Genom att tillämpa PrOACT-metoden kan högskolorna få en 

bättre uppfattning om deras kunder, som i detta fall är gymnasieelever. Med en bättre 

kännedom och förståelse kan de enklare identifiera kundens beslutsprocess och vilka delar 

som är påverkande i processen. 

 

Högskoledagar i form av utbildningsmässor och utställningar anser syokonsulenterna väldigt 

givande då eleverna får en direkt kontakt med högskolorna som kan erbjuda utbildningar som 

motsvarar deras intresse, även för de som inte är riktigt medvetna om deras framtidsplaner. 

Högskoledagar uppfattas som väldigt positiva då skolan arbetar med att väcka elevernas 

nyfikenhet och intresse för högskolestudier. Problem som är vanligt förekommande för 

gymnasieskolor är att resurserna är knappa, två av dessa tre skolor har inte haft möjligheten 

att anordna dessa evenemang.  

 

”Eleverna har en tendens att glömma bort den informationen de fått ganska fort, de minns 

vad som var intressant för dem och glömmer allt det andra de fick. Det har gjorts många 

undersökningar, där eleverna har fått ta del av information på skolan. Efter ett år blev de 

frågade om de fått informationen tidigare, svarar många nej eller att de inte vet. Det du 

bestämmer dig för, fastnar, man kan inte minas allt och det behöver man inte heller, 

syokonsulenten, vid Vägga gymnasieskolan, Karlshamn”. 

 

Andra sätt eleven kan söka sig information är via hemsidor som studera.nu
106

, syoguiden
107

, 

och högskoleverkets hemsida
108

. Förutom information via skolan kan eleverna influeras av sin 

omgivning där bland av lärare, föräldrar och vänner. Dessa kanaler är inte de bästa då alla 

                                                             
105 Hammond, Keeney, & Raiffa, (1999). s. 15 
106

 www.studera.nu 
107

 www.syoguiden.com 
108 www.hsv.se 
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lärare och andra inte håller sig uppdaterade på utbildningarna och de kan ha svårare att 

besvara frågor som
109

; ”Vad händer om jag inte har slutbetyg, vad gör jag då?” 

 

Högskolan kan vara en positivt påverkande faktor som kan hjälpa eleven vid beslutsvalet, då 

de kan informera om utbildningen och ge dem olika val. Utan alternativ kan det vara betydligt 

svårare för eleven att bestämma sig då den inte kan vara 100 % säker på att det har fattat rätt 

beslut. 

 

Eleven bör även identifiera konsekvenserna innan de fattar ett beslut gällande 

högskolestudier. Dessa konsekvenser kan vara val av flytt, ort, lämna familjen samt 

ekonomiskt detta är bara några sakfrågor elever ställer sig inför. Därför behöver de stöd från 

sin omgivning och det behöver inte bara vara familjen som kommer med stödet utan även 

högskolan kan underlätta beslutsprocessen för eleven. Ju mindre osäkerheter eleven upplever 

desto lättar blir deras beslut. 

 

5.2.2 Syokonsulenternas kommunikation med högskolorna 

Syokonsulenterna samtycker att de inte har särskilt mycket kontakt med högskolorna. De får 

oftast ett stort utskick av kataloger och broschyrer vilket kan enkelt hamna i skymd med en 

mängd andra kataloger. De har inte heller möjlighet att se djupare in i katalogerna då det är 

brist på tid och pengar för deras del. Vidare tar syokonsulenterna kontakt med högskolorna 

enbart vid behov, då eleverna har några funderingar som de själva inte kan svara på. Annars 

kan de komma i kontakt med högskolorna endast då de ringer och ber om att få komma på 

utställning i skolan. 

 

”De vill inte ringa och komma i kontakt med oss, högskolorna är ganska slöa, tycker jag, de 

skickar ut lite material som broschyrer, syokonsulenten vid Vägga Gymnasieskolan.” Vi 

kommer i kontakt med dem ibland, vid behov från eleven, annars kommer de en gång om året 

under på vår mässa och presenterar sin senaste utbildning”.  

 

”Det är högskolans insats, 1 gång om året. De anstränger sig inte särskilt mycket att leta ut 

studie- och yrkesvägledarens adress. Det kan hända att jag blir inbjuden till någon mässa, 

men inte alls ofta, de anstränger sig inte mycket att komma i kontakt med oss vägledare. Det 

                                                             
109 Studie- och yrkesvägledare, af Chapmangymnasiet. 
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är lika för alla högskolor, det är inte så att högskolorna jobbar så aktivt med att sprida 

information om sig själva”, enligt syokonsulenten vid Vägga Gymnasiet. 

 

Just nu är kommunikationen mellan dessa två aktörer i en så kallad loose-loose situation, som 

också påverkar eleverna. Då viktig information kan gå förlorad. Att skicka ut information som 

syokonsulenten inte hinner gå igenom själva, gör att högskolan bör fundera efter ett annat sätt 

att kommunicera med syokonsulenterna.  

 

Vi ställde en följdfråga till svaret ovan: - Tror du att det skulle ge bättre effekt om de blir mer 

aktiva? 

”Jag vet att det gör. Jag jobbar med utbildning på grundskolorna jag gör aktiviteter med 

dem, jag kan se direkt, att de blir delaktiga, diskussionerna blir helt annorlunda, det kan vi se 

av att de söker sig till vår skola. Det blir omedvetet att intresset fastnar för nått annorlunda 

och speciellt.”, säger syokonsulenten vid Vägga Gymnasiet. 

 

Syokonsulenterna är inte särskilt insatta i de utbildningarna högskolorna har att erbjuda 

eftersom det finns så många. Gymnasieskolan Knut Hahn håller sig uppdaterad med Blekinge 

Tekniska Högskolan, det finns önskemål om mer kontakt med högskolan då de är 

näraliggande.  

 

”Vi vill inte bara ha allmän information, utan vara mer delaktig i diskussioner kring 

utbildningarna, se skillnaden mellan dem. Har inte jag haft ett samtal med en representant 

från exempelvis BTH kring detta, har jag ingen bild framför mig och kan inte vägleda 

eleverna när de frågar om exempelvis skillnaden mellan de olika utbildningarna. Jag kan 

omöjligt sitta och läsa alla kursplaner.” säger, syokonsulenten vid af Chapmangymnasiet. 

 

Högskolans agerande saknar en tvåvägskommunikation med de aktörer de riktar sig mot. Med 

andra ord talar högskolan till en publik, inte med en publik. Eftersom kommunikationen är på 

låg nivå får högskolorna ingen riktigt feedback om de förbättringar som skulle kunna göras 

för att skapa bättre marknadsföring. Det uppstår mycket brus som hindrar att budskapet når 

fram. 

 

Vad eleverna vill veta är vad högskolorna egentligen gör, den andra informationen har redan 

skickats ut via broschyrer och dylikt. Därför väljer många syokonsulenter att inte gå på 
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PowerPoint presentationen och slösa många värdefulla timmar samt pengar på något som 

finns i broschyrerna. Tiden kan användas till något viktigare. Syokonsulenterna menar att de 

redan har sett och hört den informationen tidigare, att högskolorna bör fundera på att komma 

ut med mer givande information. De kan inte heller ta till sig hur mycket information som 

helst. 

 

Det skulle vara intressant att till exempel anordna laborativa möten och se vad de håller på 

med, få vara delaktiga i problem och diskutera vad som gäller, bli insatt bakom kulisserna, få 

höra resonemang, jag är inte intresserad av att höra en informatör prata, vet att mina kollegor 

känner detsamma.
110

 

 

Det som syokonsulenterna upplever förvirrande är namnfloran, att högskolorna har olika 

benämningar på liknande utbildningar. Det är viktigt att högskolorna informerar vad som 

döljer sig bakom det ”flashiga” namnen menar syokonsulenterna. ”Utbildningarna kan heta 

olika men ändå vara lika i grunden”, menar syokonsulenten vid Knut Hahn Gymnasieskolan. 

 

Skulle högskolorna välja att införa en tvåvägskommunikation, skulle de kunna ta in feedback 

som t.ex. Knut Hahn har gällande namnen på de olika programmen. Vid en 

tvåvägskommunikation skulle högskolorna kunna ha bättre kommunikation med just 

gymnasieskolorna, och att inte bara komma i kontakt med studievägledarna utan även andra 

intresserade som kåren, lärarna och självklart eleverna. Kommunikationen tillför samtal och 

kontakt med de olika aktörerna och högskolorna kan enklare anpassa sin vara/tjänst till 

kunden
111

.  Med en tätare kommunikation räcker det inte att höra av sig en gång om året och 

komma till en utställning, det ska finnas långsiktig syn i detta fall. Rogers
112

 menar att denna 

kommunikation skapar gynnsammare förutsättningar för marknadskommunikationen 

 

5.2.3 Syokonsulenternas förslag till högskolorna gällande marknadsföring och 

informationsgivning. 

Högskolorna bör se även de yngre eleverna som en målgrupp dvs., även de som går i slutet av 

grundskolan och början av gymnasieskolan. Den insatsen som görs idag kommer att löna sig 

om fyra år. Högskolorna budgeterar oftast inte så långt fram och ser inte denna fördel. Lund 
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jobbar aktivt med sådana projekt. Syokonsulenten vid Vägga Gymnasieskolan tror att de har 

spår tillbaka i det sammanhang att de varit ute och jobbat så att eleverna från grundskolan fått 

se universitetet. När eleverna från grundskolorna kommer till en högskola tänker de att de 

kommit till paradis eftersom de befinner sig i en sämre miljö, det är sådana bilder som fastnar 

på näthinnan. Redan där skapas intresse och viljan att studera vid en högskola, vilket 

motiverar dem att göra val som är anpassade till deras framtida studier. Detta är något 

högskolorna kan ha i åtanke gällande marknadsföringen. Då de har öppet hus kan de vid ett 

tillfälle även bjuda den yngre generationen för att sätta prägel i deras framtidsval. 

 

Syokonsulenterna menar även att det är brist på den personliga kontakten mellan 

gymnasieskolorna och högskolorna. Högskoledagar anordnas inte på alla skolor vilket gör att 

gymnasieeleverna inte kommer i personligen kontakt med högskolor. Alla erbjuder inte heller 

studiebesök på högskolan, och eleverna har inte möjligheten att besöka högskolor som 

befinner sig en bit bort från deras ort. Det är alltid positivt med att se ett ansikte. 

 

Vid presentation av en skola är studenterna mest intressanta att få en personlig träff. 

Informatörerna är ganska tråkiga och de har en tendens att underskatta eleverna mer. Det är 

alltid mer spännande att se någon som studerar vid en högskola och höra verkligheten utifrån 

deras syn. Gymnasisterna ska inte bli högskolelärare utan högskolestudenter, därför drar de 

sig mer till studenterna som presenterar, säger syokonsulenten vid Vägga Gymnasieskolan.  

 

”Jag var väldigt positiv till en te inbjudan av BTH, det kostade oss ingenting att de 

informerar lite om utbildningar, och då blir det enklare för mig att förklara ingående om 

deras utbildningar. Exempelvis fick jag veta skillnaden mellan de två 

samhällsvetarprogrammen BTH har, och kan nu bättre hänvisa till studenterna som är 

nyfikna. Just denna karaktär som man kan lyssna sig till, som jag tycker är så viktig och 

kommer komma ihåg, det jag läser kommer jag inte ihåg, syokonsulenten vid af Chapman 

Gymnasiet. 

 

De andra syokonsulenter ser också positivt till en inbjudan av högskolan med syokonsulenter, 

på så sätt får de mer insyn i vad som är aktuellt och information som de kan enklare ta till sig. 

 

Syokonsulenten vid, Knut Hahn Gymnasieskolan, menar att den informationen 

syokonsulenterna får inte är tillräcklig. ”Jag skulle vilja ha mer, vet inte om det finns några 
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högskoleträffar, det skulle jag gärna vilja gå på. Vi var inbjudna till BTH för några år sen 

och det var kanonbra att få veta lite mer om de nya programmen, Kalmar brukar ha, 

kollegorna har varit där vet jag, det finns några få till”. 

 

”Högskolorna bör även trycka lite mer på ledningen i gymnasieskolan och visa att de vill 

samarbeta med oss. De flesta tar kontakt med mig och jag kan inte visa på samma sätt, hur 

viktigt det är”, menar syokonsulenten vid af Chapman Gymnasiet. 

 

Genom att hålla en dubbelriktad kommunikation och ha en ömsesidig förståelse med tanken 

att gymnasieskolan kan ändra sin attityd och sitt beteende i processen. När en ömsesidig 

relation finns mellan högskolan och deras målgrupp, kan det skapas en win-win situation. Där 

högskolan kan få feedback från sin målgrupp och sedan göra ändringar som gynnar 

målgruppen och deras anseende hos målgruppen. 
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6. Slutsats 
Slutsatskapitlet kommer att besvara uppsatsens syfte och ge förbättringsförslag till 

högskolornas marknadsföring, det kommer även framgå vissa kopplingar ur det teoretiska 

kapitlet och egna synpunkter. 

 

Syftet med denna uppsats är att studera gymnasieelevernas och syokonsulenternas uppfattning 

om högskolornas marknadsföring. Uppsatsen avser att identifiera andra möjliga 

marknadsföringsmetoder högskolorna kan använda sig av, än de befintliga.  

 

Utifrån vår undersökning anser vi ha fått en god inblick om hur högskolorna bättre kan 

marknadsföra sig mot gymnasieelever. Dessa metoder kommer inte att vara passande för alla 

högskolor då empiriundersökningen är begränsad till Blekinge. 

 

6.1 Gymnasieelever 
Studien visar att direktreklam, bestående av kataloger, broschyrer och reklamskyltar, är den 

främsta mediekanalen som högskolorna använder sig av, vid marknadsföring till 

gymnasielever.
113

 Vid sökning av information om högskolor, anser gymnasieeleverna att 

utbildningskataloger är den mest lämpliga informationssökningskanalen.
114

 Eftersom 

direktreklam är den främsta mediekanalen som högskolorna använder sig av, ger det eleverna 

en större överblick på utbildningar som sedan kan underlätta deras jämförelse av de olika 

utbildningarna genom att både notera och markera.
115

. Det är även många som anser att 

internet är en informationssökningskanal som de använder sig mycket utav. Vi kan konstatera 

att dagens ungdomar spenderar mycket tid på internet men inte hur mycket av den tiden som 

läggs på just informationssökning om de olika utbildningarna.
116

 När en verksamhet ska 

marknadsföra sig gentemot en viss målgrupp är det viktigt att identifiera rätt mediekanal, då 

de olika mediekanalerna inte har samma påverkan på alla målgrupper.
117

 

 

Studien visar att gymnasieeleverna vill ha mer lättillgänglig information på internet. Idag 

upplever de svårigheter med att finna rätt information om olika högskoleutbildningar. 

Informationen som gymnasieeleverna upplever svårigheter med att hitta är betygskravet och 
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vad som krävs av dem som nya studenter. Det är inte alltid lätt att besluta sig för en utbildning 

när det finns många alternativ att välja bland. För många gymnasieelever innebär det även 

stora förändringar, eftersom de avser i många fall att flytta hemifrån och komma mer in i det 

vuxna livet, där eget ansvar har en stor betydelse för deras utvecklig som vuxen. Det är viktigt 

att informationen är lättillgänglig eftersom det underlättar för gymnasieeleverna att fatta ett 

klokare beslut utifrån deras intresse.  

 

De problem som författarna stöter på är att gymnasieeleverna söker övergripande information, 

inte bara om de olika utbildningar högskolor har att erbjuda, utan även den övergripande 

informationen om vilka krav det ställs på dem som nya studenter, vad betygskravet är på dem 

olika utbildningarna, vad det innebär egentligen att läsa vid en högskola och vad de olika 

kurserna och programmen leder till. Meningen är inte att gymnasieeleverna ska få mycket 

information utan rätt information, vilket kan leda de till ett beslut inför framtida studier.
118

 

Den övergripande informationen som betygskrav får de av syokonsulenterna som håller bland 

annat föreläsningar i aulan, men eftersom den inte är obligatoriskt, är det en stor andel som 

missar denna information vilket kan ge besvär fram över, då det gäller att ansöka om 

utbildning. Denna typ av information vill studenterna även kunna hitta själva, att det framgår 

av högskolorna eftersom vissa krav skiljer sig högskolorna emellan. 

 

Trots att det finns ett antal internetsidor som visar generell information om högskolestudier 

och högskolelivet
119

 så kan det skiljas från högskola till högskola. Något som högskolorna 

kan ha i åtanke är att involvera sina alumner och nuvarande studenter mer vid 

marknadsföringen, genom att ha dem som kontaktpersoner som de nya intresserade eleverna 

kan få kontakt med, där kontaktpersonerna kan dela med dig av studentlivet av den aktuella 

högskolan. 

6.2 Syokonsulenter 

Syokonsulenterna är lågt rankade av gymnasieeleverna när det gäller att söka sig information 

om högskolestudier.
120

 Mycket tyder på att syokonsulenterna inte får den stöd och information 

som de behöver, då kommunikationen brister mellan syokonsulenterna och högskolorna.
121

 

                                                             
118 Hallin & Hallström. (2003) 
119

 www.syoguiden.com 
120 Fältarbete, fråga 2. 
121

 5.2.2 Syokonsulenternas kommunikation med högskolorna 



56 
 

Även de knappa resurserna och stöden från själva gymnasieskolan är låg.
122

 De elever som 

möter syokonsulenterna söker oftast bekräftelse om att de har tänkt i rätt banor vi deras 

utbildningsval. Det händer sällan att eleverna kommer helt oförberedda till ett möte. De 

knappa resurserna som gymnasieskolorna drabbas av, begränsar antal möten med eleverna, 

vilket i sin tur leder till att eleverna söker mer information på egen hand.
123

 

 

Enligt syokonsulenterna fungerar inte kommunikationen särskilt bra med högskolor. 

Syokonsulenterna anser att de kommer i kontakt med dem vid behov då någon elev efterfrågar 

om något som de inte kan svara på och när högskolorna ska komma på utställningar på 

skolan. Om vi ser tillbaka till den linjära kommunikationsmodellen är det en 

envägskommunikation mellan högskolan och syokonsulenterna.
124

 Nackdelen med denna 

modell är att mycket av informationen faller bort i informationsgivningen, särskilt gällande 

feedback. Feedback från både syokonsulenterna och gymnasieeleverna kan vara nyttig för 

högskolorna eftersom de kan följa upp, identifiera och förbättra sina brister i 

marknadsföringen.
125

 

 

I dagsläget har syokonsulenterna god koll på vilka utbildningar som ges i landet och en större 

koll inom deras region. De har däremot mindre koll när nya utbildningar införs eller att 

utbildningarna hat ändrats. Vid sådana ändringar har högskolorna en tendens att göra 

massutskick av broschyrer men med de knappa resurserna hinner syokonsulenterna inte gå 

igenom alla uppdateringar. Syokonsulenterna blir även vilsna i namnfloran, många 

utbildningar har samma grunder men skiljer sig mycket av benämningen. Syokonsulenterna 

föredrar en personlig träff med högskolorna, där de kan presentera ändringar eller sina nya 

program, samtidigt som de kan besvara eventuella frågor. Det kan ses som en större kostnad 

men resultaten kan leda till att syokonsulenterna får en godare information och kan bättre 

framhäva utbildningarna till sina elever. Högskolorna bör angripa de näraliggande högskolor 

mer personligt eftersom kostnaden blir mindre. Något Blekinge Tekniska Högskola redan 

genomfört är tebjudning med syokonsulenter och några informatörer har uppskattats en 

tämligen av syokonsulenterna, det gav dem chansen att höra dem nya ändringarna och 

tillkommande program samt att de missade upprepande powerpoint presentationer vilka 

uppfattas som slöseri av resurser. 
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6.3 Avslutande meningar 
Resultatet visar att intervjupersonerna har samma uppfattning vad gäller 

informationsgivningen. I dag kommunicerar syokonsulenterna med eleverna via e-post, 

anslagstavlor och bokade samtal. Kommunikationen mellan syokonsulenter och högskolor 

skiljer sig inte mycket, förutom att högskolorna skickar broschyrer och kataloger. Enligt den 

linjära kommunikationsmodellen
126

 är kommunikationen relativt enkelriktad då det inte 

framgår tillräckligt med personliga kontakter mellan högskolorna och syokonsulenterna. 

Enligt syokonsulenterna har den personliga kontakten en större betydelse och är mer givande. 

Högskolor bör lägga mer fokus på att arbeta med tvåvägskommunikation, för att skapa en 

win-win situation.
127

 Eftersom den personliga kontakten har större betydelse och påverkan 

stärks relationen mellan syokonsulenterna och högskolorna. På så sätt bildar syokonsulenterna 

och högskolorna en bättre relation med varandra och kan identifiera gymnasieelevens 

efterfråga. Detta främjar för båda partnerna eftersom syokonsulenter kan ge mer och konkret 

information till gymnasieeleverna samt att högskolor får fler studenter. 

 

Högskolor bör jobba mer aktivt med syokonsulenterna, ge dem mer nyttig information så att 

de kan vidarebefordra denna information till eleverna, eftersom de har en mer näraliggande 

kontakt med dem. Syokonsulenter menar också att högskolor bör fokusera sig på ledningen i 

gymnasieskolorna. Eftersom lednigen kan ge mer utrymme och resurser till syokonsulenterna 

att jobba med eleverna.
128

 

 

För att väcka intresse hos elever bör högskolorna redan från slutet av grundskolan och i början 

av gymnasiet kunna bjuda in elever till högskolor som e syokonsulent nämner. För att redan 

då kunna inspirera och locka de till en miljö som de aldrig upplevt tidigare. Det är första 

blicken som fastnar i deras minne vilket kan leda att de redan då bestämmer sig för framtida 

studier. Det gäller dessutom att tänka långsiktigt för att kunna få fler studenter.
129

  

 

Vi anser att högskolor bör ta mer kontakt med gymnasieskolor, att bjuda in dem i diskussioner 

kring utbildningar, ha mer kontakt med syokonsulenter för att uppdatera dem med information 

kring olika utbildningar så att de är mer insatta och ser skillnader mellan olika utbildningar för 

att vägleda elever vid frågor. Vi tycker också att högskolor bör förbättra sin 

                                                             
126 Larsson. (2008). 
127

 Larsson. (2008). 
128

 Studie- och yrkesvägledare, Vägga Gymnasieskolan. 
129 Studie- och yrkesvägledare, Vägga Gymnasieskolan. 
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informationsgivning, att informationen är mer konkret, lättillgänglig och allmän information 

som underlättar för gymnasielever. Enligt vår studie hade många gymnasieelever svårt att 

finna den information som de sökte och ville ha mer konkret information om de olika 

utbildningar, detta ser vi som en brist hos högskolor. 
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Bilaga 1- Enkätintervju  
  

Informatör/marknadsförare/webbredaktör, Jönköping. 

 

Som du säkert förstår så kan vi inte beskriva vårt marknadsföringsarbete allt för detaljerat. 

Men jag ska försöka besvara dina frågor så gott jag kan.  

 

- På vilket sätt marknadsför sig högskolorna idag mot gymnasieelever? 

(hur jobbar ni idag?) 

Vi försöker att få direktkontakt med gymnasieeleverna. Vi träffar dem på deras skolor, på 

utbildningsmässor eller på studiebesök när de hälsar på hos oss. I år har vi inte skickat ut 

något material till dem, men tidigare har vi skickat vår egen utbildningskatalog i det 

upptagningsområde som vi har rekryterat studenter tidigare.  

  

- Vad är det för budskap ni försöker förmedla? 

Att vi har bra utbildningar, att studentlivet är givande och att vi har kompetent personal på 

skolan. Vi försöker trycka på att studenterna här har goda möjligheter att resa utomlands i sin 

utbildning, att alla utbildningar har praktik och att studenter som läst i Jönköping snabbt får 

jobb efter sin examen.  

  

- Hur vet ni att budskapet har nått fram till eleverna?  

Vi genomför en nybörjarenkät hos de som kommit in och börjat hos oss under första veckan 

på höstterminen. Där får studenterna svara på hur de fick information om oss och hur det kom 

sig att de sökte till Högskolan för lärande och kommunikation. Vi kan också dra en del 

slutsatser av resultatet av antalet sökande.   

  

- Använder ni er av någon mätbar metod? 

Se ovan.   

 

- Hur stor likviditet lägger ni årligen på att marknadsföra högskolan? 

Det varierar och är svårt att besvara i och med att personalkostnaderna inte inräknade.    

 

 - Hur vet ni att investeringen ni gör på marknadsföring varit lönsam? 

Det är svårt att veta om det man gjort ger något direkt resultat. Det vi kan se är dels 
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antagningsstatistiken och sedan även svaren från nybörjarenkäten. Men vi kan inte förutse 

faktorer som låg- eller högkonjunktur i vårt arbete och bland annat därför kan sökresultaten 

vara annorlunda än förväntade efter vissa marknadsföringsinsatser.   

 

Marknadsförare, Högskolan Kristianstad. 

 

  - På vilket sätt marknadsför sig ni er idag mot gymnasieelever? (hur jobbar ni idag?) 

Vi annonserar på nätet, och jobbar mycket med det personliga mötet på mässor och 

skolbesök. Vi är ute på skolturne från mitten av feb till början av april.  

  

- Vad är det för budskap ni försöker förmedla? 

Vi vill framföra att de skall välja att studera på Högskolan Kristianstad om vi har en 

utbildning som passar dem.  

  

- Hur vet ni att budskapet har nått fram till eleverna? 

Genom det personliga mötet får vi respons direkt.   

  

- Använder ni er av någon mätbar metod? 

Vi gör en undersökning vid programstart för att få reda på varför de valt Högskolan 

Kristianstad samt ta reda på hur de fått information om skolan och våra utbildningar.  

  

- Hur stor likviditet lägger ni årligen på att marknadsföra högskolan? 

800 000 kr (i detta ingår mässor, annonsering och viss trycksaksproduktion) 

  

- Vilken/vilka problem möter ni idag inom marknadsföringen gentemot gymnasieelever? 

Att det är ett stort beslut med högskolestudier och det finns mycket att välja på. Vi är många 

som slås om uppmärksamheten.  

  

- Har ni någon uppfattning om hur gymnasieelever tänker, fattar beslut vid val 

av studier på högskola? 

Via undersökningen vid programstart får vi viss kunskap 
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- Vissa program marknadsförs mer än andra, visas detta vidare i antal elever eller på 

andra sätt? 

Vi har vissa profilprogram som vi marknadsför mer, dessa program har ett lågt antal elever 

per årskurs. De stora programmen som har ett stort antal sökande behöver inte marknadsföras 

på samma sätt.  

  

  

Utbildningsinformatör på Uppsala universitet 

 

- På vilket sätt marknadsför sig ni er idag mot gymnasieelever? (hur jobbar ni idag?) 

Vi marknadsför oss idag mot gymnasieelever genom såväl information på webben som tryckt 

material, samt genom personliga möten. Vår information och marknadsföring följer en tänkt 

process: att väcka intresse, att informera samt att ansöka och slutligen bli antagen och komma 

till universitetet. 

Det tryckta materialet, webben och de personliga mötena följer denna process med att väcka 

intresse, ha bra information före under och efter ansökan samt att ta emot de nya studenterna 

på ett bra sätt. 

Vi, som alla andra universitet, satsar naturligtvis mycket på webben, men vi har några tryckta 

basproduktioner: bland annat allmän rekryteringsbroschyr, utbildningskatalog och guide för 

nyantagna studenter. Denna information finns parallellt/eller i webbanpassad tappning på 

nätet. På nätet finns ju även möjligheter för andra typer av marknadsföring/information än vad 

man kan göra i tryckt form som vi håller på att utveckla. 

När det gäller de personliga mötena finns vi på de stora mässorna, vi reser själva ut till 

gymnasieskolor i hela Sverige och vi har s k högskoledagar som är en form av öppet hus för 

gymnasister i vår region då dom kommer till oss och besöker universitetet. Vi värderar det 

personliga mötet högt när det gäller information/marknadsföring och rekrytering till 

universitetet. 

Vi annonserar i mycket begränsad utsträckning i tryckta medier då vi genom undersökningar 

vet att detta är en form av marknadsföring som inte står så högt i kurs hos målgruppen. I 

dagsläget annonserar vi inte mycket på webben heller. 

Alla vill ha de bästa studenterna – men vilka är de bästa studenterna? Vi anser att det 

viktigaste är att man med en bra och korrekt information om utbildningarna och om Uppsala 

universitet får hit dom bästa studenterna – dessa har kunnat göra ett medvetet val av studieort. 
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I slutänden vill vi ju att studenterna blir kvar och klarar sina studier, och att dom är nöjda med 

sin studietid här! Vi kan tala om ekonomiska vinster här men det handlar också om personliga 

vinster om en lyckad och värdefull tid i livet och i marknadsföringssammanhang blir dessa 

personer utmärkta vidareinformatörer. 

Uppsala universitet är ett stort och känt universitet och har mycket gratis 

marknadsföringsmässigt medan vissa saker kan tynga oss. Alla är inte bekväma med det 

gamla och stora universitetet. Därför arbetar vi intensivt med vår bild utåt och 

marknadsföringen gentemot våra målgrupper. Utbildningsinformationen och 

marknadsföringen måste också presenteras på ett sätt som känns attraktivt och modernt. 

- Vad är det för budskap ni försöker förmedla? 

Budskap: Vi jobbar i grund och botten efter de kärnvärden som universitetet står för: 

högklassig utbildning, forskning i världsklass, levande tradition och kultur. (Sen får man 

anpassa formuleringar och utformningen av dessa kärnvärden till den målgrupp man har 

framför sig.) Därtill kommer ju även all kringinformation som är nog så viktigt – hur det är att 

läsa, studentlivet, livet kring studierna, Uppsala som stad etc. 

 

- Hur vet ni att budskapet har nått fram till eleverna? 

Huruvida budskapet går fram i de insatser vi genomför, material vi producerar går inte alltid 

att mäta. Men vi försöker göra utvärderingar av vårt material, vår webb, specifika insatser etc 

med olika regelbundenhet. Dessa undersökningar/utvärderingar ger oss en bild av hur de 

uppfattas och hur bra/dåligt det fungerar som vi sedan kan dra nytta av i det fortsatta arbetet. 

Det är viktigt att man löpande gör dessa utvärderingar eftersom tiderna ständigt förändras. 

Lokalt på olika institutioner, fakulteter eller vissa utbildningsprogram kan det också göras en 

hel del utvärderingar och undersökningar som t ex nybörjarenkäter. 

 

- Använder ni er av någon mätbar metod? 

Mätbara metoder: vi använder oss inte av några exakta mätbara metoder när det gäller 

effekten våra marknadsföringsinsatser, just pga av svårigheterna att mäta det vi gör. Även om 

vi inte får några studenter från en viss skola som vi har besökt t ex så kanske vi sår ett frö som 

ett antal år senare ger utslag och sådant är omöjligt att fånga upp med exakthet. Vissa 

kvantitativa undersökningar kan man nog genomföra, men vi har inte gjort så mycket av det 

slaget. Det skulle naturligtvis vara intressant att göra det. 
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- Hur stor likviditet lägger ni årligen på att marknadsföra högskolan? 

Kostnader: Det beror på hur man räknar. Universitetet är stort och många insatser sker lokalt, 

ute på institutionerna, och det finns inte någon gemensam budget för hela universitetet. Men 

om man räknar enbart kostnader för den universitetsövergripande produktionen, 

utvecklingsarbete (webben t ex), tryckkostnader, kostnader för grafisk byrå och inte räknar 

med några lönekostnader har vi en årsbudget på ca 2,5 miljoner kr för central 

utbildningsinformation och marknadsföring gentemot presumtiva studenter. 

 

- Vilken/vilka problem möter ni idag inom marknadsföringen gentemot gymnasieelever? 

Eftersom vi inte har några exakta metoder för att mäta lönsamheten av vår marknadsföring vet 

vi inte det. Lönsamhet kan också visa sig långt senare – en sak är att fylla platserna (och på 

det stora hela ser det bra ut för Uppsala universitet, även om det ser ganska olika ut på olika 

utbildningar) men det viktiga sen är att personen i fråga genomför sina studier. 

Vi anser att det är värt den investering vi gör. Genom de undersökningar, utvärderingar och 

den respons vi får från gymnasister och andra på det vi gör har vi en hyfsad bild av vad som 

fungerar och inte och vi anpassar våra insatser och kostnader efter det. Och eftersom det är 

många olika saker som spelar in när det gäller valet av studier och studieort och människor tar 

till sig olika saker på olika sätt ser vi våra olika typer av marknadsföringsinsatser som 

kompletteringar till varandra som utgör en helhet i processen att välja högre studier. 

Margareta Ahlström, Informationsproducent, Blekinge Tekniska Högskola. 

 

- På vilket sätt marknadsför sig högskolorna idag mot gymnasieelever? (hur jobbar ni 

idag?)  

Vi marknadsför oss på flera sätt: genom mässor, skolbesök och annan uppsökande 

verksamhet, genom annonsering på webb och i print och via information till elever via katalog 

och webb.  

   

- Vad är det för budskap ni försöker förmedla?  

 Vi presenterar BTH som en ung och modern högskola, med uppdaterade utbildningar, brett 

utbud och med profil mot tillämpad IT och hållbar utveckling.Vi lyfter även fram 

bostadsgarantin och  de fria resorna mellan campus.  

   

- Hur vet ni att budskapet har nått fram till eleverna?  

  Vi mäter varje år av vad våra programstudenter sett av vår marknadsföring, varför de valt 
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oss och vad de tycker är viktigt i valet av utbildning.  

 

- Använder ni er av någon mätbar metod?  

   Vi gör en enkät (se frågan ovan) som mäter resultaten för att kunna jämföra år från år.  

 

- Hur stor likviditet lägger ni årligen på att marknadsföra högskolan?  

 Om ni menar hur mycket vi lägger på marknadsföring så är det ca 4 milj från centralt håll 

(dvs informationsavdelningen) .Till detta kommer det som sektionerna lägger på 

marknadsföring vilket varierar väldigt från sektion till sektion.  

 

- Hur vet ni att investeringen ni gör på marknadsföring varit lönsam?  

  Som jag tidigare svarat så kan vi läsa av vad våra olika kampanjer ger via vår studentenkät. 

Dessutom analyserar vi söktrycket. 
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Bilaga 2 - Elevernas kommentarer till fråga 10. 
 

”Allmänt mer info om program och kurser” 

”Fler hemskickade kataloger + fler studiebesök” 

”Fler studiebesök till skolorna” 

”Mer besök på och av högskolor” 

”Mer i skolan och via studievägledning” 

”studiebesök” 

”Enklare internetsidor och mer information från syon” 

”Mycket mer infom fristånde kurser, men på samma sätt som idag” 

”Lite mer information medans man går i skolan. Kanske besök av högskoleelever. Lite mer 

personligt.” 

”Mer besök, jämförelse mellan skolor” 

”Det borde göras lättare att hitta info via nätet.” 

”Mer objektiv information som inte bara försöker locka” 

”mer om vad det krävs av en och hur svårt och vad de” 

”Personlig rådgivning” 
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Bilaga 3 - Enkätundersökning 
 

Vi läser vår sista termin vid Blekinge Tekniska Högskola och skriver nu vår kandidatuppsats 

som handlar om högskolornas marknadsföring gentemot gymnasielever. Vi är tacksamma om 

ni skulle kunna ta en kort tid och svara på lite frågor, undersökningen tar inte mer än 5 

minuter.  

 

 

  Tjej    Kille 

 

1. Har du själv aktivt sökt information om högskolestudier? (Om nej hoppa över till fråga 4) 

  Ja    Nej 

 

2. På vilket sätt har du sökt information om högskolestudier? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

  Yrkesvägledare 

  Utbildningskataloger 

  Sökning via internet 

  Familj/vänner 

  Annat:________________________ 

 

3. Vilken information om högskolestudier har varit svårast att hitta? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

  De programmen/kurser de erbjuder 

  Sociala livet 

  Geografiska läget 

  Boende 

  Annat: ________________________ 

 

4. Har du utan att begära det, fått någon information om högskolestudier? 

  Ja    Nej 

 

5. Vilken typ av information har du fått? (Fler svarsalternativ möjliga). 
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  Direktreklam 

  Radio 

  TV 

  Skolbesök 

  Internetbanners 

  Annat: ________________________ 

 

6. Vilken information har du fått? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

  De programmen/kurser de erbjuder 

  Sociala livet 

  Geografiska läget 

  Vad det innebär att läsa vid en högskola 

  Annat: ________________________ 

 

7. Tycker du att högskolornas har missat att informera något gällande högskolestudier? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

  Information om utbildning 

  Information om högskolan 

  Vad det innebär att studera vid en högskola 

  Vad som krävs av mig som student 

  Nej 

  Annat: ________________________ 

 

8. Inom vilken media vill du helst få information om högskolor och studier? 

(Rangordna efter det sättet du mest använt dig av där 1 innebär mest och 5 minst) 

  TV 

  Radio 

  Internet 

  Tidningar 

  Kataloger 

  Annat: ________________________ 
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9. Har den informationen som du har fått varit tillräcklig?  

(Svara på en skala 1-6 där, 1=inte alls tillräckligt, 6=helt tillräckligt). 

1 2 3 4 5 6 

10. Finns det någon annat sätt du skulle vilja få information om högskolor, än vad det ges 

idag? Ange nedan: 

 

 

11. När det var tid för dig att fatta ett beslut om dina eventuella framtida studier, hade 

marknadsföringen från högskolan någon påverkan på dig? 

  Ja    Nej    Vet ej 

 

12. Ska du plugga vidare efter gymnasieskolan? 

  Ja    Nej    Vet ej 

 

Om ja, vad fick dig att vilja plugga vidare? 

 

 

Om nej, finns det någon anledning, varför du inte vill plugga vidare? 

 

 

 

Egna synpunkter: 

 

 

 

 


