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The purpose of this thesis is to present and describe a new model
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To achieve the purpose, scientific information was collected, one
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1. INLEDNING
Det inledande avsnittet presenterar en problembakgrund samt en beskrivning av
Mälardalens högskola. Vidare beskrivs det uppdrag som uppsatsen baseras på och
avslutningsvis beskrivs syftet som uppsatsen ämnar besvara.

1.1 Problembakgrund
Utbildningsprogram med ekonomiinriktning finns på de allra flesta högskolor och
universitet i Sverige. Det är därför viktigt att dessa ständigt arbetar för att förbättra dels
skolan och dels utbildningen, då det idag är en allt hårdare konkurrens om blivande
studenter. (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 201004-14) Marknadsföring av utbildningsprogram vid högskolor och universitet är
fortfarande ett relativt outvecklat begrepp och det är många högskolor och universitet
som inte har effektiva marknadsföringsstrategier. För att kunna utveckla effektiva
strategier krävs kunskap om studentens utbildningsval samt hur skolorna utifrån detta
kan påverka valet. (Maringe, 2005, s. 576)
Mälardalens högskola, med campus i både Västerås och Eskilstuna, är med sina 13 000
studenter en av de största högskolorna i Sverige. Högskolan grundades år 1977 och
erbjuder idag cirka 750 kurser samt cirka 65 utbildningsprogram på både grund- och
avancerad nivå. (Mälardalens högskolas webbplats, 2010)1
Hösten 2006 ansökte Mälardalens högskola om att få ge ut civilekonomexamen, men
ansökan avslogs på grund av bristfällig kompetens inom redovisning och revision samt
management. År 2008 blev Ekonomihögskolan, efter en sammanslagning, en akademi och
finns nu under namnet Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning är nu inte i lika klart fokus som tidigare
och det har heller inte skett någon vidare utveckling av detta. Enligt Haglund,
utbildningsledare på Mälardalens högskola, fanns det två alternativ för att utveckla
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning. Det ena alternativet var att återigen
ansöka om att få ge ut civilekonomexamen och det andra alternativet var att ta fram ett
nytt och bättre utbildningsprogram med ekonomiinriktning helt från början. Mälardalens
högskola valde det sistnämnda alternativet. (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare
vid Mälardalens högskola, 2010-04-14)

1.2 Uppdrag
Mälardalens högskola arbetar i skrivandets stund med att ta fram ett nytt
utbildningsprogram med ekonomiinriktning, som ska marknadsföras under våren 2011.
På uppdrag av Carl G Thunman, som leder gruppen som ska ta fram det nya
utbildningsprogrammet, ska en ny modell och en strategi för marknadsföring av
utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet presenteras och
beskrivas i denna uppsats.
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1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att presentera och beskriva en ny modell för marknadsföring av
utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, samt en
strategi för hur modellen praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens
högskola.

2

2. METOD
I följande avsnitt ges en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt och vilken metod
som har använts för att uppnå det formulerade syftet. Förundersökningen respektive
huvudundersökningen kommer att beskrivas utförligt och avslutningsvis presenteras vald
metod för avsnitt 5. Analys.

2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt
Då uppdraget tilldelats och en problembakgrund hade beskrivits, formulerades ett syfte
för uppsatsen utifrån dessa. För att uppnå det formulerade syftet, samlades information
in till avsnitt 3. Informationen var dels generell för utbildningsprogram och dels inriktad
på utbildningsprogram med ekonomiinriktning. Utifrån den insamlade informationen togs
modellen för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid
högskolor och universitet fram.
Då modellen var framtagen genomfördes en förundersökning för att komplettera den
vetenskapliga informationen och för att täcka marknadsmixens delar. Resultatet av
förundersökningen presenteras i avsnitt 3. Efter denna undersökning genomfördes en
huvudundersökning vars resultat presenteras i avsnitt 4. Då denna var genomförd,
analyserades all den insamlade informationen och detta presenteras i avsnitt 5.
Förundersökningen tillsammans med huvudundersökningen samt analysen utgjorde
sedan grunden för att ta fram en strategi för att göra modellen praktiskt tillämpbar för
marknadsförare vid Mälardalens högskola, vilken presenteras i avsnitt 6.
Avslutningsvis formulerades ett sammandrag av strategin till marknadsförare vid
Mälardalens högskola som presenteras i avsnitt 7. Detta så att de får en lättöverskådlig
bild över vilka åtgärder de bör vidta, för att dels påverka studentens utbildningsval och
dels bygga upp ett starkare varumärke.

2.1.1 Informationsinsamling
För att få en bra grund och en förståelse för ämnet, söktes vetenskapliga artiklar,
litteratur samt information från webbplatser. De databaser som användes var
ABI/INFORM Global och Emerald genom Mälardalens högskola. Sökorden som användes
för att finna de vetenskapliga artiklarna var: Education, Higher education marketing,
Marketing of Business school/program, Marketing of education, Recruitment, Students’
educational choices och University marketing. Referenser från funna artiklar gicks även
noggrant igenom för att på så sätt finna ytterligare artiklar inom ämnesområdet.
Litteraturen som användes var Axelsson & Agndal (2005), Bell (2005), Malhotra (2010)
och Mårtenson (2009). De webbplatser som användes var Bostad Västerås,
Högskoleverket,
Journal
of
Nursing
Education,
Mälardalens
högskola,
Nationalencyklopedin, Stockholms universitet, Studera, Svenska Dagbladet samt Sveriges
Informationsförening. De vetenskapliga artiklarna, litteraturen samt de webbplatser som
använts återfinns i källförteckningen som är utformad efter APA-manualen.
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2.1.2 Den framtagna modellen
Utifrån den insamlade informationen togs modellen för marknadsföring av
utbildningsprogram med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet fram, se modell
2.1 nedan. Modellen är uppdelad i Opåverkbara och Påverkbara faktorer samt
Marknadsmixen. De opåverkbara faktorerna är faktorer som påverkar studentens
utbildningsval, men som en högskola eller ett universitet inte kan påverka. De påverkbara
faktorerna påverkar även de studentens utbildningsval, men i detta fall kan dessa
påverkas av högskolor och universitet. Den tredje delen i modellen är marknadsmixen,
vilken är en mix av verktyg som skolor kan använda sig av för att påverka studentens
utbildningsval. I delen marknadsmixen har även varumärke, identitet, image och
positionering inkluderats, eftersom att även dessa kan ses som verktyg som högskolor och
universitet kan använda sig av för att påverka studentens utbildningsval.

Opåverkbara faktorer

Påverkbara faktorer

Marknadsmixen

Studentens
Stu
utbildningsval

Modell 2.1 Den framtagna modellen för marknadsföring av utbildningsprogram med
ekonomiinriktning vid högskolor och universitet (egen utformning)

Samtliga avsnitt i uppsatsen har strukturerats utifrån modellen. Dock behandlas inte
identitet och positionering i avsnitt 4, då dessa endast rör företag, i detta fall Mälardalens
högskola och inte de olika respondenterna i huvudundersökningen som genomförts. Det
kommer att ges en utförligare beskrivning av modellens delar i avsnitt 3.

2.1.3 Förundersökning
För att få en bakgrund till varför Mälardalens högskola ska ta fram ett nytt
utbildningsprogram med ekonomiinriktning, hur skolans tidigare marknadsföring av
utbildningsprogram sett ut samt till uppdraget som uppsatsen baseras på, genomfördes
en intervju med Ingemar Haglund, utbildningsledare på Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling vid Mälardalens högskola. Intervjun med Haglund syftade även till
att generera information som kunde vara användbar till delen Marknadsmixen i den
framtagna modellen.
För att få en inblick i hur en av Mälardalens högskolas konkurrenter har marknadsfört och
marknadsför utbildningsprogram, genomfördes en telefonintervju med en anställd vid
företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Denna person valde att vara
4

anonym i sin medverkan och detta har respekterats. Personen benämns som Anställd vid
Stockholms universitet vidare i uppsatsen.
För att erhålla en mer utförlig bild över hur Mälardalens högskola tidigare marknadsfört
sig, hur högskolan vill att dess varumärke ska uppfattas samt hur sociala medier har
använts, intervjuades informatörer vid Mälardalens högskola. Informatörerna valde att
vara anonyma och kommer att benämnas Informatörer vid Mälardalens högskola vidare i
uppsatsen.
2.1.3.1 Operationalisering förundersökning
Intervjufrågorna som ställdes i förundersökningen återfinns i bilagorna 1, 2 och 3. I tabell
2.1 nedan, presenteras en sammanställning över vilka områden i marknadsmixen de
ställda frågorna ämnade besvara samt vilken teoretisk definition intervjufrågorna hade
sin utgångspunkt i. Även en motivering till de ställda intervjufrågorna presenteras.

MARKNADSMIXEN

TEORETISK DEFINITION

INTERVJUFRÅGA

MOTIVERING TILL DEN
STÄLLDA
INTERVJUFRÅGAN

Produkt

Den utbildning som en
högskola eller ett universitet
erbjuder studenten (Ivy,
2008, s. 289).

Haglund: 1. Hur kommer
det sig att ni valt att göra
om utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning?

Påverkan

De verktyg som högskolor
och universitet kan använda
sig av för att marknadsföra
sina utbildningar (Ivy, 2008 s.
290).

Haglund: 2., Informatörer
vid Mälardalens högskola:
1. Vilka
marknadsföringskanaler har
ni tidigare valt för
marknadsföring av
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning och hur
har ni kommunicerat med
de blivande studenterna?

Frågan ställdes för att få en
bakgrund till uppdraget som
uppsatsen grundar sig på,
men även för att få en inblick
i hur den nya produkten
kommer att utformas.
Haglund: 2. Frågan ställdes
för att få kunskap om vilka
strategier Mälardalens
högskola tidigare har använt
i marknadsföringen av
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning och för att
kunna förbättra dessa
strategier. Informatörer vid
Mälardalens högskola: 1.
Frågan ställdes för att få en
ytterligare inblick i hur och
vilka marknadsföringskanaler
som använts. Den var viktig
för det fortsatta
uppsatsskrivandet samt för
att kunna förbättra
marknadsföringsstrategierna.

Anställd vid Stockholms
universitet: 1. Vilka
marknadsföringskanaler
använder Stockholms
universitet vid
marknadsföring av
utbildningsprogram?

5

Anställd vid Stockholms
universitet: 1. Frågan ställdes
för att kunna jämföra hur
marknadsföringen sett ut på
en till Mälardalens högskola
konkurrerande och
närliggande skola.

Processer

Varumärke, identitet, image
och positionering

Administrativa och
byråkratiska funktioner hos
högskolor och universitet,
alltifrån hantering av
registrering, till
kursutvärderingar och
hantering av
tentaminaresultat (Ivy, 2008,
s. 290).

Varumärken är en av företags
viktigaste tillgångar (Melin &
Hamrefors, 2007).
Identitet skildrar de värden
som företag och de anställda
uppfattar att varumärket står
för och hur de vill bli
uppfattade (Axelsson &
Agndal, 2005, s. 156).
Image visar hur företagets
varumärke uppfattas på
konsumentmarknaden
(Axelsson & Agndal, 2005,
s.148).
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Informatörer vid
Mälardalens högskola: 3.
Hur stor roll tror ni att
sociala medier har i dagens
marknadsföring av
utbildningsprogram?

Informatörer vid Mälardalens
högskola: 3. Frågan ställdes
med anledning av att sociala
medier idag har fått en allt
mer betydande roll och
kommer att ha stor inverkan
på Mälardalens högskolas
framtida marknadsföring av
utbildningsprogram.

Anställd vid Stockholms
universitet: 2. Hur använder
sig Stockholms universitet
av sociala medier i dagens
marknadsföring av
utbildningsprogram?
Haglund: 2. Vilka
marknadsföringskanaler har
ni tidigare valt för
marknadsföring av
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning och hur
har ni kommunicerat med
de blivande studenterna?

Anställd vid Stockholms
universitet: 2. Frågan
ställdes för att se om det
fanns någonting som
Mälardalens högskola kunde
ta efter.
Haglund: 2. Frågan ställdes
för att få kunskap om vilka
strategier Mälardalens
högskola tidigare har använt
i marknadsföringen av
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning och för att
kunna förbättra dessa
strategier.

Informatörer vid
Mälardalens högskola: 4.
När under läsåret har ni
flest
marknadsföringsaktiviteter?
Hur ser
rekryteringsprocessen ut?

Informatörer vid Mälardalens
högskola: 4. Frågan ställdes
för att få en inblick i hur
Mälardalens högskolas
marknadsföringsaktiviteter
samt rekryteringsprocess ser
ut och hur dessa skulle kunna
förbättras.

Anställd vid Stockholms
universitet: 3. När under
läsåret har ni flest
marknadsföringsaktiviteter?

Anställd vid Stockholms
universitet: 3. Frågan ställdes
för att kunna jämföra svaret
med Mälardalens högskola.

Haglund: 3. Vad står
varumärket Mälardalens
högskola för?

Haglund: 3. Frågan ställdes i
syfte att kunna jämföra hur
skolan vill bli uppfattad och
hur den uppfattas av
omgivningen.

Informatörer vid
Mälardalens högskola: 2.
Vad står varumärket
Mälardalens högskola för?
Hur vill ni att varumärket
ska uppfattas? Tror ni att
det uppfattas så?

Informatörer vid Mälardalens
högskola: 2. Frågan ställdes i
syfte att kunna jämföra hur
skolan vill bli uppfattad utåt
och hur den uppfattas av
omgivningen.

Positionering inkluderar alla
åtgärder ett företag vidtar, i
syfte att förbättra dess
position i förhållande till
konkurrenter och informera
konsumenter och andra
intressenter om vad dess
varumärke står för (Axelsson
& Agndal, 2005, s. 147).
Tabell 2.1 Områden i marknadsmixen som ämnades besvaras i förundersökningen (egen utformning)

2.1.3.2 Metod för datainsamling förundersökning
Den 14 april 2010 genomfördes den första intervjun, som var med Haglund i hans
arbetsrum på Mälardalens högskola. Det var en personlig intervju och anteckningar
fördes via dator samt i anteckningsblock för att få med så mycket information som
möjligt. Trots att endast tre intervjufrågor ställdes, varade intervjun i sextio minuter.
Den 4 maj 2010 genomfördes den andra intervjun, som var med en anställd vid
Stockholms universitet. Det var en telefonintervju och efter godkännande från den
anställde skedde inspelning via dator samt mobiltelefon för att få med all information
som gavs. Det fördes även skriftliga anteckningar och intervjun pågick i sju minuter.
Den 27 april 2010 skickades intervjufrågor ut, via mail, till en informatör vid Mälardalens
högskola som sedan delegerade ut frågorna till den informatör som ansågs bäst lämpad
att svara. Svar på tre av de fyra intervjufrågorna erhölls den 10 maj 2010 via mail och
svaret på intervjufrågan om Mälardalens högskolas varumärke erhölls den 11 maj 2010.
När intervjuerna var genomförda, sammanställdes den antecknade samt den inspelade
informationen i ett Word-dokument. Den insamlade datan omformulerades och
anpassades efter uppsatsens språkbruk. Datan presenteras i form av en löpande text, i
avsnitt 3.

2.1.4 Huvudundersökning
För att ta fram en del av strategin för att göra den framtagna modellen praktiskt
tillämpbar valdes en fokusgrupp ut. Denna bestod av studenter vid Mälardalens högskola
som för närvarande läser utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning.
Respondenterna i fokusgruppen var anonyma och benämns Respondenter i fokusgruppen
vidare i uppsatsen. Förutom intervjun med fokusgruppen, genomfördes även en mindre
enkätundersökning med de medverkande som stöd till intervjun. Enligt Bell (2005, s. 162)
kan fokusgrupper ses som en intervju i grupp där speciella ämnen diskuteras. Frågorna
kan vara förberedda och strukturerade och respondenterna får en möjlighet att
interagera med varandra utan att intervjuaren har en alltför stor påverkan i diskussionen.
Att använda sig av fokusgrupper är värdefullt, då en djupare information om ämnet
eftersträvas.
Som ett komplement till huvudundersökningen gjordes en mindre intervju med en
gymnasieelev, vilket gav ytterligare perspektiv på Mälardalens högskolas marknadsföring
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och uppfattningen om högskolan och utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning.
Gymnasieeleven valde även denne att vara anonym och benämns därmed Gymnasieelev
vidare i uppsatsen.
Primärdata till avsnitt 4 hämtades från en enkätundersökning genomförd av Losten och
Nilsson (2010) till deras magisteruppsats i företagsekonomi. Magisteruppsatsen är i
skrivandets stund opublicerad. På initiativ av uppdragsgivaren till denna uppsats ställdes
frågor i enkätundersökningen som var formulerade utifrån den framtagna modellen.
Sekundärdata har erhållits från Lindberg (2009), central studievägledare vid Mälardalens
högskola. Datan kommer från en enkätundersökning som skickades ut via mail till
programstudenter vid Mälardalens högskola som påbörjade sina studier hösten 2009.
2.1.4.1 Beskrivning av urval och respondenter
Urvalet till fokusgruppen i huvudundersökningen bestod av studenter vid Mälardalens
högskola i Västerås som för närvarande studerar utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning. Anledningen till urvalet var att ta reda på om uppfattningen om
Mälardalens högskola förändrats under de år som respondenterna studerat vid högskolan
samt anledningen till att de sökt utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
högskolan. Anledningen var även att de genomgått de fem stadierna i tabell 3.1, vilken är
en sammanställning av de fyra teoretiska modellerna över studentens utbildningsval och
presenteras i avsnitt 3.
De studenter som läste sitt första år vid Mälardalens högskola kontaktades på en
föreläsning, då en allmän förfrågan ställdes om att medverka i fokusgruppen. Andra- och
tredjeårsstudenter i varierande åldrar och som ursprungligen kom från olika städer
kontaktades via mail. Resultatet av förfrågningarna blev att fyra förstaårsstudenter, en
andraårsstudent och två tredjeårsstudenter deltog i fokusgruppen. Av de sju
respondenterna som medverkade i fokusgruppen var det två som sökte
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola som första
alternativ när de gjorde sitt val till högskolan. Det var även tre av de medverkande som
flyttat till Eskilstuna eller Västerås för att studera vid högskolan.
För att få ytterligare perspektiv på Mälardalens högskolas marknadsföring och
uppfattningen om högskolan, kontaktades gymnasieelever vid de tre kommunala
skolorna som finns i Västerås. Gymnasieelever är en del av målgruppen för Mälardalens
högskolas marknadsföring. För att få kontakt med dessa, skickades ett informationsblad,
se bilaga 8, via mail till studievägledare vid gymnasieskolorna. Dessa vidaredistribuerade
informationsbladet till mentorerna på skolorna, med förhoppning att några
gymnasieelever skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju och ta kontakt.
Detta skedde dock inte och därför besöktes skolorna samt lektioner för en personlig
förfrågan, vilket resulterade i att en gymnasieelev anmälde sig frivilligt till intervjun.
Gymnasieeleven befann sig i det tredje stadiet i tabell 3.1, då denna redan gjort sin
ansökan inför hösten 2010 till utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
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Mälardalens högskola. Intervjun ämnade därför undersöka hur eleven upplevt
rekryteringsprocessen under de tre första stadierna.
Respondenterna i enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010) bestod av första-,
andra- och tredjeårselever vid en gymnasieskola i Västerås. Det var 219 elever som deltog
i undersökningen. Respondenterna i enkätundersökningen av Lindberg (2009), bestod av
41 studerande på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens
högskola.
2.1.4.2 Operationalisering huvudundersökning
Intervjufrågorna till fokusgruppen återfinns i bilaga 5 och enkäten återfinns i bilaga 6.
Intervjufrågorna till gymnasieeleven återfinns i bilaga 7. Intervjufrågorna som ställdes och
frågorna i enkäten hade sin utgångspunkt i den framtagna modellen. Detta för att kunna
jämföra svaren med den teoretiska grunden i avsnitt 3 samt med den information som
erhölls vid förundersökningen. I tabell 2.2 och 2.3 nedan presenteras en sammanställning
av intervjufrågorna och frågorna i enkäten till fokusgruppen samt vilken teori frågorna
hade sin utgångspunkt i. Motivering till de ställda intervjufrågorna samt avsikten med
dessa presenteras även.

INTERVJUFRÅGA

Respondenter i fokusgruppen:
Läser ni utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
Gymnasieelev: Har du sökt
utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola till hösten
2010 i första hand?
Respondenter i
fokusgruppen/Gymnasieelev:
Berätta om hur det gick till när
ni/du gjorde ert/ditt val att söka
till utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola.
Respondenter i
fokusgruppen/Gymnasieelev:
Varför sökte ni/du till
utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
Respondenter i
fokusgruppen/Gymnasieelev: Hur
fick ni/du information om
Mälardalens högkolas
utbildningsprogram med

TEORI

MOTIVERING TILL DEN
STÄLLDA
INTERVJUFRÅGAN

Ingen teoretisk utgångspunkt.

Frågan var en kontrollfråga
för att säkerställa att rätt
personer/person kommit till
intervjutillfället.

Studenten överväger noggrant
sitt val av såväl högskola eller
universitet, som
utbildningsprogram (Vrontis,
Thrassou & Melanthiou, 2007, s.
980-981).

Frågan grundade sig i
Studentens utbildningsval
som återfinns i den framtagna
modellen.

Det är många faktorer som
påverkar en students
utbildningsval (Soutar & Turner,
2002, s. 44).

Frågan ställdes för att få
information till den framtagna
modellen.

Påverkan omfattar de verktyg
som högskolor och universitet
kan använda sig av för att
marknadsföra sina utbildningar
(Ivy, 2008, s. 290).

Frågan ställdes för att få
information till området
påverkan i Marknadsmixen.
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ekonomiinriktning?
Respondenter i
fokusgruppen/Gymnasieelev:
Mälardalens högskola håller på att
ta fram ett nytt
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning. Har ni/du
några tips på hur de skulle kunna
förbättra sin marknadsföring?
Respondenter i fokusgruppen: Vad
är det första ni tänker på när ni
hör Mälardalens högskola?
Respondenter i fokusgruppen: Har
er uppfattning om Mälardalens
högskola förändrats sedan ni
börjat studera? Om ja, hur?

Marknadsföringen av
utbildningsprogram med
ekonomiinriktning på
Mälardalens högskola har till
stor del följt det som hela skolan
gör (Intervju Ingemar Haglund,
utbildningsledare vid
Mälardalens högkola, 2010-0414).
Image visar hur företagets
varumärke uppfattas på
konsumentmarknaden (Axelsson
& Agndal, 2005, s. 148).
Högskolorna och universiteten
måste ta hänsyn till de högre
krav som studenterna ställer och
det är viktigt att ta reda på vad
studenterna förväntar sig av
skolan de sökte till (Petruzzellis
& Romanazzi, 2010, s. 141-142).
Det är många faktorer som
påverkar en students
utbildningsval (Soutar & Turner,
2002, s. 44).
Det är många faktorer som
påverkar en students
utbildningsval (Soutar & Turner,
2002, s. 44).

Frågan ställdes för att få
information om hur
Mälardalens högkolas
marknadsföring kan
förbättras.

Frågan ställdes för att se om
Mälardalens högskolas
identitet stämmer överens
med dess image.
Frågan ställdes för att se om
Mälardalens högskola levt
upp till respondenternas
förväntningar.

Respondenter i
Frågan ställdes för att få
fokusgruppen/Gymnasieelev: Vad
kommentarer och åsikter som
är det mest betydelsefulla vid val
kunde vara värdefulla i det
av skola och utbildning?
fortsatta uppsatsarbetet.
Respondenter i
Frågan ställdes för att få
fokusgruppen/Gymnasieelev: Är
kommentarer och åsikter som
det något mer som är viktigt vid
kunde vara värdefulla i det
val av skola och utbildning som
fortsatta uppsatsarbetet.
inte diskuterats?
Tabell 2.2 Sammanställning över intervjufrågorna som ställdes till respondenterna i fokusgruppen samt
gymnasieeleven (egen utformning)

ENKÄTFRÅGA
Flyttade du till Västerås
eller Eskilstuna för att
studera
utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning
vid Mälardalens
högskola?
Som vilket alternativ
sökte du
utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning
vid Mälardalens
högskola?
Hur påverkade
nedanstående ditt val av
utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning
vid Mälardalens
högskola?

TEORI

MOTIVERING TILL DEN
STÄLLDA ENKÄTFRÅGAN

Ingen teoretisk utgångspunkt.

Frågan ställdes för att få en
bakgrundinformation om
respondenterna i fokusgruppen.

Ingen teoretisk utgångspunkt.

Frågan ställdes för att få en
bakgrundinformation om
respondenterna i fokusgruppen.

Det är många faktorer som
påverkar en students utbildningsval
(Soutar & Turner, 2002, s. 44).

Frågan ställdes för att kunna värdera
vilka faktorer som spelade störst roll
vid studenters utbildningsval.
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Hur påverkade
nedanstående ditt val av
utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning
vid Mälardalens
högskola?

Det är många faktorer som
påverkar en students utbildningsval
(Soutar & Turner, 2002, s. 44).

Frågan ställdes för att kunna få en
uppfattning om vilka
marknadsföringskanaler som var
mest effektiva.

Vad tycker du om
Mälardalens högskolas:

Högskolorna och universiteten
måste ta hänsyn till de högre krav
som studenterna ställer och det är
viktigt att ta reda på vad
studenterna förväntar sig av skolan
de sökte till (Petruzzellis &
Romanazzi, 2010, s. 141-142).

Frågan ställdes för att ta reda på hur
respondenternas uppfattning var
angående Mälardalens högskolas
påverkbara faktorer som de inte
kunde ha påverkats av till så stor del
vid ansökningstillfället.

Tabell 2.3 Sammanställning över enkätfrågorna till fokusgruppen (egen utformning)

2.1.4.3 Metod för datainsamling huvudundersökning
I bilaga 5 och 7 presenteras en guide för hur intervjun med fokusgruppen respektive
gymnasieeleven gick till, med utgångspunkt från Malhotra (2010, s. 176-178) samt
intervjufrågorna som presenterades i Operationalisering huvudundersökning ovan.
Huvudfrågorna som ställdes är kursiva och punkterna under representerar Opåverkbara
och Påverkbara faktorer samt delar i Marknadsmixen. Tiden som står inom parentes
motsvarar den tidsram som sattes upp för respektive del.
Den 10 maj 2010 genomfördes intervjun med fokusgruppen och den pågick i sextio
minuter. Inför intervjutillfället bokades ett grupprum på Mälardalens högskola, där
intervjun ägde rum. En presentation hade noggrant förberetts, se bilaga 4. Detta så att
informationen skulle bli densamma till fokusgruppen såväl som till gymnasieeleven och så
att svaren skulle följa samma struktur. Syftet med den förberedda presentationen var
även att göra ett seriöst intryck samt att skapa intresse hos respondenterna i
fokusgruppen. En person av de tre intervjuarna utsågs till samtalsledare under
intervjutillfället med fokusgruppen. Samtalsledaren höll i såväl den inledande
presentationen som i diskussionen med stöd av en annan person av intervjuarna, som
även bockade av så att allt diskuterades. Den tredje intervjuaren var passiv i diskussionen
och förde anteckningar i anteckningsblock samt hade hand om inspelning av intervjun via
dator, vilket skedde efter godkännande från fokusgruppen.
Den 11 maj 2010 genomfördes intervjun med gymnasieeleven och den pågick i trettio
minuter. Inför intervjutillfället bokades ett grupprum på den kommunala skolan, där
intervjun ägde rum. En presentation hade noggrant förberetts, som beskrevs i stycket
ovan. Vid detta intervjutillfälle var det endast två intervjuare som medverkade, en som
agerade samtalsledare med stöd av den andra personen som även bockade av så att alla
opåverkbara och påverkbara faktorer samt alla områden i marknadsmixen diskuterades.
Denna person hade även hand om inspelning via dator, vilket skedde efter godkännande
från gymnasieeleven.
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Den insamlade datan från intervjun med respondenterna i fokusgruppen och med
gymnasieeleven, presenteras i form av en löpande text i avsnitt 4. Datan kompletteras
med diagram utifrån en kodning av enkätundersökningen i Excel. Medelvärdet från den
insamlade datan från enkätundersökningen beräknades för att ta reda vad som
påverkade respondenternas utbildningsval mest respektive minst samt vad de ansåg om
de påverkbara faktorer som de inte kunde ha påverkats av till så stor del vid
ansökningstillfället.
Primärdatan som erhölls av Losten och Nilsson (2010) genom en Excel-fil där
enkätundersökningen var kodad, presenteras i diagram samt i en löpande text för att
komplettera dessa. Sekundärdatan som erhölls från Lindberg (2009) via mail, presenteras
enbart i en löpande text på grund av att detta ansågs vara det bästa sättet att presentera
datan på. All primärdata respektive sekundärdata presenteras i avsnitt 4.

2.1.5 Metod för analys
Efter att avsnitt 3 var klart, för- respektive huvudundersökningen var genomförd samt att
avsnitt 4 var sammanställt, analyserades och jämfördes den insamlade informationen i
avsnitt 5. Respondenternas svar i huvudundersökningen ställdes mot varandra för att
kunna se likheter och olikheter mellan dessa. Strukturen i detta avsnitt följer samma
struktur som resterande avsnitt i uppsatsen, med utgångspunkt i den framtagna
modellen.
Avsnitt 5 ledde fram till avsnitt 6, där den framtagna modellen samt en strategi
innehållande förbättringsförslag för hur marknadsförare vid Mälardalens högskola
praktiskt kan tillämpa modellen, presenterades.
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3. MARKNADSFÖRING OCH VAL AV
UTBILDNING VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
I detta avsnitt beskrivs forskning som är relevant för uppsatsens ämnesområde samt för
att uppnå det formulerade syftet. Informationen som erhölls vid förundersökningen
presenteras även här. Avsnittets struktur baseras på den framtagna modellen, se modell
3.1 nedan, vilken även presenterades i avsnitt 2.

Opåverkbara faktorer

Påverkbara faktorer

Marknadsmixen

Studentens
Stu
utbildningsval
Modell 3.1 Den framtagna modellen för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning
vid högskolor och universitet (egen utformning)

Beslutsfattare på högskolor och universitet har länge försökt förstå studenters val av
skola och utbildning. Detta för att kunna utveckla hållbara marknadsföringsstrategier och
få det önskade antalet studenter att söka till utbildningen. Forskare har ökat denna
förståelse om universitetsvalen, samt hur skolorna kan påverka valet. Trots det kan
forskarna inte förutsäga vilken skola och utbildning studenterna kommer att välja eller
vilka rekryteringsåtgärder som är de mest inflytelserika. (Hayes, 2007, s. 262-263)
Tidigare studier om hur studenten gör sina val, har visat att valen ofta grundar sig i
förutfattade meningar som finns hos studenten. Dessa präglas av kultur, livshistoria och
familjens bakgrund. För att överleva konkurrensen från andra högskolor och universitet
om studenterna och intäkterna dessa genererar, krävs det att skolorna ständigt förbättrar
och ökar kvaliteten på utbildningen. Högskolorna och universiteten måste även ta hänsyn
till de högre krav som studenterna ställer och det är viktigt att ta reda på vad studenterna
förväntar sig av skolan de sökte till. Det gäller att skolorna fokuserar på sina styrkor och
positionerar sig rätt på marknaden. (Petruzzellis & Romanazzi, 2010, s. 141-142)
För att överleva i framtiden, måste utbildningsprogram med ekonomiinriktning lägga till
mervärde i sin service, för att möta studenternas förväntningar. Den ekonomiska nyttan
av en ekonomiexamen, image, kvalitet samt socialt och emotionellt värde, är viktiga
faktorer för att skapa värde i utbildningsprogram med ekonomiinriktning. Forskning har
visat att det funktionella värdet, i form av förmånerna som associeras med innehavet av
en ekonomiexamen, har en direkt inverkan på uppfattningen av värdet på skolans service.
(LeBlanc & Nguyen, 1999, s. 187, 193)
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3.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Det är många faktorer som påverkar en students utbildningsval (Soutar & Turner, 2002, s.
44). I figur 3.1 nedan illustreras de faktorer som högskolor och universitet inte kan
påverka vid studentens utbildningsval.
Opåverkbara faktorer

Arbetsutsikter

Familjens
acceptans

Utbildning av
intresse

Närhet till
hemmet

Vänners val

Skolans
geografiska läge

Figur 3.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
(Soutar & Turner, 2002, s. 44 & Cubillo, Sánchez & Cerviño, 2006, s. 109,
egen översättning och utformning utifrån text)

Faktorer som att vänner valde samma högskola eller universitet, närhet till hemmet och
att familjen accepterat studentens ansökan, var viktiga faktorer för respondenterna, i en
undersökning av Soutar och Turner (2002, s. 44), när de skulle göra sina utbildningsval.
Dessutom var studentens framtida arbetsutsikter även det en bidragande faktor vid
utbildningsvalet såväl som att en högskola eller ett universitet hade en utbildning av
intresse för studenten. En högskola eller ett universitet kan dock inte påverka framtida
arbetsutsikter. Det är däremot viktigt att högskolor och universitet kontinuerligt
informerar studenterna om de arbetsmöjligheter som finns på marknaden och vilka
möjligheter till framgång i karriären en ekonomiexamen medför (LeBlanc & Nguyen, 1999,
s. 194).
Högskolans eller universitetets geografiska läge var även det en viktig del i studentens val
av utbildning, då staden utgör den fysiska miljön där tjänsten, utbildningen, ska
produceras och konsumeras (Cubillo, Sánchez & Cerviño, 2006, s. 109). Faktorerna är olika
viktiga från person till person och för att bestämma studenternas preferenser gentemot
universitetet eller högskolan är det viktigt att ta hänsyn till vad som är viktigt för varje
student (Soutar & Turner, 2002, s. 40).

14

3.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
I figur 3.2 nedan illustreras ytterligare faktorer som påverkar studentens utbildningsval.
Dessa är faktorer som en högskola eller ett universitet kan påverka.
Påverkbara faktorer

Akademiskt rykte

Positiv bild av
skolan respektive
utbildning

Kvaliteten på
biblioteket

God kvalitet i
utlärningsprocessen

Tillgång till tysta
rum

Tillgång till datorer

Figur 3.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
(Soutar & Turner, 2002, s. 44 & Cubillo, Sánchez & Cerviño, 2006, s. 110-111,
egen översättning och utformning utifrån text)

Respondenterna i undersökningen av Soutar och Turner (2002, s. 44) föredrog att söka till
en högskola eller ett universitet som hade ett väletablerat akademiskt rykte och god
kvalitet i utlärningsprocessen med engagerade lärare. För en student som ska söka en
utbildning är även de sociala faktorerna av stor vikt, då denne vill ha en god
campusatmosfär.
Cubillo et al. (2006, s. 110-111) lyfter fram ytterligare faktorer som påverkar en students
utbildningsval. En positiv bild av skolan och utbildningen har en betydande inverkan på
studentens val. Forskning har visat att det sociala livet på högskolan eller universitetet, är
den viktigaste faktorn med anknytning till skolans anläggning. Andra faktorer som
påverkar studentens bild av skolans anläggning är tillgången till datorer, kvaliteten på
biblioteket och dess tjänster, samt tillgången till tysta grupprum.

3.3 Marknadsmixen
Marknadsföring av produkter har traditionellt sett använt sig av de 4P:na, produkt, pris,
plats och påverkan. Tjänstemarknadsföringen har däremot utvecklat denna modell och
utökat den med personer, påtagliga resurser och processer. De 7P:na, utgör tillsammans
en marknadsmix av kontrollerbara marknadsföringsverktyg, som högskolor och
universitet kan använda sig av, för att påverka efterfrågan av sin utbildning. (Ivy, 2008, s.
288-289)
Produkt
En produkt är den utbildning som högskolor och universitet erbjuder studenten. Det finns
delade meningar kring vad en produkt är i utbildningssammanhang. En del menar på att
en student som ska påbörja studier vid en högskola eller ett universitet kan ses som en
råvara, medan en nyexaminerad student kan ses som en produkt, vilken arbetsgivaren,
som är kund, sedan erhåller. Andra menar att studenter ses som kunder eftersom de, ur
ett internationellt perspektiv, måste erlägga en avgift för att studera vid högskolor och
universitet. (Ivy, 2008, s. 289)
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Sociala faktorer

I och med att Sverige år 1994 gick med i Europeiska Unionen, har högskolorna och
universiteten i Sverige blivit tvungna att anpassa sina utbildningsprogram efter
Bolognaprocessen (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens
högskola, 2010-04-14). Bolognaprocessen är ett samarbete, inom utbildning vid högskolor
och universitet, mellan fyrtio europeiska länder som underlättar för studenter att röra sig
över nationsgränserna i Europa (Högskoleverkets webbplats, 2010). Mälardalens högskola
har insett att de måste anpassa sig efter övriga Europa och Bolognaprocessen (Intervju
Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 2010-04-14).
Utbildningsprogram med ekonomiinriktning är Sveriges främsta utbildning och finns på
cirka tjugofyra orter i Sverige. Detta innebär en hård konkurrens för högskolor och
universitet. Studenter ansöker inte till högskolor och universitet per automatik även om
skolorna tror det och enligt Haglund är det viktigt för en högskola eller ett universitet att
erbjuda någonting som säljer. Det nuvarande utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola bygger på de examenskrav som alltid har
funnits. Inför det nya utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning kan inte
examensdelarna som krävs för en examen bytas ut, utan de krav som finns måste följas.
Haglund framhåller att en civilekonomexamen inte är den enda vägen till en bra
utbildning med ekonomiinriktning. Stora högskolor och universitet, så som Uppsala
universitet och Handelshögskolan i Stockholm ger inte längre ut civilekonomexamen, utan
satsar på en masterutbildning. (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare vid
Mälardalens högskola, 2010-04-14)
Enligt Haglund är grundtanken att det nya utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning
vid Mälardalens högskola primärt kommer att bestå av en treårig grundutbildning och
sekundärt en tvåårig masterutbildning i framtiden. Dock kommer magisterprogrammet
finnas kvar till hösten 2011. (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens
högskola, 2010-04-14)
Pris
Priset i marknadsmixen utgör avgifter för undervisning vid högskolor och universitet, som
studenter i en del länder måste betala. Prissättningen är en avgörande faktor för många
högskolor och universitet, då priset påverkar studentens uppfattning om utbildningens
kvalitet. (Ivy, 2008, s. 289-290)
I Sverige är det gratis att studera vid högskolor och universitet, men det kan dock finnas
andra omkostnader så som bostad, kurslitteratur och mat (Studeras webbplats, 2010). För
en student som kommer från annan ort och ska påbörja studier vid Mälardalens högskola,
erbjuder Västerås stad och Eskilstuna kommun bostadsgaranti (Mälardalens högskolas
webbplats, 2010)2.
Plats
Även platsen, utbildningens geografiska läge, är viktig för att tillfredsställa studenternas
behov och önskemål. Studenten är inte längre begränsad till föreläsningar på högskolor
och universitet, eftersom att det idag vid flertalet högskolor och universitet är möjligt att
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studera på distans och att kommunicera via intranät, så som Blackboard. (Ivy, 2008, s.
290) Vid Mälardalens högskola är detta möjligt och Blackboard används som
läroplattform (Mälardalens högskolas webbplats, 2010)3.
Mälardalens högskola har ett fördelaktigt läge, då den ligger nära Stockholm och det finns
enkla förbindelser. Dock blir det mycket konkurrens om studenterna och om högskolan
inte kan konkurrera med högskoletiteln, är det viktigt att ha bra utbildningar. (Intervju
Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 2010-04-14)
Påverkan
Påverkan omfattar de verktyg som högskolor och universitet kan använda sig av för att
marknadsföra sina utbildningar på marknaden. Verktyg som kan användas för att locka
nya studenter är exempelvis annonsering i tidningar, public relations (PR), öppet hus och
direktreklam. (Ivy, 2008, s. 290)
Tron om att marknadsföring enbart handlar om reklam, är dominerande hos högskolor
och universitet. Många av skolorna inser inte sin roll och uppgift att utveckla produkter
och tjänster som deras studenter behöver och vill ha. För att nå framgång, är det av stor
vikt att högskolorna och universiteten förändrar sitt tankesätt och utvecklar nya
marknadsföringsstrategier. (Maringe, 2005, s. 576) En viktig princip inom marknadsföring
är att alla aktiviteter bör vara inriktade på vad kunderna vill ha (Binsardi & Ekwulugo,
2003, s. 319).
Över tiden har en positiv respons gentemot utbildningsprogram med ekonomiinriktning
observerats (LeBlanc & Nguyen, 1999, s. 187). En blivande students uppfattning om en
högskola, ett universitet och ett utbildningsprogram påverkas bland annat av skolans
marknadsföring av utbildningsprogrammen och av word-of-mouth (Cubillo et al., 2006, s.
110). Word-of-mouth är en kommunikation på marknaden som företaget inte har någon
kontroll över. Det kan till exempel handla om att konsumenter diskuterar med andra
konsumenter om för- och nackdelar med företagets produkter. (Mårtensson, 2009, s.
354)
Högskolor och universitet kan använda sig av traditionella marknadsföringsstrategier, så
som direktreklam eller besök på campus, men även elektroniska medier och andra
publikationer. Genom att använda dessa strategier kan nya studenter bli medvetna om
skolan och motiverade att söka utbildningen, eller åtminstone söka mer information om
den. Det krävs att det finns en kontakt mellan skolan och studenten och detta kan
etableras genom exempelvis besök på gymnasieskolor, evenemang på skolan och mässor.
Rekrytering på campusområdet har en betydande inverkan på studenternas val av skola.
Målet med besöken på campus är att lära eleverna mer om skolan, såväl som kulturella
och sociala aspekter på campus. Skolans erbjudande måste stämma överens med vad
studenten söker och med anledning av detta måste meddelanden om rekryteringen
omfatta all nödvändig och relevant information till studenten. (Hayes, 2007, s. 262, 265)
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Allt färre människor i dagens samhälle tittar på tv, läser tidningar eller lyssnar på radio.
Marknadsföring står inför nya utmaningar och möjligheter, i och med uppkomsten av
marknadsföring via sociala medier på Internet. Sociala medier kan karaktäriseras som
onlineapplikationer, som syftar till att underlätta samverkan och utbyte av information.
Vidare underlättar de framförallt för företag som genom dem, på ett billigt sätt, kan
kommunicera med konsumenterna. Många företag utnyttjar idag Internet för att utveckla
en marknadsföring där budskapet snabbt sprids. Bloggar och forum är två exempel i
kategorin där marknadsföringen kan ske. (Palmer & Koenig-Lewis, 2009, s. 162, 164-165,
167) Marknadsföring via Internet medför en rad fördelar, då material på webben kan
göras mer omfattande än material i till exempel publikationer och det kan lätt och till en
låg kostnad uppdateras. Vidare kan såväl bild som ljud tillämpas och effekterna av
marknadsföringen kan följas upp på ett effektivt sätt. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 198)
Internet är ett bra kommunikationsmedel för skolor att använda sig av, för att ge
information till de blivande studenterna. Det gäller dock att informationen är trovärdig,
relevant och håller en hög kvalitet. De studenter som för närvarande studerar på en
högskola eller ett universitet, anses vara den bästa källan för att få ut information om
skolan. Detta beror på att de många gånger är i liknande åldrar som den blivande
studenten och att de ger en mer trovärdig information än till exempel anställda vid
skolan. (Hayes, 2007, s. 264) Enligt Palmer och Koenig-Lewis (2009, s. 171) råder det inga
tvivel om att sociala medier kommer att bli en allt viktigare del av marknadsföringen i
framtiden.
Ett exempel på en skola som använder sig av kommunikationsmedlet Internet, i form av
bloggning, är Kungliga Tekniska högskolan. Via en Community på skolans webbplats, är
det möjligt för blivande studenter och andra intressenter, att följa studenter som bloggar
om hur det är att studera vid Kungliga Tekniska högskolan och få en inblick i vad
studenterna sysslar med, i form av olika projekt. (Efendid, 2010) En Community är en
sammanslutning som är Internetbaserad, för individer som har ett gemensamt intresse
(Nationalencyklopedins webbplats, 2010).
Enligt informatörerna vid Mälardalens högskola får sociala medier en allt större roll i
marknadsföringssammanhang och det är därför viktigt att skolan är med i utvecklingen.
Högskolan försöker arbeta allt mer med sociala medier, men det finns svårigheter med att
finna rätt målgrupp och nå dem på det mest effektiva sättet. Inför rekryteringskampanjen
år 2010 prövade Mälardalens högskola att integrera sin webbkampanj med Facebook, för
att de befintliga studenterna skulle kunna sprida kampanjen genom länkar på deras
Facebook-konton. Syftet med detta var att maximera spridningen och
spridningsfunktionen var även en tävling, då befintliga studenter som länkade till
högskolans webbkampanj hade möjlighet att vinna priser. (Intervju informatörer vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)
De senaste årens studentrekrytering, inkluderat årets, har fokuserat på det personliga
mötet. Fokus har varit att möta de blivande studenterna genom besök på
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gymnasieskolorna och utbildningsmässor. Mälardalens högskola har även bjudit in
gymnasieelever och blivande studenter till högskoledagar i form av öppet hus. Utöver de
personliga mötena är Mälardalens högskolas webbplats samt utbildningskatalogen två
viktiga marknadsföringskanaler. De blivande studenterna möter oftast Mälardalens
högskola via dessa kanaler och det är därför viktigt att de är informativa, attraktiva och
ger en positiv känsla för högskolan. (Intervju informatörer vid Mälardalens högskola,
2010-05-10)
Marknadsföringen av utbildningsprogram med ekonomiinriktning på Mälardalens
högskola har till stor del följt det som hela skolan gör. Haglund framhåller att han tror mer
på personliga möten vid rekrytering av blivande studenter, snarare än annonser. Han tror
inte att annonser är rätt mediekanal för att kommunicera med blivande studenter, utan
att det handlar om att bygga relationer. Detta kan exempelvis ske genom att nöjda
studenter kommunicerar med de blivande studenterna. Haglund anser att
högskoledagarna är en bra kommunikationskanal, då programmen presenteras och
personal vid Mälardalens högskola får möjlighet att träffa de blivande studenterna och
svara på deras frågor. Efter högskoledagarna är det viktigt att följa upp och ta personlig
kontakt med blivande studenter och visa intresse för dem. Dock anser Haglund att mycket
mer skulle kunna göras, som exempelvis att aktivt bearbeta gymnasieskolorna under hela
läsåret. Under hela året bör Mälardalens högskola vid några tillfällen närvara och delta i
den vanliga undervisningen vid gymnasieskolorna. (Intervju Ingemar Haglund,
utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 2010-04-14)
En av Mälardalens högskolas närliggande konkurrenter är Stockholms universitet. Den
anställde vid Stockholms universitet framhöll vid intervjutillfället, att universitetet har ett
flertal marknadsföringskanaler som de använder sig av för marknadsföring av hela
universitetet. De annonserar exempelvis i tidningar och gör reklam på tunnelbanan, vilket
gynnar alla institutioner vid Stockholms universitet. Den företagsekonomiska
institutionen brukar ibland vara med i samma annonsering som hela universitetet, men
inom institutionen arbetar de mycket med sin webbplats samt med pressmeddelanden
och public relations (PR) för att skapa kommunikation. Detta på grund av att den
företagsekonomiska institutionen har ett gott sökrykte med stor efterfrågan på
utbildningen. (Intervju anställd vid Stockholms universitet, 2010-05-04)
Användningen av sociala medier är något de inom den företagsekonomiska institutionen
vid Stockholms universitet inte arbetar aktivt med, då de inte riktigt har kommit igång
med detta ännu. Universitetet i stort arbetar däremot aktivt med sociala medier och har
bland annat egna Facebook-grupper samt arbetar med Twitter. (Intervju anställd vid
Stockholms universitet, 2010-05-04) Stockholms universitet använder sig av sociala
medier för att skapa en dialog samt belysa händelser inom utbildning och forskning som
pågår inom universitetet (Stockholms universitets webbplats, 2009).
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Personer
Personerna i marknadsmixen utgörs av akademisk och administrativ personal vid
högskolor och universitet. Studenten kan påverkas av antalet lärare som har en
doktorsexamen och av lärare som har titeln professor, då detta visar skolans kvalitet. (Ivy,
2008, s. 290)
All personal på en skola med utbildningsprogram med ekonomiinriktning bör vara
engagerade så att de kan erbjuda en god service och leverera en utbildning med bra
kvalitet till studenten (LeBlanc & Nguyen, 1999, s. 193). Mälardalens högskola har för
närvarande femtio professorer och tolv personer har en doktorsexamen (Mälardalens
högskolas webbplats, n.d)4.
Påtagliga resurser
Påtagliga resurser är materiella aspekter, så som undervisningsmaterial, utseendet på
högskolorna och universiteten samt dess föreläsningssalar (Ivy, 2008, s. 290).
Mälardalens högskolas lokaler utgör 80 000 kvadratmeter (Mälardalens högskolas
webbplats, 2010)1. Lokalerna på de båda campusorterna Västerås och Eskilstuna är ljusa
och moderna och båda orterna har ett högskolebibliotek. Det finns gott om grupprum och
tysta studieplatser samt datasalar. (Mälardalens högskolas webbplats, 2010)5
Processer
Processerna är alla de administrativa och byråkratiska funktionerna hos högskolor och
universitet, alltifrån hantering av registrering, till kursutvärderingar och hantering av
tentaminaresultat (Ivy, 2008, s. 291).
Studentrekrytering är något som är centralt inom högskolor och universitet och kan ses
som en process för att stimulera potentiella studenters intresse och uppmuntra dem att
söka till skolan. En rekryteringsprocess börjar med att identifiera och finna de studenter
som har uppnått behörighet till att söka utbildning. Rekryteringen måste ta hänsyn till
befolkningsmässiga trender, förändringar i arbetskraftsefterfrågan samt erbjuda ett
flexibelt program för att tillgodose en förändring i efterfrågan. (Hayes, 2007, s. 262, 265)
Mälardalens högskolas rekryteringsår börjar i november i och med att den nya
utbildningskatalogen är klar och de stora utbildningsmässorna drar igång. Under januari
månad påbörjas en besöksverksamhet som fortsätter fram till och med april.
Webbkampanjen börjar först i februari och i mars månad har Mälardalens högskola
högskoledagar dit gymnasieelever bjuds in. Dessutom brukar högskolan synas i annonser i
regional press samt utvalda utbildningsbilagor och webbplatser. (Intervju informatörer vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)
Informatörerna vid Mälardalens högskola menade på att då ansökningsperioden har gått
ut, den 15 april, blir det en lugnare period och efterrekrytering sker i den mån det behövs,
vilken även fortsätter in i juni och juli. Tidigare år har magasinet Antagen skickats ut till
dem som sökt en utbildning vid Mälardalens högskola. I år kommer magasinet omvandlas
till en webbplats. (Intervju informatörer vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
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Efter valet av utbildning i mitten av april får Mälardalens högskola ansökningslistor där de
ser vilka som har sökt till skolans utbildningar. De ringer sedan upp de blivande
studenterna som har sökt i första och i andra hand för att etablera en personlig kontakt.
Under samtalet bjuds de blivande studenterna in till öppet hus där Mälardalens högskola
presenterar utbildningsprogrammen ytterligare och studenten får träffa
programsamordnare samt studievägledare. Haglund menar på att detta är värt mycket
mer än en annons. (Intervju Ingemar Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens
högskola, 2010-04-14)
Efter att första urvalet har gjorts, vilket brukar ske i juli månad, kontaktas de studenter
som har en reservplats vid andra lärosäten på utbildningsprogram, som motsvarar de
program som Mälardalens högskola kan erbjuda. Dessa studenter erbjuds en plats på
Mälardalens högskola i den mån det finns platser kvar. (Intervju informatörer vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)
Rekryteringen inför vårens utbildningar, startar i augusti med en viss besöksverksamhet
och vid förfrågan görs även besök på exempelvis regementen. I augusti månad syns även
Mälardalens högskola i annonser i regional press. Höstens rekryteringsprocess blir
betydligt mindre, då det är ett mindre antal utbildningar som startar under våren.
(Intervju informatörer vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
Den anställde vid Stockholms universitet framhöll att de flesta av universitetets
marknadsföringsaktiviteter
är
koncentrerade
till
ansökningsdatumen
för
grundutbildningar under våren och hösten, vilka är 15 april respektive 15 oktober
(Intervju anställd vid Stockholms universitet, 2010-05-04).
För att klara av en ökad konkurrens, nämner Haglund sex faktorer som är viktiga för
Mälardalens högskola att tänka på i rekryterings- och utbildningsprocessen. Dessa är
kontakten med arbetslivet, arbetsmarknadsdagar, coachning, lärarens tillgänglighet och
kunskap samt vilken examen utbildningen kommer att ge. (Intervju Ingemar Haglund,
utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 2010-04-14)

3.3.1 Varumärke, identitet, image och positionering
Idag är starka varumärken i företag en av deras viktigaste tillgångar. Dock är det inte bara
företag som har förstått vikten av ett starkt varumärke, utan även kommuner, städer och
till och med länder har förstått detta. Eftersom produktlivscykeln har förkortats i och med
nya innovationer på marknaden, är det idag varumärket som är det starkaste
konkurrensmedlet och kan även leda till ökad lönsamhet. Genom att ha ett starkt och
väletablerat varumärke, attraheras lojala kunder. Detta är oberoende om det är en vara
eller en tjänst som erbjuds. Det som krävs är att kundens behov tillfredsställs genom
produkterna. (Melin & Hamrefors, 2007)
För att ett varumärke ska klara sig på marknaden, krävs det att det är differentierat. Det
bör framhållas och tydliggöras vad som är varumärkets unika egenskaper. Det bör även
finnas en energi hos varumärket, då det krävs att det anpassas efter kunders behov och
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förändringar i kunders preferenser. Varumärkets anseende avspeglar vad kunden har för
uppfattningar om det och därigenom hur populärt varumärket är. För att skapa ett starkt
varumärke krävs dock att kunden har kunskap om det. Såväl nuvarande kunder som
potentiella kunder kommer i kontakt med ett varumärke på en mängd skilda sätt och det
är marknadsförarens uppgift att se till att det sker så effektivt som möjligt. (Mårtenson,
2009, s. 45, 71-72) Enligt Haglund måste varumärket Mälardalens högskola bli mer känt
och ett starkare varumärke måste byggas upp, vilket kan ta lång tid (Intervju Ingemar
Haglund, utbildningsledare vid Mälardalens högskola, 2010-04-14).
Enligt Hayes är konkurrenter till högskolor och universitet de som kan nå den potentiella
studentens uppmärksamhet. Det är därför viktigt att skolorna gör sig konkurrenskraftiga,
genom att positionera sig och kommunicera ut vad som differentierar skolan och dess
varumärke gentemot konkurrenterna. (Hayes, 2007, s. 265) Positionering är en viktig del i
ett företags marknadsföring, då begreppet inkluderar alla åtgärder ett företag vidtar, i
syfte att förbättra dess position i förhållande till konkurrenter och informera
konsumenter och andra intressenter om vad dess varumärke står för (Axelsson & Agndal,
2005, s. 147). Det är även viktigt att de utvecklar en särskiljande positionering, för att på
så sätt behålla konkurrensfördelar (Cubillo et al., 2006, s. 101). Högskolor och universitet
är dessutom i behov av att behålla eller att utveckla en särskild image, för att skapa sig
konkurrensfördelar på dagens allt mer konkurrensutsatta marknad (Russel, 2005, s. 67).
Mälardalens högskolas positionering är utbildning som leder till jobb, vilket innebär att
utbildningen ska vara verklighetsanknuten och leda till att studenten blir eftertraktad på
arbetsmarknaden av företag, kommuner och landsting efter examen. För att uppnå denna
position arbetar högskolan mycket med att utforma bland annat utbildningar, praktik,
verksamhetsförlagd utbildning, entreprenörskap, samt tar in gästföreläsare. Mälardalens
högskola arbetar mycket för att skapa en god samverkan med det omgivande samhället,
för att studenten ska vara väl förberedd vid examen. Cirka åttio procent av Mälardalens
högskolas studenter får en anställning ett år efter examen och högskolan utbildar flest
entreprenörer i Sverige. (Intervju informatörer vid Mälardalens högskola, 2010-05-11)
Alla åtgärder ett företag genomför förmedlar ett budskap (Mårtenson, 2009, s. 45). En
grundläggande faktor i ett företags marknadsföringsarbete, är att veta hur dess
varumärke uppfattas på konsumentmarknaden, det vill säga hur företagets image ser ut
(Axelsson & Agndal, 2005, s. 147-148). Image kan vidare beskrivas som de associationer
en konsument får när denne hör varumärkets namn (Mårtenson, 2009, s. 223). Ett
företags identitet å andra sidan, skildrar de värden som företaget och de anställda själva
uppfattar att varumärket står för och hur de vill bli uppfattade (Axelsson & Agndal, 2005,
s. 155-156).
Utbildningsprogram med ekonomiinriktning bör, enligt LeBlanc och Nguyen (1999, s. 193194), investera i säljfrämjande aktiviteter, som syftar till att främja dess image hos
studenter och olika intressentgrupper de interagerar med. Detta eftersom att image har
visat sig vara en viktig del i positioneringen av en skola i dess konkurrenskraftiga miljö.
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Utbildningen bör även positioneras som innovativ, uppdaterad, involverad i aktuella
frågor och kapabel till att förse blivande arbetsgivare med personer som har goda
kunskaper. Detta kommer att leda till att skolan får ett bra rykte och övertyga
studenterna om värdet i deras image.
Mälardalens högskola vill uppfattas som en pigg, snabb högskola, skapare av
entreprenörsanda och innovationslystnad och som en högskola vars utbildning leder till
arbete, karriär samt yrkesliv. Högskolan vill även uppfattas som en skola som producerar
forskning till nytta för omvärlden och högskolan har en varumärkeskännedom som är
närmare total i regionen. Dock är denna kännedom betydligt lägre utanför regionen.
(Intervju informatörer vid Mälardalens högskola, 2010-05-11)

3.4 Studentens utbildningsval
Studenter tenderar i en allt högre grad att vara kritiska och analytiska när de ska välja
institution för sin utbildning (Binsardi & Ekwulugo, 2003, s. 320). De överväger noggrant
sina val av såväl högskola eller universitet, som utbildningsprogram. Forskare har försökt
att förstå och förklara studentens val och de har tagit fram skilda teorier för detta.
(Vrontis, Thrassou & Melanthiou, 2007, s. 980-981) Nedan presenteras fyra modeller som
skildrar hur valprocessen går till.
Jackson-modellen
Jackson-modellen framhåller att en student går igenom tre stadier innan beslutet av skola
och utbildning tas. Det första stadiet är preferensstadiet, där studenten väljer ut ett antal
högskolor och universitet efter sina preferenser. Familjebakgrund och sociala
förhållanden spelar en viktig roll under denna fas. Under det andra stadiet går studenten
igenom en process och utesluter en del av de skolor som tidigare betraktades som
alternativ. Det tredje stadiet som studenten går igenom leder till det slutgiltiga valet av
skola och utbildning. (Vrontis et al., 2007, s. 981)
Hanson och Litten-modellen
Hanson och Litten-modellen är en av de modeller som bidragit mest till forskningen kring
studenters val av skola och utbildning. Modellen menar att studentens första steg i
valprocessen är att besluta sig för att studera vid högskolor och universitet. Det andra
steget i processen är att studenten undersöker skolor och utbildningar och skapar sig en
lista med alternativ. Processens tredje steg är att studenten ansöker till den valda skolan
och utbildningen. Modellen visar på att dessa steg påverkas av bland annat studentens
familjeförhållande, föräldrar, sociala kompetens samt vilka utbildningsprogram som
erbjuds och utformningen på dessa. (Vrontis et al., 2007, s. 981)
Chapman-modellen
Chapman-modellen visar på att studentens förväntningar om studentlivet formas efter
studentens personliga egenskaper, så som ekonomiska förhållanden och påverkan från
närstående (Vrontis et al., 2007, s. 981). Enligt Maringe (2006, s. 468) tillämpade
Chapman köpbeteendeteorin på utbildningsområdet och han var en av de första som
gjorde detta. En student som ska söka till en utbildning kommer att genomgå fem olika
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stadier. I det första stadiet börjar studenten att fundera på sin framtid och registrerar på
ett passivt sätt den information som denne erhåller från högskolor och universitet. I
stadium nummer två gör studenten en mer utförlig undersökning av tänkbara högskolor
och universitet och använder sig av flertalet källor. Det gäller att skolorna är redo med
information, när studenten är i detta stadium.
Vid nästföljande stadium är det dags för studenten att ansöka till den valda högskolan
eller det valda universitetet. Det gäller att skolan hanterar ansökning inom en kort tid och
arbetar för att hålla studenten intresserad. I stadium nummer fyra godkänns studenten
till utbildningen och skolan bör upprätthålla en dialog med studenten för att göra denne
mindre mottaglig för andra erbjudanden. Till sist kommer stadium nummer fem, då
studenten gör sin registrering på högskolan eller universitetet. För att studenten ska få en
känslomässig förbindelse till skolan, gäller det att skolan stöttar studenten och ser till
dennes behov. (Maringe, 2006, s. 468-469)
Hayes-modellen
Hayes (2007, s. 263) presenterar en tredelad modell över studenternas universitetsval,
där de även får en ökad förståelse över de utbildningsalternativ som tillhandahålls. Under
den första fasen, som kallas mottaglighetsfasen, drar studenterna slutsatsen om de ska
fortsätta sina studier på en högre nivå efter gymnasiet. Under denna fas har skolorna en
liten påverkan på studentens val. I fas nummer två, sökandefasen, försöker studenten
finna all information som kan vara avgörande i högskole- eller universitetsvalet och det är
under denna fas som institutioner bäst når ut till blivande studenter och förhoppningsvis
får ett ökat antal sökande till utbildningen. Informationen som söks under denna fas kan
vara bland annat om skolans kvalitet och dess utbildningsprogram. Informationen som
studenten samlat under sökandefasen, leder fram till valfasen, vilken är den tredje och
sista. I denna fas tas beslutet om vilken högskola eller vilket universitet studenten ska
registrera sig vid för att fortsätta sin utbildning. Studenternas högskole- eller
universitetsval samt val av det akademiska huvudämnet, visar på dess värderingar och
intressen, men är även en grundsten i dess framtida karriär.
I tabell 3.1 nedan, presenteras en sammanställning av de fyra teoretiska modellerna över
studentens utbildningsval.
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Stadium/Steg
1
2
3

Jackson
Preferensstadiet
Utesluter
tidigare
alternativ
Slutgiltigt
utbildningsval

Hanson och Litten

Chapman

Hayes

Beslut om vidare
FramtidsMottaglighetsstudier
funderingar
fasen
Undersöker
Undersöker
Sökandefasen
utbildningsalternativ utbildningsalternativ
Ansöker till vald
utbildning

4
5

Ansöker till vald
utbildning
Studenten blir
antagen
Studenten
registrerar sig

Valfasen

Tabell 3.1 Sammanställning av de fyra teoretiska modellerna över studentens utbildningsval
(Hayes, 2007, s. 263, Maringe, 2006, s. 468-469 & Vrontis, Thrassou & Melanthiou, 2007, s. 981,
egen översättning och utformning utifrån text)
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4. SAMMANSTÄLLNING AV HUVUDUNDERSÖKNING
KRING MARKNADSFÖRING OCH VAL AV UTBILDNING
VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
I detta avsnitt presenteras och beskrivs informationen som erhölls vid intervjutillfället med
respondenterna i fokusgruppen och med gymnasieeleven samt primärdatan och
sekundärdatan som erhölls. Avsnittets struktur baseras på den framtagna modellen som
återfinns ovan och avsnittet tillsammans med föregående lägger grunden för de
efterföljande avsnitten.
När respondenterna i fokusgruppen fick frågan vad de tyckte var viktigast vid valet av
skola och utbildning, svarade de det förväntade värdet av en ekonomiexamen. De
menade även att den förväntade ökningen av kunskap spelade en viktig roll. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Gymnasieeleven som intervjuades
ansåg däremot att det viktigaste vid val av högskola eller universitet och utbildning, var
att skolan och lärarna var bra (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11). Enkätundersökningen
av Losten och Nilsson (2010) visade att 166 av de 219 gymnasieeleverna i undersökningen
var intresserade att studera vidare vid en högskola eller ett universitet och 62 av dessa
hade övervägt att studera ekonomiska ämnen.

4.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Respondenterna i fokusgruppen var överens om att det alltid hade varit ganska självklart
för deras föräldrar att respondenterna skulle studera vidare. Däremot var inte vilken
utbildning eller på vilken ort de skulle studera vid, av så stor betydelse. En respondent
menade däremot på att dennes föräldrar inte själva är akademiker, utan hade sagt att
respondenten fick göra som denne själv ville och respondenten studerade enbart på
grund av sin egen vilja. Respondenterna var överens om att intresset för utbildningen var
avgörande vid valet av skola och utbildning. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens
högskola, 2010-05-10) Gymnasieeleven som intervjuades läser för närvarande ekonomi
på gymnasiet och därmed var valet att söka ett utbildningsprogram med
ekonomiinriktning efter studenten självklart. Eleven hade alltid vetat att denne ville bli
ekonom. Till en början kände gymnasieeleven ingen motivation till att studera vidare
direkt efter studenten. I efterhand insåg eleven dock att det var bättre att utbilda sig än
att stå där utan arbete, då det i dagens läge är väldigt svårt att få ett arbete. Mamman till
eleven var ekonom, vilket påverkade valet av utbildning till en viss del, men intresset för
ekonomi och marknadsföring var dock det som spelade störst roll. (Intervju gymnasieelev,
2010-05-11)
Vilken utbildning eller på vilken ort som vänner tyckte att respondenterna i fokusgruppen
skulle studera på, hade ingen påverkan på deras val. Respondenterna gjorde inte heller
sina val på grund av att en vän hade valt samma utbildning eller skola. De menade på att
många vänner valde att arbeta några år och sedan studera vidare, men respondenterna
trodde mer på att få det gjort på en gång. En respondent menade däremot på att det är
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roligare ju fler vänner som studerar, då tiderna stämmer bättre överens. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Vännernas val var inte heller
någonting som påverkade gymnasieelevens val att studera vidare direkt efter gymnasiet.
Eleven brydde sig inte om vad vännerna sa eller gjorde. (Intervju gymnasieelev, 2010-0511)
Respondenterna i fokusgruppen ansåg att Mälardalens högskolas geografiska läge inte
kunde vara bättre. Det var dock inget som de tänkte på när de sökte till skolan. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) För gymnasieeleven var tanken från en
början att studera vid Stockholms universitet, men eleven kände sig inte riktigt redo att
flytta och det skulle bli jobbigt att pendla (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11).
En av respondenterna i fokusgruppen som sökte utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola i första hand, sökte utbildningen på grund av
närheten till hemmet och att dennes respektive fanns i Västerås. Respondenten arbetade
även extra och såg sin chans att slippa ta studielån. En annan av respondenterna valde
utbildningsprogrammet vid Mälardalens högskola i fjärde hand. Anledningen till detta var
att respondenten egentligen inte ville studera vid Mälardalens högskola, utan
förstahandsvalet föll på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Uppsala
universitet, då respondenten ville till en ny stad. Respondenten menade på att det inte är
lika eftertraktat med en ekonomiexamen från Mälardalens högskola som med en
ekonomiexamen från Uppsala universitet. Även nästa respondent hade sökt
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Uppsala universitet i första hand, på
grund av att denne ville ha ett miljöombyte och ansåg att det skulle vara svårt att komma
in i studentlivet i Västerås, då denne är från staden. Anledningen var även önskan om att
studera vid ett universitet. Nästa respondent sökte även denne Uppsala universitet i
första hand och sökte Mälardalens högskola i andra hand. Valet till Mälardalens högskola
grundade sig i viljan att flytta till en ny stad, men även närheten till hemstaden. En annan
respondent sökte juristprogrammet vid Uppsala universitet i första hand, men fastnade
för inriktningen Management som fanns vid Mälardalens högskola. Nästa respondent
valde utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola i fjärde
hand. Anledningen till valet av Mälardalens högskola var att skolan ligger lagom långt från
hemstaden Stockholm och smidigheten att ta sig hem dit. Slutligen valde den sista
respondenten utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola i
första hand för bekvämlighetens skull, då denne hade bostad och arbetade extra i
Västerås. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Respondenterna i
enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010) föredrog att studera ekonomiska
ämnen i Stockholm, men Uppsala och Västerås hamnade på en andra- respektive en
tredjeplats.
Arbetsutsikter spelade roll för respondenterna i fokusgruppen när de gjorde sitt val att
studera på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola, på
grund av att de hade hört att det är många som kommer ut i arbetslivet efter en
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utbildning vid högskolan. Det som spelade störst roll i valet av utbildning var dock
intresset för ekonomi. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
I diagram 4.1 nedan presenteras resultatet av till vilken grad de Opåverkbara faktorerna
påverkade respondenterna i fokusgruppen vid val av skola och utbildning, utifrån fråga 3
(a-f) i enkätundersökningen. Den vertikala axeln visar det påverkansintervall som
respondenterna hade att välja mellan och den horisontella axeln visar de opåverkbara
faktorerna. Staplarna i nedanstående diagram representerar respondenterna i
fokusgruppen.

3. (a-f) Hur påverkade nedanstående ditt val av
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
Påverkansintervall,
där 6 representerar
"Väldigt mycket"
och där 1
representerar "Inte
alls"

7
6
5
4
3
2
1
0

Diagram 4.1 De opåverkbara faktorerna i fråga 3 (a-f) i enkätundersökningen med fokusgruppen
(egen utformning utifrån kodning av enkät i Excel)

Utifrån diagram 4.1 kan det konstateras att utbildning av intresse var det som påverkade
respondenterna mest, då medelvärdet var 4,86 ((5+4+5+6+5+5+4)/7 = 4,86). Den faktor
som hade lägst medelvärde och därmed påverkade respondenterna minst, var familjens
acceptans. Medelvärdet för denna faktor var 2,57 ((2+3+3+1+5+1+3)/7 = 2,57).
I diagram 4.2–4.7 nedan, presenteras vad respondenterna i enkätundersökningen av
Losten och Nilsson (2010) svarade när de skulle betygsätta hur de givna faktorerna
påverkar eller har påverkat valet till studier vid högskola eller universitet. De
presenterade faktorerna är dock opåverkbara för Mälardalens högskola. Den horisontella
axeln visar det påverkansintervall som respondenterna hade att välja mellan och den
vertikala axeln visar frekvensen. Siffran ovanför staplarna i nedanstående diagram
representerar den exakta frekvensen för respektive alternativ.

28

Närhet till hemmet
80

65

60
34

Frekvens 40

39

34
21

20

19
7

0
1

2

3

4

5

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.2 Hur närheten till hemmet påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.2 visar att 65 respondenter inte alls ansåg att närheten till hemmet påverkar
eller har påverkat valet till studier vid högskola eller universitet. Det var endast 7
respondenter som ansåg att närheten till hemmet hade en stor påverkan.

Det sökta programmets inriktning
91

100
80
Frekvens

60

47

40
20

20
5

5

1

2

31

20

0
3

4

5

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 reprenterar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.3 Hur det sökta programmets inriktning påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.3 visar att 91 respondenter ansåg att det sökta programmets inriktning
påverkar eller har påverkat utbildningsvalet väldigt mycket. Endast 5 respondenter ansåg
att detta inte påverkade eller påverkar deras utbildningsval alls.
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Möjlighet till arbete efter utbildningen
76

80
58

60
Frekvens 40
20

20
8

9

1

2

28

20

0
3

4

5

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.4 Hur möjligheten till arbete efter utbildningen påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.4 visar att 76 respondenter ansåg att möjligheten till arbete efter utbildningen
har påverkat eller påverkar utbildningsvalet. Det var däremot 8 respondenter som ansåg
att detta inte alls påverkade eller påverkar utbildningsvalet.

Skolans geografiska läge
60
50
40
Frekvens 30
20
10
0

48

19

17

1

2

3

53
43

4

5

20

19

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.5 Hur skolans geografiska läge påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.5 visar att respondenternas åsikter om hur skolans geografiska läge påverkar
eller påverkade utbildningsvalet var varierande.
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Familjens acceptans
60
50
40
Frekvens 30
20
10
0

49

49
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37
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3

4

5

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.6 Hur familjens acceptans påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.6 visar att en större del av respondenterna ansåg att familjens acceptans inte
påverkar eller påverkade utbildningsvalet. Endast 16 respondenter ansåg att familjens
acceptans påverkar eller påverkade utbildningsvalet.

Vänners val
70
60
50
40
Frekvens
30
20
10
0

59
48
37

35
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17
4
1

2

3

4

5

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.7 Hur vänners val påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.7 visar att vänners val inte påverkar eller påverkade respondenternas
utbildningsval till så stor del. Endast 4 respondenter ansåg att vännerna hade eller har en
stor påverkan.
Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade på att 31 av de 41
medverkande valde att söka till Mälardalens högskola på grund av närheten till hemmet.
Dock var det 11 av de medverkande i undersökningen som inte kom in på sitt
förstahandsval och därav valet till högskolan. På frågan vad som främst gjorde att valet
föll på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning, svarade 17 av de medverkande att
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intresset för framtida arbetsuppgifter var det som var avgörande. För 10 av de
medverkande var det intresset för utbildningsprogrammet som spelade störst roll.
Hälften av de medverkande i undersökningen ansåg att de fått otillräcklig information
rörande arbetsmarknaden samt arbetsuppgifter efter examen.

4.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Mälardalens högskolas akademiska rykte spelade inte in när några av respondenterna i
fokusgruppen gjorde sitt val av skola och utbildning. Detta på grund av att
respondenterna inte kände till skolan sedan tidigare och det var först när de läste i
utbildningskatalogen som de kom i kontakt med högskolan. Respondenterna menade på
att det fanns en bra beskrivning av skolan och programmet i utbildningskatalogen. En
respondent menade dock på att skolans rykte spelade stor roll. Respondenten sökte
ursprungligen till Uppsala universitet, då denne ansåg att skolan hade ett bättre rykte än
Mälardalens högskola och på grund av att det var ett universitet och inte en högskola.
(Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
I diagram 4.8 nedan, presenteras resultatet av till vilken grad två av de Påverkbara
faktorerna påverkade respondenterna i fokusgruppen vid val av skola och utbildning,
utifrån fråga 3 (g-h) i enkätundersökningen.

3. (g-h) Hur påverkade nedanstående ditt val av
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
6
5
Påverkansintervall,
där 6 representerar
"Väldigt mycket"
och där 1
representerar "Inte
alls"

4
3
2
1
0
Akademiskt rykte

Positiv bild av skolan respektive
utbildning

Diagram 4.8 De påverkbara faktorerna i fråga 3 (g-h) i enkätundersökningen med fokusgruppen
(egen utformning utifrån kodning av enkät i Excel)

Utifrån diagram 4.8 kan det konstateras att en positiv bild av skolan respektive utbildning,
med ett medelvärde på 3 ((2+3+3+3+5+1+4)/7 = 3), hade en större påverkan än det
akademiska ryktet, som hade ett medelvärde på 2,71 ((2+3+1+3+5+2+3)/7 = 2,71).
I diagram 4.9 nedan, presenteras vad respondenterna i enkätundersökningen av Losten
och Nilsson (2010) svarade när de skulle betygsätta hur mycket en högskolas eller ett
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universitets rykte påverkar eller har påverkat valet till studier vid högskola eller
universitet.

Högskolans /universitetets rykte
60

48

50

41

40
Frekvens 30
20
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20
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2

3

4

5

6

Bortfall

Påverkansintervall, där 6 representerar "Väldigt mycket" och där 1
representerar "Inte alls"

Diagram 4.9 Hur mycket högskolans/universitetets rykte påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Kvaliteten i utlärningsprocessen upplevdes av respondenterna i fokusgruppen som väldigt
varierande. En del lärare upplevdes som väldigt bra, medan andra helt saknade pedagogik
i sin utlärning. Respondenterna menade även på att det finns lärare på skolan som varje
lektion hävdar sitt missnöje för skolan. Dock trodde de att liknande situationer även finns
på andra högskolor och universitet. Respondenterna menade på att skolan vet om dessa
problem, men inte gör något åt dem och de ansåg att Mälardalens högskola måste
kommunicera med alla lärare. Respondenterna påpekade att de ämnen som de upplevde
mest intressanta var de där de haft bra lärare. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens
högskola, 2010-05-10)
I diagram 4.10 nedan, presenteras resultatet av vad respondenterna i fokusgruppen
tyckte om de resterande Påverkbara faktorerna, utifrån fråga 5 i enkätundersökningen.
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5. Vad tycker du om Mälardalens högskolas:
7
6
5
Påverkansintervall
där 6 representerar 4
"Mycket bra" och
där 1 representerar 3
"Mycket dålig"
2
1
0
Kvalitet på
biblioteket

Kvalitet i
utlärningen

Tillgång till
datorer

Tillgång till
tysta rum

Sociala faktorer

Diagram 4.10 De påverkbara faktorerna i fråga 5 i enkätundersökningen med fokusgruppen
(egen utformning utifrån kodning av enkät i Excel)

Utifrån diagram 4.10 kan det konstateras att den påverkbara faktor hos Mälardalens
högskola som hade högst medelvärde, utifrån respondenternas svar, var tillgången till
datorer. Medelvärdet var 4,57 ((5+6+3+2+5+6+5)/7 = 4,57). Den påverkbara faktorn som
hade lägst medelvärde var de sociala faktorerna, då medelvärdet var 3,86
((3+5+3+2+5+5+4)/7 = 3,86).

4.3 Marknadsmixen
Produkt
Att ett utbildningsprogram med ekonomiinriktning är en bred utbildning var något som
spelade roll för respondenterna i fokusgruppen när de gjorde sitt val, då de menade på
att de flesta företag har behov av ekonomer. En respondent menade även på att
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning kändes bra, då respondenten inte riktigt
visste vad denne ville arbeta med efter examen. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens
högskola,
2010-05-10)
Gymnasieeleven
har
förhoppningen
om
att
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktningen vid Mälardalens högskola kommer att
ge denne en bra grund för att erhålla ett arbete efter studierna eller för att studera vidare
efter en kandidatexamen. (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11)
Pris
Priser på studentlägenheter i Västerås var ingenting som påverkade respondenterna i
fokusgruppens val av skola eller utbildning. De var mer oroliga över att få en lägenhet
som låg långt ifrån skolan. Att studenter som flyttar till Eskilstuna respektive Västerås
garanteras bostad tyckte de dock var bra. Alla respondenterna i fokusgruppen hade flyttat
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hemifrån och bor antingen i studentlägenhet, i hyreslägenhet eller i bostadsrätt. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
I diagram 4.11 nedan, presenteras vad respondenterna i enkätundersökningen av Losten
och Nilsson (2010) svarade när de skulle betygsätta hur tillgången till bostad påverkar
eller har påverkat valet till studier vid högskola eller universitet.

Tillgång till bostad
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Diagram 4.11 Hur tillgång till bostad påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Diagram 4.11 visar att tillgången till bostad var en viktig faktor för respondenterna vid
utbildningsvalet. Dock var bortfallet, det vill säga antalet respondenter som valt att inte
svara på frågan, ganska stort.
Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade på att 35 av de
medverkande ansåg att de fått tillräckligt med information om bostadsgarantin som
Västerås Stad och Eskilstuna kommun erbjuder studenter från annan ort.
Plats
Mälardalens högskola har, enligt respondenterna i fokusgruppen, ett fördelaktigt läge när
det gäller avståndet till city, jämfört med andra högskolor och universitet. En respondent
menade på att det är en fördel att Mälardalens högskola ligger precis bredvid Carlforsska
gymnasiet där denne tidigare studerade, då steget mellan gymnasiet och högskolan i och
med detta inte kändes särskilt stort. Denne respondent menade på att om skolan hade
legat utanför staden hade läget inte varit lika fördelaktigt. Dock var det en respondent
som framhöll att då denne sökt till utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning i
Västerås, ändå hade varit tvungen att åka till Eskilstuna för att läsa en del av de kurser
som ingår i utbildningsprogrammet. Respondenten hade inte fått någon information om
detta vid ansökan till utbildningsprogrammet. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens
högskola, 2010-05-10) Även gymnasieeleven upplevde att Mälardalens högskolas
geografiska läge är fördelaktigt, då skolan ligger nära city och det finns enkla förbindelser
till skolan (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11).
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Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade på att 33 av de
medverkande ansåg att de fått tillräckligt med information om Mälardalens högskolas
geografiska läge.
Påverkan
En respondent i fokusgruppen menade på att denne fick information om Mälardalens
högskola och utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning av vänner. Andra menade
på att de har syskon som studerat vid skolan, men på andra utbildningsprogram. De flesta
hade även tittat i skolans utbildningskatalog, men endast en av respondenterna hade
besökt högskoledagarna. Däremot tyckte några respondenter att Saco-mässan var värd
att besöka, då en personlig kontakt uppstod. De respondenter som kom från Västerås
menade på att de kanske skulle besökt öppet hus om de kommit till ett annat lärosäte.
(Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
En av respondenterna hade blivit uppringd av Mälardalens högskola efter första
antagningsbeskedet och det var i syfte att erbjuda denne att byta program. Resterande
respondenter hävdade att de inte hade blivit uppringda av skolan och blivit erbjudna att
komma till öppet hus när de registrerat sin ansökan. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens
högskola, 2010-05-10)
Respondenterna i fokusgruppen hade inte sett någonting om Mälardalens högskola på
Facebook när de sökte, men ungefär hälften av respondenterna hade sett klippet med
Mälardalens högskola som finns på Youtube, som handlar om en alkoholiserad man och
lätt kan missuppfattas. Syftet med klippet är att få personer att söka till Mälardalens
högskola för att inte bli som mannen, men den alkoholiserade mannen får inte fram detta
på rätt sätt, utan det får en motsatt effekt. Respondenterna hade hört ljudklippet om
Mälardalens högskola på Spotify, men de tyckte att det var irriterande med reklam när de
lyssnar på musik. Däremot hade respondenterna inte känslan av att arbetsgivarna
kommer att slåss om dem när de tar sin ekonomiexamen från Mälardalens högskola, utan
de tror att de är de själva som kommer att få slåss för att få ett arbete. Respondenterna
ansåg inte att kontakten med näringslivet är så nära som den är hos andra högskolor och
universitet. Tidigare år hade de inte sett några tidningsannonser från Mälardalens
högskola, men de ansåg att det är bra med tidningsannonser, dock inte det mest
effektiva. Respondenterna ansåg däremot att Spotify är en bra marknadsföringskanal för
att nå rätt målgrupp. De menade på att uppmärksamheten av marknadsföringen är större
på Spotify än i en tidningsannons och trodde mer på marknadsföring på Internet än i
tidningar. En del respondenter menade dock på att tidningsannonsering har stor
betydelse, medan andra menade på att det inte är speciellt många unga i dagens
samhälle som prenumererar på lokala tidningar. En del respondenter trodde att
annonsering i lokala tidningar på Internet skulle kunna vara ett alternativ, samtidigt som
en respondent menade på att många bor hemma när de ska söka skola och utbildning och
på så sätt har tillgång till den lokala tidningen i pappersform. (Intervju fokusgrupp vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)
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Enkel utformning av informationen om hur val av kurser går till och vad som måste läsas
för att erhålla en viss examen, är exempel på saker som respondenterna tyckte att
sökande ska förses med. Att få ett vykort hemskickat med grundläggande information om
skolan och utbildningsprogrammet, ansåg en del respondenter var någonting bra. I och
med ett vykort uppmärksammas, om inte annat, skolans namn. En respondent hade
nyligen fått hem ett vykort från en skola som denne inte hade hört särskilt mycket om
tidigare och följden blev ett besök på den skolans webbplats. Vykort ansågs av
respondenterna som betydligt enklare än en katalog med flera utbildningsprogram och
kurser på en och samma gång. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-0510)
Gymnasieeleven ansåg att Mälardalens högskola har marknadsfört sig på ett bra och
tillfredsställande sätt. Denne hade tittat i utbildningskatalogen som skickats hem och läst
de intervjuer med studenter vid Mälardalens högskola som fanns där. Högskoledagarna
var även något som hade besökts och upplevts som intressant och lärorikt, då många
frågor hade besvarats. Det var dock många personer i elevens klass som inte besökte
högskoledagarna. Anledningen till att många i klassen inte hade besökt högskoledagarna
trodde eleven berodde på att klasskamraterna inte hade för avsikt att studera vidare till
hösten 2010. Saco-mässan var även någonting som hade besökts, men som hade upplevts
som något rörig på grund av att det varit så mycket folk där. (Intervju gymnasieelev, 201005-11)
Gymnasieeleven hade inte uppmärksammat någon marknadsföring från Mälardalens
högskola på Facebook och hade inte heller sett klippet som finns på Youtube. Däremot
hade marknadsföringen på Spotify uppmärksammats och gett eleven en förhoppning om
att arbetsgivarna kommer att slåss om denne. Eleven hade dock inte sett så många av de
annonser som Mälardalens högskola publicerat i de lokala tidningarna, då endast en
annons i Västerås tidning hade uppmärksammats. Mälardalens högskolas annonsering på
dess egen byggnad tyckte eleven var ett bra initiativ av skolan, då den syns av alla som
passerar skolan och väcker uppmärksamhet. (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11)
I diagram 4.12 nedan, presenteras hur marknadsföringskanalerna påverkade
respondenterna i fokusgruppen vid valet av utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola. Stapeln Annat representerar vad en
respondent i fokusgruppen svarade och symboliserar vänner.
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4. Hur påverkade nedanstående ditt val av
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
Påverkansintervall
där 6
representerar
"Väldigt mycket"
och där 1
representerar
"Inte alls"
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Diagram 4.12 Marknadsföringskanaler som påverkade respondenternas val utifrån fråga 4 i
enkätundersökningen med fokusgruppen (egen utformning utifrån kodning av enkät i Excel)

Utifrån diagram 4.12 kan det konstateras att den marknadsföringskanal som påverkade
respondenternas val mest var Mälardalens högskolas utbildningskatalog, då medelvärdet
för denna kanal var 3 (1+4+6+4+1+2+3)/7 = 3). Facebook och Youtube var de
marknadsföringskanaler som påverkade respondenterna minst, då medelvärdet för de
båda var 1,14 (1+1+1+1+1+1+2)/7 = 1,14).
I diagram 4.13–4.18 nedan, presenteras vad respondenterna i enkätundersökningen av
Losten och Nilsson (2010) svarade när de skulle betygsätta hur mycket de skulle kunna
tänka sig att använda de givna informationskanalerna vid informationssökning kring
studier vid högskolor och universitet. Av diagrammen framgår det att respondenternas
svar var varierande. Bortfallen vid respektive fråga var även ganska stort, då omkring 20
respondenter inte valt att svara på frågan.
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Diagram 4.13 Informationskanalen Högskolan/universitetets egen webbplats
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)
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Diagram 4.14 Informationskanalen Tryckt material
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)
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Diagram 4.15 Informationskanalen Högskoledagarna
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)
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Diagram 4.16 Informationskanalen Studievägledare/syokonsulent
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)
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Diagram 4.17 Informationskanalen Vänner/familj
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)
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Diagram 4.18 Informationskanalen Facebook eller annan social media
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade på att 34 av de
medverkande ansåg att de fått tillräckligt med information om de utbildningar som
Mälardalens högskola erbjuder, men dock menade 21 personer på att informationen inte
var tillräcklig gällande innehållet i utbildningarna. Av de medverkande var det 22 personer
som ansåg att de hade velat ha mer information rörande hur undervisningen går till vid
Mälardalens högskola samt vilka inriktningar och valbara kurser som finns att välja bland.
Personer
Kommunikationen med lärare upplevdes av respondenterna i fokusgruppen som delvis
bra och delvis illa. En del lärare svarade direkt på mail och andra inte alls.
Respondenterna upplevde att studievägledarna inte alltid hade speciellt bra kunskap och
information, utan hänvisade ofta respondenterna vidare vid frågor. (Intervju fokusgrupp
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vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Gymnasieeleven hade dock inte hört någonting
om hur lärarna vid Mälardalens högskola är och hade gärna träffat några lärare vid
besöket på högskoledagarna, då denne endast hade träffat studenter vid besöket
(Intervju gymnasieelev, 2010-05-11).
Påtagliga resurser
I diagram 4.19 nedan, presenteras vad respondenterna i fokusgruppen ansåg om
Mälardalens högskolas kvalitet på biblioteket, tillgång till datorer samt tillgången till tysta
rum, vilka utgör skolans påtagliga resurser.

5. (a, c, d) Vad tycker du om Mälardalens högskolas:
7
6
5
Påverkansintervall
där 6 representerar 4
"Mycket bra" och
där 1 representerar 3
"Mycket dålig"
2
1
0
Kvalitet på biblioteket

Tillgång till datorer

Tillgång till tysta rum

Diagram 4.19 De påtagliga resurserna i fråga 5 (a, c, d) i enkätundersökningen med fokusgruppen
(egen utformning utifrån kodning av enkät i Excel)

Utifrån diagram 4.19 kan det konstateras att den påtagliga resursen med högst
medelvärde var tillgången till datorer, med ett medelvärde på 4,57 ((5+6+3+2+5+6+5)/7 =
4,57). De två resterande hade ett medelvärde på 4,14 (((4+5+5+2+5+4+4)/7 = 4,14)
respektive ((3+6+2+2+5+6+5)/7 = 4,14)).
Processer
Respondenterna i fokusgruppen var överens om att de fick dålig information när de hade
blivit antagna vid Mälardalens högskola. De hade svårt att hitta scheman, uppropstider
och till samlingsplatsen. De ansåg att det borde finnas bättre information när studenter
börjar vid Mälardalens högskola. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-0510)
Angående välkomst- och uppropsinformation, var det 17 av de medverkande i
enkätundersökningen av Lindberg (2009), som ansåg att de fått tillräckligt med
information. Dock var det 14 av de medverkande som ansåg att informationen var
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tillräcklig, men de hade gärna velat ha mer information. 9 stycken ansåg att
informationen inte var tillräcklig. På frågan om på vilket sätt de medverkande i
enkätundersökningen helst hade velat få upprops- och välkomstinformation, svarade de
via brev hem till bostaden. Under intervjun med gymnasieeleven framkom det att eleven
inte hade fått någon information om de Rookieveckor som äger rum de första veckorna
vid terminsstart, där de nya studenterna blir omhändertagna av studenter i högre
årskurser, så kallade faddrar. Detta var någonting som eleven gärna hade velat få
information om tidigare. (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11)
Hanteringen av tentaminaresultat upplevdes av dem som läste första året på utbildningen
med ekonomiinriktning som bra. De hade fått sina resultat i tid, medan övriga
respondenter hade varit med om försenade resultat. (Intervju fokusgrupp vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)

4.3.1 Varumärke och image
Mälardalens högskolas eller utbildningen med ekonomiinriktningens rankning spelade
ingen roll för respondenterna i fokusgruppen när de gjorde sitt val och de hade inte så
stor insikt i hur skolan eller utbildningen låg till i förhållande till andra skolor och
utbildningar. En respondent i fokusgruppen hade dock nyligen varit inne på en webbplats
och konstaterat att Mälardalens högskola inte hade en ledande position. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Mälardalens högskolas rankning eller
utbildningen med ekonomiinriktnings rankning var inte heller någonting som
gymnasieeleven tänkte på när denne gjorde sitt val. Däremot hade eleven undersökt
rankningen och konstaterat att Mälardalens högskola var placerad på en medelnivå.
(Intervju gymnasieelev, 2010-05-11)
I diagram 4.20 nedan, presenteras vad respondenterna i enkätundersökningen av Losten
och Nilsson (2010) svarade när de skulle betygsätta hur mycket en högskolas eller ett
universitets rankning påverkar eller har påverkat deras val av studier vid en högskola eller
ett universitet. Svaren var varierande och 21 respondenter valde att inte besvara denna
fråga.
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Diagram 4.20 Hur högskolan/universitets rankning påverkar eller påverkade utbildningsvalet
(Losten & Nilsson, 2010, egen utformning utifrån kodad enkät i Excel)

Det första en respondent i fokusgruppen tänkte på när denne hörde varumärket
Mälardalens högskola var trivsel, delvis bra lärare, men lite billigt. En annan respondent
upplevde skolan som lite krånglig och upplevde att lärare inte pratade med varandra och
bara skickade studenter vidare vid frågor. Respondenten ifrågasatte även hur skolan
tänkte då de utformade ett utbildningsprogram med ekonomiinriktning där det saknades
7,5 högskolepoäng i nationalekonomi, vilket resulterade i att studenterna fick läsa dessa
poäng utöver de 30 högskolepoäng de redan skulle läsa under den tredje terminen i sin
utbildning. Andra saker som respondenterna tänkte på då de hörde varumärket
Mälardalens högskola var skolans område, byggnaden och skolans logga. (Intervju
fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
Respondenterna ansåg att det låter bättre med en ekonomiexamen från ett universitet än
från en högskola. En del av respondenterna funderade på att avsluta sina studier vid ett
annat lärosäte, då en respondent menade på att det ser bättre ut att ha en examen från
ett universitet än från en högskola. Respondenterna tänkte däremot inte på vad
skillnaden var när de började studera, utan tänkte att det i princip innebar samma sak. De
menade att de har tänkt mer i efterhand och kom fram till att det som spelar stor roll, är
vad den framtida arbetsgivaren har för åsikt i frågan. (Intervju fokusgrupp vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10)
Respondenternas uppfattning om Mälardalens högskola hade både förbättras och
försämrats sedan de började studera vid skolan. En respondent menade på att de kurser
som denne läst varit intressanta och lärorika och att högskolan genererat ett annat tänk
där ambitionen flyttats till att vilja lära sig, istället för att det är ett tvång. Andra hade inte
så stor uppfattning när de började och de hade både bra och dåliga erfarenheter.
(Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10) Gymnasieeleven som
intervjuades hade tidigare besökt Mälardalens högskola och haft lektioner där, så en viss
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kännedom om skolan fanns. När det gällde utbildningen och de kurser som fanns att läsa,
var kännedomen däremot mycket liten. Eleven hade varken hört någonting positivt eller
negativt om Mälardalens högskola eller dess utbildningsprogram med ekonomiinriktning.
Eleven hade dock fått intrycket att Mälardalens högskola var en seriös skola och
tillhandahöll ett bra utbildningsprogram med ekonomiinriktning. (Intervju gymnasieelev,
2010-05-11)
Respondenterna i fokusgruppen hade inte tänkt så mycket på att Ekonomihögskolan bytt
namn till Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, men de ansåg att denna
titel var aningen krånglig. Hade de fått välja hade de dock valt titeln Ekonomihögskolan.
(Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)

4.4 Studentens utbildningsval
Merparten av respondenterna i fokusgruppen tog uppehåll i några år efter att de tog
studenten och började studera på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola ungefär ett till fem år senare. Lumpen, arbete och studier med
annan inriktning och vid annan skola var det som lockade. Det fanns dock de
respondenter som valde att studera vidare på en gång. (Intervju fokusgrupp vid
Mälardalens högskola, 2010-05-10) Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009),
visade på att 13 av de medverkande bestämde sig för att söka till högskolan efter
gymnasietiden. De allra flesta hade arbetat efter att de tagit studenten, men det var även
några som studerat något annat.
Gymnasieeleven hade sökt runt en del på Internet och tyckte att Mälardalens högskola
och dess utbildningsprogram med ekonomiinriktning verkade bra, vilket var anledningen
till valet. För att få information om Mälardalens högskola och dess utbildningsprogram
med ekonomiinriktning hade eleven besökt Mälardalens högskolas webbplats och läst om
de olika utbildningarna där. Eleven ansåg att webbplatsen var lättnavigerad och att det
var lätt att hitta information där. (Intervju gymnasieelev, 2010-05-11)
Om en av respondenterna skulle få göra om sitt val av studieort, skulle denne ha sökt till
lärosätena i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund eller Linköping före Mälardalens
högskola. Samtidigt ville respondenten inte flytta för långt ifrån Västerås och tycker att
det är bra att Mälardalens högskola ligger nära till Stockholm. Respondenten fick medhåll
av en annan respondent som även denne skulle ha valt andra skolor framför Mälardalens
högskola. (Intervju fokusgrupp vid Mälardalens högskola, 2010-05-10)
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5. ANALYS
I följande avsnitt analyseras all den insamlade informationen och även strukturen i detta
avsnitt baseras på den framtagna modellen som återfinns ovan.
Utifrån vad forskare inom marknadsföringsområdet tidigare har kommit fram till samt vad
respondenterna i huvudundersökningen svarade, kan det konstateras att det förväntade
värdet och den ökade kunskapen av en ekonomiexamen är det viktigaste vid val av
utbildning vid högskolor och universitet. Det är därför viktigt att Mälardalens högskola
framhåller vilket värde en ekonomiexamen från högskolan ger den blivande studenten.

5.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
I diagram 4.1 ovan presenterades svaren från fråga 3. (a-f) i enkätundersökningen med
respondenterna i fokusgruppen. Enligt diagrammet var det utbildning av intresse som
hade den största påverkan vid respondenternas utbildningsval. Även för gymnasieeleven
var intresset för ekonomi avgörande i valet av utbildning. Enkätundersökningen
genomförd av Losten och Nilsson (2010) visade även denna att det sökta programmets
inriktning hade väldigt stor inverkan i gymnasieelevernas utbildningsval. Trots att en
utbildning av intresse spelar en avgörande roll vid studentens utbildningsval, är detta
ingenting som Mälardalens högskola kan påverka.
Det som påverkade respondenterna i fokusgruppen minst i deras utbildningsval var familj
samt vänner. Dessa faktorer hade även en liten påverkan hos gymnasieeleverna i
enkätundersökningen genomförd av Losten och Nilsson (2010), när de gjorde sitt
utbildningsval. Dock kan det vara så att familj och vänner har en omedveten påverkan i
den blivande studentens utbildningsval. Detta kan exempelvis urskiljas i gymnasieelevens
situation då dennes mamma arbetar som ekonom.
Många av respondenterna i fokusgruppen sökte inte utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola i första hand, utan de flesta sökte Uppsala
universitet som första alternativ. Respondenterna sökte Mälardalens högskola som annat
alternativ på grund av närheten till hemmet och högskolans geografiska läge.
Anledningen till att de flesta sökte Uppsala universitet i första hand var att skolan är ett
universitet och respondenterna ansåg att en ekonomiexamen från ett universitet väger
tyngre än en examen från en högskola. Samtidigt beskrev respondenterna vid
intervjutillfället att de inte visste den exakta skillnaden mellan en högskola och ett
universitet. Detta tyder på att det finns en allmän uppfattning om att det är bättre med
en examen från ett universitet än från en högskola.
Även utifrån enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010) framkom det att
gymnasieeleverna föredrog att söka till studieorterna Stockholm och Uppsala före
Västerås. Mälardalens högskola hamnade dock på en tredje plats, vilken är en hög
placering och detta kan bero på att gymnasieeleverna inte känner sig redo att flytta efter
studenten och väljer studieort efter närheten till hemmet. Då även förstaårselever vid
gymnasieskolan deltog i enkätundersökningen, kan de ha bidragit till Mälardalens
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högskolas höga placering, då det kan vara svårt för dessa att veta om de ska studera
vidare efter gymnasietiden. Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade
även den på att de medverkande valde att söka till Mälardalens högskola på grund av
närheten till hemmet. Då Mälardalens högskola inte kan konkurrera med titeln
universitet, gäller det för högskolan att differentiera sig och lyfta fram vad som är bra
med dess utbildningsprogram med ekonomiinriktning.
För respondenterna i enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010) samt
respondenterna i enkätundersökningen av Lindberg (2009) var möjligheten till arbete
efter utbildningen och framtida arbetsuppgifter någonting som påverkar eller påverkade
deras utbildningsval. Det var många av respondenterna i enkätundersökningen av
Lindberg (2009) som ansåg att informationen inte var tillräcklig, rörande
arbetsmarknaden samt framtida arbetsuppgifter.

5.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Enligt enkätundersökningen med respondenterna i fokusgruppen påverkade den positiva
bilden av skolan respektive utbildningen valet av utbildning mer än det akademiska ryktet.
Under intervjun med fokusgruppen framkom det att det akademiska ryktet inte var något
respondenterna tänkte på när de gjorde sitt val av skola och utbildning.
Enkätundersökningen med fokusgruppen visade att respondenterna ansåg att tillgången
till datorer, kvaliteten på biblioteket, kvaliteten i utlärningsprocessen samt tillgången till
tysta rum var bra. Det var dock några som ansåg att dessa var mindre bra, vilket tyder på
att en förbättring av dessa faktorer skulle kunna ske. Dessa faktorer kan högskolor och
universitet påverka, men de påverkar inte studentens utbildningsval till stor grad
eftersom denne oftast inte känner till dessa när denne gör sitt utbildningsval.
Respondenterna i fokusgruppen framhöll under intervjun att en del lärare saknade
pedagogik i sin utlärningsprocess samt att de hävdade sitt missnöje för skolan inför
studenterna. Uppfattningen var att skolan visste om dessa problem, men att inga
åtgärder hade vidtagits för att komma tillrätta med dem.
Forskning har visat att det sociala livet på högskolor och universitet, är den viktigaste
påverkbara faktorn. Trots detta framkom det i enkätundersökningen med fokusgruppen
att de sociala faktorerna vid Mälardalens högskola var de minst tillfredsställande. Detta
kan även kopplas till intervjun med gymnasieeleven, då denne inte hade fått någon
information om exempelvis de Rookieveckor som terminen inleds med.
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5.3 Marknadsmixen
Produkt
Mälardalens högskola håller på att ta fram en ny produkt, det nya utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning. Både respondenterna i fokusgruppen och gymnasieeleven ansåg
att en utbildning med ekonomiinriktning ger en bra grund för framtiden. Det nya
utbildningsprogrammet ska anpassas efter Europa och fokus ska ligga på en
kandidatexamen samt en masterexamen. Detta anses bra eftersom att det är viktigt för
högskolor och universitet att ständigt förbättra och öka kvaliteten på sina utbildningar för
att överleva konkurrensen.
Pris
Då Mälardalens högskola inte kan påverka de omkostnader som finns, behövs ingen
större energi läggas på dessa. Det som är av vikt är att informera de blivande studenterna
om den bostadsgaranti som Västerås stad samt Eskilstuna kommun erbjuder de antagna
studenterna som kommer utifrån. Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009),
visade dock på att en större del av de medverkande ansåg att de fått tillräckligt med
information om bostadsgarantin.
Plats
En av respondenterna framhöll att det var en nackdel att åka till Eskilstuna för att läsa
kurserna i utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning, då denne valt att studera i
Västerås. Att respondenten inte fick någon information om detta vid ansökan kan skapa
en negativ bild av högskolan, som denne kan sprida vidare.
Påverkan
Enligt enkätundersökningen med respondenterna i fokusgruppen var den
marknadsföringskanal som påverkade respondenternas val av utbildning mest
Mälardalens högskolas utbildningskatalog samt webbplatsen. Utbildningskatalogen var
den mest effektiva marknadsföringskanalen, men ansågs av respondenterna i
fokusgruppen för stor och innehöll för mycket information om alla olika kurser och
program.
Respondenterna i fokusgruppen påpekade att titeln Akademin för hållbar samhälls- och
teknikutveckling är krånglig och måste göras mer synlig på webbplatsen. Det blir
antagligen svårt för den informationssökande studenten att förstå att
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning finns inom denna akademi, då ekonomi
inte nämns i titeln. Enligt enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010) var det en
stor del av gymnasieeleverna som skulle kunna tänka sig att använda högskolor och
universitets webbplatser samt dess utbildningskataloger för informationssökning kring
studier. Med anledningen av detta är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra dessa
marknadsföringskanaler.
Personlig kontakt, mässor, annonser
och
högskoledagarna
var enligt
enkätundersökningen med respondenterna i fokusgruppen även effektiva
marknadsföringskanaler. Anledningen till att de inte påverkade respondenternas
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utbildningsval mer kan bero på att alla inte hade besökt mässor och högskoledagarna och
därmed inte erhållit någon personlig kontakt. Dock visade enkätundersökningen av Losten
och Nilsson (2010) att en stor del av gymnasieeleverna kunde tänka sig att besöka
högskoledagarna för att erhålla information om skola respektive utbildning.
Det var många av respondenterna i fokusgruppen som valde att ta ett uppehåll mellan
gymnasiestudier och studier vid högskolor och universitet. Detta visade sig även i
enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), då det endast var 13 av de
medverkande som bestämde sig för att söka till högskolan efter gymnasiet. De allra flesta
hade arbetat efter studenten, men det var även några som studerat något annat. Detta är
ytterligare ett exempel på hur viktigt det är för Mälardalens högskola för att skapa
intresse hos gymnasieelever samt en personlig kontakt.
Annonser hade inte påverkat alla respondenterna i fokusgruppens utbildningsval, vilket
kan bero på att de inte hade tillgång till de tidningar som Mälardalens högskola
annonserade i. Under intervjun med respondenterna i fokusgruppen kom det fram ett
förslag på förbättring med annonseringen, vilket grundar sig i annonsering via lokala
tidningar på Internet. De allra flesta har idag tillgång till en dator och då tidningar på
Internet oftast är kostnadsfria alternativ för konsumenten, anses detta som en effektiv
marknadsföringskanal. Via Internet uppstår ingen personlig kontakt mellan skolan och
den blivande studenten, men däremot kan skolans varumärkeskännedom öka samt få en
större spridning via annonsering i lokala tidningar på Internet. Att använda Internet är
även ett kostnadseffektivt alternativ då materialet kan göras mer omfattande.
Resonemanget kring annonsering på Internet kan även stärkas av att Internet är ett bra
kommunikationsmedel för skolor att använda sig av, för att ge information till de blivande
studenterna. Det är viktigt att lyfta fram utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning i
marknadsföringen, eftersom att konkurrensen om studenterna är stor. Det är även viktigt
för att behålla ansökningsantalet och Mälardalens högskola bör inte ta det för givet att
studenter alltid kommer att söka till utbildningsprogrammet.
Enkätundersökningen
med
respondenterna
i
fokusgruppen
visade
att
marknadsföringskanalerna Spotify, Facebook och Youtube var de minst effektiva. Detta
kan bero på att Mälardalens högskola är i startfasen av att arbeta med sociala medier på
Internet och att alla respondenterna inte fick ta del av denna marknadsföring när de
gjorde sitt val av eftergymnasiala studier. Stockholms universitet arbetar mycket med
sociala medier för att skapa en dialog samt belysa händelser inom utbildning och
forskning som pågår inom universitetet, vilket har visat sig vara en effektiv
marknadsföringskanal. Däremot har inte den företagsekonomiska institutionen inom
Stockholms universitet kommit igång med användandet av sociala medier på samma sätt,
men de arbetar mycket med sin webbplats. Dock har Stockholms universitet ett starkt
varumärke, vilket lockar de blivande studenterna att söka.
Då det inte råder några tvivel om att sociala medier kommer att bli en allt viktigare del av
marknadsföringen i framtiden, är det viktigt att Mälardalens högskola är med i
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utvecklingen. Högskolan är dock på god väg och gymnasieeleven som intervjuades hade
uppmärksammat marknadsföringen på Spotify och kände att arbetsgivarna kommer slåss
om denne, vilket var syftet med marknadsföringen. Även respondenterna i fokusgruppen,
som inte tog del av denna marknadsföring när de sökte utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning utan hört den först efteråt, ansåg att Spotify var en bra
marknadsföringskanal då den når rätt målgrupp. Klippet på Youtube, som
uppmärksammats av respondenterna i fokusgruppen, kan uppfattas som negativ
publicitet då den alkoholiserade mannen inte får fram rätt budskap. Då många sett
klippet har det troligen skapat ett visst intresse för Mälardalens högskola.
I enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2009) konstaterades det att flertalet av
gymnasieeleverna inte skulle kunna tänka sig att använda sociala medier för att söka
information om skolan respektive utbildning. Mälardalens högskola såväl som Stockholms
universitet har inte kommit igång ordenligt med marknadsföring via sociala medier. Detta
kan innebära att gymnasieeleverna inte kommit i kontakt med denna
marknadsföringskanal vid informationssökning om skola och utbildning och de kan därför
ha svårt att relatera till detta.
En skola som använder sig av bloggar är Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och
detta är något som Mälardalens högskola borde ta efter. Detta för att nuvarande
studenter som bloggar ger en mer trovärdig information till blivande studenter än vad
anställda vid skolan ger. Bloggning kan även leda till att den blivande studenten får en
ytterligare inblick i de påverkbara faktorerna: Tillgång till datorer, tillgången till tysta rum,
kvaliteten på biblioteket, kvaliteten i utlärningsprocessen samt sociala faktorer, så att
dessa kan påverka studentens utbildningsval.
Personer
Respondenterna i fokusgruppen hade både negativa och positiva erfarenheter av
kommunikationen mellan studenter och lärare vid Mälardalens högskola. Under intervjun
framkom det att vissa lärare svarar direkt på mail och andra inte. Det är viktigt att all
personal vid högskolan är engagerad samt att de ger en god service och följer samma
riktlinjer för att öka trovärdigheten samt kvaliteten på utlärningen. Gymnasieeleven hade
gärna velat träffa lärare på högskoledagarna, eftersom denne inte hade någon
uppfattning om dessa och endast träffat studenter vid besöket. Lärarna måste visa upp sig
och presentera sig för att göra de blivande studenterna mer uppmärksamma över deras
existens samt för att skapa en personlig kontakt.
Påtagliga resurser
Enkätundersökningen med fokusgruppen visade att respondenterna ansåg att de
påtagliga resurserna tillgången till datorer, kvaliteten på biblioteket samt tillgången till
tysta rum vid Mälardalens högskola var bra. Det var dock några som ansåg att dessa var
mindre bra, vilket tyder på att en förbättring av dessa faktorer skulle kunna ske.
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Processer
Det är viktigt att de blivande studenterna förses med all nödvändig och relevant
information inför terminsstart. Respondenterna i fokusgruppen upplevde att
informationen vid terminsstart var bristfällig, då de hade svårt att hitta scheman och
uppropstider och för respondenterna utifrån var det även svårt att hitta den första
samlingsplatsen. Detta konstaterades även utifrån enkätundersökningen av Lindberg
(2009) då 9 medverkande ansåg att välkomst- och uppropsinformationen inte var
tillräcklig. De ville ha tydligare information om detta via brev hem till bostaden.
Enkätundersökningen, genomförd av Lindberg (2009), visade på att hälften av de
medverkande ansåg att de inte fått tillräckligt med information om innehållet i de
utbildningar som Mälardalens högskola erbjuder. De ville även ha mer information
rörande hur undervisningen går till vid högskolan samt vilka inriktningar och valbara
kurser som högskolan erbjuder. För att förmedla hur undervisningen går till kan bloggning
vara en bra informationskanal för att nå ut till de blivande studenterna.
Det är bra att Mälardalens högskola ringer upp de som sökt utbildningar vid högskolan,
för att skapa en personlig kontakt och bjuda in till öppet hus. Frågan är dock om detta
verkligen fungerar, då respondenterna i fokusgruppen hävdade att de inte blivit
kontaktade när de hade sökt utbildningen. Det vore dock bra om skolan fick det att
fungera, då en kontakt mellan blivande studenter kan uppstå vid öppet hus som även kan
hålla i sig till terminsstart.

5.3.1 Varumärke, identitet, image och positionering
För att skapa ett starkt varumärke för en högskola eller ett universitet, krävs det att
studenter har god kunskap om vad varumärket står för. Under intervjun med
respondenterna i fokusgruppen framkom det dock att de inte har en god kunskap om
Mälardalens högskolas varumärke, utan har en annan uppfattning av vad det står för än
vad det faktiskt gör. Trots att det tar en lång tid att bygga upp ett starkt varumärke är det
något som måste göras för att stärka positionen på marknaden. Detta kan stärkas av att
varumärket är ett företags starkaste konkurrensmedel och att ett väletablerat varumärke
kan attrahera lojala kunder. Mälardalens högskola har dock en stor varumärkeskännedom
inom regionen, enligt informatörerna vid högskolan, men problemet är att den är
betydligt mindre utanför regionen.
En respondent i fokusgruppen hade uppmärksammat att Mälardalens högskolas rankning
inte var den bästa. Detta hade även uppmärksammats av gymnasieeleven. Skolans
rankning var någonting som hade en inverkan i gymnasieelevernas utbildningsval, vilket
visade sig i enkätundersökningen av Losten och Nilsson (2010).
Mälardalens högskolas positionering är utbildning som leder till jobb och årets
marknadsföringsslogan löd arbetsgivarna kommer slåss om dig. Gymnasieeleven
upplevde detta som positivt och kände att arbetsgivaren kommer slåss om denne efter en
examen vid Mälardalens högskola. Däremot kände respondenterna i fokusgruppen att det
är de själva som kommer få slåss för att få ett arbete. Detta är inte bra, då nuvarande
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studenter förmedlar en annorlunda bild, än vad Mälardalens högskola vill förmedla till
allmänheten. Dock framkom det under intervjun att respondenterna hört att det är
många som kommer ut i arbetslivet efter en utbildning vid högskolan, vilket gör
resonemanget något motsägelsefullt. Informatörerna vid Mälardalens högskola framhöll
att skolan arbetar mycket med praktik och verksamhetsförlagd utbildning, men detta är
ingenting som berör studenter vid utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning.
Mälardalens högskolas identitet är en pigg, snabb högskola, skapare av entreprenörsanda
och innovationslystnad och en högskola som leder till arbete, karriär samt yrkesliv.
Högskolans image är däremot, utifrån respondenterna som för närvarande läser
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning, trivsel, delvis bra lärare, lite billigt samt
krångligt. Respondenterna tänkte även på skolans område, byggnaden och skolans logga
då de hörde varumärket Mälardalens högskola. Det är viktigt att Mälardalens högskola är
tydlig med att informera såväl blivande som nuvarande studenter om vad dess varumärke
står för. Detta resonemang kan stärkas av att en blivande students uppfattning om en
högskola, ett universitet och ett utbildningsprogram kan påverkas av word-of-mouth. Om
de nuvarande studenterna förmedlar sin uppfattning om Mälardalens högskola,
förmedlar de en uppfattning som skiljer sig från hur Mälardalens högskola vill uppfattas.

5.4 Studentens utbildningsval
De teoretiska modellerna som presenterades i avsnitt 3 påminner mycket om varandra,
men Chapman-modellen skiljer sig, då den har fem stadier till skillnad från de övriga som
endast har tre stadier. I de första stadierna funderar den blivande studenten på sin
framtid och beslutar sig för vidare studier. Enligt intervjun med respondenterna i
fokusgruppen framkom det att många av respondenterna valde att ta uppehåll i några år
efter studenten. Enkätundersökningen genomförd av Lindberg (2009) visade att de flesta
av de medverkande hade valt att arbeta efter studenten.
Det andra stadiet i de teoretiska modellerna för studentens utbildningsval handlar om att
den blivande studenten söker information. Enligt respondenterna i fokusgruppen och
gymnasieeleven var det Mälardalens högskolas webbplats samt utbildningskatalogen som
de använde mest vid informationssökning om utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning.
I det tredje stadiet i de teoretiska modellerna ansöker den blivande studenten till vald
högskola eller valt universitet samt till vald utbildning. I Chapman-modellens fjärde och
femte steg blir studenten antagen respektive registrerar sig. Enligt respondenterna i
fokusgruppen samt enkätundersökningen av Lindberg (2009) var upprops- och
välkomstinformationen bristfällig. Detta tyder på att informationen måste förbättras.

51

6. MODELL OCH STRATEGI FÖR MARKNADSFÖRING AV
UTBILDNINGSPROGRAM MED EKONOMIINRIKTNING
VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET
I detta avsnitt presenteras den framtagna modellen för utbildningsprogram med
ekonomiinriktning vid högskolor och universitet samt en strategi för hur modellen
praktiskt kan tillämpas av marknadsförare vid Mälardalens högskola. I efterföljande
avsnitt, 7, presenteras ett sammandrag av strategin för att underlätta för
marknadsförarna.

6.1 Modell för marknadsföring av utbildningsprogram med
ekonomiinriktning vid högskolor och universitet

Opåverkbara faktorer

Påverkbara faktorer

Marknadsmixen

Studentens
Stu
utbildningsval
Modell 6.1 Den framtagna modellen för marknadsföring av utbildningsprogram med ekonomiinriktning
vid högskolor och universitet (egen utformning)

Ovan presenteras den framtagna modellen för marknadsföring av utbildningsprogram
med ekonomiinriktning vid högskolor och universitet, som tagits fram utifrån den
vetenskapliga informationen i avsnitt 3.

6.2 Strategi för praktisk tillämpning av den framtagna modellen
Nedan presenteras strategin för att göra den framtagna modellen för marknadsföring av
utbildningsprogram med ekonomiinriktning praktiskt tillämpbar för marknadsförare vid
Mälardalens högskola. Strategin består av förbättringsförslag till de olika delarna i
modellen, vilka är baserade på analysen och stärks av tidigare forskning som
presenterades i avsnitt 3. Strategin kommer att presenteras i en löpande text.

6.2.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Mälardalens högskola måste informera mer om utbildningsprogrammen som erbjuds, för
att på så sätt öka intresset. Det är även viktigt för högskolan att informera de blivande
studenterna om arbetsutsikterna efter erhållen examen, då det är många nyexaminerade
studenter som erhåller ett arbete efter avslutade studier vid högskolan. Detta
resonemang kan stödjas av att det är viktigt att kontinuerligt informera studenter om de
arbetsmöjligheter, samt möjligheter till karriär som finns efter en ekonomiexamen.
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Mälardalens högskola bör även informera om sitt fördelaktiga läge, då detta är någonting
som differentierar skolan.

6.2.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
Förslag på hur Mälardalens högskola kan öka kvaliteten i utlärningsprocessen och skapa
en mer personlig kontakt mellan lärare och studenter är att variera föreläsningarna med
promemorior. Det är även viktigt att informera lärare och personal som dagligen möter
studenter, om hur viktigt det är att förmedla en positiv bild av Mälardalens högskola till
dessa.

6.2.3 Marknadsmixen
Mälardalens högskola bör informera mer om den bostadsgarantin som gäller för
studenter som flyttar från en annan ort till Eskilstuna eller Västerås för att studera vid
högskolan. Det borde ges tydlig information vid ansökningen om att undervisning i
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning sker på båda campusorterna oavsett om
studenten sökt till Eskilstuna eller Västerås. Förbättringsförslag är att i möjligaste mån
samla alla kurser inom utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning på samma ort.
Utbildningsprogrammet kan fortfarande finnas i de båda städerna, men undervisningen
bör hållas vid den ort som studenten ansökt till för att underlätta för denne.
Ett förslag på förbättring för att få den blivande studenten att besöka webbplatsen samt
att enklare hitta information i utbildningskatalogen, är att skicka ut vykort till
gymnasieelever som läser sista året. Mälardalens högskolas varumärke samt
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning ska beskrivas kortfattat och
intresseväckande. Detta kan resultera i att gymnasieeleven väljer att läsa om just
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning i utbildningskatalogen. Vykorten bör
skickas ut i november, i samband med att den nya utbildningskatalogen är klar och de
stora utbildningsmässorna drar igång.
För att förbättra webbplatsen bör utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning göras
mer synligt, då respondenterna påpekade att titeln Akademin för hållbar samhälls- och
teknikutveckling är krånglig. Ytterligare ett förslag på förbättring är att i
utbildningskatalogen mer utförligt informera de blivande studenterna om hur val av
kurser går till samt vad som krävs för att erhålla en ekonomiexamen och var denna
information finns på webbplatsen. De bör även informeras om vilket värde en
ekonomiexamen ger. Detta förslag kan stärkas av att den blivande studenten måste
förses med all relevant och nödvändig information.
Förslag på hur Mälardalens högskola kan locka fler gymnasieelever till att besöka
högskoledagarna och öka intresset för att studera vidare efter studenten, är att högskolan
ska gå ut till gymnasieskolorna i Eskilstuna och Västerås. Där bör högskolan visa upp sig
och vara med i den dagliga undervisningen. Detta för att på så sätt skapa ett intresse samt
en personlig kontakt med gymnasieeleverna för att få dem att vilja studera vidare direkt
efter studenten, men även för att få dem att besöka högskoledagarna samt de olika
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mässorna där högskolan medverkar. Förslaget kan stärkas av att en personlig kontakt
mellan skolan och den blivande studenten krävs och kan etableras via besök på
gymnasieskolor eller mässor. Mälardalens högskola bör vidare annonsera via lokala
tidningar på Internet.
Ett förslag för att göra utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning mer synligt har sin
utgångspunkt i Stockholms universitets marknadsföring. Förslaget innebär att
utbildningsprogrammet samt Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är med
i samma annonsering som hela Mälardalens högskola för att skapa intresse för
utbildningen samt trafik till webbplatsen.
För att skapa relationer till blivande studenter samt för att ge dem en inblick i
studentlivet, är ett förslag att låta studenter som för närvarande studerar på
utbildningsprogrammet vid Mälardalens högskola blogga via skolans webbplats. Detta kan
stödjas av att nuvarande studenter anses vara den bästa kommunikationskällan för att få
ut information om skolan och utbildningen till de blivande studenterna. Dessa kan på
detta sätt även få information om det sociala livet på skolan som exempelvis
Rookieveckorna. De nuvarande studenterna bör bland annat blogga om hur det är att
studera vid utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid högskolan, kvaliteten i
utlärningsprocessen samt biblioteket och tillgången till tysta rum samt datorer.
För att göra lärarna vid Mälardalens högskola inom utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning mer synliga vid högskoledagarna och vid öppet hus, kan ett förslag
vara att de bär t-shirts med tryck eller namnskylt där det klart framgår vilket ämne de
undervisar i samt vilken akademi de tillhör.
Mälardalens högskola bör skicka ut ett informationsbrev till de blivande studenterna en
vecka innan terminsstart som bland annat ska innehålla en karta över skolan och vägen
till samlingsplatsen. Det ska även finnas information om schema och var utförligare
information finns att hitta på högskolans webbplats.
Mälardalens högskola bör dessutom ringa upp de studenter som sökt
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning och erbjuda dem att komma till öppet
hus. Det är viktigt att högskolan följer upp samtalen så att samtliga blivande studenter blir
kontaktade.
6.2.3.1 Varumärke, identitet, image och positionering
Genom att Mälardalens högskola skickar ut vykort till gymnasieeleverna i Sverige kan
deras varumärkeskännedom öka, även utanför regionen. Det är viktigt att Mälardalens
högskola förmedlar vad varumärket står för, både till de studenter som för närvarande
studerar vid högskolan och till de blivande studenterna. Förslag för att få studenterna
som läser utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid högskolan att känna att
arbetsgivarna kommer att slåss om dem, är att låta dem praktisera hos företag eller skriva
fler näringslivskopplade promemorior för att skapa kontakter och relationer med företag.
Detta kan även underlätta studentens arbetsutsikter efter examen.
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utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning innebär och vad det finns för
arbetsmöjligheter efter en examen, vilket kan göras vid de kontinuerliga besöken som
föreslagits.
Mälardalens högskola måste arbeta med att förbättra sitt rykte och att placera sig högre
på rankningslistor. De bör även arbeta för att få imagen att stämma mer överens med
Mälardalens högskolas identitet. Utbildningsprogram med ekonomiinriktning bör
positioneras som innovativa, uppdaterade, involverade i aktuella frågor och kapabla till
att förse blivande arbetsgivare med personer som har goda kunskaper. Detta kommer att
leda till att skolan får ett bra rykte.

6.2.4 Studentens utbildningsval
Mälardalens högskola har i det första stadiet i de teoretiska modellerna, en liten påverkan
på studentens val till fortsatta studier. Högskolan bör dock vara med i undervisningen vid
gymnasieskolorna i Eskilstuna och Västerås för att öka intresset hos eleverna att studera
vidare vid högskolan på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning. Mälardalens
högskola kan i det andra stadiet bäst nå ut till studenten. Högskolan bör vara redo med
information till den informationssökande studenten och denna information ska finnas
tillgänglig på högskolans webbplats samt i utbildningskatalogen.
I det tredje stadiet ansöker den blivande studenten till utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola. Det gäller för högskolan att arbeta för att
hålla studenten intresserad och skapa en personlig kontakt, genom att ringa upp de
studenter som sökt utbildningen och bjuda in dem till öppet hus.
I Chapman-modellens fjärde stadium blir studenten antagen till utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola. Det är viktigt för högskolan att
upprätta en dialog med studenten. I modellens femte stadium registrerar sig studenten
på utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola.
Mälardalens högskola bör vara mån om såväl de nuvarande som de nya studenterna, så
att dessa kan förmedla en positiv bild av högskolan och utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning till framtida studenter.
Om Mälardalens högskola tar till sig förbättringsförslagen som presenterats och aktivt
arbetar efter dem, kan arbetet på sikt förbättra högskolans och utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktnings rykte samt rankningsposition.
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7. SAMMANDRAG AV STRATEGIN TILL
MARKNADSFÖRARE VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA
7.1 Opåverkbara faktorer i studentens utbildningsval
-

Informera om arbetsutsikterna som finns efter en ekonomiexamen
Informera om Mälardalens högskolas fördelaktiga läge

7.2 Påverkbara faktorer i studentens utbildningsval
-

Öka kvaliteten i utlärningsprocessen genom att se till så att det blir variation i
föreläsningarna

7.3 Marknadsmixen
-

Informera om bostadsgarantin och om hur val av kurser går till
Informera om att en del kurser inom utbildningsprogrammet går i Eskilstuna och en
del i Västerås
Skicka ut vykort i november till gymnasieelever i hela Sverige som läser sista året
Informera om vad en ekonomiexamen ger för värde till studenten
Informera om vad som krävs för att erhålla en ekonomiexamen
Gör utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning mer synligt på webbplatsen
Var med i den dagliga undervisningen hos gymnasieskolorna i Eskilstuna och Västerås
Annonsera i lokala tidningar på Internet
Integrera utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning samt Akademin för hållbar
samhälls- och teknikutveckling med hela högskolans annonsering
Låt studenter som för närvarande studerar på utbildningsprogrammet vid
Mälardalens högskola blogga via skolans webbplats
Gör lärarna mer synliga vid högskoledagar och öppet hus
Skicka ut informationsbrev till de blivande studenterna en vecka innan terminsstart
Ring upp de studenter som sökt utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning och
erbjud dem att komma till öppet hus

7.3.1 Varumärke, identitet, image och positionering
-

Öka varumärkeskännedomen via vykort
Förmedla vad varumärket Mälardalens högskola står för, både till de studenter som
för närvarande studerar vid högskolan och till de blivande studenterna
Låt nuvarande studenter praktisera och skriva näringslivskopplade promemorior
Informera gymnasieelever om vad utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning
innebär
Arbeta för att förbättra Mälardalens högskolas rykte för en högre rankningsplacering

7.4 Studentens utbildningsval
-

Var redo med information till den informationssökande studenten på högskolans
webbplats samt i utbildningskatalogen
Håll studenten intresserad, skapa en personlig kontakt och var mån om nya studenter
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BILAGA 1
Intervjufrågor Ingemar Haglund
2010-04-14, 15:30-16:30
1. Hur kommer det sig att ni valt att göra om utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning?
2. Vilka marknadsföringskanaler har ni tidigare valt för marknadsföring av
utbildningsprogram med ekonomiinriktning och hur har ni kommunicerat med
de blivande studenterna?
3. Vad står varumärket Mälardalens högskola för?
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BILAGA 2
Intervjufrågor anställd vid Stockholms universitet
2010-05-04, 13:40-13:47
1. Vilka marknadsföringskanaler använder Stockholms universitet vid
marknadsföring av utbildningsprogram?
2. Hur använder sig Stockholms universitet av sociala medier i dagens
marknadsföring av utbildningsprogram?
3. När under läsåret har ni flest marknadsföringsaktiviteter?
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BILAGA 3
Intervjufrågor informatörer vid Mälardalens högskola
2010-04-27 - 2010-05-11
1. Vilka marknadsföringskanaler har tidigare valts för marknadsföring av
utbildningsprogram? Hur har ni kommunicerat?
2. Vad står varumärket Mälardalens högskola för?
Hur vill ni att varumärket ska uppfattas? Tror ni att det uppfattas så?
3. Hur stor roll tror ni att sociala medier har i dagens marknadsföring av
utbildningsprogram?
4. När under läsåret har ni flest marknadsföringsaktiviteter? Hur ser
rekryteringsprocessen ut?
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BILAGA 4
Presentation till fokusgrupp vid Mälardalens högskola samt
gymnasieelev
Hej, hur mår ni/du? Vad kul att NI/DU har kommit hit och vill hjälpa oss!
Vi tänkte börja med en kort presentation av vilka vi är och våra intressen. Det vore även
kul att höra vilka ni/vem du är och vad ni/du tycker om att göra när ni/du inte är i skolan.
Vi går varvet runt. Ni/du är självklart anonyma/anonym i vår uppsats och presentationen
är bara för att vi ska lära känna varandra.
Varsågoda/varsågod att ta fika, det är bara att äta!
Ja, ni/du är ju här idag för att vi vill höra hur ni/du uppfattar Mälardalens högskola och
vad det var som fick just ER/DIG att söka utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning.
Vi kommer ställa några frågor och ni/du kommer att få säga precis vad ni/du tycker och
tänker. Det finns inga rätt eller fel. Har ni/du några frågor är det bara att avbryta och
ställa dem. Det här kommer ta cirka en timme/en halvtimme.
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BILAGA 5
Intervjufrågor till fokusgrupp vid Mälardalens högskola
2010-05-10, 10.00–11.00
Inledande presentation (3 minuter)
 Presentation enligt bilaga 4
 Inspelning via dator samt anteckningar
 Frågor angående intervjun
 Kontrollfråga – Läser ni utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
Övergripande frågor (20 minuter)
 Berätta om hur det gick till när ni gjorde ert val att söka till
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola.
 Varför sökte ni till utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens
högskola?
- Familjens acceptans
- Utbildning av intresse
- Vänners val
- Skolans geografiska läge
- Närhet till hemmet
- Arbetsutsikter
- Akademiskt rykte
- Positiv bild av skolan respektive utbildning
- Produkt
- Pris/omkostnader (Boendesituation, finansiering av studier)
- Plats
- Påverkan
- Mälardalens högskolas rankning och utbildningens rankning
- Uppfattning om Mälardalens högskola
Mälardalens högskolas marknadsföring (14 minuter)
 Hur fick ni information om Mälardalens högskola och utbildningsprogrammet med
ekonomiinriktning?
- Vänner
- Familj
- Webbplatsen
- Högskoledagarna (Besöks denna?)
- Facebook
- Youtube
- Personlig kontakt (Bemötande från skolan)
- Mässor
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- Annonser
- Spotify
 Mälardalens högskola håller på att ta fram ett nytt utbildningsprogram med
ekonomiinriktning. Har ni några tips på hur de skulle kunna förbättra sin
marknadsföring?
Nuvarande uppfattning av Mälardalens högskola (10 minuter)
 Vad är det första ni tänker på när ni hör Mälardalens högskola?
 Har er uppfattning av Mälardalens högskola förändrats sedan ni börjat studera?
Om ja, hur?
- Personer (Personal)
- Påtagliga resurser (Undervisningsmaterial, utseendet på skolan,
föreläsningssalar)
- Processer (Hantering av tentaminaresultat)
Avslutande frågor (6 minuter)
 Vad är det mest betydelsefulla vid val av skola och utbildning?
 Är det något mer som är viktigt vid val av skola och utbildning som inte
diskuterats?
Enkätundersökning (5 minuter)
 Se bilaga 6
Avrundning (2 minuter)
 Frågor/kommentarer från respondenter
 Tacka för medverkan
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BILAGA 6
Enkätfrågor till fokusgrupp vid Mälardalens högskola
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BILAGA 7
Intervjufrågor till gymnasieelev
2010-05-11, 09:30-10:00
Inledande presentation (2 minuter)
 Presentation enligt bilaga 4
 Inspelning via dator samt anteckningar
 Frågor angående intervjun
 Kontrollfråga – Har du sökt utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola till hösten 2010 i första hand?
Övergripande frågor (10 minuter)
 Berätta om hur det gick till när du gjorde ditt val att söka till
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola till
hösten 2010.
 Varför sökte du till utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid
Mälardalens högskola?
- Familjens acceptans
- Utbildning av intresse
- Vänners val
- Skolans geografiska läge
- Närhet till hemmet
- Arbetsutsikter
- Akademiskt rykte
- Positiv bild av skolan respektive utbildning
- Produkt
- Pris/omkostnader (Boendesituation, finansiering av studier)
- Plats
- Påverkan
- Mälardalens högskolas rankning och utbildningens rankning
- Uppfattning om Mälardalens högskola
Mälardalens högskolas marknadsföring (7 minuter)
 Hur fick du information om Mälardalens högskola och utbildningsprogrammet
med ekonomiinriktning?
- Vänner
- Familj
- Webbplatsen
- Högskoledagarna (Besöks denna?)
- Facebook
- Youtube
- Personlig kontakt (Bemötande från skolan)
- Mässor
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- Annonser
- Spotify
 Mälardalens högskola håller på att ta fram ett nytt utbildningsprogram med
ekonomiinriktning. Har du några tips på hur de skulle kunna förbättra sin
marknadsföring?
Avslutande frågor (10 minuter)
 Vad är det mest betydelsefulla vid val av skola och utbildning?
 Är det något mer som är viktigt vid val av skola och utbildning som inte
diskuterats?
Avrundning (1 minut)
 Frågor/kommentarer från respondent
 Tacka för medverkan
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BILAGA 8
Informationsblad till gymnasieelever

Hej!
Vi är tre studenter vid Mälardalens högskola som läser vårt tredje år på
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning. Vi skriver just nu vår examensuppsats
och vi behöver hjälp av elever som kan hjälpa oss att svara på frågor kring sitt val av
utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning på Mälardalens högskola. Känner du dig
manad att hjälpa till krävs det att du antingen:
 Har sökt utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola
som förstahandsalternativ till hösten 2010
 Har sökt utbildningsprogrammet med ekonomiinriktning vid Mälardalens högskola
som annat alternativ än första till hösten 2010
Intervju kommer att ske i grupp på er skola och om så önskas skickar vi gärna ut frågorna i
förväg så att ni får tid att förbereda er. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och vi
bjuder självklart på fika!

Hör av dig så snart som möjligt om du är intresserad. Hoppas att vi ses!

Isabelle Andersson, Rebecca Nordström & Madeleine Wikström

Kontakt:
ian07004@student.mdh.se
rnm07001@student.mdh.se
mwm07002@student.mdh.se
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