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1. Inledning 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning, avgränsning och 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle finns det fler alternativ för studenter att välja mellan vid val av universitet eller 
högskola. Det finns 61 lärosäten för en student att välja mellan och detta leder till konkurrens mellan 
högskolorna och universiteten i Sverige.1 Det finns en skillnad mellan högskolor och universitet och 
det är att universitet har rätt att utföra doktorsexamen, högskolor har möjligheten att söka tillstånd för 
att utföra akademiska utbildningar på forskningsnivå men detta gäller endast inom vissa 
ämnesområden.2 

Det som påverkar främst är konkurrensen mellan alla verksamheter som erbjuder samma utbud av 
tjänster. Det gäller att attrahera studenter för att kunna ta marknadsandelar och kunna konkurrera ut de 
konkurrenter som finns på marknaden. Genom att förbättra och anpassa tjänsterna till den möjliga 
studenten kan företaget få utdelning av större marknadsandel i förhållande till konkurrenterna.3   

Positionering av ett företag är den mest centrala delen inom marknadsföring och det är viktigt att 
kunna framföra rätt information till den valda målgruppen för verksamheten. En stor del av företagets 
utbud påverkar positioneringen, studenter kan uppfatta verksamhetens utbud av utbildning och 
lärarkompetens på olika sätt. Huvudsaken är att framföra budskapet på bästa möjliga sätt för att 
studenterna ska kunna uppfatta verksamheten och tjänsterna dem erbjuds positivt.4 Pham och 
Muthukrishnan nämner två olika positioneringar, den ena är attributspecifik positionering och sägs  
appliceras bäst vid enklare utmaningar och den andra kallas för abstrakt positionering och appliceras 
bäst vid större utmaningar.5 

Att kunna framföra ett budskap som leder till ”word of mouth” bland studenterna är något som alla 
högskolor och universitet strävar efter. Begreppet ”word of mouth” innebär att studenter för vidare 
sina åsikter och upplevelser av skolan till familj och vänner, därför är det skolans framförande och 
budskap som avgör hur studenterna uttalar sig till dessa.6 All ”word of mouth” behöver inte uppsökas 
för att spridas, men när auktoritativ information söks kan lyssnare ta till sig åsikter ifrån en 
inflytelserik person enklare.7 Vid tillfällen då studenter inte får en positiv upplevelse är det viktigt för 
verksamheten att ta till sig den kritiken och försöka förbättra dessa aspekter för att undkomma sådana 
konsekvenser.8  Studenters åsikt utåt är mer betydelsefull än den tryckta informationen som förmedlas 
via olika marknadsföringskanaler.9 Studier har visat att ”word of mouth” har en stark påverkan på 
människors bedömning av produkter. Två experiment av Herr et al. visade att personlig ”word of 

mouth” var mer övertygande än tryckt fakta. Dock bevisades att ett tidigare intryck av en produkt i en 
människas minne eller när extremt negativ attributinformation presenterades, minskas det tidigare 

                                                           
1 http://www.studentum.se   
2http://www.hsv.se   
3 http://www.kkv.se  
4 Axelsson, B och Agndal, H s. 147-148  
5 M. T. Pham and A. V. Muthukrishnan  
6 http://www.socialbusiness.se   
7 F.A Buttle  
8 http://www.socialbusiness.se  
9 Paul M, Frank R, John K  
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starka intrycket av ”word of mouth”.10 Positionering och ”word of mouth” har båda en betydelse för 
varandra, det beror på att positionering framför ett företags budskap och genom att studenter uppfattar 
budskap på olika sätt påverkas uppfattningen hos dem. Som det nämndes tidigare skapas ”word of 

mouth” genom människors olika uppfattningar.   

Det är en hög konkurrans bland högskolor och universitet i Sverige, och det gäller att ta fram en 
taktisk och strategisk plan för att kunna vara med och slåss om studenterna, därför har författarna med 
hjälp av Mälardalens Högskola fått i uppdrag att hjälpa Energiingenjörsprogrammet att attrahera fler 
studenter till att söka programmet. Med hjälp av marknadsundersökningar och analyser vill författarna 
att programmet skall bli ett attraktivt val för studenter.  

1.2 Problemformulering 
Mälardalens högskola ligger belägen på två campus inom Mälarregionen, Västerås och Eskilstuna. 
Högskolan har ett flertal kontakter med företag inom regionen och även internationellt. Skolans vision 
är att studenterna skall vara redo för arbetslivet genom att vara kritiskt tänkande, innovativa och 
välutbildade efter avslutade studier.11 

Energiingenjörsprogrammet innefattar tre års studier inom tillämpad energiteknik. Dessa studenter lär 
sig energiomvandlingsprocesser inom distribution, produktion och hur energi hanteras i det verkliga 
arbetslivet. Programmet har en blandning av teoretiska och praktiska inslag för att ge studenter 
möjligheten att vara väl förberedda inför arbetslivet. Bygg- och fastighetsbranschen, energibolag och 
konsultföretag är några av arbetsplatserna som studenterna kan jobba inom efter avslutad examen.12   

Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola ligger enligt statistik tagen ifrån 
Högskolekvalitet, i toppen av svenska lärosäten som leder till mest kvalificerade jobb, bäst samverkan 
och som ger störst chans till jobb.13 Trots detta har programmet idag för få sökande, attraktionen är låg 
och programsamordnare har inget svar på varför det ser ut som det gör. Författarna har fått i uppdrag 
av programsamordnaren Fredrik Starfelt att ta fram underlag för programmets framtida 
studentrekrytering. Författarna skall med hjälp av en målgruppsanalys undersöka vilka studenter som 
finns på energiingenjörsprogrammet och vad som lockade dem till det. Ytterligare frågor som ska 
undersökas är bland annat vilka de potentiella studenterna är och hur Energiingenjörsprogrammet ska 
kunna attrahera dessa.    

När denna information har samlats in och analyserats skall ett förslag för en kampanjplan med 
budskap för att locka fler studenter till programmet att tas fram.14 

Tidigare har Energiingenjörsprogrammet fokuserat på att marknadsföra sig genom mässor, öppet hus, 
uppdatering av programhemsidor, programkataloger och postutskick till reservstudenter vid andra 
lärosäten som ansökt till liknande utbildning som de själva erbjuder. Det görs även regionala PR-
uppslag och reklam via Spotify.  Föreläsningar hålls av programsamordnare på gymnasieskolor om 
skolan är intresserad, även studenter besöker gymnasieskolor för att presentera programmet och sms- 
och e-post skickas ut till studenter som anmält intresse vid besöken. Ett baskit innehållande folder, 
visitkort och affisch tas även fram för varje läsår.15

 

                                                           
10 P.M Herr, F.R Kardes and J.Kim 
11 http://www.mdh.se (1) 
12 http://www.mdh.se (2) 
13 http://www.hogskolekvalitet.se  
14 Fredrik Starfelt, programsamordnare.(1)  
15 Fredrik Starfelt, programsamordnare.(2) 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens 
högskola kan attrahera fler studenter.   

1.4 Frågeställning 
Hur skall fler studenter bli attraherade av att söka till Energiingenjörsprogrammet?  

1.5 Avgränsning 
Arbetet kommer att avgränsas till studenter med särskilda behörigheter som fysik B, kemi A och 
matematik D. Undersökningen som kommer att ligga till grund för arbetet kommer att avgränsa sig 
geografiskt i Västerås kommun. 
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2. Metod 

 
I detta avsnitt presenteras arbetets tillvägagångssätt och motivering till valda metoder. 

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Undersökningen som ligger till grund för detta arbete karaktäriseras som både kvalitativ och 
kvantitativ. De båda metoderna är inte oberoende av varandra eftersom tillvägagångssättet för studien 
har varit av båda karaktärsdragen. Intervjuer med alumnis, alltså gamla studenter, och nuvarande 
studenter på programmet fokuserar på de intervjuades ord och helhetsförståelse av sammanhanget och 
påtvingar inte heller verkligheten någon förutbestämd struktur. Dessutom används den insamlade 
datan från intervjuerna med alumnis och nuvarande studenter som till hjälp för den enkätundersökning 
som skall utföras på potentiella studenter.16 Det är denna enkät som utgör undersökningens 
kvantitativa data, eftersom denna är standardiserad, frågorna förutbestämda och fokuserar på variabler 
som kan analyseras och bearbetas statistiskt.17 

2.2 Ansats 
Undersökningarna som genomfördes under studien kommer att falla under tvärssnittsansatsen. Denna 
ansats är bred och baseras på data som förenats vid ett tillfälle av ett representativt urval av 
respondenter för studien. Tvärsnittsansatsen fokuserar på att samla in kvantitativ primärdata med hjälp 
av ett strukturerat frågeformulär med flervalsfrågor. Intervjuerna med alumnis och nuvarande 
studenter kommer att vara av något mer kvalitativ karaktär då dessa får svara fritt på frågor och det är, 
till en viss del, deras svar som ligger till grund för den kommande enkätundersökningen. Eftersom 
frågorna är desamma för alla respondenter är dessa även strukturerade och då författarna inte söker 
efter ett djup i svaren anses denna undersökningsform falla under tvärsnittsansatsen.18 Författarna 
valde att genomföra denna typ av studie på de potentiella studenterna eftersom målet är att kunna mäta 
deras svar statistiskt.19 

2.3 Datainsamling 
Vid insamling av materialet för arbetets teoridel har författarna samlat in data ifrån böcker skrivna av 
författare inom områden som marknadsföring och konsumentbeteende. Författarna har även sökt 
igenom olika databaser för att finna vetenskapliga artiklar som komplettering till teoriavsnittet. De 
databaser som har använts är bland andra Google Scholar, Proquest, Emeraldinsight och Forskning.se. 

För insamling av arbetets empiridel genomfördes två olika undersökningar för att samla in primärdata. 
Den första insamlingsmetoden var att genomföra intervjuer med alumnis och nuvarande studenter på 
Energiingenjörsprogrammet för att få ytterligare underlag för enkäten som skulle utformas för de 
potentiella studenterna som skulle undersökas. Enkäten utgör då den andra delen av 
empiriinsamlingen och det är resultaten av dessa enkäter som ska forma förslaget för kommande 
kampanjplanen till Energiingenjörsprogrammet. Denna enkätundersökning gjordes på gymnasieelever 
vilka läser sitt tredje år och de gymnasieskolor som ställde upp på undersökningen var 
Rudbäcksgymnasiet, Wenströmska gymnasiet, Kunskapsgymnasiet och Jensen gymnasium. 

                                                           
16 Christensen et al. sid. 70 
17 Christensen et al. sid. 69 
18 Christensen et al. sid. 81 
19 Christensen et al. sid. 78, 226 
 



 

 

6 

 

2.4 Teoretisk modell och motivering 
Författarna har valt att använda sig av konsumenternas köpprocess som innefattar fem steg en 
konsument passerar igenom vid val av ett köp. Dessa steg är behovsidentifikation, 
informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering.20 Eftersom denna process är mest 
relevant vid ett högengagemangsköp anser författarna att den är relevant för studien. En utbildning 
kräver normalt ett större engagemang vid informationssökning och alternativutvärdering hos en 
individ än vad ett köp av en dagligvaruprodukt gör. Denna modell kommer utforma frågorna för 
enkäten som ska utföras på potentiella studenter. Då ett beslut om en utbildning inte är ett köp, 
kommer författarna att referera till det steget i konsumentens köpprocess som steget ”beslut”. 
Författarna har dock valt att inte undersöka det sista steget i köpprocessen då potentiella studenter 
ännu inte kan svara på någon fråga om utvärdering av ett köp som än inte skett. Författarna har även 
valt att använda sig av Means-end Value Chain modellen som beskriver en produkts eller tjänsts 
attribut, fysiska och psykosociala konsekvenser och värdet av produkten eller tjänsten.21 Denna modell 
kommer utforma frågorna som skall ställas vid intervjuerna av alumnis och nuvarande studenter och 
sedan ligga till grund for kampanjplanens utformning. Dessa två modeller valdes av författarna 
eftersom köpprocessen är en process som alla konsumenter och, i detta fall, studenter kommer att 
passera igenom innan ett beslut tas angående ett köp. Eftersom underlag för en kampanjplan skulle tas 
fram var det även viktigt att kontakta alumnis och nuvarande studenter, därför valdes Means-end 
Value Chain modellen då endast dessa kan besvara frågor angående modellens fyra olika delar. Dessa 
svar ifrån alumnis och nuvarande studenter förenklar utformningen av enkäten då de kopplas ihop med 
stegen i konsumenternas köpprocess genom de olika svarsalternativen.  

2.5 Intervju- och frågeutformning 
Författarna valde att genomföra personliga intervjuer i form av en panelintervju. En panelintervju 
innebär att det finns flera intervjuare och endast en respondent.22 Anledningen till att panelintervju 
valdes som tillvägagångssätt för intervjuerna var för att alla tre författarna ville vara närvarande och 
även för att respondenten skulle känna sig fria att tala utan begränsningar av andra närvarande. En av 
författarna skall ha huvudordet och driver fram utfrågningen med hjälp av en strukturerad enkät för att 
kunna bearbeta den insamlade data kvantitativt men analysera denna kvalitativt.  Frågorna som ställs 
under intervjuerna är öppna frågor som tillåter respondenten att svara fritt och med sina egna ord för 
att svara på frågor om hur, vad och varför.23 Dock förklarades frågorna för respektive respondent för 
att tydliggöra frågan och för att varje del av Means-end Value Chain modellen skulle vara tydlig för 
dem. 

Frågorna som användes under interjuverna är kopplade till teorin Means-end Value Chain. Varje fråga 
är kopplad till en del i teorin. Frågorna som ställdes till nuvarande studenter skiljde sig lite ifrån 
frågorna som ställdes till alumnis.  

Sex nuvarande studenter och tre alumnis intervjuades. Svaren som inkom under intervjuerna 
antecknades och sammanställdes senare av författarna till en text. 

  

                                                           
20 Dahlén, M och Lange, F sid. 38 
21 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 77 
22 Christensen et al. sid.168 
23 Christensen et al. sid. 174 
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Följande frågor ställdes till nuvarande studenter. 

Fråga 1, Vad var det som lockade dig till att läsa Energiingenjörsprogrammet? Är kopplat till 
modellens Attributdel. 

Fråga 2, Vilka är de funktionella fördelarna/konsekvenserna av att du har börjat läsa det här 

programmet hittills? Är kopplad till Funktionella konsekvenser.  

Fråga 3, Vilka psykologiska eller sociala fördelar har du upplevt av din utbildning hittills? Är kopplad 
till modellens Psykosociala konsekvenser. 

Fråga 4, Vad vill du uppnå med den här utbildningen? Är kopplad till modellens Värde. 

Följande frågor ställdes till alumnis. 

Fråga 1, Vad var det som lockade dig till att läsa till energiingenjör? Är kopplat till modellens 
Attributdel. 

Fråga 2, Vilka är de upplevda funktionella fördelarna/konsekvenserna av att du har läst programmet? 
Är kopplad till Funktionella konsekvenser.  

Fråga 3, Vilka psykologiska eller sociala fördelar har du upplevt av din utbildning? Är kopplad till 
modellens Psykosociala konsekvenser. 

Fråga 4, Vad ville du uppnå med den här utbildningen? Är kopplad till modellens Värde. 

 

2.6 Enkätutformning 
Författarna har valt att använda sig av en enkät för marknadsundersökningen som ska ta fram vad 
potentiella studenter anser vara betydelsefullt och relevant för akademiska studier efter gymnasiet. 
Enkätens utformning baseras på givna svarsalternativ, där respondenterna uppmanas att kryssa i det de 
anser vara lämpligt för deras uppfattning. Författarna har valt att använda sig av slutna frågor dels för 
att dessa är enklare att besvara och även för författarna att bearbeta och analysera.  
 
Slutna frågor bär med sig en ökning för jämförbarhet av svaren vilket resulterar i att författarna kan 
sammanställa undersökningen på ett lättare sätt. Fördelen med att använda slutna frågor gör att 
betydelsen av frågorna för respondenterna blir tydligare. Avsikten med att använda denna typ av 
frågor är att förenkla enkätundersökningen och förhindra osäkerhet som kan uppstå vid diverse frågors 
betydelse. Frågorna ska vara lätta att ställa och på så sätt lätta att besvara, vilket medför en snabb 
process vid genomförning. Slutna frågor har även vissa nackdelar, då det kan vara svårt att fastsälla 
olika svarsalternativ för att de inte skall utesluta varandra, därför är det viktigt att enkäten är noggrant 
granskad och utvecklad för att få respondenterna att kryssa i det mest representativa alternativet. 
Slutna frågor måste vara rätt anpassade och att det finns svarsalternativ som passar in på dem, så att 
respondenterna inte får en känsla av irritation.24  
 
De flesta frågorna som används i enkäten är påståenden med en femgradig svarsskala, där 
svarsalternativ 1 står för mindre viktigt och svarsalternativ 5 betyder mycket viktigt. Författarna 
använde sig av en semantisk differentialskala för att respondenterna skulle markera sin åsikt angående 

                                                           
24 Bryman, A. sid. 245-246 
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de olika angivna alternativen i enkäten. Författarna valde att numrera skalan för att tydligare kunna 
framföra resultatet i diagram för läsaren.25 

De sex första frågorna är baserade på slutna frågor med horisontella svarsalternativ26 medan den 
sjunde och sista frågan är en öppen fråga för att författarna ska få ett svar med respondenternas egna 
ord. Författarna vill veta hur respondenterna reagerar till texten i informationsbladet ifrån 
Energiingenjörsprogrammet, och eftersom detta skiljer sig mellan individer pågrund av olika 
kunskapsnivåer passade en öppen fråga bäst.27 
Enkätens uppgift är att se över vad gymnasiestudenter känner och reflekterar över för framtida 
akademiska utbildningar. Med hjälp av denna enkät ska författarna koppla vad studenter anser vara 
viktigast och det ska i sin tur leda till en effektiv kampanjplan för att locka till sig elever till 
Energiingenjörprogrammet. För att vara säkra på att studenterna är behöriga för att söka vidare till 
Energiingenjörsprogrammet besökte författarna alla skolor som hade ett naturvetenskapligt-, IT- och 
teknikprogram och väl där träffade författarna rektorer och ansvariga lärare på skolorna. Detta för att 
få tillåtelse att besöka klasserna och genomföra undersökningen men även för att dubbelkolla att 
målgruppen är rätt för undersökningen. 
 
Första och andra frågan behandlar konsumentens behov vid en köpprocess. Den första frågan är ämnad 
för att ta reda på hur stort studenternas behov är till att studera vidare efter gymnasiet. Den andra 
frågan syftar till att ta reda på vilket behov som väger tyngst vid valet av att läsa vidare. De olika 
alternativen är jobb, pengar, status och kunskap, och författarna ställer denna fråga för att veta vilka 
punkter som ska lyftas fram i kampanjplanen. 

Den tredje frågan behandlar informationssökning, frågan är ställd för att ta reda på hur viktigt det är 
för studenter att få rätt information och om informationen är lättillgänglig. Den fjärde frågan ska ge 
svar på hur pass viktigt det är för respondenterna att få denna information inför deras val. 

Den femte frågan är ställd för att ta fram vilka kanaler som anses vara viktigast för att komma över 
nödvändig information. Frågan är indelad i fem kategorier, dessa är studievägledare, sociala medier, 
Spotify, hemsidor och evenemang.  

Den sjätte frågan behandlar alternativutvärdering och beslut, denna fråga ska reda på vilka faktorer 
respondenterna anser vara viktiga vid ett alternativ och beslutsval. Frågan är uppdelad i sex kategorier, 
dessa är möjligheter till utlandsstudier, bostadsgaranti, gratis pendel, status på högskola/universitet, 
kursutbud och distans från hemorten. 
 
Den sjunde och sista frågan är en öppen fråga, respondenterna ska svara på vad de tycker om texten i 
det nuvarande informationsbladet från Energiingenjörsprogrammet. Respondenterna har möjlighet till 
att svara fritt och författarnas riktpunkt i denna fråga är ta reda på om texten är lättförstålig, 
innehållsrik, lättuppfattad och vad respondenterna tycker allmänt om informationsbladet. 

2.7 Metodkritik  
Författarna är medvetna om att undersökningen inte kan ge en generell bild av vad alla studenter anser 
är viktigt vid studier på akademisk nivå just för att undersökningen är avgränsad till studenter inom 
Västerås kommun med behörighet för att ansöka till Energiingenjörsprogrammet. Dock är det en 

                                                           
25 Christensen et al. sid. 162 
26 Bryman, A. sid. 234 
27 Bryman, A. sid. 244 
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fördel med avgränsningen att undersökningens respondenter har ett intresse för ämnet miljö och 
energi. 

En nackdel som kan ses är att författarna inte fick stor respons av alumnis, detta troligtvis för att det 
inte finns många som har läst programinriktningen tidigare. Dock anses inte detta ha en stor påverkan 
på uppsatsen då fokus ligger på enkätundersökningen.  

De nuvarande studenterna gav en bättre bild av vad som attraherade dem till programmet och hjälpte 
författarna att fånga viktiga punkter att ta upp i enkäten. Författarna hade räknat med cirka 100 
respondenter men fick endast 89 stycken. Detta bortfall anser inte författarna kunna påverka då skälet 
till bortfallet var frånvaro ifrån skolan vid tiden till besöket. Författarna är medvetna om att urvalet av 
respondenter inte är stort nog för att göra undersökningen fullt valid, trots detta anses dessa svar vara 
mest relevanta för denna studie.  

Även om fler fördelar följer en enkät med vertikalt slutna frågor, valde författarna en horisontell för att 
enkäten inte skulle se för tät ut och sträcka sig på flera sidor då detta skulle anses för jobbigt för en 
respondent att svara på28. 

Författarna har angett ”kursutbud” som ett alternativ i enkäten, dock har inget fokus lagts på 
kursutbudet för programmet i studien eftersom detta är något som inte författarna har möjlighet att 
förändra då behörigheten är ur deras kontroll.  

Författarna har även under hela arbetets gång haft flera möten med programsamordnaren Fredrik 
Starfelt för att framföra resultat och idéer och även ta del av hans idéer och åsikter. Fredrik har varit 
positiv till arbetet som författarna har framfört vid dessa möten och dessa möten anser författarna 
stärker studiens tillförlitlighet. 

2.8 Källkritik 
Genom att använda sig av sekundärdata minskar kostnaderna för insamlingen jämfört med primärdata. 
Sekundärdata som samlas in är oftast billigare därför att informationen vanligtvis hämtas från artiklar 
och internet. Sekundärdata integrerar inte bara kostnadseffektivitet utan det medför en tidseffektivitet 
då det oftast går snabbt att söka på den information som krävs. Detta medför att det blir lättare att söka 
flera källor än enbart några enstaka, vilket i sin tur medför en effektivare granskning och utvärdering 
av källorna. Problemet med sekundärdata är att det inte alltid passar in till undersökningen som ska 
göras, vilket kan medföra en ostabilitet för hur pass tillräcklig information som behövs.29 

Dock anser författarna att sekundärkällor som har använts under uppsatsskrivningen och 
marknadsundersökning varit relevanta då olika källor har jämförts och sammanställts för att passa 
författarnas mål. I de fall då böcker har refererat till andra forskare och artiklar har författarna letat upp 
originalet för att öka trovärdigheten och författarnas egna förståelse.  

Fördelen med primärdata är att insamlingen av information blir mer specifik för undersökningen och 
mer aktuell. Primärdata är även mer pålitligt eftersom författarna är pålästa inom ämnet och kan 
därmed strukturera den insamlingsmetod som krävs för undersökningen på valfritt sätt för bästa 
resultat. Den negativa aspekten vid insamling av primärdata är att det tar längre tid att utföra och är 

                                                           
28 Bryman, A. sid. 233-234 
29 Christensen et al. sid 102-103 
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kostsamt.30 Fördelen med författarnas undersökning är att den gjordes på ett geografiskt avgränsat 
område med inte alltför många respondenter, vilket resulterade i att utgifterna inte var höga.  

  

                                                           
30 Christensen et al. sid 106 
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3.1 Konsumenternas köpprocess 
Denna vetenskapliga modell är ett verktyg som används för att unders
den marknad som företaget har etablerat sig på. Denna modell används främst inom marknadsföring 
och syftet är att få veta hur ett företag kan öka sin attraktivitet för en viss tjänst eller produkt. Det är 
viktigt att undersöka rätt målgrupp för att uppnå resultat i köpprocessen.

 

 

 

 

 

                                                   

 

3.1.1 Behovsidentifikation 

Ett beteende uppstår av fysiska omständigheter och 
Konsumentens behov påverkas när det nuvarande beteendet inte är detsamma som det eftertraktade 
tillståndet. Det finns en fysiologisk och en psykologisk skillnad i människans behov, dessa skiljer sig 
åt genom att den fysiologiska uppstår när en individ behöver ett vardagligt behov, exempelvis törst, 
medan det psykologiska behovet uppstår när en människa exempelvis bestämmer sig för att gå på 
museum. Så länge avståndet mellan beteende och eftertraktat tillstånd sk
hos en individ. Tiden påverkar en individs behov under lång sikt, eftersom förändringar kan påverka 
individens prioriteringar och värderingar.
lösa, det ska kunna ske ett fokus som gör att konsumenten litar på att lösningen uppfyller behovet. Det 
kan ske problem i framtiden och det är viktigt att kunna framföra för
som erbjuds till konsumenten, detta ökar chansen för företaget att inte skapa 
Konsumenter vill gärna anpassa sig till den sociala aspekten, och behoven uppstår genom hur 
omgivningen uppfattar en viss produkt eller tjänst, därför är det viktigt för de potentiella 
konsumenterna att få rätt uppfattning av dem befi

                                                           
31 Dahlén, M och Lange, F sid. 38 
32 Donald, M, Montrose, W and Todd, R
33 Dahlén, M och Lange, F sid. 42 
34 Dalén, M och Lange, F sid. 45 

Behovsidentifik-
ation

Informationssökni-
ng

Alternativ -
utvärdering

Beslut Utvärdering 

I detta avsnitt presenteras de teorier som skall ligga tilll grund för detta arbete. Dessa innefattar: 

Konsumenternas köpprocess och Means-end Value Chain. 

3.1 Konsumenternas köpprocess  
Denna vetenskapliga modell är ett verktyg som används för att undersöka hur konsumenter agerar på 
den marknad som företaget har etablerat sig på. Denna modell används främst inom marknadsföring 
och syftet är att få veta hur ett företag kan öka sin attraktivitet för en viss tjänst eller produkt. Det är 

rätt målgrupp för att uppnå resultat i köpprocessen.31  

   Figur 2 ”Konsumentens köpprocess” Källa: Egen bearbetning

Ett beteende uppstår av fysiska omständigheter och genom beteenden skapas behov hos en individ.
Konsumentens behov påverkas när det nuvarande beteendet inte är detsamma som det eftertraktade 
tillståndet. Det finns en fysiologisk och en psykologisk skillnad i människans behov, dessa skiljer sig 

t den fysiologiska uppstår när en individ behöver ett vardagligt behov, exempelvis törst, 
medan det psykologiska behovet uppstår när en människa exempelvis bestämmer sig för att gå på 
museum. Så länge avståndet mellan beteende och eftertraktat tillstånd skiljer sig åt uppstår inga behov 
hos en individ. Tiden påverkar en individs behov under lång sikt, eftersom förändringar kan påverka 
individens prioriteringar och värderingar.33 Behoven som skapas hos en individ ska företaget kunna 

t fokus som gör att konsumenten litar på att lösningen uppfyller behovet. Det 
kan ske problem i framtiden och det är viktigt att kunna framföra för- och nackdelar med den tjänst 
som erbjuds till konsumenten, detta ökar chansen för företaget att inte skapa missnöje hos kunder.
Konsumenter vill gärna anpassa sig till den sociala aspekten, och behoven uppstår genom hur 
omgivningen uppfattar en viss produkt eller tjänst, därför är det viktigt för de potentiella 
konsumenterna att få rätt uppfattning av dem befintliga konsumenterna. Budskapet
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genom beteenden skapas behov hos en individ.32 
Konsumentens behov påverkas när det nuvarande beteendet inte är detsamma som det eftertraktade 
tillståndet. Det finns en fysiologisk och en psykologisk skillnad i människans behov, dessa skiljer sig 
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genom diverse marknadskanaler kan påverka den sociala aspekten och det leder till förändring i 
behovet.35 

Genom att utföra en konsumentundersökning kan ett företag ta reda på vad konsumenter har för behov 
och genom att sammankoppla dessa kan en marknadsförare utforma något som passar alla med ett 
specifikt behov.36    

3.1.2 Informationssökning  

När en konsument har fått ett behov uppstår automatiskt en informationssökning.  Sökning skall leda 
till att individen har möjlighet att lösa sina behov.37  En konsument utför en intern sökning när ett 
behov uppstår, där målet är att information skall bekräftas. Att utföra en intern sökning innebär att 
konsumenten ser över tidigare händelser i livet och försöker hitta sammankopplingar som utgör ett 
lättare sätt att hantera och lösa problemet som har uppstått. Om inte individen uppfattar något i den 
interna sökningen sker det automatisk en extern sökning, där det gäller för konsumenten att leta 
information och försöka hitta lösningar som kan tillfredställa behovet som har uppstått.38 Den externa 
informationssökningen är i högsta grad till hjälp för att få kunskaper om tjänsten eller produkten och 
all information läggs i det interna minnet som är användbart vid ett senare tillfälle när det uppstår 
händelser i samma kategori.39 En konsument kan lägga mycket tid på att leta upp information, men allt 
beror oftast på hur många aktörer inom den sökta produktkategorin som infinner sig på marknaden. 
Desto fler företag det finns på marknaden desto längre tid tar det att jämföra mellan företagen och ta 
ett relevant beslut som passar just den individen.40 Idag finns det flera söksystem för en konsument att 
hitta information, en av dessa är internet. Internet består av mycket information men det innebär inte 
att det är ny information som förmedlas. Den viktigaste processen när en individ använder internet är 
att det sker en kunskapsöverföring och en kännedom om det behov som eftersträvas.41 En sökmotor på 
internet har flera miljarder hemsidor som de erbjuder konsumenter och det ger möjligheter för en 
konsument att kunna leta fram information som passar deras behov.42  

3.1.3 Alternativutvärdering  

I detta steg utförs en utvärdering på den information som har tagit fram. Informationssökning och 
alternativutvärdering går oftast hand i hand i verkligheten eftersom det framtas information som 
behandlas och antingen sparas eller tas bort. Alternativutvärdering är till hjälp för konsumenten då 
denne skall undersöka vilket av de alternativ som har tagits fram som är bäst lämpat för att 
tillfredställa behov.43 Denna process är viktigt för att kunna hitta de attribut som passar och sedan ta ett 
beslut som kan gynna konsumenten under kort och lång sikt.44  

3.1.4 Beslut 

Det fjärde steget i köpprocessen är det minst komplexa steget då konsumentens informationssökning 
och alternativutvärdering har nått sitt mål och ett beslut skall fattas. Dock finns det tre viktiga aspekter 

                                                           
35 Dalén, M och Lange, F sid. 46 
36 Dalén, M och Lange, F sid. 44 
37 Antonides, G and Fred van Raaij, W sid. 251 
38 Dalén, M och Lange, F sid. 51-52 
39 Dalén, M och Lange, F sid. 52 
40 http://www.consumerpsychologist.com  
41 Songpol, K, Chiquan, G and Napatsawan, E 
42http://www.forskning.se  
43 Dalén, M och Lange, F sid. 58 
44 Armstrong, G and Kotler, P sid. 143 
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att se närmare på i detta steg. Dessa är var en konsument beslutar sig för att göra sitt köp, hur 
planeringen inför det köpet sker och slutligen konsumentens inställning till att ”shoppa”.45 

Det första steget i beslutsprocessen, valet av inköpsställe, varierar hos olika individer och det finns 
många källor för en konsuments inköp, den vanligaste källan är dock fortfarande butiker och många av 
dessa betraktas numera som varumärken och detta medför att valet av inköpsställe handlar om 
alternativutvärdering46. Söderlund (2000) understryker att varumärkets personlighet spelar roll för 
konsumentens köpbeteende, men hur stor roll kan inte mätas. Dock hänvisar Söderlund till studier där 
det kunnat påvisas att varumärken med stark personlighet är mer tilltalande för konsumenter och kan 
medföra starkare preferenser, lojalitet och ökad konsumtion.47 Men, när konsumenters självuppfattning 
inte stämmer överens med varumärkets symbolik kan det resultera i att konsumenter väljer att inte 
köpa det varumärket.48 

Det finns olika grader av planering inför ett köp hos en konsument, totalt planerade köp, planerat på 

en övergripande och behovsrelaterad nivå, produktplanering, oplanerade och impulsköp. Vid den 
första typen av planering vet konsumenter exakt vad dem ska köpa för produkt, vid den andra görs 
köpet för att mätta ett behov och vid produktplanering beslutar konsumenter sig för varumärke vid 
butiksbesöket. Oplanerade köp sker när konsumenter blir påminda om ett köpbehov vid butiksbesöket 
medan impulsköp är känslomässiga.49 Rook och Fisher (1995) menar att impulsivköp är 
endimensionella och förkroppsligar konsumenters tendenser att tänka och agera i utmärkande sätt. De 
definierar impulsköp som spontana, hänsynslösa och kinetiska.50  

Konsumenters inställningar till ”shopping” är varierande, det kan vara för eget nöje eller för att umgås 
och socialisera med vänner och familj.51   

3.1.5 Utvärdering  

Det sista stadiet i köpprocessen innefattar en utvärdering. Individens utvärdering handlar i stora drag 
om förväntningarna har uppfyllt behoven eller inte. I marknadsförings syfte är det viktigt att ta till sig 
den negativa kritiken för att kunna framföra ett bättre budskap som inte skapar fler missnöjda kunder. 
Den positiva aspekten för verksamheten kan innefatta bra respons på utvärderingen som leder till flera 
nya konsumenter samt återköp av den tidigare kunden som en gång fick sitt behov uppfyllt. 
Sannoligen kommer inte konsumenten att välja något annat om produkten eller tjänsten har 
tillfredställt behovet vid första tillfället.  Utvärderingen är den viktigaste delen i marknadsförings syfte 
på grund av att det är här företaget får reda på vad konsumenterna tycker och tänker, om de är lyhörda 
kan de ta till sig informationen som framförs och förbättra företagets situation.52 

Varje moment i köpprocessen är viktigt, därför skall ett företag att se över de individuella faktorerna 
hos konsumenter, exempel på dessa är hur intresserad och motiverad en konsument är inför en tjänst. 
Andra faktorer som påverkar är konsumentens situation, skall produkten eller tjänsten vara för eget 
bruk eller påverkas andra i omgivningen?53  

                                                           
45 Dalén, M och Lange, F sid. 68 
46 Dalén, M och Lange, F (sid. 68-69 
47 Söderlund, Magnus  
48 Ataman, B and Ülengin, B  
49 Dalén, M och Lange, F sid. 69 
50 Rook, D. W and Fisher, R. J  
51 Dalén, M och Lange, F sid. 71 
52 Dalén, M och Lange, F sid. 72-75 
53 Dahlén, M och Lange, F sid. 40 



 

 

 

Attribut

Verksamheter som använder sig av konsumenternas köpprocess är oftast involverade i ett 
högengagemangsbeslut. Ett högt engagemang hos en konsument innebär att det läggs mer kraft på
sökprocessen och besluten som tas, det kan ses som en lång investering. När det gäller ett 
högengagemangsbeslut använder sig konsumenter av flera kontaktnät och söker alternativ för att få 
mycket information som gör det möjligt att välja rätt.
för att utforma budskap och reklam utifrån hur konsumenter int
innehar ett högt engagemang är mer intresserade av information som förmedlar deras behov och därför 
är det viktigt att kunna forma reklam utifrån kundernas behov.
vara högt engagerade då det finns produkter och tjänster som inte kräver detta. Anledningen till att 
köpprocessen inte är relevant för lågengagemangs produkter och tjänster är på grund av att processen 
är kortare och behöver mindre information och beslutsunderlag.

3.2 Means-end Value Chain
Metoder som används för att studera konsumentbeteende kan vara labila på grund av bristen på en 
stadig metod där koppling mellan konsumenternas kunskaper om produktens egenskaper och behoven 
som de i sin tur vill komma över.
slags kommunikation med målgruppen och dessutom klarlägger hur konsumenter tänker och känner 
för en produkt eller tjänst.58 

Means-end Value Chain är metod för att få en tolkning kring konsum
av en produkts användning och konsumering. Modellen undersöker sambandet mellan konsumenten 
och produkten genom att den bygger ett samankopplat nätverk. Det sammankopplade nätverket 
innehåller konkreta och abstrakta attrib
förknippade med användningen av produkten och slutligen konsumenternas intsrumentella och 
terminala värden. För att göra modellen enklare kan produktattribut ses som medel för att konsumenter 
ska uppnå det ultimata värdet av ett köp. Därför måste konsumenterna passera genom po
konsekvenser från attributen.59  

 

 

3.2.1 Attribut 

Attribut beskriver en produkt eller tjänst i form av egenskaper, vil
att attrahera konsumenter till en produkt eller tjänst måste först en förståelse skapas för vilka attribut 
som är betydande för konsumenterna och hur dessa använder sin kognitiva process i form av kunskap 

                                                           
54 Axelsson,B och Agndal, H sid. 110  
55 Joel E, Carmina F och Carlos F 
56 Axelsson,B och Agndal, H sid.110 
57 http://skymax-dg.com  
58 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 77-80 
59 http://skymax-dg.com  
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vänder sig av konsumenternas köpprocess är oftast involverade i ett 
beslut. Ett högt engagemang hos en konsument innebär att det läggs mer kraft på

sökprocessen och besluten som tas, det kan ses som en lång investering. När det gäller ett 
engagemangsbeslut använder sig konsumenter av flera kontaktnät och söker alternativ för att få 

mycket information som gör det möjligt att välja rätt.54 Företag tar hjälp av målgruppsundersökning 
för att utforma budskap och reklam utifrån hur konsumenter intar information, generellt de som 
innehar ett högt engagemang är mer intresserade av information som förmedlar deras behov och därför 
är det viktigt att kunna forma reklam utifrån kundernas behov.55 Konsumenter behöver dock inte alltid 

å det finns produkter och tjänster som inte kräver detta. Anledningen till att 
köpprocessen inte är relevant för lågengagemangs produkter och tjänster är på grund av att processen 
är kortare och behöver mindre information och beslutsunderlag.56 

d Value Chain 
Metoder som används för att studera konsumentbeteende kan vara labila på grund av bristen på en 
stadig metod där koppling mellan konsumenternas kunskaper om produktens egenskaper och behoven 
som de i sin tur vill komma över.57 Modellen används för en produktpositionering och fungerar som en 
slags kommunikation med målgruppen och dessutom klarlägger hur konsumenter tänker och känner 

end Value Chain är metod för att få en tolkning kring konsumenters uppfattaning om reslutaten 
av en produkts användning och konsumering. Modellen undersöker sambandet mellan konsumenten 
och produkten genom att den bygger ett samankopplat nätverk. Det sammankopplade nätverket 
innehåller konkreta och abstrakta attribut, funktionella och psykosociala konsekvenser som är 
förknippade med användningen av produkten och slutligen konsumenternas intsrumentella och 
terminala värden. För att göra modellen enklare kan produktattribut ses som medel för att konsumenter 

det ultimata värdet av ett köp. Därför måste konsumenterna passera genom po

Figur 3 ”Means-end Value Chain” Källa: Egen bearbetning.

Attribut beskriver en produkt eller tjänst i form av egenskaper, vilka är föränderliga och utbytbara. För 
att attrahera konsumenter till en produkt eller tjänst måste först en förståelse skapas för vilka attribut 
som är betydande för konsumenterna och hur dessa använder sin kognitiva process i form av kunskap 
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när ett besluts ska ta. Varumärkets attribut kan förändras för att attrahera konsumenter och göra 
produkten mer tilltalande.60 

Produktattribut betecknar att positiva och negativa termer påverkar konsumentens utvärdering av 
produkten, både före köpet men även när produkten har förbrukats. En produkts effekt i form av 
attribut uppstår när konsumenten integrerar med produkten och utvecklar information som de sedan 
kan dra fördelar av för att till sist kunna fastställa ett slutvärde. Konsumenter samlar på sig 
information från produkter och skapar på så sätt kunskap som i sin tur leder till en skala av uppfattning 
för vilka egenskaper som skapar en personlig tillfredställelse.61  

Det viktiga för marknadsförare är att veta vilka attribut som är relevanta för målgruppen och även vad 
dessa attribut betyder för dem. Attribut kan delas in i påtagliga och abstrakta faktorer där de påtagliga 
faktorerna är de fysiska egenskaperna hos en produkt och de abstrakta är de mer subjektiva och 
immatriella egenskaperna.62 

3.2.2 Funktionella och Psykosociala konsekvenser 

Fördelar beskriver vilka konsekvenser som konsumenten upplever av produkten eller tjänsten, inom 
både positiva och negativa avseenden. I detta steg aktiveras konsumenters kognitiva och affektiva 
sinnen. En konsument kan ha kognitiv kunskap om en produkt och samtidigt en affektiv respons för de 
upplevda konsekvenserna. Fördelar kan även delas in i två delar där den första behandlar de 
funktionella konsekvenserna,  vilka beskriver konsumenters omedelbara resultat av produkt- eller 
tjänstanvändningen.63 Funktionella konsekvenser klassas som påtagliga resultat när konsumenten 
använder en produkt, detta sker direkt när konsumenten och produkten drabbas samman oavsett vilka 
betydelser produkten har.64 Den andra delen, de psykosociala konsekvenserna behandlar de 
psykosociala konsekvenserna av produkt- eller tjänstanvändningen, exempelvis hur produkten 
påverkar konsumentens känslor och vilka potentiella risker som kan medfölja.65 

3.2.3 Värde 

Den mest komplexa delen I Means-end Value Chain är slutvärdet, detta för att människors värden 
skiljer sig ifrån varandra. Slutmålen från konsumenter kan se olika ut och variera i komplexitet 
beroende på målen som ska uppnås.66 

Värderingar hos människor är olika, gemensamt har dock alla oftast något mål i livet. Värderingar 
förknippas med personliga mål och behov där involvering av emotionella känslor är en ståndspunkt. 
Värderingar delas även här i två typer där instrumentell värdering beskriver människors olika 
uppföranden och redogör för att det finns olika sätt av beteende som kan leda till positiva värderingar 
för en person. Slutvärde beskriver en människas olika stadier för värderingar . Båda typerna företräder 
personliga konsekvenser som människor försöker att uppnå i deras  liv.67 

Means-end Value Chain modellen innebär att produkter inte bara väljs ut och köps hur som helst utan 
konsumenterna har i medvetandet en tanke som framtas för framtida perspektiv. Modellen menar att 
genom detta väljs produkten genom konkreta funktioner av produktens egenskaper och attribut, detta 
kan vara exempelvis färg, produktionsmetod eller andelen fett i mat. Därefter ser konsumenten vilka 

                                                           
60 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 70-71 
61 Levin, I, Gaeth, J.G   
62 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 70-71 
63 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 72-73 
64 Spears.N   
65 Peter, J.P & Olson, C.J (2010) sid. 72-73 
66 Zeithaml, V  
67 Peter, J.P & Olson, C.J sid. 74-75 
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förmåner som attributen erbjuder, detta genom konsekvenser och fördelar t.ex. väggfärgen passar till 
inredningen i huset , hälsosamt perspektiv eller bekvämlighet. Detta leder sedan till att konsumenterna 
uppfattar saker undermedvetet och drar en parallel med att uppnå individuella mål som exempelvis att 
tappa vikt, leva sunt  eller att ha ett fint hem.68     

  

                                                           
68 http://skymax-dg.com   
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4. Empiri  
 

 

I detta avsnitt presenteras empiri och den framför undersökningen som har utförds.   

 

 

4.1 Means-end Value Chain  
Intervjuerna med nuvarande studenter och alumnis sammanställs nedan utifrån Means-end Value 
Chain modellen, vilka frågorna även var utformade utifrån. Dessa frågor ställdes av författarna för att 
se över vilka aspekter av Energiingenjörsprogrammet som är viktigast och vad som saknas i 
utbildningen. Svaren skall vara till hjälp för författarna vid enkätutformningen. 

4.1.1 Attribut 

Gemensamt för de nuvarande studenterna visade sig vara det stora intresset för ämnet energi. Med 
snabb utvecklingen inom energi i Sverige ser studenterna en framtid inom området med många 
arbetsmöjligheter relativt snabbt efter avslutad examen.69 Då framtidens projekt lockade gjorde den 
treåriga utbildningen på Mälardalens högskola även det eftersom denna möjliggör för studenterna att 
komma ut i arbetslivet fortare än andra ingenjörsutbildningar. Dessutom har 
Energiingenjörsprogrammet ett större fokus på energi än andra skolor enligt respondenterna vilket är 
av störst intresse, speciellt då det är viktigt för framtiden. Andra attribut som lockade studenterna var 
att det är gratis att pendla mellan Eskilstuna och Västerås för de som bodde inom Mälarregionen och 
för de andra var det möjligheten att lämna sina städer och testa något nytt. Att det var nära till 
Stockholm var ett plus. Efter att ha besökt högskolan kände respondenterna av en bra stämning, vilket 
även bidrog till att dem ville söka till utbildningen.70 

Alumnis svar skiljde sig lite ifrån varandra, en av respondenterna lockades till skolan då hon hade hört 
att institutionen var bra och kursinnehållet lät spännande. Den andra respondenten sökte sig till 
utbildningen för att ämnet var ”hett” och arbetsmöjligheterna under 1997 var goda. Den tredje 
respondenten lockades hit genom platsgarantin och bostadsgarantin.71 

4.1.2 Funktionella konsekvenser  

De nuvarande studenterna på Energiingenjörsprogrammet framförde funktionella konsekvenser genom 
positiva respektive negativa aspekter. Enligt studenterna har programmet ett brett ämne med stora 
arbetsmöjligheter och det ansågs vara viktigt. Studenterna framförde att det är brist på ingenjörer på 
marknaden vilket medför möjligheter efter avslutad examen. En förbättring enligt respondenterna var 
att göra kurserna mer praktiska och underhållande för att stärka motivationen, speciellt under första 
året när det är mycket grundkunskaper. Studenterna ansåg att mycket teori kan leda till trötthet och att 
viljan försvinner. Möjlighet till utlandsstudier var av intresse då studenterna skulle vilja se och jämföra 
hur utvecklingen sker utomlands inom energiområdet. Avslutande nämnde studenterna att 
Energiingenjörsprogrammet hjälper dem att utvecklas och kommer att leda till intressanta 
arbetsmöjligheter och en trygg livsstil.72 

Gemensamt för alla tre alumnis är att de anser sig ha fått en bra grund inom området energi och 
kunskap som har gett stor bredd i deras arbete. En av respondenterna har sett nytta i hennes sätt att 

                                                           
69 http://www.greenpeace.org  
70 Bilaga 9.3 
71 Bilaga 9.2 
72 Bilaga 9.3 
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söka och presentera teknisk fakta och att de flesta kurserna som hon hade läst gav mycket stöd i början 
av karriären, idag säger hon att hon har glömt mycket men att kunskapen ändå ligger som en bra 
grund. En av respondenterna nämner även att han har fått en ”skaplig” lön tack vare sin utbildning.73 

4.1.3 Psykosociala konsekvenser  

De nuvarande studenterna valde Energiingenjörsprogrammet just för att programmet omfattar tre års 
studier, detta sågs som en fördel gentemot andra ingenjörsutbildningar. Den sociala aspekten med 
programmet var något alldeles extra enligt de nuvarande studenterna då klassen har god 
sammanhållning och bra gemenskap. Rookie veckorna (nollningen) är grunden för gemenskapen i 
klassen, respondenterna menar att dessa två veckor sammansvetsade gruppen och att de fick lära känna 
varandra och knyta kontakter med andra studenter på skolan på ett djupare plan än bara utifrån ett 
skolsammanhang. Respondenterna hade hört talas om rookie veckorna innan de började sina studier 
men överraskades av hur viktiga dessa två veckor skulle vara för den sociala kontakten. De kände sig 
välkomna och utvecklades socialt. Andra faktorer som har skapat trivsel och gemenskap på skolan är 
Kåren, en bra linjeförening och en harmonisk skolmiljö.74 

En alumni nämner ett ökat självförtroende och enorm personlig utveckling genom utbildningen. 
Gemenskapen med lärare och andra studenter på institutionen beskrivs som otroligt bra och att studera 
gav mycket kunskap, vänner och en start på ett nätverk inom branschen vilken hon senare började 
arbeta inom.  Hon nämner även att status inte var något som hon var ute efter genom att utbilda sig 
men att hon har märkt av genom sin omgivning att det räknas som lite extra. En annan respondent 
nämner tydligt motsatsen och säger att det inte ger någon status att ha läst på Mälardalens högskola 
men att han inom sitt yrke träffar på flera som har läst på samma skola. En tredje respondent nämner 
att utbildningen gett honom god kompetens och en möjlighet genom detta att påverka sitt arbete.75 

4.1.4 Värdet  

Då de intervjuade studenterna än inte har avslutat sin utbildning kan de endast ge en förhoppning om 
slutvärdet av sin utbildning. Studenterna hoppas alla på att få bred kunskap inom energiutveckling för 
att vidare hitta ett bra jobb och ha en hand i energiutvecklingen . De flesta studenterna nämnde att 
pengar är en viktig aspekt efter studierna men att ett intressant och bra jobb, trygghet och kunskapen 
var av största värde för dem.76 
 
Slutvärdet för alla tre alumnis var i princip att genom utbildningen skaffa sig ett bra arbete som de 
skulle trivas med. Personlig utveckling och bra löneutveckling är viktigt men inte lika viktigt som att 
få jobbet. Pengar och status ansågs av en respondent vara mer som en bonus.77 

  

                                                           
73 Bilaga 9.2 
74 Bilaga 9.3 
75 Bilaga 9.2 
76 Bilaga 9.3 
77 Bilaga 9.2 



 

 

 

1. Hur stort är ditt behov av att studera? 

4.2 Konsumentens köpprocess
Nedan följer resultaten av enkätundersökningen som genomfördes på 
kommun. Frågorna är utformade utifrån konsumentens köpprocess och svaren ifrån de nuvarande 
studenterna och alumnis. 

4.2.1 Behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaren för frågan om studenternas behov av att studera vidare efter avslutad gymnasieutbildning visar 
tydligt på ett stort behov för studier på akademisk nivå. 
respondenterna hade kryssat i alternativ fyra och fem på graderingsskalan vilka svarar till ett stort och 
ett mycket stort behov hos individerna för vidare studier.
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Mycket stort

Mindre stort

4.2 Konsumentens köpprocess 
Nedan följer resultaten av enkätundersökningen som genomfördes på gymnasieelever
kommun. Frågorna är utformade utifrån konsumentens köpprocess och svaren ifrån de nuvarande 

Figur 4

Svaren för frågan om studenternas behov av att studera vidare efter avslutad gymnasieutbildning visar 
tydligt på ett stort behov för studier på akademisk nivå. Diagrammet visar att 82 procent 
respondenterna hade kryssat i alternativ fyra och fem på graderingsskalan vilka svarar till ett stort och 
ett mycket stort behov hos individerna för vidare studier. 
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Figur 4 källa: Egen bearbetning 
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2. Hur viktiga är nedanstående alternativ för ditt behov av att läsa 

Jobb

Svaren kring hur viktiga de fyra faktorerna jobb, pe
visar att behovet för jobb är den största anledningen 
även tydligt att kunskap och pengar är viktiga aspekter för studenter som vill studera vidare på 
akademisk nivå. Att erhålla status påvisas inte ha den största rollen hos respondenterna men ändå en 
medelstor roll. 
  

2 3 4

2. Hur viktiga är nedanstående alternativ för ditt behov av att läsa 
vidare? 

Pengar Status Kunskap

Figur 5 k

Svaren kring hur viktiga de fyra faktorerna jobb, pengar, status och kunskap är 
obb är den största anledningen för de flesta av respondenterna. 

även tydligt att kunskap och pengar är viktiga aspekter för studenter som vill studera vidare på 
emisk nivå. Att erhålla status påvisas inte ha den största rollen hos respondenterna men ändå en 
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Figur 5 källa: Egen bearbetning 
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Svaren för frågan om hur viktigt det är för respondenterna att enkelt kunna erhålla information om 
akademiska utbildningar inför sina respektive val påvisade tydligt att det var av stor vikt att denna 
information skall vara lättillgänglig. Hela 90 procent 
ingen hade kryssat i skala ett och två. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att 82 procent av respondenterna svarade över medel, alltså att det är viktigt och 
mycket viktigt att komma över den information som är nödvändig för deras val till
procent av respondenterna svarade med en trea på skalan och
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Figur 6 k

Svaren för frågan om hur viktigt det är för respondenterna att enkelt kunna erhålla information om 
akademiska utbildningar inför sina respektive val påvisade tydligt att det var av stor vikt att denna 
information skall vara lättillgänglig. Hela 90 procent kryssade i fyra och fem på graderingsskalan och 
ingen hade kryssat i skala ett och två.  

Figur 7 k

att 82 procent av respondenterna svarade över medel, alltså att det är viktigt och 
komma över den information som är nödvändig för deras val till

svarade med en trea på skalan och 7 procent svarade med en tvåa.
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5. Vilken kanal anser du är viktigast för att få tag på denna 

Studievägledare

Spotify

Öppet hus/Mässor/Studiebesök

Frågan om vilka kanaler som är viktigast fö
Det som framställs tydligast är att Spotify är minst viktig för respondenterna vid informationssökning 
och att skolornas hemsidor och sid
viktigaste kanalerna för erhållandet av information. Sociala medier och studievägledare visar sig också 
vara viktiga kanaler för att förmedla information till studenter. 
 
  

3 4

5. Vilken kanal anser du är viktigast för att få tag på denna 
information?

Sociala medier

Skolornas hemsidor/Studera.nu

Öppet hus/Mässor/Studiebesök

Figur 8 k

Frågan om vilka kanaler som är viktigast för respondenterna vid informationssökning gav olika svar. 
Det som framställs tydligast är att Spotify är minst viktig för respondenterna vid informationssökning 
och att skolornas hemsidor och sidor som studera.nu samt att öppet hus, mässor och studiebesök är 
viktigaste kanalerna för erhållandet av information. Sociala medier och studievägledare visar sig också 
vara viktiga kanaler för att förmedla information till studenter.  
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6. Hur viktiga är nedanstående alternativ vid ditt val av utbildning? 

Utlandsstudier Bostadsgaranti

Högskolans status Kursutbud

7. Vad tycker du efter att du har läst energiingenjörsprogrammets 

4.2.3 Alternativutvärdering/beslut

I frågan om hur viktiga olika alternativ
utlandsstudier är av intresse men inte är det viktigaste för dem. Det som utmärkte sig var 
bostadsgarantin samt kursutbudet vilka 
ansågs även vara viktigt men inte lika viktigt som distansen till hemorten. Den sis
högskolans status, utmärkte sig också som viktig för respondenterna vid deras val av utbildning. 
 

Fråga nummer sju var en öppen frå
om informationsbladet från energiingenjörsprogrammet. Många ansåg att 
innehållsrika punkter och att det dessutom var intressant. T
fanns ord och termer som var svåra att fö
reglerteknik och strömningstekn
punktform. Informationsbladet var enligt många välutformat,
programmet för några av respondenter
viktig men respondenterna hade velat se fler konkreta exempel på vad de kan arbeta med efter examen. 
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Bostadsgaranti Gratis pendel

Kursutbud Distansen ifrån hemorten
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informationsblad? 

4.2.3 Alternativutvärdering/beslut 

Figur 9 k

I frågan om hur viktiga olika alternativ är för respondenternas val av utbildning visar diagrammet att 
utlandsstudier är av intresse men inte är det viktigaste för dem. Det som utmärkte sig var 
bostadsgarantin samt kursutbudet vilka var viktigast. Att det är gratis att pendla mellan olika orter 
ansågs även vara viktigt men inte lika viktigt som distansen till hemorten. Den sis
högskolans status, utmärkte sig också som viktig för respondenterna vid deras val av utbildning. 

Fråga nummer sju var en öppen fråga där respondenterna fick svara fritt på vad de
energiingenjörsprogrammet. Många ansåg att informations

nnehållsrika punkter och att det dessutom var intressant. Texten var enligt de flesta lättläst men det 
fanns ord och termer som var svåra att förstå, det var ord som termodynamik, dimensionering, 

nik och strömningsteknik. Denna ansåg respondenterna skulle förenklas om den stod i 
Informationsbladet var enligt många välutformat, informativt och 

respondenterna.  Informationen till vad programmet kan leda till för jobb 
viktig men respondenterna hade velat se fler konkreta exempel på vad de kan arbeta med efter examen. 
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Figur 9 källa: Egen bearbetning 
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Andra intressanta aspekter enligt respondenternas svar var att studenterna får göra olika besök och 
studieresor. Respondenterna ville gärna veta vad som gör Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens 
högskola speciellt i jämförelse med andra skolor och dessutom mer om själva skolan och vad den 
erbjuder, som exempelvis arbetssätt och atmosfär. Inledningen och framtidsutsikterna 
uppmärksammades mest och gjorde respondenterna intresserade av programmet. Kursinnehållet 
ansågs behöva förtydligas och det skulle dessutom vara intressant att se föregående års 
intagningspoäng. 
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5. Analys 
 

 
I detta avsnitt analyseras marknadsundersökningens resultat.   

 

Det som stack ut mest vid intervjuerna med nuvarande studenter och alumnis var det stora intresset för 
ämnet energi, vilket är precis vad Energiingenjörsprogrammet fokuserar på och enligt en respondent är 
det bara Mälardalens högskola som har denna fokus. Den viktigaste aspekten som framfördes var de 
stora arbetsmöjligheterna som följde med en energiingenjörsutbildning, detta då utvecklingen av 
energi i Sverige sker fort. I jämförelse med ett svar ifrån en alumni stärks denna teori då han nämner 
att hans skäl till att börja studera år 1997 var för de goda arbetsmöjligheterna. Författarna gör 
antagandet att denna utveckling kommer att fortsätta i samma grad och att detta är för 
Energiingenjörsprogrammets fördel. Means-end Value Chain modellen ger här attribut som aktuellt 
och hett ämne, gratis pendel och bostadsgaranti att fokusera på.  

Både nuvarande studenter och alumnis tyckte att utbildningen var bred och ger en bra grund för 
framtiden men nuvarande studenter ansåg att utbildningen skulle göras mer praktisk och underhållande 
för att hålla igång deras motivation. Detta är förmodligen svårt att göra då poängen med 
Energiingenjörsprogrammet är att få ut ingenjörer till arbetslivet efter endast tre år vilket medför att 
det blir teoretiskt intensivt. De funktionella konsekvenserna i Means-end Value Chain modellen visade 
sig vara en bred kunskap inom området för energi. 

Rookie veckorna definierades av de nuvarande studenterna som viktiga för gemenskapen och 
sammanhållningen och det var tydligt att dessa faktorer fungerade väl i klassen men att dessa veckor 
även gav studenterna kontakt med fler än endast klasskamrater var ett stort plus. Alumnis nämner även 
att kontakten med lärarna var bra vid tiden då de studerade och att utbildningen stärkte självtroendet. 
Detta ser författarna som en stor fördel för studenter som väljer att studera vid 
Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola då denna gemenskap normalt är svårare att 
erhålla vid större universitet enligt författarnas åsikt. De psykosociala konsekvenserna i Means-end 
Value Chain modellen pekade på stark gemenskap på skolan och med klassen. 

Slutmålet för de nuvarande studenterna är att få ut ett trivsamt jobb med möjligheter för utveckling, 
trygghet och god kunskap vilket efter intervjuerna med alumnis kunde bekräftas vara möjligt att nå 
efter en avslutad examen. Means-end Value Chain modellens sista steg, värdet, visade alltså att ett 
trivsamt jobb var möjligt att uppnå vilket är viktigt att föra vidare i denna studie. 

Marknadsundersökningen på potentiella studenter visade ett stort behov för vidare studier vilket 
författarna ser som en stor möjlighet för Energiingenjörsprogrammet att locka till sig nya studenter. 
Då respondenterna angav att det viktigaste för dem är att skaffa sig jobb efter avslutad examen anser 
författarna att Energiingenjörsprogrammet behöver framföra att dem ligger i toppen för Sveriges 
lärosäten som ger störst chans till jobb inom sitt ämnesområde. Även att 100 procent av alumnis som 
besvarat undersökningen som Energiingenjörsprogrammet skickade ut hade erhållet jobb inom ett år 
efter avslutad examen är enligt författarna en viktig punkt att framföra. 

Respondenterna för undersökningen anser att all information de kan få innan sitt val för vidare studier 
är viktig och det är även viktigt att denna information är lättillgänglig för dem, därför anser författarna 
att de kanaler som används mest ska utvecklas och att de kanaler som inte hade stor respons inte skall 
användas mer om möjligt och gynnsamt för Energiingenjörsprogrammet. Spotify visade sig 
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exempelvis inte ge mycket och frågan är då om den kanalen behövs eller om dem pengarna kan gå åt 
på annat håll som visade sig ha större betydelse för respondenterna.  

Under vilka alternativ som var viktigast för respondenterna när de väljer att studera vidare faller 
bostadsgarantin, kursutbud och högskolans status in som viktigast. Gratis pendel var också något som 
var av intresse och även ett plus som de intervjuade studenterna och alumnis påpekade. Denna och 
bostadsgarantin är två fördelar som Mälardalens högskola kan locka studenter med, men fokus skall 
ligga på Energiingenjörsprogrammet och därför anser författarna att programmets rankning som ett av 
Sveriges bästa lärosäten inom området energiteknik skall framkomma tydligare i deras framtida 
kampanjer. Utlandsstudier visade sig vara av intresse för de nuvarande studenterna som intervjuades 
men marknadsundersökningen visade att det inte var en prioritering för respondenterna. Här kopplas 
svarsalternativen som gavs under intervjuerna baserade på Means-end Value Chain modellen 
tillsammans med konsumenternas köpprocess genom att koppla ihop attribut med 
alternativutvärdering och beslut. 

Informationsbladet som delades ut vid enkätundersökningens genomförande visade sig innehålla ett 
fåtal svårförstådda ord och några av respondenterna kände att de saknade viss information. Författarna 
anser att detta informationsblad tillsammans med texten på Energiingenjörsprogrammets hemsida bör 
arbetas om för att förenkla, förtydliga och lyfta fram programmets viktigaste punkter.  
 
Word-of-mouth är ett begrepp som författarna ser går parallellt med de två modellerna Means-end 
Value Chain och Konsumenternas köpprocess och även hand i hand med positionering. Genom att 
framföra attribut som konsumenter, eller i detta fall studenter, söker ihop med funktionella och 
psykosociala konsekvenser som gynnar studenten för att skapa ett positivt värde. Detta leder till god 
word-of-mouth. Konsumenternas köpprocess kan på samma sätt leda till god word-of-mouth genom att 
Energiingenjörsprogrammet under fasen för informationssökning har lättillgänglig information för de 
sökandes behov och vid alternativutvärderingen framför attribut som lockar till sig studenter genom att 
täcka deras behov. Om programmet genom att använda sig av dessa modeller lyckas trycka ut ett gott 
word-of-mouth kan detta leda till en starkare positionering för dem bland svenska lärosäten. 

  



 

 

27 

 

6. Kampanjplan  
 

 

I detta avsnitt presenteras ett underlag för en kampanjplan, som programsamordnare kan ta del av.  

 
Uppdraget som ligger bakom denna uppsats är att framställa en kampanjplan för att attrahera nya 
studenter till Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola. Till grund för denna kampanjplan 
ligger enkätundersökningen som genomfördes på gymnasieelever i Västerås Kommun. 
Undersökningen har hjälpt författarna att finna svar på frågor som skall hjälpa 
Energiingenjörsprogrammet att attrahera fler studenter. Denna kampanjplan är konstruerad till att 
användas som ett underlag för programsamordnare i ett marknadsföringssyfte för framtiden.     

De positiva samt negativa faktorerna som framkom av svaren ifrån undersökningen tydliggjorde vilka 
aspekter som bör behandlas, utifrån detta framförde författarna förslagen i kampanjplanen. 

Något konkret svar för varför Energiingenjörsprogrammet har få sökande idag finns inte, dock 
misstänker författarna att det kan bero på dålig positionering bland svenska lärosäten. Det är av stor 
vikt att framföra ett tydligt budskap för studenter runt om i landet och visa att 
Energiingenjörsprogrammet finns på kartan som en aktör att räkna med. Om positioneringen är korrekt 
och budskapet tydligt ökar chansen för ”word of mouth” och detta förhoppningsvis på ett positivt sätt. 
Nedan skall författarna framföra förslag på åtgärder till hjälp i Energiingenjörsprogrammets 
rekrytering av nya studenter.  

6.1 Lyfta fram fördelarna med programmet 
Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola har fördelar som respondenterna för 
enkätundersökningen söker vid ett val av fortsatta studier som inte alltid lyfts fram tydligt. Författarna 
vill trycka ut dessa fördelar till Sveriges potentiella studenter för att visa att 
Energiingenjörsprogrammet är en stark konkurrent gentemot andra lärosäten i Sverige.  

De faktorer som visade sig vara mest viktiga för respondenterna var följande: 

Ett tryggt, trivsamt jobb med möjlighet till utveckling enligt intervjuade respondenter och största 
prioriteringen för respondenterna vid enkätundersökningen. Energiingenjörsprogrammet ligger i 
toppen bland Sveriges lärosäten som ger störst chans till jobb och mest kvalificerade jobb vilket 
författarna anser måste framföras starkare. Även det faktum att 100 procent av respondenterna som 
svarade på programmets egen marknadsundersökning hade fått jobb inom ett år efter avslutad examen 
skall framgå.  

Respondenterna för undersökningen angav att högskolans status var viktig för deras val av utbildning 
och de intervjuade respondenterna nämnde att Mälardalens högskola inte riktigt hamnar i samma liga 
som andra lärosäten i landet. Detta kan förändras enligt författarna genom att visa upp programmets 
rankning på Högskolekvalitet.se där Energiingenjörsprogrammet nämns i topp fem inom sitt 
ämnesområde under flera kategorier. 

Kunskap och kursutbud var två viktiga faktorer för respondenternas val av utbildning och just för detta 
är det viktigt att nuvarande studenter och alumnis får interagera med potentiella studenter mer för att 
ge konkreta svar på vad dessa kan förvänta sig av utbildningen i form av kunskap och kursupplägg. 
Både alumnis och nuvarande studenter betonade den breda och grundläggande kunskapen som 
utbildningen har givit dem. Det faktum att programmet är upplagt under tre år behöver framföras och 
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är enligt författarna ett starkt verktyg för Energiingenjörsprogrammet eftersom det ger studenter all 
kunskap de behöver för att nå sitt slutmål, som är att komma ut i arbetslivet, betydligt fortare än andra 
ingenjörsutbildningar i Sverige.  

Bostadsgaranti och gratis pendel är två faktorer som visade sig ha betydelse för alla respondenter, 
vilket Mälardalens högskola på campus i Västerås och i Eskilstuna erbjuder. Detta kan vara förmedlat 
till potentiella studenter runt om i Sverige men författarna anser att detta kan användas mer av 
Energiingenjörsprogrammet som ett verktyg för att locka till fler studenter. 

Utlandsstudier visade sig vara av intresse men inte av största prioritering, därför tycker författarna att 
det ska framföras som en möjlighet under utbildningen för potentiella studenter som detta kan vara 
avgörande för och inte finner möjligheten vid andra lärosäten i landet. Detta skapar något av ett 
övertag för Energiingenjörsprogrammet. 

Dessa ovanstående faktorer skall framföras genom bättre användning av möjliga kanaler, omarbetning 
av informationen som finns tillgänglig och genom ett av författarna nyframtaget budskap. 

6.2 Kanaler 
Resultatet av enkätundersökningen påvisade att studenter inte ser Spotify som någon viktig 
informationskälla, därför anser författarna att reklamen som går ut där skulle kunna läggas ner och 
dessa pengar användas på annat håll som är mer gynnsamt för Energiingenjörsprogrammet.78 Några 
viktiga informationskällor ansågs vara mässor, öppet hus och studiebesök. Dessutom ser 
respondenterna studievägledare som viktiga personer att kontakta inför sina val för fortsatta studier. 
För dessa orsaker anser författarna att mer fokus skall ligga på att kombinera och utveckla dessa.  

Till att börja med borde studievägledare som anställs vara väl pålästa på Energiingenjörsprogrammets 
kursplan, kurser, skolans regler och studenters möjligheter för att ge dessa det bästa möjliga stödet och 
ge potentiella studenter fullständig och korrekt information när förfrågade. Med detta menar 
författarna inte att studievägledarna är inkompetenta utan endast att det är av vikt att de innehar svar 
på eventuella frågor som kan ställas till dem av potentiella studenter. 

Energiingenjörsprogrammet använder sig idag av mässor för att nå ut till potentiella studenter men 
detta endast genom att Mälardalens högskola medverkar. Författarna föreslår att 
Energiingenjörsprogrammet satsar mer på att marknadsföra sig själva som ett eget varumärke och 
försöka stå ut i jämförelse mot konkurrenterna genom att framföra sina fördelar. Detta skall göras med 
hjälp av kompetenta studievägledare som följer med på mässor, studiebesök och öppet hus för att 
besvara frågor och vägleda potentiella studenter direkt på plats medan tankar och frågor är färska. 
Studievägledaren ska agera likt en säljare för Energiingenjörsprogrammet och motivera potentiella 
studenter till att välja programmet vid Mälardalens högskola. Målet är att skapa ett positivt ”word of 

mouth” hos studenterna.  

Eftersom respondenterna angav skolors hemsidor som viktiga informationskällor och även uttryckte 
en önskan om att se mer exempel på vad de kan komma att jobba med i framtiden och även mer 
information om hur kurser ser ut och går till, föreslår författarna att en ny länk görs tillgänglig på 
Energiingenjörsprogrammets sida. Denna länk ska föra vidare den sökande till videoklipp filmade av 
före detta studenter som beskriver hur det var att studera och vad detta har givit dem och vad de idag 
arbetar med och har arbetat med som resultat av deras utbildning. Nuvarande studenters klipp skall 

                                                           
78 http://www.spotify.com/se  
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istället beskriva hur det fungerar att studera på Energiingenjörsprogrammet och vilka fördelar de ser i 
sin utbildning. 

Sociala medier som exempelvis Facebook är i princip gratis marknadsföring och eftersom detta 
fenomen har växt och fortsätter att växa ser författarna en fördel med att använda dessa. Det föreslås 
även att några studenter aktivt sköter dessa sidor med viktiga uppdateringar och svarar på frågor som 
potentiella studenter skulle kunna ställa. 

6.3 Informationsbladet 
Informationsbladet beskrevs som intressant och generellt lättläst, dock nämnde respondenterna att det 
innehöll några ord som var svåra att förstå, dessa borde enligt författarna ses över och ett försök till att 
förenkla texten behöver göras för att denna skall vara lätt för alla läsare att förstå.  Texten som görs 
om skall även göras om på Energiingenjörsprogrammets sida på webben, i anmälningskataloger, 
programhäfte och andra kanaler där den publiceras så att samma text och budskap förmedlas för alla 
läsare. Stycket om praktiska inslag kan läggas in i samma stycke som utbildningsstycket och mer 
utrymme bör göras för jobbstycket. Respondenterna angav i sina svar att de saknade fler exempel på 
vad de kan arbeta med i framtiden, fler exempel skall enligt författarnas åsikt läggas in och även en 
bild på en alumni med dennes berättelse om sitt eget arbete efter avslutad examen. Detta skulle enligt 
författarna väcka större intresse hos potentiella studenter för programmet. 

Författarna anser även att möjligheten för utlandsstudier skall framgå i denna text för att locka till sig 
potentiella studenter med detta intresse.  

6.4 Budskap  

Budskapet som sänds ut till potentiella studenter skall väcka intresse och berätta vad 
Energiingenjörsprogrammet handlar om i så få ord som möjligt. Detta ska framföras genom en ny 
affisch med text som arbetats fram av författarna. Det budskap som ska användas är ”Sträck ut en hand 
för framtiden” med underrubriken, ”Var en del av energins utveckling”. Detta valdes för att förmedla 
vikten av energins utveckling för vår framtid och för att förmedla att genom 
Energiingenjörsprogrammet kan människor vara med och påverka framtiden. 

På denna affisch kommer det även att tas upp att Energiingenjörsprogrammet ligger bland Sveriges 
bättre lärosäten som leder till mest kvalificerade jobb och har bra samverkan med näringsliv inom sitt 
ämnesområde. Hur detta kommer att framföras visas i exemplet på affisch som författarna har tagit 
fram.79 
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30 

 

7. Slutsats  
 

 

I detta avsnitt presenteras författarnas egna slutsatser. 

 

Idag konkurrerar flera lärosäten om studenterna i Sverige och för att skapa konkurrenskraft krävs 
korrekt positionering och ett tydligt budskap som attraherar studenterna till utbildningen som ska 
marknadsföras.  

Allt fler människor väljer att studera och författarna tror på en fortsatt ökning i framtiden, anledning 
till detta är att fler jobb kräver högre kriterier, exempelvis en akademisk utbildning. Författarna anser 
att positionering är ett viktigt element för att matcha studenters behov och framtida mål. Att skapa en 
bred position på marknaden utökar möjligheter för studenternas val av utbildning, därför är det viktigt 
för lärosäten att förmedla information om skolan, utbildning och framtiden på bästa sätt och genom 
effektiva kanaler.  

Författarna lade grund för enkätundersökningen genom intervjufrågor av alumnis och nuvarande 
studenter. Intervjufrågorna från dessa personer formade en uppfattning av viktiga åsikter för 
programmet. Åsikterna som förmedlades till författarna användes för att lyfta fram 
enkätundersökningens frågor och alternativsvar. Enkätundersökningen användes för att skapa ett 
underlag för en kampanjplan för Energiingenjörsprogrammet genom svar från gymnasieelever som 
läser sitt sista år på natur- och teknikprogram i Västerås kommun. Detta för att dessa ansågs av 
författarna vara mest receptiva för information angående Energiingenjörsprogrammet.  

Undersökningen visade vilka kanaler och vilka faktorer som var av störst vikt för respondenterna vid 
deras val av utbildning. I kampanjplanen har författarna tagit fram de punkter som 
Energiingenjörsprogrammet har möjlighet att påverka och på vilket sätt. Kursutbudet visade sig vara 
viktigt, dock har inte författarna eller programsamordnare möjlighet att påverka detta eftersom det inte 
ligger under deras befogade. Affischen som togs fram för Energiingenjörsprogrammet är endast ett 
exempel och förslag av författarna som ska vara till hjälp för programsamordnare när nya studenter 
skall rekryteras. När nya baskit ska tas fram för varje läsår föreslår författarna att nya affischer med 
aktuell information kring statistik som stärker programmets positionering skall tas fram.  

Nuvarande studenter utryckte en önskan om mer praktiska inslag i undervisningen för att hålla 
motivationen och intresset igång. En möjlighet enligt författarna skulle kunna vara att studenterna får 
hålla i seminarier och lektioner för att aktivera och motivera dem för att undvika att intresset 
försvinner. 

Författarnas åsikt är att Energiingenjörsprogrammet inte har gjort några större fel i sin marknadsföring 
utan endast att de tydligare behöver trycka ut fördelar de innehar genom kanaler som de redan 
använder. Energiingenjörsprogrammet ska arbeta med positionering av programmet och anpassa detta 
utifrån studentens mål och behov, för att kunna skapa ett attraktivt val. 

Undersökningens resultat skall inte ses som ett absolut svar på problemet då denna endast kunnat 
genomföras i Västerås kommun och avgränsats ytterligare av behörigheterna för programmet. 
Författarna ser en möjlighet för en bredare och djupare undersökning av Sveriges potentiella studenter 
som kan vara gynnsam för Energiingenjörsprogrammet, dock kräver detta mer tid och resurser än vad 
författarna innehavde för den redan genomförda undersökningen. Trots detta hoppas författarna på att 
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förslagen som har tagits fram skall kunna vara till användning för Energiingenjörsprogrammets 
rekrytering av studenter i framtiden.  
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9. Bilaga 
 

9.1 Enkätundersökning 
 

 

Denna undersökning ska hjälpa författarna att utforma en kampanjplan för 

Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola.  

Behov 

1. Hur stort är ditt behov av att studera efter gymnasiet?  

Mindre stort 1       2       3       4        5 Mycket stort 

2. Hur viktiga är nedanstående alternativ för ditt behov av att läsa vidare?  

a) Jobb 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

b) Pengar 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

c) Status 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

d) Kunskap 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

 

Informationssökning  

3. Hur viktigt är det att enkelt få tag på information om akademiska utbildningar? 
 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

4. Hur viktigt är det att få denna information för Dig?  

Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

5. Vilken kanal anser Du är viktigast för att få tag på denna information?  

a) Studievägledare 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

b) Sociala medier (t.ex. Facebook/Twitter) 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

c) Spotify 



 

 

 

 

Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

d) Hemsidor (t.ex. högskolans hemsida, studera.nu m.m.) 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

e) Evengemang (t.ex. öppet hus/mässor/studiebesök) 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

 

Alternativutvärdering/beslut 

6 Hur viktiga är nedanstående alternativ vid ditt val av utbildning?  

a) Möjlighet till utlandsstudier 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

b) Bostadsgaranti 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

c) Gratis pendel 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

d) Högskolans status 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

e) Kursutbud 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

f) Distansen ifrån hemorten 
Mindre viktigt 1       2       3       4        5 Mycket viktigt 

 

7. Vad tycker du efter att du har läst Energiingenjörsprogrammets informationsblad?  Är den 
exempelvis svår att förstå? Saknar du någon information? 
 

 

 

 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 

 



 

 

 

 

9.2 Intervjufrågor till alumis 
 

 

 

Intervjufrågor till alumnis 

 

1. Vad var det som lockade dig till att läsa till energiingenjör?   

 

 

2. Vilka är de upplevda funktionella fördelarna/konsekvenserna av att du har läst programmet?  

 

 

3. Vilka psykologiska eller sociala fördelar har du upplevt av din utbildning?  

 

 

4. Vad ville du uppnå med den här utbildningen?  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

  



 

 

 

 

9.3 Intervjufrågor till nuvarande studenter 
 

 

 

Intervjufrågor till nuvarande studenter 

 

1. Vad var det som lockade dig till att läsa Energiingenjörsprogrammet?  

 

 

2. Vilka är de funktionella fördelarna/konsekvenserna av att du har börjat läsa det här 
programmet hittills?  

 

 

3. Vilka psykologiska eller sociala fördelar har du upplevt av din utbildning hittills?  

 

 

4. Vad vill du uppnå med den här utbildningen?  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

9.4 Affisch  

 

Sträck ut en hand för 
framtiden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var en del av energins utveckling 
 

Energiingenjörsprogrammet vid Mälardalens 

högskola har god samverkan med näringslivet 

och ger dig störst chans till ett kvalificerat 

arbete efter din examen! 


