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Questions: Which associations do the high school students link to the University of 

Mälardalen? 

 How do the high school students associate to the University of Mälardalen 

based on its identity?  

Purpose: The purpose of this study is to describe how the senior high school students 

perceive the University of Mälardalen as a brand.  

Method: The study is quantitative in nature, where a survey conducted containing both 

open and closed questions and closed statements examined from what the 

University of Mälardalen stands for and wants to communicate. Visits have 

been made at high schools in Västerås where a wide variation of students 

from different educational backgrounds is represented.   

Conclusion: The report shows a high level of recognition and recall to the brand of 

University of Mälardalen. The brand is seen as an “orange university” where 

economics and engineering are the programs most associated, altogether the 

school is perceived as technically oriented. The associations to educational 

areas vary between men and women. The variables studied were partly 

associated to the brand, where the differences between the variables were 

very marginal. The position “education that leads to a job” is not associated to 

the University more than the other variables examined, indicating that the 

marketing communication has failed to communicate what the brand stands 

for. Consequently, there are differences between the brands identity and the 

way the students perceive the brand. However, a high degree of brand 

knowledge leads to more simple opportunities to create associations among 

high school students. Additionally, the men were found to have a more 

positive perception of the brand, partly because of the educational areas that 

were associated to it, however more research is necessary.    
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Frågeställning:  Vilka associationer kopplar gymnasieelever till varumärket MDH?      

Hur associerar gymnasieelever i Västerås till MDH:s varumärke med 

utgångspunkt från dess identitet? 

Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva hur gymnasieelever som studerar 

tredje läsåret i Västerås uppfattar mälardalens högskola som varumärke.  

Metod:  Undersökningen är av kvantitativ karaktär där en enkätundersökning 

genomförts som innehåller både öppna och slutna frågor samt slutna 

påståenden som undersökts utifrån vad MDH står för och vill förmedla. 

Besök har genomförts på gymnasieskolor inom Västerås kommun där en bred 

variation av ämnesinriktningar finns representerat.  

Slutsats: Resultatet visar på en hög nivå av både igenkänning och erinran till MDH:s 

varumärke. MDH ses som den ”orangea högskolan” där ekonomi och 

ingenjör är de utbildningsområden som främst associerades till högskolan 

som sammantaget uppfattas som tekniskt inriktad. Däremot varierar männen 

och kvinnornas associationer till utbildningsområdena. De undersökta 

variablerna associerades delvis till varumärket där differensen variablerna 

emellan var mycket marginella. Positioneringen ”utbildning som leder till 

jobb” associeras inte till MDH mer än andra variabler som undersöktes vilket 

indikerar på att marknadskommunikationen inte lyckats förmedla vad 

varumärket står för. Det finns därmed skillnader mellan varumärkets identitet 

och uppfattningen gymnasieeleverna har. Däremot bidrar den höga graden av 

kännedom till förenklade möjligheter att skapa associationer bland 

gymnasieeleverna. Männen visade sig ha en positivare uppfattning till MDH, 

vilket dels beror på utbildningsområdena som associeras till varumärket även 

om fortsatt forskning är nödvändigt.  
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1. Inledning 
Under avsnittet redogörs allmänt kring varumärken för att sedan definiera det problem och 

syfte som uppsatsen är ämnad till att undersöka och besvara. 

1.1. Bakgrund om varumärke 
Ett varumärke kan ses som en värdefull immateriell tillgång för företag med anledning av att 

varumärket bidrar till ett högre värde och förutsättningar för att lyckas på marknaden 

(Sääksjärvi & Samiee 2011). Det finns å andra sidan flera förklaringar på vad ett varumärke 

faktiskt är, vad det utgör och hur det definieras. Mälardalens Högskola (MDH i 

fortsättningen) verkar inom de svenska gränserna, därför är det nämnvärt att beskriva 

varumärkeslagen (2010:1877) och vad lagen utgör för att ge en klar bestämmelse över 

begreppets innebörd. Varumärkeslagen definierar varumärkets funktion samtidigt som det ges 

en bild av det som kan utgöra kännetecken för ett varumärke (Melin 1999).  

Ett varumärke utgör ”tecken som kan återges grafiskt… samt figurer, bokstäver, siffror och 

formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har 

särskiljningsförmåga”. Särskiljningsförmåga innebär att varumärkestecken skiljer sig, genom 

varor och tjänster som tillhandahålls, mot de konkurrerande aktörernas. (Varumärkeslagen, 

2010:1877) Juridiska beskrivningen på vad ett varumärke faktiskt är överensstämmer också 

med bilden många forskare  har om begreppet. Bland dessa återfinns Tuominen (2006) som 

menar att varumärket kännetecknas av differentieringen mellan en aktör och dess 

konkurrenter. En beskrivning som också delas av Kotler (2000) och American Marketing 

Association som beskriver varumärke som ett varumärkes kännetecken, genom symboler, 

termer, design, namn eller andra kännetecken och hur de identifierar varumärkets utmärkande 

drag i förhållande till konkurrenternas.   

Ovanstående beskrivning av begreppet varumärke fokuserar på differentiering som ett 

grundläggande syfte med själva varumärket. (Wood 2000). Kotler & Armstrong (2008) 

beskriver däremot ett varumärke som mer än bara ett namn eller en symbol. Ett varumärke 

kan ses som en nyckelfaktor i företagets relationer till konsumenterna. Ett varumärke 

representerar de uppfattningar och känslor som konsumenten har till en produkt eller tjänst. 

Därmed framställs ett varumärke som något som existerar i konsumentens medvetande. Även 

Falonius (2010) beskriver med sin bakgrund inom varumärkesutveckling och strategisk 

kommunikation ett varumärke med liknande termer. Han pekar också på att ett varumärke 
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existerar i konsumentens medvetande med avseende på att varumärket innefattar de 

förväntningar vi har och de fördelar vi konsumenter ser med ett varumärke. Kim (1993) har 

ett liknande perspektiv på begreppet varumärke och skiljer mellan en produkt och ett 

varumärke genom att produkten finns fysiskt tillgänglig medan varumärket saknar fysiska, 

materiella eller funktionella egenskaper. Varumärket existerar därmed uteslutande i 

medvetandet hos konsumenterna. 

Därmed ges utrymme till att beskriva varumärket som en immateriell tillgång med hänsyn till 

att varumärket existerar i konsumentens medvetande. Något som kan förklara varför det 

största värdet utgörs av just immateriella tillgångar där det uppskattas att 75-80 procent av 

företagens marknadsvärde baseras på andra tillgångar än de som redovisas i 

årsredovisningarna (Mårtenson 2010).  

1.2. Mälardalens högskola och deras varumärke 
Mälardalens Högskola är en ung högskola i jämförelse med andra lärosäten i Sverige och 

grundades år 1977. Högskolan finns stationerad i två städer inom mälardalsregionen, Västerås 

och Eskilstuna. Med ungefär 13 000 som studerar på högskolan medför det att MDH är en av 

Sveriges största högskolor (Mälardalens Högskola – fakta om högskolan) där antalet 

helårsstudenter har ökat varje år från 2008 till 2011 och uppgick år 2011 till 8101 studenter 

(Mälardalens Högskola, 2011, Årsredovisning).  

MDH beskriver i sin varumärkesstrategi att dess primära målgrupp utgör potentiella studenter 

och att intresset bland andra målgrupper ökar genom attraktionskraften hos primära 

målgruppen. De andra målgrupperna utgör lärare, forskare, näringsliv, kommun samt de 

nuvarande studenterna på MDH. Därutöver delas målgrupperna in i fyra geografiska 

marknader som utgör lokala, regionala, Stockholm samt övriga Sverige. Bland de geografiska 

marknaderna ses lokala som den viktigaste med motiveringen att ungefär 40 procent av 

studenterna kommer från lokala marknaden. (Mälardalens Högskola, Varumärkesstrategi) 

MDH:s löfte innebär att utbildningen ska leda till jobb, ett löfte som också utgör den position 

varumärket strävar efter att nå. Det är viktigt att positioneringen också efterlevs för att framstå 

som trovärdig. (Mälardalens Högskola, Varumärkesstrategi) Statistik från högskoleverket 

visar att 81 procent av studenterna får jobb ett år efter examen inom sitt studieområde vilket 

är högre än riksgenomsnittet, (Sveriges Radio 2011, Högskolan i jobbtoppen) vilket ses som 

ett argument till positioneringens trovärdighet. Även det faktum att högskoleverkets statistik 
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visar att MDH är bäst på samarbete med omvärlden ses som ett argument. (Mälardalens 

Högskola, Varumärkesstrategi).  

Miljön och en hållbar utveckling är en mycket viktig del av MDH, något som även bidragit att 

MDH som första högskola i världen blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. (Mälardalens 

Högskola, 2011, Årsredovisning). ISO 14001 ses som en samling av standarder som 

behandlar miljöledning som i sin tur resulterar i ett miljöledningssystem (Swedish Standard 

Institute).  

1.3. Problemformulering 
Med avseende på att ett varumärke kan beskrivas som något existerande i medvetandet hos 

konsumenterna (Falonius 2010; Kotler & Armstrong 2008) är det därför relevant att 

undersöka huruvida bilden MDH står för och vill förmedla även uppfattats av gymnasieelever. 

I en undersökning genomförd av skolverket (2010, var fjärde gymnasieelev går direkt till 

högskolan) framgår det att var fjärde elev går direkt till högskolor och universitet efter 

gymnasiet, statistik som ökat under de senaste åren vilket tyder på ett stort intresse. Under 

2010 genomfördes en tidigare undersökning av reklambyrån Kärnhuset som behandlade hur 

varumärket MDH uppfattas av potentiella studenter mellan 17-27 år. Trots Kärnhusets 

undersökning finns behov av en uppdatering av hur varumärket uppfattas och vilka 

associationer som knyts till varumärket med avseende på att 

marknadskommunikationsaktiviteterna förändrats mycket under tidsperioden efter 2010. 

(Personlig kommunikation: Sara Seltborg, informationschef, Mälardalens Högskola) 

Undersökningens betydelse kan tydliggöras än mer genom att konsumentens uppfattning 

gentemot varumärket visat sig ha en inverkan på dess beteende (Ajzen & Fishbein 1977). 

1.4. Syfte 
Syftet är att beskriva hur gymnasieelever som studerar tredje läsåret i Västerås uppfattar 

mälardalens högskola som varumärke. 

1.5. Frågeställning 
Vilka associationer kopplar gymnasieelever till varumärket MDH?  

Hur associerar gymnasieelever i Västerås MDH:s varumärke med utgångspunkt från dess 

identitet? 
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2. Teori 
Avsnittet behandlar de teoretiska begrepp som arbetet centreras kring och som därmed utgör 

grunden för undersökningen.  

2.1. Varumärkesidentitet 
Inledningsvis anses det relevant att skilja mellan identitet och profil där begreppen ibland 

uppfattas som synonymer till varandra. Identitet svarar på frågan om vad företaget är medan 

profil svarar på frågan om hur varumärket vill vara. (Lagergren 1998) 

Kotler (2000) menar att en identitet beskriver hur varumärket identifierar och positionerar sig 

själv och sina produkter. Aaker (1996) behandlar också begreppet och menar att 

varumärkesidentitet handlar om ett varumärkes strävan efter att skapa och behålla en samling 

av unika associationer kopplade till varumärket som representerar vad varumärket står för. En 

identitet ger vägledning och ett syfte med varumärket och svarar på frågor kring varumärkets 

kärnvärden, vad varumärket står för och hur det vill uppfattas. Aaker & Joachimsthaler (2000) 

menar vidare att associationerna ska fungera som ett löfte till konsumenterna från personalen i 

organisationen. 

2.2. Varumärkeskunskap 
Varumärkeskunskap består av två olika delar som utgör varumärkeskännedom och 

varumärkesimage. Kännedomen relaterar till hur konsumenten känner till varumärket medan 

image hänvisar till kundens uppfattning och de associationer som knyts till varumärket. 

(Keller 1993) De delar som ingår i kunskapen om varumärket sammanfattas med hjälp av 

figur 1 på nästföljande sida.  
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Figur 1: Varumärkeskunskapens olika dimensioner inspirerad av Keller (1993), egen bearbetning. 

2.2.1. Varumärkeskännedom 

Enligt Keller (1993) är varumärkeskännedomen ena delen av varumärkeskunskapen och 

innefattar allt från att konsumenten inte känner till varumärket tills dess att en tro har skapats 

om att varumärket är det enda i sin produktkategori. En kontinuerlig utveckling kan 

representeras med hjälp av tre skiljda nivåer av varumärkeskännedom. De tre nivåerna 

behandlar begreppen igenkännande, erinran och ”top of mind”, (Aaker 1991) vilket framgår 

av figur 2 nedan. Varumärkeskännedom och de olika nivåerna handlar om sannolikheten att 

konsumenten tänker på varumärkesnamnet och hur enkelt det sker (Keller 1993).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Varumärkeskännedomens pyramid inspirerad av Aaker (1991), egen bearbetning 
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Igenkännande kopplas till huruvida konsumenten känner till och hört talas om varumärket 

inom produktkategorin där konsumenten ska kunna koppla varumärket till en given 

produktkategori. Igenkänning är av speciell vikt när konsumenten väljer varumärket när köpet 

sker (Aaker 1991). En fråga som kan ställas som behandlar igenkänningskonceptet är om 

konsumenten känner till ett specifikt varumärke inom produktkategorin (Aaker 1996). 

Erinran å andra sidan innebär att konsumenten ska koppla ett varumärke till produktkategorin 

utan att varumärkesnamnet nämns (Aaker 1991). Det handlar därmed om huruvida 

konsumenten kan nämna varumärket när frågan ställs om vilka varumärken inom en specifik 

produktkategori som konsumenten känner till (Aaker 1996). Erinran kräver därför, till 

skillnad från igenkänning, att konsumenten själv frambringar varumärket från minnet (Keller 

1993).  

Top of mind innebär det varumärke som konsumenten först tänker på och nämner inom en 

specifik produktkategori och placeras därför före andra varumärken inom produktkategorin i 

konsumentens medvetande. (Aaker 1991). Denna undersökning behandlar däremot enbart 

nivåerna igenkänning och erinran.  

2.2.2. Varumärkesimage 

Varumärkesimage utgör, enligt Keller (1993), andra delen av varumärkeskunskapen, vilket 

även framgår av figur 1. Det är viktigt att skilja mellan hur varumärket vill framställa sig själv 

och bilden konsumenterna har av varumärket. Medan identitet handlar om hur de vill 

uppfattas (Aaker 1996) handlar image om uppfattningen konsumenterna faktiskt har om 

varumärket, med andra ord de associationer som knyts till varumärket (Kotler 2000). 

Associationerna är också något som bevaras av konsumenten i minnet (Keller 1993) och 

bidrar enligt Upshaw (1995) till varumärkets generella rykte. Uppfattningen till ett varumärke 

och de associationer som knyts till varumärket baseras i hög grad på konsumentens 

tolkningar, vare sig de är motiverade eller emotionella (Dobni & Zinkhan 1990), med 

avseende på att en association är något som mentalt länkas till ett varumärke (Aaker 1991). 

Däremot kan associationer uppstå både för en specifik produktkategori (Krishnan 1996), ett 

attribut (Keller 1993) och ett varumärke (Kotler 2000) där associationerna som skapas kan 

variera mellan exempelvis produktkategorin och varumärket trots att de är relaterade till 

varandra (Krishnan 1996).  
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2.2.2.1. Varumärkesassociationer 

Med avseende på att varumärkesimage i hög grad behandlar associationer som länkas till 

varumärket (Kotler 2000) är det därför relevant att behandla just associationer mer noggrant.  

Olika typer av associationer 

Varumärkesassociationer har tre olika former som varierar i omfattning, vilket framgår av 

figur 1. De olika formerna är varumärkesattribut, varumärkesnyttor och varumärkesattityd 

(Keller 1993) där attityden är av störst betydelse (Pitta & Katsanis 1995).  

Attribut behandlar beskrivande egenskaper som karaktäriseras av en produkt eller tjänst och 

relaterar till produkten eller tjänstens utförande eller prestanda. Vidare kan attributen delas in 

i två olika kategorier som utgör produktrelaterade attribut samt de attribut som inte är 

produktrelaterade. (Pitta & Katsanis 1995; Keller 1993).  

Nyttan i sin tur handlar om det personliga värde som konsumenten knyter till attributen, varpå 

attribut och nytta är relaterade till varandra. Det behandlar därmed vad konsumenten anser att 

produkten eller tjänsten har för konsekvenser i form av vad de kan medföra för konsumenten.  

(Keller 1993) Nyttan med attributen kan vidare klassificeras och delas in i tre olika nyttor som 

utgör funktionella, upplevelsemässiga och symboliska (Park, Jaworski & Maclnnis 1986). De 

funktionella beskrivs som de nyttor som produktens eller tjänstens attribut har och vad det 

resulterar i för användaren. De upplevelsemässiga nyttorna relaterar till de känslor som 

involveras vid användandet av en produkt eller tjänst. Det symboliska hänvisar till en 

konsuments underliggande behov efter social acceptans eller att kunna uttrycka sig själv. 

(Keller 1993) En individ kan därmed kommunicera dennes självimage med hjälp av ett 

varumärke (Kim, Han & Park 2001). Enligt Keller (1993) är de symboliska nyttorna speciellt 

betydande för märkesprodukter.  

Attityd definieras av många forskare som en persons övergripande utvärdering av ett koncept 

eller en idé (Ajzen & Fishbein 1977) där varumärkesattityd därför relaterar till en persons 

övergripande utvärdering av ett varumärke (Keller 1993). En anledning till att Pitta & 

Katsanis (1995) ser varumärkesattityden som det mest betydande grundar sig på att det ofta 

utgör grunden för ett beteende i form av att konsumenten köper av det varumärket. Relationen 

till attribut och nyttan med varumärket kan beskrivas genom att konsumenten tror att 

varumärket har vissa attribut och fördelar som formar en varumärkesattityd vilket baseras på 

hur konsumentens behov tillfredsställs (Keller 1993).  
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Associationens betydelse  

De associationer som länkas till varumärket kan variera i dess styrka där det essentiella är att 

skapa starka, fördelaktiga och unika associationer (Pitta & Katsanis 1995) där Mårtenson 

(2009) menar att skapandet av associationerna måste ske i ordningen som nämns ovan. Å 

andra sidan menar Pitta & Katsanis (1995) att skapandet av de fördelaktiga associationerna är 

de mest betydelsefulla. Skapandet av starka, fördelaktiga och unika associationer har en stor 

betydelse med avseende på att alla associationer inte är betydelsefulla inför ett köpbeslut 

(Pitta & Katsanis 1995), och vid köp som medför högre engagemang för kunden tenderar 

även beslutsprocessen att bli mer komplex där kunden genomför en noggrannare utvärdering. 

(Dahlén & Lange 2009).  

Styrkan handlar om hur starkt varumärket identifieras med en särskild association (Mårtenson 

2009). Vilket beror på hur informationen om ett varumärke behandlas i minnet hos 

konsumenten och huruvida informationen lagras som en del av kundens totala uppfattning till 

varumärket. Styrkan avgörs både med avseende på hur mycket och på vilket sätt konsumenten 

tänker på informationen. När informationen behandlas och utvecklas aktivt i konsumentens 

medvetande resulterar det i att associationen blir starkare. (Keller 1993)  

Fördelaktigheten hänvisar till hur värdefull en association är för konsumenten (Mårtenson 

2009). En association via ett attribut eller en nytta kan inte ses som bra eller dåligt såvida inte 

associationen också ses som väldigt betydande för konsumenten. Det är därför svårt att skapa 

en fördelaktig association till ett attribut eller en nytta som av kunden ses som ointressant. 

Trots att en association kan underlätta för igenkänning till ett varumärke resulterar inte det i 

att associationen är viktig inför ett köpbeslut. (Keller 1993) 

Det unika med associationen behandlar hur särskiljande en specifik association är (Mårtenson 

2009) i jämförelse till konkurrerande varumärken. En unik association leder till en 

konkurrensfördel och ger konsumenten anledning att köpa från just det varumärket vilket 

därmed leder till ett unikt säljande förslag eller poäng. (Keller 1993)  

2.2.3. Betydelsen av en stark varumärkeskunskap 

Det första grundliga steget vid kommunikationen med konsumenter är att känna igen 

varumärket med hänsyn till att det oftast inte är ekonomiskt hållbart att försöka kommunicera 

ut varumärket innan ett namn har etablerats som konsumenterna kan associera till. Ett 

köpbeslut utförs sällan utan att konsumenten känner igen varumärket och dessutom är det 

svårt för konsumenten att koppla produkten till vilka egenskaper och fördelar varumärket har 
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utan igenkännande. När ett igenkännande har etablerats består uppgiften med andra ord av att 

koppla nya associationer till produkten eller tjänsten. Varumärkets erinran kan vara avgörande 

med hänsyn till att första steget i köpprocessen för konsumenten ofta handlar om att överväga 

en grupp av varumärken. När konsumenten överväger vilken produkt eller tjänst som ska 

väljas övervägs alltså fler alternativ där erinran är en faktor som är avgörande för köpbeslutet. 

(Aaker 1991)  

Innan det diskuteras hur en stark image påverkar varumärket i positiv bemärkelse är det 

viktigt att behandla kopplingen mellan varumärkesattityden och varumärkesimagen med 

avseende på att de är relaterade till varandra. I en undersökning genomförd av Faircloth 

Capella & Alford (2001) framgår det tydligt att attityden har en betydande, och direkt 

påverkan på konsumentens image till varumärket, vilket visas i figur 3. Vidare finns det en 

direkt koppling mellan varumärkesimage och varumärkesvärdet (Faircloth Capella & Alford 

2001; Biel 1992) som baseras på att konsumentens beteende i grunden bottnas av 

uppfattningen till varumärket (Biel 1992). Relationen mellan varumärkesattityden och 

varumärkesvärdet kan därmed beskrivas som indirekt genom att attityden har en direkt 

påverkan på imagen, en relation som beskrivs med hjälp av figur 3.  

 
Figur 3: Attitydens och imagens påverkan på varumärkesvärdet, inspirerad av Faircloth, Capella & Alford 

(2001), egen bearbetning 

 

Kopplingen mellan en positiv varumärkesattityd och köpbeteende är däremot inte alldeles 

uppenbar där Ajzen & Fishbein (1977) menar att en positiv attityd gentemot ett varumärke ger 

förenklad möjlighet till att kunna påverka beteendet. Å andra sidan menar Keller (1993) att 

styrkan baseras på att varumärkesattityden ofta utgör grunden för val av varumärke. 

Begreppet varumärkesvärde (eller brand equity) är därmed relevant att behandla vidare och 

kan beskrivas som alla de tillgångar och skulder som är länkade till varumärket, dess namn 
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och symboler. För att tydliggöra ytterligare kan nämnas att varumärkesvärdet behandlar 

konsumentens uppfattning i form av upplevd kvalitet, länkade associationer, kännedom och 

lojalitet till varumärket. (Aaker 1991) Keller (1993) tillämpar å andra sidan en mer 

konsumentbaserad syn på förklarandet av begreppet ur ett 

marknadskommunikationsperspektiv och identifierar följande faktorer som avgörandet för 

värdet på varumärket.  

I. Konsumentens kunskap om varumärket och den kännedom samt image varumärket 

har.  

II. Konsumentens respons på marknadsföringen och den uppfattning samt det beteendet 

kommunikationen med konsumenten leder till.  

2.3. Marknadskommunikationens påverkan på 

varumärkesimage 
Varumärkets identitet spelar en central roll för kommunikationen där Mårtenson (2009) menar 

att identiteten ska utgöra grunden för densamma. Meenaghan (1995) beskriver ur ett 

marknadsföringsperspektiv relationen mellan identitet och image väldigt kortfattat; ”In short, 

identity is sent, while image is received/perceived”. Det finns olika faktorer som påverkar 

huruvida det som förmedlas i kommunikationen ger effekt genom uppmärksamhet, dels 

behovet och intresset av det som förmedlas och dels personliga relevansen. Skillnader mellan 

identiteten och varumärkesimagen måste analyseras vid målsättande av kommunikationen, 

varpå beslut fattas angående vilka associationer som ska behållas, förstärkas eller uteslutas. 

(Mårtenson 2009)      

3. Metod 
Under metodkapitlet behandlas tillvägagångssättet som tillämpats för att genomföra studien 

som legat till grund för resultatet.   

3.1. Val av metod 
Inom forskningen har ett flertal metoder och utgångspunkter tillämpats för att mäta kundens 

uppfattning till ett varumärke. Däremot finns inga standardiserade redskap där både 

kvantitativa och mer ostrukturerade metoder använts. (Dobni & Zinkhan 1990) Denna 

undersökning bygger på ett kvantitativt förhållningssätt för att erhålla mätbara resultat av 

statistiskt säkerställd data (Faarup & Hansen 2011) som är representativ för målgruppens 

uppfattning till MDH och dess varumärke.  
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Det finns en klar intern bild från MDH om vad de står för och vill förmedla (Personlig 

kommunikation: Sara Seltborg, informationschef, Mälardalens Högskola) och därför används 

det som en del av processen med att undersöka uppfattningen bland gymnasieelever till MDH. 

Bilden om vad MDH står för kan utforma givna variabler som bäst undersöks med en 

kvantitativ ansats (Christensen, Anderson, Carlsson & Haglund 2001). 

3.1.1. Urval 

Undersökningsgruppen består av gymnasieelever som studerar tredje läsåret i Västerås. 

Utbildningar på gymnasiet kan kategoriseras som högskole- och universitetsförberedande 

samt yrkesförberedande. Det ansågs mest relevant för undersökningen att fokusera på de 

högskole- och universitetsförberedande utbildningarna med motiveringen att sannolikheten är 

större att de studerar vidare efter gymnasiet. Vidare ses engagemanget och intresset till 

fortsatta studier på högskole- och universitetsnivå större vid ovanstående 

undersökningsgruppgrupp, varpå resultatet blir mer representativt för en målgrupp som är 

attraktiv för MDH. Med hänsyn till att undersökningen behandlar uppfattningen bland 

gymnasieelever i Västerås inkluderas därför bara gymnasieskolor inom Västerås kommun. 

Därmed har undersökningen, enligt Christensen et al (2001), tillämpat ett sannolikhetsurval 

med motiveringen att det finns en klar och tydlig målgrupp för undersökningen i kombination 

med att respondenterna väljs slumpmässigt.  

3.1.1.1. Val av deltagare 

De skolor som finns representerade i undersökningen är Rudbeckianska gymnasiet, 

Carlforsska gymnasiet, Wijkmanska gymnasiet, John Bauer gymnasiet samt IT-gymnasiet. 

Totalt finns 29 gymnasieskolor i Västerås där både yrkesförberedande och högskole- och 

universitetsförberedande skolor finns representerade (Västerås Stad, Gymnasieskolor). De 

fem skolor som ingått i studien har utbildningar inom båda kategorierna, däremot har bara 

högskole- och universitetsförberedande utbildningar inkluderats i studien.  De utbildningar 

som ingått utgör Samhällsvetenskapliga programmet, Naturvetenskapliga programmet, 

Tvärvetenskapliga programmet, IT-programmet, Estetiska programmet och 

Ekonomiprogrammet. De utbildningar och skolor som ingår i undersökningen har tillämpats 

med avseende på att undersökningens resultat ska ge studien representativitet. Vidare ingår 

eleverna vid ovan nämnda skolor och utbildningar i MDH:s primära målgrupp på dess lokala 

marknad, vilket bidrar till betydelsen av att undersöka uppfattningen till MDH ur ett brett 

urval av skolor och utbildningar.  
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Totalt samlades 165 enkäter in varav 22 exemplar exkluderades från de som utgör 

undersökningens resultat, vilket leder till ett medverkandeantal på 143 enkäter och ett bortfall 

på 13,3 % . Anledningen till att de 22 exemplaren kategoriserades som bortfall baseras på att 

alla frågor inte var ifyllda eller att enkäten var felaktigt ifylld. Med avseende på att en enkät 

som inte är korrekt ifylld inte ger en säker bild på vad respondenten i fråga ansåg valdes 

enkäterna att tas bort från resultatet för att säkerställa en ökad validitet, det vill säga att 

undersökningen mäter det som avses mätas (Faarup & Hansen 2011). Av de 143 enkäter som 

utgör grunden för resultatet var 66 respondenter kvinnor och 77 respondenter män. Totalt 

inkluderas 65 enkäter om erinran och 78 om igenkänning i resultatet. En anledning till att det är 

fler enkäter om igenkänning baseras på att vissa respondenter besvarat frågan om olika högskolor 

och universitet med svaret ”de vanliga” eller ”de stora”. Med avseende på att det inte går att veta 

vilka lärosäten respondenten i fråga syftade på ses de därför som bortfall.   

3.1.2. Insamlingsmetod 

Vid genomförandet av undersökningen distribuerades en enkät vid skolklasser, skolkaféer 

samt platser där elever spenderar tid på lunchen eller mellan lektioner. Därmed har 

undersökningen, enligt Christensen et al. (2001), använt besöksenkät som insamlingsmetod. 

Anledningen till att en besöksenkät tillämpades för insamlingen motiveras med att 

insamlingsformen har en hög svarsfrekvens samt att tillfälle ges att reda ut eventuella 

oklarheter (Christensen et al. 2001). Det sistnämnda anses viktigt för att reducera risken att 

misstag sker i tolkningsprocessen för att därigenom säkerställa en ökad validitet. De olika 

besöksformerna motiveras med att erhålla ett ökat antal svar för få en ökad representativitet. 

Däremot ansåg vi det som betydande för undersökningen att respondenterna (i andra fall än 

besök på skolklasser) var omgivna av en lugn miljö för att inte stressa igenom enkäten med 

hänsyn till att ett oseriöst och ogenomtänkt svar inte ger en överensstämmande bild över 

respondentens egentliga uppfattning. När skolklasser besöktes fanns redan förhållandena för 

genomförandet av en väl genomtänkt enkät, nämligen en lugn miljö kombinerat med tid.  

3.1.3. Enkätens struktur och utformning 

Enkätundersökningen innehåller både öppna och slutna frågor, det vill säga frågor där 

respondenten själv formulerar ett svar kontra frågor med standardiserade och förutbestämda 

svarsalternativ. Motiveringen till öppna frågor baseras på att vissa frågor utformas för att ge 

respondenten större frihet att med egna ord formulera sig (Christensen, Engdahl, Grääs & 

Haglund 2010) och därigenom hämta information lagrad i minnet. Stängda frågor används för 
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att undersöka betydelsen av ett givet påstående, därmed anses stängda frågor vara det 

alternativ som resulterar i de svar som bäst ger en total överblick över det ställda påståendet. 

3.1.3.1. Provenkät  

Innan det redogörs mer detaljerat kring enkäten som ligger till grund för resultatet anses det 

först relevant att nämna att en provenkät genomfördes innan marknadsundersökningen. 

Undersökningen som ligger till grund för resultatet delas därmed in i två steg som utgör 

provenkäten och marknadsundersökningen. Totalt samlades åtta provenkäter in som inte finns 

med i resultatet av undersökningen.  

Motiveringen till att en provenkät först utformats baserades på att ge resultatet en högre grad 

av pålitlighet. En anledning till beslutet att inkludera provenkäten baseras på att kunna 

korrigera enkäten utifrån feedback som togs emot. Funderingar som lade grund för beslutet att 

inkludera provenkäten var att få en ökad kunskap om terminologin som används och huruvida 

begreppen var begripbara för respondenterna samt om respondenterna förstod frågorna som 

ställdes. Vid utförandet av provenkäten besöktes Rudbeckianska gymnasiet där elever inom 

olika utbildningsområden som läser tredje året svarade på frågorna i enkäten och bidrog med 

synpunkter på oklarheter som uppkom. De synpunkter och oklarheter som uppstod användes 

sedan vid utformningen av marknadsundersökningen genom att vissa otydliga begrepp och 

ord utformades på ett sådant sätt att respondenterna i högre utsträckning förstod frågan. Vilket 

Christensen et al (2001) anser som betydande för att minska risken med att respondenten 

tolkar frågan på fel sätt. 

3.1.3.2. Enkätens variabler, dess utformning och struktur 

De variabler som behandlats i undersökningen är jobb efter utbildning, attraktivitet på 

arbetsmarknaden, samarbete med näringslivet, miljöansvar, kvalitetsnivån på utbildningarna 

och status. Begreppet variabel ses för denna undersökning som ett samlingsord för det MDH 

står för och vill förmedla. Utifrån de givna variablerna utformades påståenden för att fastställa 

hur respondenterna associerar till varumärket MDH. Därutöver undersöktes variabeln 

generellt utan koppling till MDH för att mäta hur respondentens generella förhållning till 

påståendet är. Varje variabel utgjorde därmed två hypoteser där första var av generell karaktär 

medan andra hypotesen kopplade till MDH. Motiveringen till att frågan av generell karaktär 

valdes först baseras på att respondenten besvarar påståendet med koppling till MDH utifrån 

svaret från frågan som är generell, och inte vice versa. Enkäten med frågor, de ställda 

påståendena och svarsalternativ finns vid bilaga 1.  
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 Jobb efter utbildning är direkt relaterat till MDH:s identitet, varumärkets position handlar 

just om att utbildningen ska leda till jobb (Mälardalens Högskola, Varumärkesstrategi). 

Även vid nationella mätningar står sig MDH starkt inom konkurrensen i området 

(Sveriges Radio 2011, Högskolan i jobbtoppen) varpå det är relevant att undersöka 

huruvida det också uppmärksammats av gymnasieeleverna.  

 Attraktivitet på arbetsmarknaden ses relatera till frågan ovan, därutöver ger det en 

beskrivning över varumärkets anseende som det uppfattas av målgruppen som 

undersökts. Orsaken ses vara att en stor anledning till fortsatta studier grundar sig på 

att vara attraktivare för arbetsgivare och därmed få ett, för individen, passande jobb. 

MDH:s marknadskommunikation inför förra läsåret kretsade mycket kring attraktivitet 

när budskapet ”Där arbetsgivarna slåss om dig” förmedlades (Kärnhuset, 

arbetsgivarna slåss om dig), något som också relateras till föregående fråga varpå 

frågorna kopplas till varandra.  

 Samarbete med näringslivet är en variabel som inkluderats med avseende på att det är 

något MDH aktivt utför och därmed står för. Därmed ses variabeln som en del av 

varumärkets identitet varpå det finns intresse av att undersöka huruvida det uppfattats 

av gymnasieeleverna. Vidare ses ett nära samarbete resultera i att bidra till ett 

realiserande av de övre variablerna (Mälardalens Högskola, Varumärkesstrategi).  

 Miljöansvar behandlas med avseende på att även det kan ses som en del av 

varumärkets identitet med hänsyn till utmärkelsen världens första miljöcertifierade 

högskola. Även om ”jobbfrågan” kan ses som kärnan i MDH:s identitet ses även 

miljöfrågan som ett viktigt inslag varumärket står för och aktiverar sig inom.  

 Kvalitetsnivån på utbildningarna ses, likt näringslivsvariabeln, som ett steg för att 

realisera varumärkets kärnidentitet med motiveringen att en bra kvalité på 

utbildningarna leder till jobb. MDH använde inför förra terminsstarten även 

utbildningar i sin marknadskommunikation och pekade exempelvis på att 

arbetsgivarna slåss om dig om du läser till ingenjör (Kärnhuset, arbetsgivarna slåss om 

dig). Därmed förmedlades indirekt en kvalitetsstämpel på utbildningarna.  

 Status relateras till varumärket MDH:s anseende som det uppfattas hos 

gymnasieeleverna. Med status menas ”en persons ställning i en grupp eller gruppens 

ställning i samhället” (Nationalencyklopedin, Status). Därmed behandlar status hur 

gymnasieelever uppfattar MDH som ett socialt ansett lärosäte.  
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Svarsalternativen på samtliga påståenden sker genom en intervallskala från 1-5 där 1 

symboliserar ”stämmer inte alls” medan 5 innebär att respondenten ”instämmer helt” med 

påståendet. Siffror har valts med anledning av att avstånden mellan de respektive 

svarsalternativen är lika stora (Christensen et al. 2001). Anledningen till att en ojämn skala 

valts motiveras genom att respondenten inte ska tvingas ta ställning i antingen positiv eller 

negativ bemärkelse.  

3.1.3.3. Enkätens övriga frågor 

Nedan kommer resterande frågor som ställts i enkäten att behandlas och motiveras. 

 Frågan som berör intresset av fortsatta studier efter gymnasiet ses som en fråga där 

jämförelser kan göras mellan de övriga svaren. Frågan ställs därmed för att mäta 

huruvida uppfattningen mot MDH skiljer sig mellan de som har intresse av att läsa 

vidare efter gymnasiet kontra de som inte har ett intresse för fortsatta studier.  

 Frågan som berör kön har också inkluderats för att därefter kunna jämföra om det 

finns skillnader vid uppfattningen till MDH könen emellan. Statistik från Statistiska 

Centralbyrån (2011, Universitet och högskolor) visar att intresset till fortsatta studier 

är högre hos kvinnor med avseende på att kvinnor i högre utsträckning än män 

studerar vidare efter gymnasiet på högskolor och universitet. Därmed är det relevant 

att behandla frågan för att se om mönstret också återspeglas för uppfattningen och de 

associationer som kopplas till MDH:s varumärke. Vikten av frågan kan ytterligare 

understrykas genom att exempelvis nämna att fler män än kvinnor studerar inom 

ingenjörsrelaterade utbildningar (Personlig kommunikation: Torbjörn Johansson, 

Universitetsadjunkt i byggnadsteknik, Mälardalens högskola) där undersökningen 

därav mäter om mönstret också återspeglas för uppfattningen till MDH. 

 Därefter mäts igenkänning och erinran där det är viktigt att påpeka att frågorna inte 

funnits på samma enkät. Frågorna har därmed behandlats vid olika enkäter för olika 

respondenter. Anledningen till att de inte behandlades vid samma enkät motiveras med 

att erinran inte kunnat mätas på ett korrekt sätt med anledning av att namn på 

högskolor och universitet funnits på frågan om igenkänning. Hade båda frågorna 

inkluderats i samma enkät hade därmed inte respondenten tvingats frambringa svaren 

från minnet, vilket Keller (1993) beskriver som grunden till erinran.  

 Vidare har frågor också ställts som berör huruvida vissa färger och 

utbildningsområden associeras mer med MDH än andra. Valet av att behandla frågan 

om färger motiveras genom att MDH vill förmedla sig som den orangea högskolan. 



16 

 

Något som realiseras genom en delvis orangefärgad logotyp samt användandet av 

färgen orange i marknadskommunikationen. Åtgärder som syftar till att differentiera 

varumärket mot andra lärosäten genom att vara ensamma med färgen orange 

(Personlig kommunikation: Sara Seltborg, informationschef Mälardalens Högskola). 

Därmed är det relevant att undersöka huruvida gymnasieelever uppmärksammat det 

faktum att färgen används av MDH och i vilken utsträckning färgen associeras till 

varumärket.  

 Frågan som berör utbildningsområden har behandlats med avseende på att mäta om 

MDH associeras med vissa utbildningsområden framför andra. Frågan relateras till 

varumärkesimage i allmänhet och attribut i synnerhet med hänsyn till att de olika 

utbildningarna kan ses som produkten eller tjänsten som erbjuds till studenterna.    

3.2. Datainsamling 
Marknadsundersökningen som genomförts är ämnad till att besvara undersökningens syfte, 

därmed har marknadsundersölningen inneburit insamlande av primärdata som ligger till grund 

för resultatet. Sekundärdata har insamlats från böcker skrivna av forskare inom områdena 

marknadsföring med fokusering på varumärken. Även praktiker har i vissa fall tillämpats för 

att få en djupare bredd och förståelse för innebörden av teorierna utöver insamlandet av 

informationen från forskare. Därutöver har artiklar inom samma områden samlats in för att 

ytterligare stödja teoridelen. Givet att de begrepp som undersökningen utgår ifrån har en lång 

tidsmässig historik används därför äldre böcker och artiklar eftersom begreppens grund och 

innebörd är densamma över tiden. De artiklar som använts har inhämtats från Google Scholar 

och Discovery. Bland de journaler som använts återfinns Journal of Marketing Research och 

Journal of Consumer Marketing. Därutöver har materialinsamlingen från MDH angående 

varumärket inneburit data av sekundär karaktär, i form av grundfakta om varumärket, vad de 

står för och hur det vill uppfattas. 

3.3. Bearbetning av empiriskt material 
Efter att materialet samlats in användes Excel för att koda och tolka respondenternas svar, 

något som gjordes genom att varje svarsalternativ representerade en siffra som sedan 

behandlades i programmet. Vid presenterandet av det insamlade materialet tillämpades en 

deskriptiv undersökningsmetod, vilket innebär att undersökningen presenteras på ett 

beskrivande sätt. Faarup & Hansen (2011) menar att en beskrivande undersökning dels syftar 

till att ge en relevant bild av exempelvis målgruppens uppfattning till ett varumärke. Vilket 
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argumenterar för valet av en deskriptiv undersökningsmetod med hänsyn till att denna 

undersökning syftar till att beskriva just uppfattningen till MDH:s varumärke.  

För presentationen av frågan som berör färger kunde respondenten skriva ner flera svar med 

anledning av att det var en öppen fråga. Vilket medförde att det erhölls fler svar än antalet 

medverkande, något som samtidigt medför att resultatet kan presenteras på olika 

tillvägagångssätt. Totalt erhöll frågan om färger 197 svar och som tidigare nämnt har 143 

respondenter medverkat i undersökning. Frågan kan därmed presenteras på två olika 

tillvägagångssätt, där det ena alternativet är att presentera resultatet i förhållande till totalt 

antal svar frågan erhöll, och det andra är att visa ett resultat som ställs i förhållande till de som 

medverkade. För att exemplifiera detta kan nämnas att färgen orange erhöll 89 svar, där 89 

svar av 197 ger en procentuell andel på cirka 45 procent, och 89 svar av 143 ger ger en 

ungefärlig procentandel på 62 procent. Med avseende på att resultatet av frågan ska 

tydliggöras kommer frågan presenteras i antal. Med utgångspunkt från undersökningens syfte 

presenternas frågans resultat genom att påvisa antal svar i förhållande till antal medverkande. 

Det ger en mer överensstämmande bild över gymnasieelevernas uppfattning genom att 

statistiken visar hur många respondenter som medgav ett visst svar. 

4. Empiri 
Avsnittet ger en beskrivande bild över relevant fakta som undersökningen har resulterat i 

angående gymnasieelevernas uppfattning till MDH. 

4.1. Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedomen på MDH:s lokala marknad i Västerås bland gymnasieelever var god, 

enligt vad undersökningens resultat visar, något som också visades utifrån ett 

konkurrensperspektiv där MDH var det lärosäte som erhöll högst procentuell igenkänning och 

erinran. Det illustreras tydligt med hjälp av figur 4 på nästa sida att det finns markanta 

skillnader mellan graden av igenkänning och erinran vid samtliga lärosäten som finns 

representerade. Däremot är skillnaden inte lika avsevärd för MDH där igenkänningsgraden 

uppgick till 100 procent medan erinran erhöll en procentuell grad av 88,3. Statistik som visar 

att gymnasieeleverna kan erinra sig varumärkesnamnet MDH i mycket högre utsträckning än 

de konkurrerande lärosätenas.  
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Figur 4: Procentuell beskrivning av igenkänning och erinran, egen bearbetning.  

Resultatet visar att det inte finns ett tydligt samband mellan igenkänning och erinran med 

avseende på att det är fler respondenter som känner igen varumärket än som kan erinra sig 

det, när hänsyn tas till konkurrenssituationen. Exempelvis med avseende på 

varumärkesnamnet Chalmers som noterades för en fjärde plats för igenkänning, medan 

diagrammet visar en sjunde plats när respondenterna skulle erinra sig varumärket. På liknande 

sätt ökar Stockholm Universitet på erinran i jämförelse med igenkänning när hänsyn tas till 

konkurrenternas placeringar.   

4.2. Varumärkesimage 
Uppfattningen till varumärket MDH mellan de med intresse för fortsatta studier kontra de 

utan intresse visade sig vara mycket marginella och i vissa avseenden obefintliga, varpå 

någon fördjupning inom området inte kommer presenteras.  

4.2.1. Färger som associeras till MDH 

Undersökningen visade tydliga mönster med avseende på färgerna som associeras till MDH. 

Som varumärke vill MDH förmedla sig själva som den ”orangea högskolan” (Personlig 

kommunikation: Sara Seltborg, informationschef Mälardalens högskola) och undersökningen 

pekade tydligt på att graden som respondenterna associerade till orange var markant högre än 

de övriga färgerna som representerades. Det framgår av figur 5 på nästa sida att de 143 

medverkande totalt angav 197 svar.  
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                   Figur 5: Färger som associeras till MDH, egen bearbetning. 

 

Figur 5 ovan illustrerar hur många av de tillfrågade respondenterna som associerade MDH 

med respektive färg. Resultatet visar att en majoritet, 89 av 143, associerade färgen orange till 

varumärket. Det framgår även med hjälp av figur 5 att färgerna blå, röd och vit representeras, 

däremot inte i samma utsträckning som orange även om mellan 19 och 24 av de tillfrågade 

svarade respektive färg. Vidare framgår det att en klar majoritet av de som medverkade i 

undersökningen, 122 av 143, associerade MDH med en eller flera färger, varav orange 

representerades mest. Undersökningen visade mycket små skillnader mellan män respektive 

kvinnors uppfattning om färger som associeras till MDH varpå figur 5 ger en heltäckande 

beskrivning över de färger gymnasieelever associerar till varumärket.  

4.2.2. Utbildningsområden som associeras till MDH 

Resultatet av undersökningen visar att gymnasieelever uppfattar MDH inom en mängd olika 

utbildningsområden, däremot finns vissa representerade i högre utsträckning än andra som 

därför är av vikt att belysa. Figur 6 nedan visar hur många procent av de tillfrågade som 

associerar MDH med de utbildningsområden som finns representerade. Det finns i synnerhet 

två utbildningsområden som målgruppen associerar till MDH i högre utsträckning än andra, 

vilka utgör ekonomi och ingenjör med över 20 respektive knappa 19 procent av de tillfrågade 

respondenternas svar. De knappt 19 procenten har därmed svarat ingenjör på frågan om vilken 

eller vilka utbildningsområden som associeras till MDH. Relaterat till ingenjörsutbildningar är 

robotik som representeras av knappa 5 procent av de tillfrågade respondenterna med 

motiveringen att svaret ”robotik” kan hänvisas till robotikingenjör (Mälardalens högskola, 

Alla program (A-Ö)). Lärare var även det ett välrepresenterat utbildningsområde som 

gymnasieeleverna associerade till MDH och erhöll närmare 12 procent av de tillfrågades svar.  
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Figur 6: Utbildningsområden som associeras till MDH, egen bearbetning 

 

Därutöver visade undersökningen skillnader mellan hur män respektive kvinnor associerar till 

utbildningsområden, vilket framgår av figur 6 ovan. Kvinnor associerar mest till ekonomi följt 

av ingenjör med strax över 28 respektive strax under 25 procent vardera efterföljt av vård & 

omsorg och socionom med närmare 14 respektive 9 procent. Männen associerar framförallt 

MDH med utbildningsområden inom data, ingenjör, ekonomi och lärare där procentuella 

skillnaden områdena emellan uppgår till ungefär 4 procent. Skillnaden mellan svaren visades 

mellan könen visades minst vid lärare och IT.  

Frågan var av öppen karaktär där respondenten själv frambringade svaret från minnet vilket 

resulterade i att många områden fanns representerade., där de övriga utgjorde över 19 procent 

av svaren. Psykologi och marknadsföring representerades av 2,8 procent vardera där det 

senare området hade en kvinnlig majoritet. Vidare framgår det med hjälp av figur 6 att 28 

procent av respondenterna inte associerade MDH med några utbildningsområden som även är 

jämt fördelade mellan respektive kön.  

4.2.3. Resultat av variablerna 

Resultatet visar tydligt för samtliga variabler att det generella påståendet har ett högre 

medelvärde än när variabeln associerades till MDH, vilket framgår av figur 7. Dessutom 

framgår det även att differensen av variablerna i relation till MDH är mycket marginella, och 

obefintliga vid vissa av variablerna.  
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   Figur 7: Beskrivning av resultatet från hypoteserna, egen bearbetning.  

Undersökningen visade mycket små skillnader mellan hur de olika variablerna associerades 

till MDH. Det framgår med hjälp av figur 8 att status är variabeln som i medel associerades 

minst till MDH:s varumärke med medeltalet 3 på skalan samt att kvalitetsnivån på 

utbildningarna associerades mest till MDH med resultatet 3,4 på skalan. Jobb efter examen, 

attraktiviteten och miljöansvaret fick samtliga 3,3 medan samarbetet med näringslivet fick 3,2 

i medel. Vilket innebär att MDH:s bild av hur de vill framställa sig med ”utbildning som leder 

till jobb” (Personlig kommunikation: Sara Seltborg, informationschef, Mälardalens högskola) 

visserligen erhållit ett svar över medel, däremot är det inte avskiljande från de andra variabler 

som undersökts. 

4.2.3.1. Resultat av variablerna fördelat efter kön 

Undersökningens resultat visar vidare att skillnaden av uppfattningen till MDH varierade 

mellan män respektive kvinnor. Figur 8 på nästa sida ger en sammanställande illustration över 

skillnaderna mellan männens respektive kvinnornas uppfattning till MDH där det finns en 

enlighet med figur 7 genom att variabelns medeltal för det generella påståendet var högre än 

när koppling gjordes till MDH. Figur 8 visar vidare att männens uppfattning till MDH är mer 

positiv än kvinnornas även om graden varierar mellan olika variabler.  
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Figur 8: Beskrivning av resultatet från hypoteserna fördelat efter kön, egen bearbetning.  

Skillnaderna mellan svaren visades störst vid variablerna som behandlade jobb efter 

utbildning samt status med en differens på 0,5 i medel mellan könen. Vidare visade resultatet 

även skillnader mellan svaren från variablerna kvalitetsnivån samt attraktivitet på 

arbetsmarknaden med 0,4 i differens, varpå variablernas differens var näst störst. De två 

resterande variablerna utgör därmed samarbete med näringsliv och miljöansvar där 

variationen i svaren mellan könen är mer marginell med differensen 0,2 respektive 0,1.  

5. Diskussion 
Kapitlet behandlar författarnas egna tankar kring resultatet och vilka bakomliggande orsaker 

som kan ha påverkat det som framkommit. 

5.1. Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedomen var hög vilket anses bero på att undersökningen utfördes på 

gymnasieelever vid MDH:s lokala marknad i Västerås där varumärket har en stark position. 

De olika nivåerna i pyramiden för varumärkeskännedom handlar, som det nämndes i 

teorikapitlet, om sannolikheten att konsumenter tänker på varumärkesnamnet (Aaker 1991; 

Keller 1993). Med avseende på att resultatet visade att respektive respondent kände igen 

MDH och att cirka 83 procent kunde erinra sig och själv frambringa varumärket från minnet, 

anses det finnas en stor sannolikhet att gymnasieelever tänker på MDH i samband med att det 

sker enkelt, enligt Keller (1993). Höga graden av igenkänning och erinran anses ligga i linje 

med det faktum att ungefär 40 procent av studenterna på MDH kommer från lokala 
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marknaden. Något som också påverkas av att gymnasieeleverna har lättare att erinra sig MDH 

än de konkurrerande aktörernas varumärken.  

Igenkännandet hos gymnasieeleverna, som är en del av primära målgruppen lokalt, kan även 

ses som en förutsättning för att fortsätta kommunicera ut varumärket och befästa positionen 

om att MDH erbjuder utbildningar som leder till jobb. Något som beror på att en hög 

igenkänningsgrad bidrar till att det blir mer ekonomiskt hållbart att utföra 

marknadskommunikation med avseende på att igenkännandet leder till ett förenklande av att 

koppla utbildningarna till vilka egenskaper och nyttor de har (Aaker 1991). För att förtydliga 

ytterligare kan det nämnas att gymnasiestudenterna här tolkas som konsumenter och att de 

tjänster som MDH erbjuder består av utbildningar. Med hänsyn till att det första steget i ett 

köpbeslut innebär att gymnasieeleverna överväger en grupp av högskolor eller universitet kan 

en hög grad av erinran vara en avgörande faktor när beslut tas (Keller 1993). Däremot 

vidareutvecklar Keller (1993) att erinran inte är tillräckligt utan att de associationer som 

kopplas till varumärket också måste vara starka och betydelsefulla för konsumenten samt 

unika för varumärket. 

5.2. Varumärkesimage 
Diskussionen kring gymnasiestudenternas image kommer innefatta både allmänna 

uppfattningen samt uppfattningen fördelat efter kön med avseende på att undersökningens 

resultat visade skillnader könen emellan.  

Först kan det däremot konstateras att MDH befäst sig som den orangea högskolan bland 

gymnasieeleverna där 89 av de tillfrågade svarade orange på frågan om vilken eller vilka 

färger som associeras till MDH. Därmed kan det argumenteras för att det finns en likhet med 

avseende på färger mellan MDH:s identitet och gymnasieelevernas uppfattning om 

varumärket. Vilket realiseras genom att det finns en likhet mellan bilden MDH vill förmedla 

och uppfattningen undersökningen visade att gymnasieeleverna har. Undersökningen visade 

samtidigt att resultatet inte skiljde sig mellan könen. Ett resultat som inte ses som förvånande 

med avseende på att associationerna till färger inte påverkas av faktorer såsom personligt 

intresse. Resultatet påverkas snarare av graden gymnasieeleverna exponeras för MDH i 

vardagen via logotypen eller vid andra tillfällen där gymnasieeleverna exponeras för 

varumärket genom marknadskommunikation. 

De utbildningsområden som associerades till MDH var framförallt ingenjör och ekonomi, 

däremot visade undersökningen skillnader mellan männens respektive kvinnornas 
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uppfattning. Vilket anses bottna i att respondenterna även utgick från deras personliga 

intresseområden och att associationerna därför påverkas av intresset. Resultatet visade att 

männen i högre grad associerar MDH med tekniska utbildningsområden inom data, robotik, 

nätverk och teknik medan kvinnor i högre grad associerade MDH med områden inom vård & 

omsorg, ekonomi och socionomprogram. Däremot associerade kvinnor i högre utsträckning 

till ingenjör än män. Ett resultat som ses som förvånande där det bryter mönstret med 

avseende på att fler män än kvinnor studerar inom området. En potentiell orsak kan vara att 

männen varit mer specifika vid sina associationer medan kvinnorna varit mer allmänna utan 

fördjupningar. För att exemplifiera kan de som svarat robotik hänvisa till robotikingenjör. 

Med ovanstående i åtanke kan statistiken över männens resultat över associationerna till 

ingenjörsutbildningar vara missvisande och mer omfattande i verkligheten men att många 

respondenter fördjupade sig mer ingående för hur de associerar till utbildningsområden. Det 

faktum att kvinnor associerat MDH till ingenjörsutbildningar påvisar däremot hur starkt 

utbildningsområdet står sig bland gymnasiestudenter och att MDH, framförallt, är en tekniskt 

inriktad högskola, enligt vad undersökningen visar.  

5.2.1. Från identitet till image 

De variabler som undersökts med utgångspunkt från MDH:s identitet visades delvis 

associeras till MDH. Motiveringen till att benämningen ”delvis” görs baseras på att det erhöll 

ett medeltal på strax över medel, men att det fortfarande inte var så positivt att det kan sägas 

finnas en betydande överensstämning mellan varumärkets identitet och uppfattningen som 

gymnasieeleverna har. Att undersökningen inte visade någon avvikelse mellan de olika 

variablerna är också intressant att belysa där undersökningen bara identifierade mycket 

marginella, och i vissa fall obefintliga skillnader.  

Med utgångspunkt från de teoretiska begrepp som tillämpats i undersökningen kan 

variablerna ”utbildning som leder till jobb” och ”attraktivitet på arbetsmarknaden” relatera 

till nytta genom att det ses som de fördelar MDH som varumärke kan bidra med. Vidare ses 

”miljöansvar”, ”samarbete med näringsliv” och ”kvalitetsnivå på utbildningar” som de 

faktorer som möjliggör för nyttan där det sistnämnda relaterar till attribut genom produkten 

som erbjuds. Med det i åtanke ses det som anmärkningsvärt att inte variabeln ”utbildning som 

leder till jobb” erhöll ett högre medeltal. Däremot är det förståeligt att variabeln inte särskilde 

sig från ”attraktivitet på arbetsmarknaden” med avseende på att en attraktiv student kan 

relateras till ökade möjligheter för jobb.  
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Variablerna jobb, attraktivitet och kvalitetsnivå har ett samband genom att de behandlar 

avgörande faktorer som tillsammans ger förutsättningar för att MDH ska kunna erbjuda 

utbildningar som leder till jobb, därmed anses variablerna även skapa förutsättningarna för 

MDH:s status. Mönstret återspeglas dock inte till sin fulla grad av respondenternas svar med 

avseende på att variabeln som behandlade statusen erhöll det lägsta medelvärdet. Medan 

status relaterar till det Keller (1993) framför om symboliska nyttor relaterar de andra 

variablerna i huvudsak till de funktionella nyttor MDH som varumärke kan bidra med. Vilket 

medför att det finns en skillnad mellan de funktionella och symboliska nyttor gymnasieelever 

upplever att MDH kan bidra med. Resultatet anses bero på att respondenternas uppfattning till 

frågan som behandlade statusvariabeln kan avskilja sig från övriga variabler. Motiveringen är 

att gymnasieelevernas bild av vad status innebär kan präglas i större utsträckning utav det 

sociala anseendet, och inte huruvida en student är attraktiv för arbetsgivare.  

Variabeln ”utbildning som leder till jobb” kan ses som kärnan i varumärkets identitet med 

avseende på att många av de övriga variablerna MDH står för ses som verktyg för att realisera 

det. I nationella mätningar står sig MDH starkt med utbildning som leder till jobb efter 

examen. Däremot visade undersökningen ingen påtaglig skillnad vid uppfattningen mellan 

”utbildning som leder till jobb” och de övriga variablerna som undersöktes. Därmed finns en 

skillnad mellan MDH:s identitet, med avseende på att MDH står för och vill förmedla det, och 

uppfattningen gymnasieeleverna har om varumärket. Å andra sidan visade resultatet ett 

medelvärde över medeltalet med en marginal på 0,3. Även om skillnader inte identifierats mot 

andra värden MDH som varumärke står för fanns fortfarande positiva signaler, som däremot 

visades vara mycket marginella.  

En bakomliggande orsak som ses ha resulterat i ovanstående bottnar i de 

marknadskommunikativa åtgärderna MDH vidtagit för att förmedla sitt varumärke, genom att 

variabeln ”utbildning som leder till jobb” inte uppmärksammats i en sådan utsträckning att 

variabeln är avskiljande från de andra som undersökts. Något som indikerar på att de 

marknadskommunikativa satsningarna inte fullt ut lyckats förmedla vad varumärket står för så 

att det i större utsträckning uppmärksammats. Undersökningen visade att betydelsen av 

variabeln, precis som attraktiviteten på arbetsmarknaden, erhöll ett högt medel med 4,4 på 

skalan. Statistik som påvisar betydelsen av att få jobb efter utbildning inom studieområdet. 

Däremot relateras det inte till MDH i samma utsträckning vilket resulterar i att det behov 

gymnasieeleverna har inte motsvarar uppfattningen till MDH. För skapande av en image som 

i högre grad överensstämmer med identiteten måste MDH därför förmedla det på ett tydligare 
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sätt för att associationen därigenom ska bli starkare och mer fördelaktig för MDH. Något som 

är möjligt med avseende på att en association bara kan ses som fördelaktig om den är 

betydande för konsumenten (Keller 1993). Vidare menar Mårtenson (2009) att det är viktigt 

att fastställa vilka associationer som ska behållas och förstärkas. Givet MDH:s nationella 

position inom ”utbildningar som leder till jobb” i kombination med betydelsen av variabeln 

anses det resultera i betydelsen av behållandet av associationen med en fokusering på att 

förstärka densamma. Med hänsyn till Aaker (1991) och det faktum att skapande av 

associationer underlättar för varumärken med hög igenkänning och erinran ges MDH ett bra 

utgångsläge på den lokala marknaden med avseende på undersökningens resultat i frågan. 

Därmed kan starka och betydelsefulla associationer skapas, något som ges utrymme enligt 

Keller (1993) som menar att en association måste ses som viktig för konsumenten för att 

kunna vara betydelsefull. Däremot ges inte underlag för det unika med associationen med 

hänsyn till Mårtenson (2009) som menar en associationen måste vara särskiljande från 

konkurrenternas, vilket bidrar till en ökad komplexitet i frågan.     

Det faktum att undersökningen visade på att männen har en mer positiv uppfattning till MDH 

än kvinnorna är också viktigt att belysa. För varje undersökt variabel erhöll männen ett högre 

medeltal än kvinnorna, med utgångspunkt från MDH:s identitet har männen därmed en bättre 

kunskap om varumärket MDH än kvinnor. Däremot fanns inga markanta skillnader där största 

skillnaden erhöll medeltalet 0,5 på skalan. Det är känt att kvinnor generellt har en mer positiv 

inställning till fortsatta studier och att fler kvinnor än män studerar på högskolor och 

universitet. Därför är det anmärkningsvärt att undersökningen pekade på att männens 

uppfattning om MDH är mer positiv. En bakomliggande orsak kan bottna i det faktum att 

MDH, även av kvinnor, i viss mån associeras som en tekniskt inriktad högskola som därför 

inte relaterar till deras personliga intressen i samma utsträckning. Vilket relaterar till Keller 

(1993) som pekar på att det är svårt att skapa betydelsefulla associationer som av 

konsumenten ses som ointressant.  

5.3. Faktorer som påverkat resultatet 
En faktor som identifierats ha en påverkan på resultatet är tidsperioden som undersökningen 

genomfördes under. Med avseende på att undersökningen genomfördes efter det att eleverna 

sökt till vidare utbildning anses det haft en influens på resultatet av ett antal anledningar. Det 

ena är att eleverna visat ett högre intresse kring vidare utbildning och har därför engagerat sig 

mer aktivt vid sökande av information om olika högskolor/universitet. Det innebär samtidigt 

att mottagligheten för marknadskommunikationsaktiviteter ökar i och med att det ses som 
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personligt relevant (Mårtenson 2009). En andra påverkandefaktor anses vara det faktum att 

MDH:s marknadskommunikationssatsningar är som störst under undersökningens tidsperiod 

för att förmedla varumärket och argument till varför MDH är ett bra alternativ, varpå eleverna 

exponeras för MDH och dess varumärke i högre utsträckning under perioden. De två 

påverkandefaktorerna bidrar sammantaget till att elevernas uppfattning till varumärket stärks 

och blir mer överensstämmande med det MDH faktiskt står för och vill förmedla.  

Med avseende på resultatet från erinran anses även det kunnat påverkas av olika aspekter. 

Resultatet som MDH erhöll (88,3 %) ses vara i underkant med dess egentliga siffra genom att 

respondenterna sett det som underförstått att de känner igen MDH, genom att frågorna 

behandlar MDH. Resultatet av samma fråga för övriga högskolor/universitet ses också kunnat 

påverkas av det faktum att respondenten kände igen flera högskolor/universitet men att bara 

några ingick i undersökningen. Givet att undersökningen inte har som syfte att beskriva 

graden respondenterna kan erinra sig olika högskolor/universitet ses det därför inte haft en 

påverkan på det faktiska syftet som är att beskriva hur MDH uppfattas.  

5.4. Förslag på framtida forskning 
Resultatet att män har en positivare uppfattning till MDH än kvinnor är relevant att fortsätta 

studera. Undersökningen indikerar på att de utbildningsområden som kvinnor associerar till 

MDH inte ses som personligt intressant i samma utsträckning som männens, och att det 

därmed påverkat uppfattningen till varumärket. Däremot kan inte slutsatsen dras fullt ut med 

hjälp av denna undersökning varpå fortsatt forskning inom området är relevant. En studie som 

med hjälp av ostrukturerad kvalitativa undersökningar bör syfta till att besvara frågan varför.  

Ett annat område som är relevant att fortsätta forska inom är hur MDH uppfattas i relation till 

konkurrerande aktörer. Undersökningen har behandlat hur gymnasieelever uppfattar 

varumärket MDH utan att relation gjorts till konkurrenter. Däremot är det relevant att mäta 

hur associationerna som kopplas till varumärket skiljer sig mot de som kopplas till de 

konkurrerande lärosätenas. En undersökning som delvis kan bidra med att fastställa huruvida 

de associationer som knyts till varumärket är särskiljande, och enligt Mårtenson (2009) 

därmed unika och som ger studenter ökad anledning att studera på MDH i jämförelse med 

andra lärosäten. 
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6. Slutsats 
Gymnasieelever i Västerås har en god kännedom om MDH med en hög procentuell grad av 

igenkänning där de också har lätt för att erinra sig varumärket. MDH har befäst sig som den 

orangea högskolan där resultatet visade att 89 av de totalt 143 tillfrågade associerade till 

färgen orange, en färg som också MDH står för och vill förmedla. I huvudsak associeras 

MDH som en tekniskt inriktad högskola där även utbildningsområden inom ekonomi står sig 

starkt gällande kundens uppfattning.  

Undersökningen visade att variabeln ”utbildning som leder till jobb” inte avskilde sig från de 

andra undersökta variablerna MDH som varumärke står för. Resultatet visade positiva 

signaler genom att medelvärdet var över medel, däremot var det mycket marginellt där 

skillnaden mellan de undersökta variablerna visade sig marginella och i vissa fall obefintliga. 

Vidare visar undersökningen att statusen gymnasieeleverna ansåg att MDH hade inte 

motsvarade hur de uppfattar till MDH med utgångspunkt från dess identitet. Ett resultat som 

ses indikera på att status mer ses som det sociala anseendet än huruvida en högskola erbjuder 

utbildningar som leder till jobb. Därutöver framgick det tydligt av undersökningen att män har 

en mer positiv uppfattning om MDH än kvinnor. Ett resultat som dels kan bottna i det faktum 

att MDH uppfattas som en tekniskt inriktad högskola, däremot krävs vidare forskning inom 

området.  

Det faktum att inte gymnasieeleverna uppfattar MDH där utbildning leder till jobb i högre 

grad än de andra variablerna MDH står för och vill förmedla är ett problem som ses bottna i 

att MDH inte lyckats förmedla varumärket fullt ut så att det uppfattats av gymnasieeleverna. 

Resultatet visade att betydelsen av jobb inom studieområdet är stort där MDH står sig stark 

inom nationella konkurrensen. Något som visar att gymnasieeleverna inte har en rätt 

uppfattning om varumärket med hänsyn till att det inte uppfattats och uppmärksammats mer 

än de andra undersökta variablerna. Graden av varumärkeskännedom MDH har på lokala 

marknaden underlättar däremot för uppbyggande av associationer om varumärket hos 

målgruppen. Vilket ger förutsättningar för att varumärket i högre utsträckning ska motsvara 

det behov som finns.   
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Bilaga 1 – Enkätens frågor och svarsalternativ 
1. Kön.  

Man      

Kvinna      

2. Har du tänkt läsa vidare efter gymnasiet? 

Ja, jag har redan sökt utbildning/fristående kurser inför nästkommande läsår.  

Ja, men inte direkt efter gymnasiet. 

Nej, jag har inte tänkt läsa vidare.  

Vet inte. 

3. Ringa in de högskolor/universitet du känner till.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Skriv ner de högskolor/universitet du känner till.  

 

 

 

 

5. Vilken eller vilka färger förknippar du Mälardalens högskola med? 

 

  

Jag förknippar inte Mälardalens högskola med någon färg alls.  

 

6. Vilken eller vilka utbildningsområden förknippar du Mälardalens högskola 

med? 

 

 

 

Jag förknippar inte Mälardalens högskola med någon/några utbildningsområden alls.  

Chalmers 

Göteborg Universitet 

Handelshögskolan 

Karolinska institutet  

Kungliga tekniska Högskolan 

 

Linköpings Universitet 

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet 

Lund Universitet 

Mittuniversitetet 

 

Mälardalens högskola 

Stockholm Universitet 

Umeå Universitet 

Uppsala Universitet 

Örebro Universitet 
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Nedan följer ett antal påståenden där du tar ställning genom att ringa in ett nummer mellan 1-

5 där siffra 1 innebär att du inte alls instämmer medan 5 betyder att du instämmer helt med 

påståendet.  

Jag anser att det är viktigt att studierna på högskola/universitet leder till jobb inom mitt 

studieområde efter examen. 

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag uppfattar Mälardalens högskola som en högskola där studierna leder till jobb inom 

mitt studieområde efter examen.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är viktigt att en utbildning på en högskola/universitet gör studenten 

attraktiv på arbetsmarknaden.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att en utbildning på Mälardalens högskola gör studenten attraktiv på 

arbetsmarknaden. 

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är viktigt att en högskola/universitet samarbetar med näringslivet.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att Mälardalens högskola har ett nära samarbete med näringslivet.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är viktigt att en högskola tar frågan om miljön på allvar.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att Mälardalens högskola tar frågan om miljön på allvar. 

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är viktigt med en hög kvalitetsnivå på utbildningarna.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är en hög kvalitetsnivå på utbildningarna i Mälardalens högskola.  

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 

Jag anser att det är viktigt att en högskola/universitet har en hög status 

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  helt 
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Jag anser att Mälardalens högskola har en hög status 

Stämmer inte alls          1          2          3          4          5          Stämmer  hel 

 


