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1 Inledning 

För gymnasieelever kan valet av högskola eller universitet vara svårt. Alla högskolor och universi-

tet försöker locka eleverna så att de i slutändan ska bli det slutgiltiga valet för den blivande stu-

denten. Som lärosäte kan det vara svårt att stå ut i mängden eftersom samtliga lärosäten mark-

nadsför sig på liknande sätt. De potentiella studenterna blir överösta av högskolornas och univer-

sitetens marknadsföring i form av mässor, utskick, annonser och liknande. 

Flera undersökningar har gjorts på hur lärosäten marknadsför sig till potentiella studenter. Det 

har även gjorts undersökningar kring potentiella studenters val, men dessa två har, vad vi kan se, 

aldrig jämförts. Denna undersökning behandlar hur tre högskolor, i samma geografiska område 

med ungefär lika många studenter, marknadsför sig till potentiella studenter. Vi tar även del av 

gymnasieelevers, alltså potentiella studenters, tankar kring valet av lärosäte och hur de önskar att 

bli kontaktade. Dessa två aspekter jämförs sedan för att se om de tre högskolorna i vår studie för-

söker nå de presumtiva studenterna i vårt urval på det sätt de önskar bli kontaktade. Där igenom 

skapas någon form av bild kring hur gymnasieeleverna i vårt urval tänker angående lärosätenas 

marknadsföring. 

 

1.1 Disposition 

Vi börjar med att berätta generellt kring högskolor och presenterar de tre lärosäten vi har valt att 

analysera. Därefter redovisar vi siffror angående ansökningsstatistik för gymnasieelever som an-

sökt till högskola eller universitet. Kapitel 3 behandlar den tidigare forskning som vi tagit del, 

som är relevant till studiens ämne. I kapitel 4 presenterar vi de teorier vi använt oss av i vår un-

dersökning. Syftet och våra frågeställningar presenterar vi i kapitel 5 och i kapitel redovisas meto-

derna vi använt. Sedan följer resultat, analys av resultat och slutdiskussion, för att sedan avslutas 

av förslag till vidare forskning.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel berör vi högskolor i allmänhet och konkurrensen mellan högskolorna. De tre högskolorna som vi 

tittar närmare på i denna undersökning presenteras kort samt statistik kring gymnasieelever som planerar att stu-

dera vidare. 

2.1 Högskolorna 

Högskolorna och universiteten har på senare år lagt större fokus på sin rekrytering och mark-

nadsföring. Den öppna konkurrensen mellan lärosätena gör att samtliga högskolor och universi-

tet måste visa ännu tydligare vad de har att erbjuda. Även om högskolorna och universiteten inte 

lägger samma budget på marknadsföringen som det privata näringslivet har de insett att det är en 

viktig del i studentrekryteringen (Larsson och Wood, 2005). 

Enligt Statistiska centralbyråns publikation från 2004 var antalet som började på högskola 50 000 

detta år (SCB, Utbildning och arbete, 2004). Inför hösten 2010 var det 120 000 som började på 

högskola varav 30 procent stod 19-åringarna för, vilket är den högsta andelen de senaste tolv åren 

(www.scb.se). 

Universitetens och högskolornas främsta uppgifter är att arbeta med utbildning och forskning 

samt att integrera med samhället. Detta genom att exempelvis att ha ett samarbete med näringsli-

vet. Sveriges första universitet grundades i Uppsala för cirka 500 år sedan och då var det främst 

präster som utbildades. Numera finns möjligheten att studera olika program och utbildningar på 

52 högskolor och universitet runt om i Sverige (www.hsv.se). 

I vår undersökning kommer vi att titta närmare på tre högskolor och deras rekryteringsarbete. Vi 

kom att undersöka Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Samtliga 

tre högskolor har ungefär lika många studenter, ungefär samma utbildningsutbud och ligger i 

samma geografiska område. Högskolan i Borås är en statlig myndighet som har cirka 15 000 stu-

denter. Statliga myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra verksamheterna som riksdagen och 

regeringen har beslutat om. Högskolan består av sex institutioner och ligger centralt i Borås stad 

(www.hb.se). Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola och ett av de tre lärosätena i Sverige 

som fungerar på detta sätt, vilket innebär att de har en egen huvudman och verkar som ett före-

tag. Högskolan består av fyra fackhögskolor och en gemensam serviceorganisation. Högskolan i 

Jönköping har cirka 11 000 studenter och ligger även den centralt (www.hj.se). Högskolan i 

Skövde är liksom högskolan i Borås en statlig myndighet med mer än 11 000 studenter. Högsko-
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lan ligger precis som de andra två högskolorna centralt och består av tre institutioner 

(www.his.se). 

2.2 Gymnasieeleverna 

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån vill 58 procent av eleverna i årskurs tre på gymna-

sieskolor i Sverige börja studera vid en högskola eller universitet inom de närmaste tre åren. Des-

sa siffror har de senaste sex åren legat på ungefär samma nivå. Av de som har planer på att läsa 

vidare efter gymnasiet är det 65 procent av kvinnorna och 51 procent av männen. Denna skillnad 

mellan könen som planerar att läsa en högre utbildning har även den legat på samma nivå de se-

naste sex åren. Enligt denna publikation vill tre av fyra elever som läser samhällsvetenskapligt 

program studera vidare. Två av fem av de som har tankar på att studera vidare menar att den hu-

vudsakliga anledningen till att de vill läsa vidare är att yrket de vill ha i framtiden kräver att de har 

en högskoleutbildning. En femtedel tror att de lättare får arbete och 16 procent känner att de vill 

studera vidare och därmed få högre lön i deras framtida anställning (www.scb.se). 
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3 Tidigare forskning 

Här redovisar vi fem olika publikationer kring tidigare forskning inom ämnet studentrekrytering samt ungdomars 

tankar kring utbildningsval. Vi kommer få användning av denna tidigare forskning då de alla behandlar ämnet 

vi undersöker. 

3.1 Marknadsföring och varumärkesbyggande – Universitet och 

högskola i konkurrens 

Författarna i denna bok har analyserat konkurrensen om studenterna i Sverige som tog fart efter 

högskolereformens avskaffning 1993. De har kollat upp hur marknadsföringen går till och under-

sökt vilka, enligt högskolorna, är de viktigaste sätten att nå studenter. Det de fick fram var att en-

ligt högskolorna var programkatalogen och det personliga mötet de viktigaste sätten att nå ut till 

målgruppen. Enligt informationen de fick fram ansåg högskolorna att Internet och hemsidorna 

var den typ av kommunikation som skulle vara viktigast i framtiden. Författarna gör ingen skill-

nad i boken angående Internet och hemsidorna. Kommunerna har även blivit mer aktiva i att 

locka studenter till de lokala högskolorna och universiteten. Den öppna konkurrensen ökade vik-

ten av varumärkets betydelse när det kommer till att locka nya studenter. Lärosätena samlas kring 

en informationsstrategi som ska ta fram den helhetsbild de vill ge av just lärosätet (Larsson & 

Wood, 2005). 

Utifrån enkätundersökningen som utfördes till rapporten fick de fram följande faktorer som på-

verkar studenternas val av lärosäte: 

• Personliga kontakter 

• Lärosätenas kataloger 

• Webbsidorna 

• VHS-katalogen 

• Föräldrars påverkan 

(Larsson & Wood, 2005) 

Denna undersökning hjälper oss att formulera frågor till intervjupersonerna samt fokusgruppsin-

tervjuerna. Utifrån de faktorer som listas i undersökningen undersöker vi om de utvalda intervju-

personerna anser dessa stämmer överens med hur de ser på dessa faktorer som påverkar studen-

ternas val av lärosäte. 
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3.2 Inte nu men sedan – 183 tankar om högskolestudier 

Författarna i denna avhandling hade som syfte att utreda hur de ska säkerställa sin marknadsfö-

ring för Hälsohögskolan i Jönköping på bästa sätt, till gymnasieelever. De har enkätintervjuat 144 

gymnasieelever. Frågeställningarna som författarna ställt sig i undersökningen är som följer: 

•  Hur skaffar de information om högskoleutbildningar?  

•  Hur ska informationen om högskoleutbildning vara utformad?  

•  Vilka faktorer är viktiga vid valet av högskoleutbildning?  

 

Resultatet de fick fram visade att ungdomarna sökte i första hand sin information via Internet 

och att de var positivt inställda till att ta emot kataloger som kommer hemskickade. Kompisar, 

studievägledare och föräldrar var faktorer som påverkade när de skulle göra sitt val av högskole-

utbildning. En attraktiv och uppdaterad hemsida ansåg författarna vara den primära kanalen för 

informationsspridning till gymnasieeleverna. Möjligheterna för jobb var den viktigaste faktorn i 

ungdomarnas val, menar Pollack och Bolin. På andraplats över viktiga faktorer kom kvalitetskrav 

och på tredjeplats att ungdomarna får en yrkesutbildning (Pollack & Bolin, 2007). 

Utifrån vad Pollack och Bolin (2007) skriver får vi användning för deras resultat kring att Internet 

är den huvudsakliga informationskällan när potentiella studenter söker information. Denna fråga 

ställer vi vidare till våra intervjupersoner för att se om de håller med om det. 

 

3.3 Studievalet ur den väljandes perspektiv 

Alberto Nagle Cajes har skrivit en avhandling vid Göteborgs universitet som behandlar varför 

och hur personer väljer som de gör vid studie- och yrkesval. Författaren har gjort 64 djupinter-

vjuer med gymnasieelever. Resultat visade olika typer av ungdomar som fokuserade sina val på 

olika sätt, inom olika kategorier (Cajes, 1988). 

Den första kategorin, Talent directed student, behandlar elever som fokuserar på det de är bra på. 

Eleverna grundar sina val på det de är intresserade av eller bra på, de har även haft en möjlighet 

att öva eller prova på detta område (Cajes, 1988). 

Andra kategorin är Successive strategy of choice. Eleverna i denna kategori är osäkra på vad de vill göra 

i framtiden. De vet inte vad de är bra på, och försöker hitta deras nisch på marknaden. De inter-

vjuar och pratar med olika människor inom olika områden, läser böcker och broschyrer. De är 
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säkra på att deras val av utbildning och framtid kommer påverka vem de är i framtida sociala 

sammanhang och därför tar de god tid på sig innan de gör sitt slutgiltiga val (Cajes, 1988). 

Tredje kategorin heter Choice of line as a problem. I denna kategori hamnade elever som inte känner 

sig mogna eller redo för att ta ett sådant beslut i sina liv. Valperioden uppfattas som en mycket 

svår tid i deras liv. Dessa elever oroar sig för konsekvenserna av valet samt känner sig pressade av 

familj och närstående (Cajes, 1988). 

Profession directed student omfattar de studenter som direkt väljer ett yrke innan de väljer studieform. 

De ser studierna som ett tillvägagångssätt för att nå målet, det vill säga yrket. Dessa elever har 

kontaktat människor i det utvalda yrkeslivet och fokuserar mer på sin framtida roll som vuxen 

arbetare än sin tid som student (Cajes, 1988). 

Choice of line as a process of creating options. Här finner vi elever som även de ser skolan som ett sätt 

att nå ett mål. Dessa elever lägger tyngd på att komma ut i arbetslivet och vara självständiga, både 

socialt och ekonomiskt. Identitet och självständighet är något som dessa elever lägger stor vikt på 

(Cajes, 1988). 

Academic degree as an end in itself handlar om studenter som ser en akademisk examen som ett mål i 

sig själv. Eleverna ser den akademiska examen som en hög social status samt karriärmöjligheterna 

efter en sådan. De tar inte sina personliga kunskaper, talanger eller intressen i åtanke när de väljer 

studieväg (Cajes, 1988). 

I kategorin Subject directed students hamnar elever som ser mer på själva ämnena inom en utbildning 

och deras svårighetsgrader. Även lärarnas tillvägagångssätt och metoder är faktorer som spelar in 

när dessa elever väljer lärosäte (Cajes, 1988). 

Life directed orientation. Eleverna i denna kategori ser valet som en del i en mycket lång process. 

Dessa elever har länge haft en bild av hur deras framtid ska se ut och valen under livet har alla på 

något vis varit en pusselbit i samma plan (Cajes, 1988). 

School directed orientation. Här finner vi elever som begränsas av livet kring skolan. De saker som 

väger in när dessa elever ska göra sitt val är hur utbildningssystemet utvecklas och förändras. Det 

är inget som påbörjats i tidig ålder utan kommit fram när eleven kommit i kontakt och reflekterat 

över utbildning överlag (Cajes, 1988). 
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Den sista kategorin är Context directed orientation. Eleverna som hamnat i denna kategori lägger ing-

en större fokus varken på bakgrund eller framtid. Det som spelar roll i dessa elevers val är nyliga 

händelser som format deras tankebanor (Cajes, 1988).  

Cajes avhandling hjälper oss att undersöka om potentiella studenter fortfarande tänker på detta 

sätt då hans avhandling är över 20 år gammal. 

 

3.4 Choosing futures – Young people’s decision-making in educa-

tion, training and careers markets 

Enligt Foskett & Hemsley-Brown (2001) är hela samhället uppbyggt av valprocesser. Valet är ett 

uttryck för mänsklig individualitet för det är genom valet vi uttrycker vår tro, våra värderingar 

och våra personliga prioriteringar. Även om vi självständigt gör våra egna val är dessa val fortfa-

rande präglade av samhällets struktur och hur vi lever. När det kommer till utbildning är det na-

turligtvis ungdomens föräldrar som tar de grundläggande besluten vid grundskoleval, men vid 

högre utbildningar är det ungdomen som tar det slutgiltiga beslutet (Foskett & Hemsley-Brown, 

2001). 

Utifrån de faktorer som vi presenterar under 3.1 utifrån Larsson och Woods (2005) undersökning 

vill vi även undersöka om det Foskett och Hemsley-Brown kommit fram till i denna undersök-

ning stämmer överens med våra intervjupersoner. Vi vill veta om gymnasieeleverna anser att de-

ras föräldrar spelar stor roll för deras val eller inte. 

 

3.5 Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon 

Fransson och Lindh (2004) skriver att det finns forskare som försöker vidga perspektivet på vad 

som är viktigt för ungdomarna i hänsyn till framtida möjligheter. Enligt dessa handlar det inte om 

utbildningarnas innehåll utan mer om exempelvis resesällskap, miljöer och framtida kontakter 

som uppfattas som möjliga. De tolkar att det handlar om diverse kapital som kan byggas upp ge-

nom att gå med i olika föreningar eller välja en viss utbildningsmiljö. Det kan sägas att det hand-

lar om en viss miljö som kan bidra med ett mervärde till studierna. I forskningen framkommer 

det också att eleverna är osäkra både före och efter sina val. Att eleverna som går studieförbere-

dande program ska läsa vidare är ingen konstighet, men att de känner sig tvungna att läsa vidare 

för att få ett arbete är något som tidigare forskning visar (Fransson & Lindh, 2004). 
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Genom denna tidigare forskning har vi utformat intervjufrågor till gymnasieeleverna kring hur 

stor vikt de lägger på deras framtida lärosätes miljö och mervärdet som kan komma utifrån de 

olika lärosätena. 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Här presenterar vi olika teorier som passar in på vår studie. Dessa är: marknadskommunikation och dess olika 

begrepp samt relationsmarknadsföring, Shannon och Weavers kommunikationsmodell, Stuart Halls encoding, 

decoding-teori samt socialpsykologi.  

4.1 Marknadskommunikation 

Undersökningar, målformuleringar, planering samt uppföljning förenat med ett stadigt utförande 

är vad som krävs för att marknadskommunikationen ska bli effektiv och lönsam (Weatherill, 

1997) 

Micael Dahlén och Fredrik Lange skriver att marknadskommunikation handlar om att ställa sig 

tre frågor: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga dem? Hur vill vi säga det? (Dahlén & Lange, 2003). 

Svaret på dessa frågor är att välja målgrupp, utforma ett budskap och sedan välja vilken kanal de 

ska använda sig av. Samtliga områden är enligt författarna beroende av varandra. Budskapet mås-

te göras attraktivt för den utvalda målgruppen samtidigt som kanalen ska vara en sådan som ut-

nyttjas i en högre utsträckning av samma målgrupp. Kanalen bör även vara en passande sådan för 

själva budskapet. Samtliga faktorer och områden är således mycket beroende av varandra och 

processen blir som att lägga ett pussel med rätt bit på rätt plats (Dahlén & Lange, 2003). 

4.1.1 Målgruppen 

Dahlén och Lange (2003) skriver om målsättningar och målkedjor som används för att effektivi-

sera marknadskommunikationen, för att nå de mål företaget eller organisationen har satt upp för 

sin marknadskommunikation. Under denna kategori faller något som författarna kallar mål-

gruppsrespons. Det innebär vad företaget vill att målgruppen ska göra som svar på marknads-

kommunikationen. Det kan handla om att köpa mer utav produkterna eller tjänsterna, eller i hög-

skolornas fall söka till respektive skola. Även word-of-mouth faller inom målgruppsresponser då 

målgruppen talar positivt om företaget till övriga och på så vis sprider positiva associationer vida-

re. Nära besläktat med målsättningarna är målgruppsanalyserna. Inom detta ämne finns det två 

tillvägagångssätt för att välja målgrupp. Det första är en strategisk målgruppsanalys som å ena 

sidan handlar om att välja en målgrupp som ger marknadskommunikationen störst potential att 

uppnå de uppsatta målsättningarna. Å andra sidan handlar det även om att anpassa målsättning-

arna utifrån möjligheterna som ges utifrån målgruppen. Den andra formen av målgruppsanalys är 

den taktiska som mer fokuserar på vilka egenskaper och behov som finns hos målgruppen, och 
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hur man utifrån det ska anpassa sin marknadskommunikation för att budskapet ska nå fram 

(Dahlén & Lange, 2003). 

4.1.2 Budskapet 

Något som Dahlén och Lange (2003) framhäver som viktigt när företagen ska välja budskap, är 

att det ska ha en koppling till det egna varumärket. Eftersom varumärket, enligt författarna, är 

produkten och företagets själ är det viktigt att ha det som utgångspunkt när man ska utforma ett 

budskap som ska förmedlas. Den faktiska produkten och den kommunicerade produkten är säl-

lan samma sak, utan det är genom budskapet som de skapar ett innehåll och en mening med pro-

dukten. Sedan gäller det att få ut budskapet till målgruppen och det är där själva reklamen och 

marknadsföringen kommer in. De skriver att det gäller att få reklamen att koppla till de centrala 

element som stödjer varumärket och positioneringen. Det är även viktigt att vara kreativ vid ut-

formningen av reklamen så den uppfattas attraktiv och ger maximal effekt (Dahlén & Lange, 

2003). 

Bilden har även ett budskap skriver Bo Bergström. Han kategoriserar bilder inom följande kate-

gorier: 

• Informativa – dessa bilder är utan värdering och ger relevant information 

• Explikativa – dessa bilder förklarar en händelse, ett förhållande eller ett skeende.  

• Direktiva – dessa bilder uppmanar till en viss åsikt. 

• Expressiva – bilderna i den här kategorin ska uttrycka mer eller mindre starka känslor. 

Dessa bilder kan vara allt mellan poetiska till ickeföreställande. Något som är mycket vik-

tigt i denna bildkategori är arrangemanget och regin.  

(Bergström, 2007) 

4.1.3 Kanalen 

Sista steget är att välja rätt kanal, det vill säga de medier som på bäst sätt når ut till målgruppen 

och kan leverera budskapet. Enligt författarna är det här som de flesta pengarna spenderas då 

reklamtid i exempelvis TV inte är billigt. Här bör man tänka på hur ofta målgruppen ska nås utan 

att tröttna på reklamen och när de ska exponeras för den. Det görs en skillnad på aktiva och pas-

siva medier och vilken genomslagskraft de har. Aktiva medier innefattar den typen av medier som 

aktiverar publiken och kräver att de anstränger sig för att ta del av reklamen. Passiva medier är 

raka motsatsen. Här behöver publiken inte engagera sig för att ta del av reklamen. Genomslags-
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kraften på ett medium definieras utifrån hur många repetitioner som krävs för att det ska upp-

märksammas. Sista delen under kanalval är något som kallas för promotion. Det innebär mer fy-

siska insatser som för högskolor och universitet görs på exempelvis öppet hus, mässor och så 

vidare. (Dahlén & Lange, 2003).  

4.1.4 Varumärket 

Rita Mårtensson (2009) skriver att varumärket definieras ofta med följande beteckning: Varumär-

ke = Produkten + Förpackningen + Mervärden. Denna beteckning kan enligt oss anpassas till 

både privatpersoner samt utbildningsanordnare, som högskolor. 

Bo Bergström skriver att varumärket kan innefatta logotyp, en fras, en symbol eller något liknan-

de. Han skriver även att det finns två plattformar som företag bygger sitt varumärke på. Det är 

dels på det interna planet där medarbetarna eller de anställda får en uppfattning om företaget 

samt skapar en relation med både positiva och negativa associationer. Det andra planet är det ex-

terna, det vill säga från företaget ut till kunder och konsumenter. Denna relation skapar medve-

tenhet om företaget samt ökar eller skapar associationer till varumärket och därmed företaget 

(Bergström, 2007). 

4.1.5 Positionering 

För att lyckas på marknaden behöver man ha en verklighetsförankring som inte redan finns hos 

konsumenterna. Det blir allt svårare att vara kreativ och komma med nya idéer och koncept i och 

med den hårda konkurrens och nya företag med mera som ständigt dyker upp. Den basala tanken 

med positionering är inte att komma med något nytt, utan mer att manipulera det som redan 

finns i tanken, att knyta an till kontakterna som redan finns (Ries & Trout, 1972). 

Det finns olika typer av positionering med en gemensam tanke, att man alltid har kundens mål i 

åtanke. De tre typerna av positionering är målinriktad positionering, konkurrentbaserad och emo-

tionell positionering (Mårtensson, 2009). 

4.1.5.1 Målbaserad positionering 

Denna form av positionering satsar på att visa konsumenterna att de kan nå sina mål lättare med 

hjälp av den aktuella produkten till skillnad från konkurrenternas alternativ. Något som bör tän-

kas på är att varumärkets själ ska vara relevant till konsumenternas mål. Gemensamhetspunkterna 

syftar till de punkter som överlappar varumärkets själ med konsumenternas mål och kommunice-

rar indirekt eller direkt att de har denna kunskap. Därigenom ska konsumenterna uppleva att 

märket ses som en lösning på deras problem (Mårtensson, 2009). 
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4.1.5.2 Konkurrentbaserad positionering 

Konkurrentbaserad positionering har som syfte att etablera märket på marknaden så det har ett 

fördelaktigt utgångsläge för sin kommunikation. Denna positionering består av två faser. I associ-

ationsfasen skapar varumärket associationer till ledande märken inom samma produktkategori. I 

differentieringsfasen fastställer varumärket en differentieringspunkt mot konkurrenter inom 

samma produktkategori. Medlemskap och differentieringspunkt är de två nyckeldimensionerna 

inom konkurrentbaserad positionering. Medlemskap skapas genom att trycka på att märket har 

samma fördelar som övriga märken inom samma produktkategori, exempelvis marknadsledaren. 

Detta kallas även att välja ut paritetspunkter, det vill säga trycka på fördelar som övriga märken 

inom samma produktkategori har. Det kan vara viktigt att ge konsumenterna en anledning att lita 

på att märket tillhör en viss kategori (Mårtensson, 2009). 

Ibland är det dock inte tillräckligt att endast fokusera på likheter. Istället kan det vara bra för ett 

nytt märke att istället fokusera på differentiering, det vill säga olikheter eller skillnader mellan öv-

riga märken inom samma produktkategori. Det är viktigt att som marknadsförare ha en bra käns-

la för vad som är en god mix mellan associationer och differentiering. Satsar man för mycket på 

differentiering löper man en hög risk för att det blir ett nischmärke och inte associeras med något 

inom samma produktkategori (Mårtensson, 2009). 

4.1.5.3 Emotionell positionering 

Denna form av positionering används ofta i samband med produktkategorierna parfym, mode, 

alkohol och andra imageprodukter. Här försöker marknadsföraren att skapa en reaktion i hjärta 

istället för hjärna. Ett exempel med detta är Nikes ”just do it”-kampanj. Ett kännetecken på emo-

tionell positionering är att budskapen blir mer vaga och emotionerna blir mer levande. Många 

anser att emotionell positionering är mest effektiv då de påstår att känslorna spelar så stor roll för 

människor. 

Marknaden ändrar sig ofta och därför är det viktigt att positionera sig utefter den. Företag och 

märken som tidigare ingått i referensramen kommer att kompletteras eller ersättas av nya företag 

och märken. Även kundernas önskemål förändras över tiden och därför är det viktigt att tänka 

över hur man håller sitt märke fräscht över åren (Mårtensson, 2009). 

4.1.6 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring kan definieras som ett sätt att utveckla långsiktiga och lojala kunder och 

därmed öka lönsamheten. Kärnbegreppen inom relationsmarknadsföring är relationer, nätverk 

och interaktion. Evert Gummessons egen definition är mer allmän. Han säger att relationsmark-
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nadsföring är en interaktion inom nätverk av relationer. Relationer kräver minst två parter som är 

i kontakt med varandra. Den basala tvåvägsrelationen inom marknadsföring är den mellan leve-

rantören och kunden. Ett nätverk är en sammansättning av relationer mellan flera parter som kan 

växa till ett väldigt komplicerat mönster och bli väldigt svårbeskrivna. Inom alla relationer och 

nätverk kommer parterna i aktiv kontakt med varandra. Detta kallas för interaktion (Gummes-

son, 2008). 

Inom relationsmarknadsföring är lojalitet i fokus, speciellt kundlojalitet. I lojalitetsstegen är det 

lägsta steget kontakten med en potentiell kund. Nästa steg på lojalitetsstegen är att den potentiella 

kunden faktiskt blir en kund och steg tre att den förhoppningsvis är en återkommande sådan. 

Steg fyra är att den återkommande kunden blir en supporter och därmed en slags ambassadör. 

Slutligen blir supportern en sakförare och stegen är komplett (Gummesson, 2008). 

Relationsmarknadsföring innebär en långsiktig vinstrelation med individuella kunder och värde är 

medskapande mellan samtliga involverade parter (Gummesson, 2008). 

De viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring är följande: 

1. Marketing management bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning. Med detta menas att 

alla, oavsett arbetsuppgifter, är med och påverkar kundrelationerna. Hela företaget 

bör därmed vara marknadsorienterat. 

2. Långsiktigt samarbete och win-win. Denna värdering innebär att man ska se samtliga 

samarbetspartners som medparter snarare än motparter. Med win-win menas att 

parterna ökar värdet av relationen för varandra. Det betyder även att man bör fästa 

lika stort avseende på existerande kunder samt anskaffning av nya.  

3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer. De måste vara aktiva. Detta innebär att 

sätta kunden och relationen i centrum, det vill säga att gå ifrån det traditionella 

säljtänket. Det bygger upp ett förtroende hos kunden för försäljaren. 

4. Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar. De byråkratjuridiska 

värderingarna är något negativt, då kunden ses som ett statistiskt genomsnitt. 

Kunderna buntas ihop, orsakar kostnader och att få rätt mot kunden är något som är 

väldigt viktigt. Relation och service är värderingar som krävs i 

relationsmarknadsföring. I detta tankesätt ses kunderna som källor till intäkter och ska 

sättas i centrum. Att skapa ett värde för kunderna är leverantörens uppgift. Både 

konkurrens och samarbete behövs för en fungerande marknadsekonomi, enligt 

relationsmarknadsföringen.  
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(Gummesson, 2002) 

 

4.2 Shannon och Weaver 

Kommunikationsmodellen som Shannon och Weaver utformat ger oss en tydligare bild av hur 

högskolorna möjligtvis ser på kommunikationsprocessen. Modellen visar en linjär process där 

meddelandet tages emot på det sätt som det är tänkt. Det är så som högskolorna möjligtvis hop-

pas deras budskap ska tages emot. 

Informationsteori omfattar alla former av informationsutbyte. Den mest kända kommunika-

tionsmodellen härstammar ifrån informationsteorin och publicerades 1948 av Claude Shannon, 

den amerikanske forskaren och matematikern. Året därpå publicerade Warren Weaver, i akade-

miska sammanhang, Shannons modell med tillagda kommentarer. Bådas fokus låg på den teknis-

ka transporten av hur en signal går via en kanal och kommer fram till en mottagare. Dessa två 

menade att deras modell gällde för all kommunikation. Det är en enkelriktad och linjär process 

som modellen som visar och målet är att signalen som förmedlats ska nå fram till sin destination 

när mottagaren gjort om meddelandet som denne tar emot. Den person eller den sak som med-

delandet skulle hamna hos är destinationen (Falkheimer, 2001). 

 

Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Vår egen tolkning utifrån kommunikationsmodellen 

Larsson (2008) presenterar. 

 

Denna modell tar inte hänsyn till mottagarnas tolkningar eller till sammanhanget och kan ofta 

kritiseras för detta. Trots detta är det en bra grundmodell som lyfter fram många viktiga begrepp. 

Det Shannon och Weaver inriktade sig mest på var brus, som orsakades av tekniken och störde 

signalöverföringen. Brus innefattar allting som inte är menat av sändaren, som komplicerar pro-

cessen och som förminskar signalen. Det kan sägas att det ökande informationsflödet i samhället 

utgör ett konstant brus och försvårar arbetet för de som jobbar med att få ut nyheterna till all-

mänheten och det budskap de vill förmedla. Kommunikatörer måste vara medvetna om hur de 
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ska anpassa sin överföring och sina budskap beroende på vad det är som kan störa mottagarna 

(Falkheimer, 2001). 

Två andra begrepp som kom utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell, som även de 

är centrala i kommunikationsteorin, är redundans och entropi. När informationen ska tolkas be-

ror den alltid på tolkarens förförståelse och vilket sammanhang det är. När vi som tolkare möter 

ett meddelande balanserar vi alltid på olika nivåer av redundans och entropi, med andra ord mel-

lan ordning och kaos. Förutsägbarhet, struktur och entydighet kan alltså beskriva redundans me-

dan entropi är motsatsen: kaos, oordning och mångtydighet. Sändaren behöver använda sig av 

redundans och anpassad förenkling för att nå igenom bruset. Det är även lättare att ta emot något 

som man som människa redan är bekant med och detta är något som marknadsförare ofta anpas-

sar sina annonser efter och dylikt. Ju mer brus det finns i en kanal, desto mer redundans är be-

hövligt. Samtidigt som det är viktigt att inte vara alltför redundant för då tröttnar mottagaren. 

Använder man sig till en viss del av entropi kan det få mottagaren att stanna upp och tänka till. 

Ett bra och tydligt exempel på redundans och entropi är krisinformation där allt måste vara sak-

ligt och punktligt till skillnad från till exempel en konstutställning där konstnärliga uttryck bygger 

på just entropi (Falkheimer, 2001). 

Fram tills 60- och 70-talet fokuserade de flesta modellerna på de direkta processteoretiska effek-

terna på mottagarnas attityder och beteenden. Under 80-talet började forskarna fokusera mer på 

mottagarnas tolkningar och behov. Kommunikationen började ses mer som en tvåvägsprocess 

istället för envägsprocess som den tidigare setts som (Falkheimer, 2001). 

Det finns två olika synsätt på kommunikation. Den första kallas för processkolan som fokuserar 

mer på sändaren. Det kan sägas att processkolan ser kommunikationen som en styrd överföring 

av budskap till mottagaren. Denna modell är enkelriktad och tar mindre hänsyn till individers 

tolkningar (Falkheimer, 2001). 

Det andra synsättet av kommunikation är kulturskolan. Detta synsätt fokuserar på relationen mel-

lan mottagaren, meddelandet och sammanhanget. Här ligger övergripande fokus på mångtydighe-

ten i tolkningen. Kulturskolan menar att tecken fungerar i kedjor och system. Dessa associeras 

konnotativt och denotativt. Konnotationer är samtliga associationer som ett tecken får hos tolka-

ren. Denotationen är den enkla mening som ett meddelande har på ytan. Det som spelar in vid 

konnotativ tolkning är de kulturella, sociala och individuella faktorer som finns hos mottagaren 

och dennes sammanhang (Falkheimer, 2001). 
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4.3 Encoding, Decoding 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell har ofta blivit kritiserad för dess 

envägskommunikation. Den koncentrerar för mycket på meddelandet och inget på utbytet som 

ska ske mellan mottagare och sändare. Det Stuart Hall har gjort är att tolka Shannon och Weavers 

modell vidare genom att fokusera mer på just tolkningar och hur budskapet mottages (Hall, 

2002). 

Stuart Hall har utformat encoding, decoding-teorin, som vi tycker passar in på hur gymnasieele-

verna uppfattar budskapen och informationen som skickas till dem. Encoding, decoding innebär 

en cirkulation som länkar samman flera delar, då utifrån Shannon och Weavers kommunika-

tionsmodell. Encoding, decoding har även sina grunder i critical theory, semiology och discourse 

analysis (McQuail, 2010). Stuart Hall har byggt på modellen genom att även räkna in momenten 

produktion, cirkulation, distribution/konsumtion och reproduktion. Genom att denna cirkel går 

runt är det då man kan se encoding, decoding (Hall, 2002). 

Före det att ett meddelande kan ha en effekt, tillfredsställa ett behov eller komma till användning 

måste det få en meningsfull tolkning. Det är dessa tolkade budskap som kan underhålla, instruera, 

influera och nå till det emotionella eller de ideologiska konsekvenserna (Hall, 2002). 

 

 

 

Figur 2.  Stuart Halls kommunikationsmodell. 
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I denna modell behöver inte meningsstruktur 1 och 2 innebära samma sak. Encoding och deco-

ding, det vill säga kodningen och tolkningen eller avkodningen, är inte alltid den samma. Nivåer-

na av att förstå och att missförstå i det kommunikativa utbytet beror på nivåerna av symmetri 

eller asymmetri som uppstår eller redan finns mellan den som kodar, till exempel producenten 

och den som avkodar, till exempel mottagaren. Det beror alltså på hur sändare och mottagare kan 

identifiera sig med det som sänds ut (Hall, 2002). 

Genom att vi redan i tidig ålder lär in både språk, hur samhället och vår kultur fungerar lär vi 

även in koder, hur vi tolkar saker. Detta lärs in naturligt och är olika beroende på var i världen 

samt vilken samhällsstruktur och kultur man blir upplärd inom. Genom att tolkningar är olika 

kan det ibland vara svårt i encoding, decoding-processen (Hall, 2002). 

Inom denna kodning och avkodning finner vi även begreppen denotation och konnotation. I en-

coding, decoding-teorin används dessa begrepp genom analyser. Det är genom den litterära me-

ningen, alltså det som sägs eller står (denotation) och genom den medföljande meningen för 

tecken vilka är möjliga att skapa (konnotation), som dessa begrepp används. I diskurser kombine-

ras de flesta tecken med både denotation och konnotation. Det kan då ifrågasättas varför man ska 

göra skillnad på dessa och det behövs för att få ett analytiskt värde. Det är därför tecken uppfat-

tas erhålla dess fulla ideologiska värde (Hall, 2002). 

Enligt Stuart Hall finns det tre sätt att avkoda. Dessa tre sätt förklarar den process som uppstår 

när en målgrupp eller åskådare blir utsatt för det meddelande som avsändaren skickar ut.  

2. Dominant-hegemonic position. Mottagaren tolkar i detta fall på samma sätt som 

avsändaren har kodat meddelandet. Det budskap, den tanken eller känslan som det är 

tänkt att förmedla är också det som mottages av åskådaren.  

3. Negotiated position. Mottagaren har i detta fall förmodligen förstått och tolkat 

meddelandet på det sättet som avsändaren har tänkt, fast på sina egna villkor och 

grunder.  

4. Opposing code. I detta fall plockar mottagaren isär meddelandet som skickas ut och 

samlar ihop det igen utifrån individens egna ramverk och tolkningar.  

(Marris & Thornham, 1997) 

 

Stuart Halls modell ger oss en förklaring till hur gymnasieeleverna kan tänkas resonera kring de 

budskap högskolorna och universiteten sänder ut till dem. Det är högskolorna som kodar 

(encoding) och gymnasieeleverna som avkodar (decoding).  
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4.4 Socialpsykologi 

Läran om socialpsykologi behandlar relationen mellan individ och samhälle och borde enligt 

Angelöw och Jonsson (2000) vara en vetenskap. Den ämnar förklara och förstå samspelet mellan 

individers tankar, känslor och beteende samt det omgivande samhället. Det finns olika typer av 

socialpsykologi, bland annat grupprocesser som handlar om hur människor agerar i olika gruppsi-

tuationer. Boken gör en skillnad på olika typer av grupper, formella och informella grupper. For-

mella grupper är ordnade av en organisation. Informella grupper är inte inrättade av organisatio-

nen utan utgår i de flesta fall istället från individens eget val. Inom grupperna tilldelas medlem-

marna automatiskt olika roller, vilket sker omedvetet i många fall. Tillskrivna roller är om perso-

nen är en man eller en kvinna. Förvärvade roller innebär sådant vi själva tagit initiativ till, till ex-

empel sökt de utbildningar som vi har sökt.  (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Detta är användbart för oss då gymnasieklasser är en formell grupp samtidigt som det finns in-

formella grupper inom denna, som eleverna har skapat själva. Vi behöver ha detta i åtanke efter-

som våra fokusgrupper består av just gymnasieelever och det kan förklara deras beteende i fokus-

grupperna beroende på vilka roller de tilldelats inom sina respektive grupper.  
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5 Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel redogör vi vårt syfte och våra frågeställningar som vi arbetat utifrån samt antaganden vi hade innan 

undersökningen genomfördes. 

5.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera högskolors marknadsföring från ett sändar- respektive 

mottagarperspektiv.  

 

5.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte tänker vi undersöka detta genom att svara på följande frågeställningar: 

• Hur arbetar högskolorna med marknadsföring till potentiella studenter? 

• Hur vill gymnasieeleverna bli kontaktade? 

• Stämmer dessa överens med varandra? 

 

5.3 Antaganden 

Vi misstänker redan innan vi påbörjar vår forskning att högskolornas rekryteringsprocesser är 

väldigt lika. Det vi tror skiljer sig åt är hur högskolorna arbetar med material och hur det uppfat-

tas av gymnasieeleverna. Vi misstänker att det grafiska materialet, layout och innehåll är några av 

de avgörande faktorer som väcker intresse hos elever som tar del av materialet. Ett annat anta-

gande vi gör är att det skiljer sig en del hos gymnasieeleverna gällande formen av kontakt. Vi 

misstänker att vissa elever vill bli kontaktade direkt av högskolan, antingen via samtal, besök eller 

tryckt material. En annan del av eleverna vill själva leta upp material och information på deras 

egna villkor, tror vi. Dessa antaganden grundar vi på egna erfarenheter och hur vi själva tänkte 

när vi gick tredje året på gymnasiet.  
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6 Metod och material 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer och fokusgrupper. Insamling av information 

och material skedde via samtal med gymnasieelever och representanter från högskolorna. 

6.1 Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en samling människor som satts samman av ett visst syfte. Det ultimata antalet 

i en fokusgrupp är fyra till sex personer som ska svara på frågor eller diskutera kring ett visst 

ämne som styrs utav en samtalsledare (Esaiasson et al., 2007). 

Informationen som insamlas vid fokusgruppstillfället kan analyseras på olika sätt. 

För forskare behöver det inte vara just det som sägs vid tillfället som är intressant, det går även 

att få ut information ifrån sättet folk pratar på eller hur de anspelar till varandra ur ett socialpsy-

kologiskt perspektiv. Vi hade i åtanke när vi gjorde fokusgruppsintervjuerna att gymnasieeleverna 

ingick i en grupp där de hade olika tilldelade roller. Detta är något som stämmer överens med vad 

Esaiasson med flera (2007) skriver att man bör tänka på vid gruppsamtal enligt socialpsykologiska 

termer.  

En fördel med fokusgrupper jämfört med enskilda samtalsintervjuer är att själva samtalet inte är 

lika styrt av samtalsledaren, utan det styrs sig själv. Den huvudsakliga poängen med fokusgrupper 

är att de ska starta en diskussion som leder till ett större informationsflöde med friare associatio-

ner för samtalsdeltagarna (Esaiasson et al., 2007). 

Vi kommer inte kunna generalisera och säga att alla gymnasieelever tycker som vårt urval gör och 

det är även något som Esaiasson med flera (2007) skriver.  

Enligt vad Esaiasson med flera skriver i Metodpraktikan är det väldigt bra att kombinera fokus-

grupper med övriga kvalitativa metoder. Detta är något vi haft i åtanke när vi bestämt oss för att 

göra både fokusgrupper med gymnasieeleverna samt samtalsintervjuer med rekryteringsansvariga 

på högskolorna (Esaiasson et al., 2007). 

Då vårt syfte är att göra en jämförelse mellan högskolornas tillvägagångssätt och gymnasieelever-

nas önskan om hur de vill bli kontaktade har vårt urval grundats på gymnasieelever i de olika stä-

derna där högskolorna ligger. Detta kallas att tänka strategiskt enligt Esaiasson med flera (2007). 
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6.2 Samtalsintervju 

En av de stora fördelarna med samtalsintervjuer är att intervjuobjektet får chans att utveckla sitt 

svar till skillnad mot om man skulle göra en kvantitativ frågeundersökning med färdiga svar. Som 

forskare eller undersökningsansvarig får man även chansen att få ut mer information samt för-

klaringar till intervjuobjektets svar (Esaiasson et al., 2007). 

6.3 Intervjusituationen 

Det kan vara bra att tänka på att svaren kan variera beroende på vem som ställer frågan. Esaias-

son med flera ställer exemplet om en medelålders professor figur skulle ställa frågor angående 

alkoholkonsumtion till ett gäng ungdomar skulle svaren kanske inte vara lika öppna, som om en 

yngre person skulle ställa samma fråga. De skriver även i boken att det är bäst att börja med brev 

vid första kontakten. Efter det kan man ringa eller besöka de inblandade. En annan viktig del i 

intervjuprocessen är att göra en provintervju och testa frågorna man formulerat. Det är ett bra 

sätt att se ifall frågorna är tydliga, svåra att förstå eller komplicerade på andra sätt. Provintervjun 

ska göras med någon som liknar urvalet så mycket som möjligt för att se så intervjuns tema häng-

er ihop på ett logiskt sätt. Plats för intervjun är även den en viktig del i processen. Intervjun ska 

helst ske där de deltagande känner sig bekväma, med rätt atmosfär och inga störande faktorer i 

bakgrunden eller dylikt (Esaiasson et al., 2007). 

Vi anser oss vara i en ålder där gymnasieeleverna kan relatera till oss och vi till dem. Detta bidrar 

till att intervjudeltagarna känner sig mer bekväma och därmed svarar mer öppet på de olika frå-

gorna. Samtidigt anser vi oss vara i en tillräckligt mogen ålder för att även representanterna från 

högskolorna ska kunna relatera till oss. Vi har försökt där det funnits möjlighet att sätta oss blan-

dat med intervjudeltagarna för att de inte ska känna att vi har någon maktposition och därmed 

skapa en osäker atmosfär. Vid varje intervjutillfälle har vi spelat in samtliga intervjuer samtidigt 

som en av oss har fört minnesanteckningar medan den andre har agerat moderator och ställt in-

tervjufrågorna. Vi valde att göra denna uppdelning för att intervjudeltagarna inte skulle uppfatta 

situationen som rörig med frågor kommande från olika håll. Vi ställde även följdfrågor när vi an-

såg att vi inte fick ut den information vi behövde.  

6.3.1 Validitet 
Dalen (2007) skriver att inom intervjustudier är informanternas egna ord och upplevelser det vik-

tigaste för validiteten för undersökning. Det är därför viktigt att dokumentationen av intervjuerna 

är så utförliga och fylliga som möjligt. Datamaterialet ska även bilda underlag för analys och tolk-

ning. Vi har dels spelat in samtliga intervjuer och fokusgruppsintervjuer, samt antecknat under 
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tiden för att få nedskrivit så mycket som möjligt av det som sades vid intervjutillfällena. Materia-

let som vi har samlat in har vi transkriberat och har som underlag för vår undersökning, analys 

och tolkningarna vi gör utifrån dessa. Dalen (2007) skriver även att man bör förklara och tänka 

över intervjusituationen för att öka undersökningens validitet, vilket vi har gjort.  

6.3.2 Reliabilitet 
Esaiasson (2007) skriver att när reliabiliteten brister så beror det oftast på slarv- eller slumpfel vid 

datainsamlingen. Det kan beröra allt från otydliga anteckningar till slarv för att personen i fråga är 

trött och har dålig koncentration på arbetsuppgiften. Det gäller även felaktiga matematiska och 

statistiska uträkningar, vilket inte berör oss då de dessa inte kommer upp i vår undersökning. Ef-

tersom vi spelat in varje intervju med bandspelare har vi på så vis skyddat oss från slarviga an-

teckningar som kan leda till missförstånd. Inspelningarna kan också vara slarvigt gjorda men i 

kombination med anteckningar blir insamlingen av materialet mer tillförlitligt. Transkriberingarna 

gjordes kort efter varje intervjutillfälle då vi fortfarande hade informationen som vi tagit del av 

färskt i minnet. Vi har även spenderat mycket tid med att lyssna på banden från intervjutillfällena 

för att få ut de korrekta svaren som angavs vid tillfället. Vi har även gjort transkriberingarna till-

sammans och därför anser vi att de har en hög reliabilitet eftersom vi varit två personer som 

kunnat tolka och stämma av det material som spelats in.  

 

6.4 Urval 

Urvalsprinciperna ska vara relevanta till undersökningens ämne. Det är även viktigt att de man 

valt ut ska ha en gemensam egenskap (Esaiasson et al., 2007) som i vårt fall gäller deras gymnasia-

la utbildning. Samtliga av våra intervjuobjekt går på Samhällsvetenskapliga programmet. Dock 

med olika inriktningar vilket vi inte anser spelar någon roll då programmen fortfarande har sam-

ma bas, samt att det är studieförberedande program. När det gäller intervjuobjektens bakgrund 

ser vi ingen anledning till att vara speciellt selektiva men vi kommer att ha en jämn fördelning 

mellan könen. I samtalsintervjuerna har vi valt att intervjua de som har ansvar för studentrekryte-

ring på respektive högskola. Sammanlagt har vi gjort tre fokusgruppsintervjuer med sex gymna-

sieelever från vardera gymnasieskola och nio samtalsintervjuer med representanter från högsko-

lorna. En representant i Borås, fem representanter i Jönköping då de har flera fackhögskolor och 

tre representanter från Skövde då de har olika institutioner och ingen tillsatt personal på den cen-

trala avdelningen i nuläget.  
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6.5 Avgränsningar 

Med tanke på tidsbegränsningen inser vi att vi inte har möjlighet att göra studien hur stor som 

helst, därför måste vi avgränsa oss.  Vi har därför valt att avgränsa oss geografiskt och fokusera 

på närliggande områden. I vårt fall har vi fokuserat på enbart tre gymnasieskolor och tre högsko-

lor i Borås, Jönköping och Skövde.  

 

6.6 Intervjufrågorna 

Frågorna växte fram utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, tillsammans med teorier och tidi-

gare forskning vi läste.  Därigenom kom vi fram till vårt syfte och vad vi behövde ta reda på för 

att nå vårt mål med undersökningen. Det saknas en jämförelse mellan gymnasieelevers önskan 

om hur de vill bli kontaktade inför högskole- och universitetsval och högskolornas tillvägagångs-

sätt för att kontakta gymnasieeleverna. Detta bidrog till att vi ville undersöka och jämföra just 

dessa aspekter och där uppkom själva idén med undersökningen vilket i sin tur ledde till syftet 

och vidare till frågeställningarna. Stegvis undersökte vi hur högskolorna arbetar med marknadsfö-

ring till potentiella studenter, hur gymnasieeleverna vill bli kontaktade och slutligen om detta 

stämmer överens. Tidigare forskning pekade på olika faktorer som påverkar gymnasieelevernas 

val vilket bidrog till att vi utformade frågor som undersökte dessa faktorer, både till högskolorna 

och till gymnasieeleverna. Marknadskommunikationsteorierna tillsammans med tidigare forskning 

hjälpte oss att utforma intervjufrågor kring positionering, budskap och kontaktvägar och övriga 

begrepp som vi presenterar i teoriavsnittet samt de visuella aspekterna så som katalogutformning. 

Avsnitt 4.4 rörande socialpsykologi fick oss att tänka på samspelet mellan intervjuobjekten i fo-

kusgrupperna. Deras sociala roller och hur de kände varandra sedan tidigare och därför var vi 

måna om att ha med en sådan fråga bland inledningsfrågorna.  

Dalen (2007) skriver att när intervjuguiden ska utarbetas är det viktigt att ha titel samt syfte fram-

för sig. Även teman och frågeställningarnas relevans ska belysas i denna process. Det är viktigt att 

vara grundlig när man utarbetar frågorna för att inte börja med det som kan räknas till den käns-

loladdade sorten. Detta för att intervjuobjekten inte ska känna sig obekväma, påhoppade eller bli 

minde samarbetsvilliga. Materialet bör vara så rikt och fylligt som det går, då det informanterna 

berättar kommer bli utgångspunkten för analysen. Frågorna bör ställas så att informanterna öpp-

nar sig och berättar sina tolkningar och upplevelser fritt för samtalsledaren. Viktiga aspekter att 

tänka över är ifall frågorna är otydliga, ledande eller svåra att förstå. Det är också viktigt att tänka 

på att informanten har den kunskapen som behövs för att kunna besvara frågan. Frågeställningen 
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ska också ge utrymme för att det ska vara möjligt för informanten att ha egna och kanske till och 

med otraditionella uppfattningar. Det är även en möjlighet att referera till konkreta forskningsre-

sultat och på sätt och vis stämma av med intervjuobjekten för att se om dessa håller med tidigare 

resultat eller om de har någon annan synpunkt på det hela. Genom att göra på det här sättet 

kommer också informanternas åsikter och synpunkten fram (Dalen, 2007). 

För att testa intervjuguiden av en kvalitativ intervjustudie behöver man göra en eller flera provin-

tervjuer. Detta för att både testa intervjuguiden men även för att testa sig själv som intervjuare 

eller samtalsledare. Detta är viktigt då man tydligt kan se var det brister någonstans i intervjugui-

den och därmed får chans att omarbeta sin intervjuguide och frågorna. Man får även en uppfatt-

ning om hur man låter eller agerar som samtalsledare. Kanske ger man intryck för att vara för på-

stridig, eller inte tillräckligt påstridig (Dalen, 2007). Vi gjorde tre provintervjuer med personer i 

åldrar som ska representera vårt urval för att försäkra oss om att våra frågor och vårt beteende 

fungerade korrekt.  

 

6.7 Nackdelar 

Nackdelarna med metoderna vi använder oss av i vår undersökning är att vid användning av fo-

kusgrupper kan de informella grupperingarna och dess inräknade roller störa intervjusituationen. 

Om en av fokusgruppsdeltagarna råkar vara exempelvis klassens clown finns risken att denne be-

ter sig på ett skämtsamt och oseriöst sätt genom hela intervjun. Detta kan i sin tur bidra till att 

övriga fokusgruppsdeltagare tar intervjun på mindre stort allvar. Brist på engagemang hos inter-

vjupersonerna på så väl gymnasieskolorna som högskolorna kan leda till att vi som samtalsledare 

missförstår dem och tolkar informationen felaktigt. Då vi inte sedan tidigare känner intervjuper-

sonerna vet vi inte heller hur deras sociala roller ser ut. Därmed ökar risken för missförstånd yt-

terligare.  

 

6.8 Analys av material 

Efter att intervjuerna var gjorda satte vi oss direkt och transkriberade de inspelade intervjusamta-

len. Detta är något som Dalen (2007) skriver är bra att göra då man har intervjuerna färskt i min-

net och chansen ökar för att uttalandena blir korrekt dokumenterade. Efter transkriberingarna var 

avklarade och dokumenterade använde vi oss av koncentreringsmetoden för att bearbeta tran-

skriberingarna till en sammanfattning. Denna metod fungerade bäst för oss då många av våra in-
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tervjupersoners uttalanden var väldigt långa och vi behövde sålla ut material som uppfattades 

som onödigt. Enligt Esaiasson et al (2007) är koncentreringsmetoden gör det möjligt att samman-

fatta långa meningar samtidigt som man behåller den viktiga innebörden. 

Esaiasson et al (2007) beskriver kartläggningsmetoder som innefattar det tillvägagångssätt som 

används vid sammanställning av flera intervjupersoner. Här får man möjligheten att gå från ”hur-

dan han är” till ”hurdana de är” och generaliserar sitt urval. Denna metod använde vi oss av för 

att den underlättade vårt arbete i den bemärkelsen att vi kunde sammanställa vårt material och se 

en överblick över hur vårt urval tänkte och tyckte. Esaisasson et al (2007) beskriver även väsens-

metoden som innebär att hitta gemensamma nämnare hos intervjuobjekten. Även denna metod 

använde vi oss av när vi analyserade vårt material då vi ville se likheter och eventuella skillnader 

mellan våra intervjuobjekt.  

Esaiasson et al (2007) skriver att man är klar med sin analys när man upplever en teoretisk mätt-

nad, när man fått svar på sina frågor och mjölkat ut all information man vill få ut av analysen. Ef-

ter vår analys var färdigställd ansåg vi oss ha fått en god teoretisk mättnad, fått svar på våra fråge-

ställningar och kunnat uppfylla vårt syfte.  
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7 Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet vi kommit fram till efter samtalsintervjuer med högskolorna och fokusgruppsin-

tervjuer med gymnasieeleverna. Vi börjar med att presentera resultatet för vardera högskola för sig. Efter det gör vi 

en tolkning av det empiriska materialet. Sedan presenteras våra fokusgruppsintervjuer gymnasieskola för gymna-

sieskola följt av en tolkning av det empiriska materialet där med. 

Frågeställningarna som ska besvaras i denna undersökning är: 

• Hur arbetar högskolorna med marknadsföring till potentiella studenter? 

• Hur vill gymnasieeleverna bli kontaktade? 

• Stämmer dessa överens med varandra? 

7.1 Högskolorna 

Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 1.  

7.1.1 Högskolan i Borås 

Vendela Röhlander arbetar med marknadsföring och studentrekrytering på Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås har flera budskap de vill förmedla till potentiella studenter menar Röhlander. 

Dels att det är bra med högskolestudier, att det ger mer än bara direkt högskoleutbildning eller 

utbildning. Hon menar även att det är givande att läsa på högskola, framför allt eftersom arbets-

marknaden vill ha högskoleutbildade medarbetare. Röhlander säger att högskolan i Borås trycker 

mycket på att det inte är en så stor högskola och ligger i en intressant region.  

Röhlander tror att gymnasieeleverna gärna vill ha kontrollen över informationsflödet de tar del 

av. Därför menar hon att Internet är det bästa tillvägagångssättet att informera potentiella studen-

ter om högskolan i Borås. ”Det är ett bra sätt att få fördjupad information, men man kan också hålla di-

stansen. Om man inte vill ha den personliga kontakten kan man ändå få mycket information nätvägen och bli 

rätt påläst den vägen. Kombinationen att få bestämma själv men ändå få tillgång till mycket information ligger i 

tiden överhuvudtaget”, säger Röhlander. Hon tycker definitivt att Internet har fått en större betydelse 

i rekryteringen på senare år. De jobbar nästan enbart Internet-baserat.  

Den primära målgruppen är de som tar studenten på studieförberedande program på gymnasiet, 

säger Röhlander. Sedan finns det även sekundärmålgrupper i form av skolpersonal, lärare och 

föräldrar, det vill säga påverkansgrupper. Röhlander säger även att eleverna diskuterar sinsemellan 

innan de diskuterar med föräldrarna och att bilden av lärosätena ofta skapas via kompisar eller 

syskon som studerat tidigare och liknande.  
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Enligt Röhlander försöker högskolan i Borås koncentrera sitt rekryteringsarbete på den Internet-

baserade informationen och sociala medier. De jobbar också mycket med det personliga mötet. 

Alltså att vara ute på gymnasieskolor och mässor, och även att bjuda in gymnasieskolor. De job-

bar mycket med studentambassadörer, för att oftast kan de berätta om hur det är att studera och 

övriga frågor som berör studentlivet, säger Röhlander. Nöjda kunder är något som Röhlander 

anser vara en bra lösning då detta medför att målgruppen gör marknadsföringsarbetet åt dem, 

enligt word-of-mouth effekten.  

Högskolan i Borås vill profilera sig som ett professionslärosäte där de ger en bra förberedelse för 

arbetsmarknaden och att de förhoppningsvis får mycket kontakter på olika sätt med den potenti-

ella arbetsgivaren och arbetsmarknaden som sådan. Röhlander talar även om livserfarenheter och 

de kunskaper man erhåller som student under sin studietid, förutom den faktiska examen. Alla 

högskolor ger bra utbildningar och på något sätt slåss alla på samma arena för man utbildar sig 

faktiskt för att få ett jobb i framtiden, men enligt Röhlander så försöker högskolan i Borås lyfta 

fram mer vad man faktiskt får med sig efter sin studietid. Det händer mycket i den personliga ut-

vecklingen, säger hon.  

Katalogen tror Röhlander fortfarande måste finnas kvar då studenterna kan bläddra igenom den 

och på måfå upptäcka en utbildning som denne tycker verkar intressant. Röhlander tror inte att 

katalogen kommer försvinna men att den kommer göras mer on demand. Katalogen för högsko-

lan i Borås ska förmedla budskapet att man får med sig mer än bara en examen efter sin tid som 

student där. Högskolan i Borås gör en undersökning när man registrerar sig som ny student där 

man svarar på vilken stad man kommer ifrån och dylikt.  

Angående listan på exempel av faktorer som spelar roll när gymnasieeleverna gör sitt utbildnings-

val, som vi tagit del av genom tidigare forskning, håller Röhlander med om dessa. Dock önskar 

hon att arbetsmarknaden engagerade sig mer och försökte påverka genom att konstruktivt berätta 

om vad det är för personal de söker i framtiden.  
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7.1.2 Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola och består av fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för 

lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan. Här bedrivs även 

forskning inom dessa områden. Det finns även en central enhet, Högskoleservice. Vi intervjuade en person vid 

varje enhet som ansvarar för studentrekryteringen. 

7.1.2.1 Högskoleservice 

Berit Wall arbetar som informationschef på Högskoleservice och hennes arbetsuppgifter är bland 

annat den gemensamma studentrekryteringen, där de presenterar hela lärosätet samt Jönköping 

som studentstad. 

Budskapet som Högskolan i Jönköping vill förmedla har de sammanfattat i fyra olika skäl. Första 

är att de är en av de bästa i Sverige på internationellt studentutbyte, andra att de uppmuntrar till 

entreprenörskap där de ger studenterna stöd och inspiration till att starta eget, tredje att de har 

fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning och därmed ger en nära kontakt till arbetslivet 

och sista skälet är att deras utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden. Allt de skriver ska vara 

sant och finnas täckning för.  

Wall tror att gymnasieeleverna inte själva tänker på vilken kanal de vill bli kontaktade genom. 

Hon tror att det är en mängd olika faktorer som påverkar dem. Wall menar att det finns statistik 

på att föräldrar påverkar och att barn som kommer från akademiska hem oftast väljer en akade-

misk utbildning. Enligt Wall påverkar också kompisar otroligt mycket. Hon berättar att det de 

arbetar med är en mix av olika kanaler och på senare år har det blivit mer arbete över Internet. 

Wall påpekar att finns man inte på Internet så finns man inte alls. Wall säger att de fortfarande är 

duktiga på katalogproduktion och menar även att de står på många mässor då den personliga 

kontakten där är mycket viktig. Dit har de med sig sina studentambassadörer som Wall anser vara 

mycket viktiga för skolans rekrytering. Enligt Wall är det viktigt vad nuvarande studenter säger 

om sin utbildning. De träffar också olika studievägledare en gång om året och dessa kan också 

påverka eleverna, menar Wall. 

Högskolan i Jönköpings primära målgrupp är gymnasieeleverna men sedan har också varje fack-

högskola eget ansvar kring detta, berättar Wall. Hon menar att från det centrala ger de en gemen-

sam bild av högskolan och de ska också visa på helheten. 

För att differentiera och positionera sig på marknaden använder de sig av de fyra redan nämna 

skälen. Wall påpekar att de även framhäver att de är en stiftelsehögskola med fyra fackhögskolor 
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vilka man på deras namn direkt hör vad de erbjuder för utbildningar. Hon ger exemplet att man 

inte behöver skriva ut att på Internationella Handelshögskolan studerar man exempelvis ekonomi 

och juridik för det hörs på namnet. 

Den gemensamma katalogen, menar Wall, är ett komplement till fackhögskolornas egna katalo-

ger. Hon säger också att den gemensamma katalogen är bra när fackhögskolorna är ute på egna 

resor eller mässor då de även kan visa bredden som finns på Högskolan i Jönköping eftersom den 

gemensamma katalogen presenterar alla olika utbildningar. Med den gemensamma katalogen be-

rättar Wall att de vill förmedla en känsla och det med bilder och fotografier. De vill få fram käns-

lan av att det händer något genom att ha aktiva studenter på bilderna där de är på olika platser 

runt omkring campus och Jönköping.  

Faktorerna som framkommit ur tidigare forskning om vad som påverkar elevernas val av högsko-

la håller Wall med om. Hon tillade redan i början att hon anser att vänner också har en stor bety-

delse och därför anser hon också att studentambassadörerna är så pass viktiga.  

7.1.2.2 Hälsohögskolan 

Oskar Pollack arbetar på Hälsohögskolan vid Högskolan i Jönköping som 

marknadsföringsansvarig. Enligt Pollack vill Hälsohögskolan förmedla att man får både en 

gedigen yrkesutbildning och en akademisk utbildning, till gymnasieeleverna. De vill verkligen 

trycka på att man har mycket praktik och är ute och rör sig i det handfasta, men att man samtidigt 

får teori och forskningsanknuten teori och enligt Pollack ligger Hälsohögskolan i forskningens 

framkant och man får lära sig det allra senaste. Pollack menar att budskapet de vill sända ut till 

gymnasieeleverna är att Hälsohögskolan har utbildningar med hög kvalitet som leder till en 

yrkesexamen och i förlängningen till att man får ett jobb.  

 

Pollack menar att det är svårt att rikta in sig på en åldersgrupp men han tror att de som är mellan 

20 och 25 år gärna vill hitta informationen själva och inte bli manade till den. Enligt Pollack letar 

de själva upp informationen om de vill ta del av det genom att söka på Internet och läsa sig fram 

till den. Det personliga mötet är något Pollack också tycker är viktigt. Han menar att det är bra att 

få se ansikten bakom utbildningsinformationen och att de som är nuvarande studenter på skolan 

ska kunna berätta vad de tycker om utbildningen och skolan. Pollack anser att det är viktigt att ha 

gjort intervjuer med högskolans studenter. Då kan de blivande studenterna gå in och läsa 

personliga beskrivningar och därmed också hitta den information de söker. Pollack tror dock inte 

på att skicka ut tryckta postutskick och dylikt. Pollack anser att det är viktigt att också finnas 
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tillgängliga på de sociala medierna, att de kan anknyta sig till dem på Facebook och Twitter eller 

liknande och att de på så vis kan få lite information den vägen och också kolla av med sina 

vänner att de gillar högskolan och därmed också få lite reaktioner på det. Han tror att de blivande 

studenterna vill kommunicera kring sina val. Enligt Pollak är Internet den viktigaste kanalen i 

rekryteringssyfte. Han menar att det inte finns något som är så viktigt som vad man förmedlar för 

budskap via Internet, både genom högskolans egen hemsida men också genom sociala medier.  

 

Deras primära målgrupp är gymnasieeleverna som de anpassar sin information till, enligt Pollack. 

De vill att informationen ska vara tillgänglig för dessa men samtidigt vill de inte stänga ute den 

äldre målgruppen så att de känner att de är för gamla och att studier bara är något för ungdomar. 

I rekryteringsarbetet arbetar de väldigt mycket tillsammans med de andra fackhögskolorna vid 

Högskolan i Jönköping, både när det gäller kataloger och mässor. De har alla en katalog tillsam-

mans, men fackhögskolorna gör även varsin katalog och det de känner att de har behov av, me-

nar Pollack. Han berättar att Hälsohögskolan inte känner ett jättestort behov av att öka söktryck-

et på deras utbildningar då de har som mål att ha tre förstahandssökande per plats och där ligger 

de redan. Den gemensamma katalogen för alla fyra fackhögskolor är den som skickas ut till ele-

verna och Hälsohögskolans egen katalog finns att beställa på Internet och den delar de också ut 

på mässorna. Upplagan är mycket mindre än den gemensamma katalogen och den är mer ämnad 

för de som verkligen är intresserade, menar Pollack.  

Enligt Pollack gör de inte speciellt mycket för att differentiera och positionera sig på marknaden. 

Något som han tycker att de ibland lyfter fram är internationaliseringen som de är ledande på när 

det gäller vårdhögskolor. Annars brukar de säga att Hälsohögskolan är en bred högskola där man 

får en yrkesutbildning och jobb efteråt, men Pollack menar att det inte är något unikt. 

Pollack anser att katalogen inte är speciellt viktig i studentrekryteringssyfte. De har minskat anta-

let kataloger och kommer att minska ytterligare upplagor av den. De gör också katalogen in-

house och därmed lägger de inte så mycket pengar på den. Budgeten har dragits ner när det gäller 

katalogproduktion och istället satsar de mer på andra sätt att nå ut med budskapen, men Pollack 

tror inte att de kan bortse från katalogen ännu. När de gör sin katalog satsar de på att den ska 

fungera i ett längre tidsperspektiv och att den ska kunna användas i två år. Pollack tror inte de 

rekryterar speciellt många studenter med hjälp av katalogen. Budskapet de vill förmedla med den 

katalog de har är att jobba med och för människor, alltså det mänskliga mötet. De vill även för-

medla en personlig känsla att man ska kunna identifiera sig med de personerna som finns i kata-

logen. 
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Vad Pollack anser angående tidigare forsknings resultat berörande faktorer som spelar in när 

gymnasieelever gör sina utbildningsval är att VHS-katalogen inte längre spelar en stor roll längre, 

annars tycker han att det stämmer i stort. Han vill även lägga till kompisar och bekanta som är 

något som ofta kommer upp i deras egna nybörjarenkäter som de gör varje år. 

7.1.2.3 Högskolan för lärande och kommunikation 

Maria Augustsson är informatör och marknadsförare med huvudansvar för studentrekrytering på 

Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping. Budskapet de vill sända 

ut när de är på de större mässorna, tillsammans alla fyra fackhögskolorna, är att de är bra på in-

ternationalisering, att man får jobb strax efter examen och att det är bra kontakt med näringslivet 

när man studerar på Högskolan i Jönköping. Enligt Augustsson har Högskolan för lärande och 

kommunikation anammat dessa tre budskap samtidigt som de också trycker på att de har bra 

kontakt med det lokala där de har ett samarbete med partnerskolor runt om i regionen.  

När Augustsson får frågan om hur hon tror att gymnasieeleverna vill bli kontaktade menar hon 

att utskick är bäst då man har tid att titta på det när man vill istället för att få nyhetsbrev via e-

post eller bli uppringd, då hon anser att de stör för mycket. De har istället fortsatt med det tradi-

tionella, att skicka ut katalog eller ett vykort där de annonserar ut att de har en tävling eller dylikt. 

Augustsson anser att utskick är det lättaste, alltså fysiska brev till befintliga eller presumtiva stu-

denter. Augustsson har märkt att när de är ute på besök på gymnasieskolor går det inte åt lika 

mycket tryckt material som tidigare. De hänvisar ofta till Internet och på högskolans hemsida har 

besöksfrekvensen ökat. Hon anser att de ofta uppdaterar informationen på hemsidan och att en 

tryckt katalog är död så fort den lämnar tryckeriet och ser alltså fördelar med att minska det 

tryckta materialet då Internet fått en större betydelse i rekryteringsarbetet de senaste åren. Det är 

väldigt lätt att det kan bli fel i det tryckta materialet men en annan sak är att man har det interak-

tiva som man inte kan ha med vanliga utskick. Hon ser det positiva i att få återkoppling på det 

som de skickar ut, att de till exempel har en tävling eller en Facebook-grupp. Augustsson menar 

att det är svårt att veta vilka som tagit emot informationen när de inte kan göra någon återkopp-

ling som berättar att de faktiskt har tagit del av den. 

I första hand riktar de sig till dem som går tredje året på gymnasiet och som har anmälningsbehö-

righet samt läser studieförberedande program, menar Augustsson. Den uppsökande verksamhe-

ten är den form av marknadsföring de lägger störst fokus på och enligt Augustsson är det den de 

tror fungerar bäst. Hon menar att mötet påverkar mer än ett utskick då man får höra från någon 

student eller alumn varför Jönköping är ett bra val. Augustsson tror att det många gånger kan 
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hjälpa någon att ta beslutet och steget att börja studera vid Högskolan i Jönköping, men att om 

hon, som personal, skulle stå och säga det skulle det inte bli lika trovärdigt. 

Högskolan för lärande och kommunikation gör inget speciellt för att differentiera och positionera 

sig på marknaden. Hon menar att de brukar ta upp att de har verksamhetsförlagd utbildning och 

bra internationalisering i alla sammanhang. Enligt Augustsson brukar de lyfta fram närheten mel-

lan lärare och student och att huset är byggt för att det ska vara relationer, kreativitet och dialog 

och att det är enkelt för studenterna att hitta sina lärare när de behöver det. Tanken, menar Augusts-

son, är att det är en nära skola men att det fortfarande finns det internationella i utbildningarna 

genom gästföreläsare och utbytesstudenter.  

Som Augustsson tidigare nämnt är katalogen inte längre lika betydelsefull. Hon berättar att den 

har gjorts i färre upplagor de senaste åren och inför kommande år kommer de trycka en katalog 

som ska vara mer som en broschyr. I denna broschyr ska det finnas lösblad med information om 

deras utbildningar och genom detta är det tänkt att broschyren ska leva längre och också vara mer 

allmän samt mer imageskapande. Just informationen om vilka kurser som ingår i varje program 

och så vidare är, enligt Augustsson, bättre att ha på högskolans hemsida.  

För att få reda på vad nyantagna studenter tyckte om rekryteringen gör Högskolan för lärande 

och kommunikation en nybörjarenkät två till tre veckor efter kursstarten. Där frågar de bland an-

nat om var de kommer ifrån, lite kring deras bakgrund men även om de mött dem på någon mäs-

sa eller besök, vad de tyckte om dem och vad som fick dem att välja just Högskolan för lärande 

och kommunikation, berättar Augustsson. Hon fortsätter med att det finns med marknadsföring-

en i den enkäten och då ifrågasätter de också vad de nyantagna studenterna tycker om deras ma-

terial och hemsida. 

De faktorer som tidigare forskning visar på håller Augustsson med om, men hon vill tillägga att 

också vänners inflytande påverkar i många fall. Augustsson tror, att ofta är det många som tar för 

givet att om du läser till exempel medieprogrammet eller barn och fritid så ska du läsa vidare 

inom just detta ämne senare, när det kan vara så att eleven kanske vill bli sjuksköterska. Hon tror 

att även skolan kan påverka eleven väldigt mycket. 

7.1.2.4 Internationella Handelshögskolan 

Hanna Vinborg arbetar som studentrekryterare på Internationella Handelshögskolan vid Högsko-

lan i Jönköping. Vinborg säger att Internationella Handelshögskolan genom deras två grundpela-
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re, internationaliseringen samt entreprenörskapet, är det budskap de vill förmedla till gymnasie-

eleverna.  

Enligt Vinborg vill gymnasieeleverna bli kontaktade på flera olika sätt, genom både Internet och 

katalog. Hon tror också att det är väldigt viktigt att eleverna får möta studenter och inte bara per-

sonal från skolan, då studenterna själva har varit i elevernas situation och stått inför valet av hög-

skola. Genom att fler och fler söker information på Internet har det gjort att Internationella Han-

delshögskolan har tagit ett steg mer mot Internet och ifrån traditionella annonser, berättar Vin-

borg och menar att Internet fått en större betydelse i rekryteringssyfte. Enligt Vinborg riktar In-

ternationella Handelshögskolan sig framförallt till gymnasieelever och det är dels för att deras 

studenter är unga. Vinborg berättar att de är mellan 20 och 21 år om man ser till medianåldern. 

Vinborg menar att kvantitet inte behöver vara lika med kvalitet så de ska börja göra mer genom-

tänkta besök på gymnasieskolor. Enligt Vinborg lägger de mest tid och fokus på att besöka gym-

nasieskolor och mässor, men när det gäller pengar har de satsat mycket på Internet också. 

För att utmärka sig på marknaden säger Vinborg att de försöker hålla en grafisk profil och hop-

pas på att folk känner igen den. De vill förknippas med en grafisk profil och därmed också bli 

igenkända, både i annonser, på Internet och i trycksaker. De försöker även få ut sitt budskap om 

internationalisering och entreprenörskapet för att folk ska känna igen dem. 

Katalogens betydelse i studentrekryteringen menar Vinborg fortfarande är viktig. Hon säger att 

man trodde att den skulle försvinna snabbare än vad den faktiskt har gjort. Vinborg berättar att 

hon fortfarande ser i undersökningar att katalogen är en viktig del och att de fortfarande håller 

fast vid den men de har gjort deras katalog betydligt tunnare de senaste åren. De hänvisar också 

mer och mer till Internet genom den då man får mer information genom skolans hemsida, men 

Vinborg menar att det alltid är bra att ha något att dela ut. Katalogen vill de ska vara en inspira-

tion. I den finns det tillräckligt mycket fakta för att eleverna ska bli intresserade och se att det är 

något för dem men det finns inte all information de behöver veta för att börja studera, menar 

Vinborg. 

Vad tidigare forskning visar, av vilka faktorer som spelar roll när gymnasieeleverna gör sitt ut-

bildningsval, håller Vinborg med om. Dock tycker hon att skolans rykte också är en faktor som 

spelar in. Även vad vänner tycker tror Vinborg är jätteviktigt och inte bara vad föräldrarna anser.  
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7.1.2.5 Tekniska Högskolan 

Anders Wadell arbetar som marknadskommunikatör på enheten för marknadsföring och interna-

tionalisering på Tekniska Högskolan. Vid frågan om vilket budskap de vill förmedla till gymnasie-

eleverna svarar Wadell att de vill vara ett definitivt val när eleverna ska välja en teknisk utbildning. 

Det kan även innebära att de riktar sig mot samhällsvetare som läst matematik C på gymnasiet. 

De vill rekrytera en blandning av människor och inte bara naturvetare eller tekniker, och dels re-

krytera många kvinnor, menar Wadell. Han säger även att det är något de lyckats bra med. För att 

summera budskapet påpekar Wadell att det är att skolan har en bred teknisk utbildning på en 

högskola mitt i staden. Även de fyra fackhögskolorna är en viktig del, säger han. Fadderföretagen, 

att studenterna är ute och gör projekt och utlandsstudier är själva stommen, berättar Wadell. 

Även studieinflytande och bra kvalitet anser han även är viktigt att få fram. 

Wadell anser att det är väldigt viktigt att bygga upp en trovärdighet om att vara ett alternativ, visa 

att de finns på kartan. De har som inofficiellt mål att potentiella studenter ska få katalogen hem-

skickad runt nyår, som en första anhalt. Sedan vill de även ha en attraktiv hemsida eftersom In-

ternet tar över tyngdpunkten efter katalogen, enligt Wadell. Dock ser han fortfarande katalogen 

som en viktig del i rekryteringsprocessen då det kan sitta flera personer och se i den och ta reda 

på vad som finns i exempelvis Jönköping. Eftersom teknik är ett så pass stort ämne anser Wadell 

att katalogen är en viktig första anhalt, men att Internet även är otroligt viktigt och kan även det 

komma före katalogen. Det har visat sig att folk har kommit fram under dessa besök tack vare att 

de fått katalogen tidigare, säger Wadell. Andra saker som Wadell anser viktiga för budskapet är 

ryktesvägen och att de faktiskt har en bra utbildning när eleverna väl är på plats. ”För det är en sak 

att säga att de ska komma hit men står vi inte för det vi säljer i katalogen så faller hela konceptet”, säger han. 

Han anser även att eleverna behöver kontaktas ifrån flera håll.  

Wadell anser absolut att Internet fått en större betydelse i rekryteringssyfte de senaste åren. Han 

menar att ungdomarna inte orkar läsa lika mycket text som de gjorde förr och att de kanske vill 

presentera hela budskapet. Katalogen ska vara mer som en resekatalog. Något som gör att Inter-

net förbättrar det hela är att det är så enkelt att göra ändringar, säger Wadell. När en katalog 

tryckts upp så är det nästan alltid en massa fel direkt den kommer från tryckeriet, menar han. Han 

säger även att katalogen egentligen bara speglar utbildningarna, medan Internet kan spegla så 

mycket mer.  

Den primära målgruppen är gymnasieeleverna, men de gör även utskick till de som varit borta ett 

år emellan, berättar Wadell. Det är lite som ett nyhetsbrev för att göra sig påminda om att vi 
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finns. Medelåldern av de som studerar på Tekniska Högskolan är väldigt unga med en medianål-

der på 22 år, säger Wadell. Vid frågan om vilken marknadsföring de lägger störst fokus på berät-

tar Wadell att mässor och gymnasiebesök är det dominerande. De vill visa upp sin skola så ser 

gärna att eleverna kommer på besök på högskolan också, berättar han.  

Wadell berättar att tekniska utbildningar ser relativt lika ut i Sverige, men att Tekniska Högskolan 

ha sin fokus på huvudområdet forskning inom industriell produktframtagning. De har många 

program inom det området också, vilket Wadell menar är ett sätt att positionera sig på. Positione-

ringen är även en attraktiv utbildning som ger dig näringslivskontakter, med internationalisering i 

fokus och möjligheter att starta eget företag. Även om utbildningen är relativt nischad har den en 

bred bas, säger Wadell. De vill ha utbildningar som ger näringslivet det de vill ha.  

Tekniska Högskolan gör varje år en enkätundersökning för antagna studenter angående deras 

uppfattning om rekryteringen, berättar Wadell. Det är blandade frågor angående vad de gjort tidi-

gare, hur de hittat högskolan och så vidare.  

Wadell instämmer helt med den tidigare forskningens påståenden, när det kommer till faktorer 

som påverkar gymnasieelevers val av högskola. Föräldrars påverkan är relativt stor även om 

svenska ungdomar idag är väldigt självgående, säger Wadell. Han tror även att VHS-katalogen är 

utdöende och att studera.nu är det som övertagit istället eftersom Internet kommer mer och mer.  

7.1.3 Högskolan i Skövde 

På Högskolan i Skövde arbetar Anna Moläng, Elin Eklöf och Erika Vikström Szulc. Moläng är 

forsknings- och marknadskommunikatör på institutionen för vård och natur, Eklöf är forsknings 

och marknadskommunikatör på institutionen för information och kommunikation och Vikström 

Szulc är marknadskommunikatör på institutionen för teknik och samhälle. För ett halvår sedan 

skedde en omorganisering på Högskolan i Skövde och ännu har inte alla platser fyllts, då det ska 

tillkomma en på den centrala nivån för marknadsföringen, förklarar Vikström Szulc. De är alla 

anställda på avdelningen för externa relationer och kommunikation, men är placerade ute på insti-

tutionerna. De arbetar både med institutionerna men har också hand om den centrala rekryte-

ringen tillsammans, utvecklar Vikström Szulc. Högskolan i Skövde är en av de minsta högskolor-

na i Sverige om man ser till storlek och är alltså indelad i tre institutioner, berättar Vikström 

Szulc. 

Budskapet de vill förmedla till gymnasieeleverna är att efter du gått en utbildning på Högskolan i 

Skövde så får du arbete. ”Här får du jobb, här får du karriär!” säger Moläng. Hon forstätter att för-
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klara att Högskolan i Skövde är liten och studenterna får mycket utrymme att synas. Eklöf menar 

att de valt att ha detta fokus i och med att i många undersökningar är det ofta den frågan som 

dyker upp. Vad blir man? Vad händer sen? Hon fortsätter att förklara att deras utbildningar har 

kvalitet och i och med det så leder de någonstans sedan också. 

Moläng berättar att Högskolan i Skövde valt att satsa mycket på det personliga mötet när det gäll-

er att kontakta gymnasieeleverna. Detta har de sett i undersökningar de har tagit del av. Eklöf 

förklarar att de åker ut till gymnasieskolorna med både studentambassadörer och lärarrepresen-

tanter som pratar med eleverna och presenterar sina program så att de då får möjligheten att ställa 

sina frågor. De bjuder även in eleverna på studiebesök och öppet hus. Hon förklarar vidare att 

det är bra att få direktkontakten så att de inte behöver leta information utan att de kan få veta 

direkt från läraren, en student eller en alumn. Vikström Szulc tillägger att statistiken visar att 

människor vill ha bra information via Internet. Hon håller även med om att det personliga mötet 

är ett bra kontaktsätt. Hon tror mycket på det personliga mötet och den personliga kommunika-

tionen. 

Eklöf anser att Internet har fått en större betydelse i rekryteringssyfte de senaste åren. Hon menar 

att all marknadsföring som de gör, även om det är en annons eller en billboard på stan hänvisar 

till deras hemsida. Det är dit de vill få folk för det är där de har all information. Vikström Szulc 

tror att det slutgiltiga valet görs på Internet. Hon menar att man kan stå och prata hur mycket 

som helst men det är inte då valet görs utan det görs när personen i fråga själv söker upp infor-

mationen på Internet. Moläng säger att de försöker hitta kanaler där ungdomarna är idag på In-

ternet. Hon tror att det är något som alla högskolor brottas med. Sociala medier är både en dröm 

och en skräck, menar Vikström Szulc, och att det har blivit en otroligt viktig kommunikationska-

nal. Eklöf menar att ungdomarna, via Internet, har en otrolig maktfaktor. Om någon är missnöjd 

med något är det väldigt många som tar del av detta via de sociala medierna. Vikström Szulc 

tycker att det kan dra ner en hel kurs eller ett program om någon skriver något ont om det, men 

att det samtidigt är jättebra att kunna få in åsikter från studenter och blivande studenter plus att 

det är smidigt för studentrekryterarna att kunna kommunicera med dem innan de är på plats. Den 

primära målgruppen är ungdomar mellan 18 och 25, förklarar Eklöf. Hon förklarar vidare att på 

Högskolan i Skövde tänker de mycket på det livslånga lärandet som de kallar det.  

Eklöf berättar att de tre olika institutionerna har varsin pott med pengar och sedan har även den 

centrala marknadsföringen en egen budget. Medan institutionerna marknadsför programmen som 

finns på varje institution ska budgeten som går till den centrala avdelningen marknadsföra all-
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mänt för Högskolan i Skövde och fungera mer varumärkesbyggande. I år har de valt att satsa på 

det personliga mötet kopplat till sociala medier och bygga vidare utifrån det. 

Den form av marknadsföring de lägger mest fokus på menar Moläng är sociala medier i kombina-

tion med det personliga mötet. Vikström Szulc tror på att bygga starka relationer och då till alla 

som skulle kunna tänkas ha en bra relation till Högskolan i Skövde. Det gäller att bygga lojala 

kunder som blir ambassadörer i nästa steg, menar hon.  

Eklöf berättar att det är svårt att differentiera och positionera sig på marknaden men att de för-

söker trycka på det som är speciellt med just Skövde. Hon menar att de kan prata om sina när-

ingslivskontakter, att de har ett bra campus och bra lärare i all evighet, samtidigt som det är vad 

de flesta andra högskolor också säger. Istället försöker de trycka på de specialkunskaper som 

Högskolan i Skövde har, att de har den bästa dataspelsutbildningen i Sverige. Moläng säger att det 

är viktigt att inte försöka vara någonting man inte är. Hon menar att de är små och kompetenta 

och det är också så de önskar att positionera sig. Moläng menar även att de inte kan konkurrera 

med till exempel Uppsala eller Lund som båda är gamla och väletablerade akademier utan att de 

istället får positionera sig som den lilla akademien men att de är professionella och att de även 

kan satsa på närheten. Vikström Szulc säger att det är svårt att vara annorlunda, utan det handlar 

om att göra det man gör väldigt bra och våga vara lite kaxiga så att man sticker ut från mängden. 

Moläng berättar att de var först med att välja bort den traditionella programkatalogen och istället 

lansera den personliga katalogen på Internet. Man kan antingen få den i PDF-format eller beställa 

hem den i tryckt format, säger Eklöf. På hemsidan beställer man den och där får man även välja 

vilka områden det är man vill ha information om genom att kryssa i olika rutor. Moläng tror att 

trycksaker kommer att minska men att det fortfarande kommer finnas ett behov av samlad in-

formation om högskolan i tryckt format. Vikström Szulc menar att de också kvalitetssäkrar in-

formationen genom att de alltid ger ut uppdaterad information då katalogen trycks när man be-

ställt den från deras hemsida. Står det fel information i katalogen och man tryckt upp flera tusen 

exemplar är det också svårt att ändra. Det är så lätt att det blir något fel och det är inte heller bra 

för varumärket, anser Vikström Szulc. De har även kunnat förmedla ett miljötänk då Vikström 

Szulc menar att det inte är försvarbart, då högskolan har ett statligt myndighetsansvar, att trycka 

upp 50 000 exemplar av någonting varav 10 000 exemplar sedan slängs. För att ha med sig något 

på mässor och dylikt att dela ut har de istället för en traditionell katalog valt att satsa på en så kal-

lad teaser-katalog som ska ge ett smakprov av vad Högskolan i Skövde har att erbjuda, berättar 
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Vikström Szulc. Moläng menar även att teaser-katalogen hela tiden hänvisar till deras hemsida på 

Internet.  

Vikström Szulc tycker att det underlättar i deras arbete om de själva gör undersökningar och hål-

ler sig uppdaterade på andra undersökningar. Hon berättar att de gör en startenkät där de frågar 

hur studenterna gjorde sina val, vad de tyckte om marknadsföringen och hur de kände när de 

kom på plats.  

Vad tidigare forskning visar angående olika faktorer som påverkar studenternas val av högskola 

håller de alla tre med om. Vikström Szulc tror inte att VHS-katalogen längre har någon inverkan 

men hon vill istället tillägga att gruppen inte längre bara består av föräldrar utan att vänner och 

sociala kontakter även spelar in. Moläng vill även hon räkna in vänner som en faktor som ofta 

kan ha ganska stort inflytande. Eklöf skulle också hon vilja lägga till vänners påverkan. Hon anar 

att ungdomarna inte gärna erkänner det då man inte vill verka svag för gruppen. Hon tillägger att 

man ofta har vänner med samma intressen och att man då också tipsar varandra. Hon tror att 

föräldrar vill tro att de påverkar mest, men att det ändå är vännerna som har mycket att säga till 

om. 

7.1.4 Tolkning av högskolornas resultat 
Samtliga av de högskolerepresentanter vi har intervjuat ansåg Internet vara en bra kanal för att 

kontakta gymnasieeleverna. Det kan sannolikt bero på att Internet ökar tillgängligheten för hög-

skolorna. De finns alltid där så att gymnasieeleverna kan gå in och ta del av information på deras 

egna villkor. Internet är även ett snabbt medium där besökaren har stor kontroll vilket även kan 

bidra till dess attraktivitet. Vänners påverkan vid högskole- och universitetsval är något som hög-

skolorna trodde mycket på. Detta kan bero på att ungdomarna börjar bli mer självständiga och 

går ifrån sina föräldrars åsikter och påverkan. Vännerna kan ha ett större inflytande när ungdo-

mar börjar närma sig vuxen ålder och vill börja ta egna beslut men samtidigt känner att de vill ha 

någon form av bekräftelse och inte vill gå till föräldrarna längre. Relationsmarknadsföring och 

personlig kontakt var något alla nämnde och använde sig av. Den personliga kontakten ger gym-

nasieeleverna möjlighet att dels få feedback direkt och få svar på sina frågor eller följdfrågor de 

kan tänkas ha angående utbildningar eller dylikt. Tillsammans med den direkta feedbacken ges 

även övriga associationer i samband med ett personligt möte. Hjälpsamhet eller en god inställning 

skapar positiva associationer till högskolan och eventuellt andra aspekter i samband med valet.   
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7.2 Gymnasieskolorna 

Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 2. 

7.2.1 Sven Erikssongymnasiet, Borås 

Tre kvinnor och tre män ställde upp på en fokusgruppsintervju. Fem av eleverna var 18 år och en 

av dem var 19 år. Samtliga läste tredje året på samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

på ekonomi, vid Sven Eriksongymnasiet. De ville studera vidare, några av dem för att de kände 

sig tvungna men de ville vänta minst ett år innan de började studera vid ett högre lärosäte.  

Vid frågan om eleverna hade aktivt kollat upp högskola eller universitet var det tre av dem som 

inte hade gjort det överhuvudtaget. En av dem hade kollat upp utbildningar på studera.nu där 

denne hade sökt på just program och kollat vilka behörighetskrav som krävdes. En av eleverna 

hade kollat mer på lärosätena, gått in på deras hemsidor och kollat upp hur det fungerade på just 

de högskolorna. Hur miljön och städerna är och om det var något som skulle passa denne. En av 

eleverna hade bara kollat på utbildningar utomlands.  

Majoriteten av eleverna kände att kurs- och programkataloger innehöll samma information oav-

sett avsändare, så dessa var inget alternativ för eleverna. Eleverna var alla eniga om att de ville ha 

ett ställe med samlad information om alla högskolorna för att underlätta en jämförelse mellan 

dessa. Helst av allt skulle de vilja ha en besöksdag på alla universitet och högskolor i Sverige, men 

efter att ha uttalat sig om detta insåg de relativt snart att det inte skulle fungera i praktiken. De var 

medvetna om att det finns en utbildningsmässa i Göteborg men ingen av dem hade besökt den. 

Eleverna var eniga om att de vill tala med studenter på plats på högskolorna eller universiteten 

för att få en ännu tydligare bild av hur det skulle vara. De ville gärna att så många utav högsko-

lorna och universiteten i Sverige kom och besökte deras gymnasieskola på en samlad dag eller 

dylikt. De har uppmärksammat att högskolorna och universiteten besöker gymnasieskolor med 

jämna mellanrum, men då en i taget. Då kände eleverna att de ej hade tid att ställa frågor eller 

lyssna med tanke på lektioner och så vidare. De hade gärna varit i exempelvis en aula för att få 

lyssna på presentationer från vardera högskola eller universitet.  

Eleverna menade att det som påverkade deras val av vidare utbildning var antagningspoängen. 

Även sättet själva utbildningen ges på. De ville ha en bred utbildning och inte bara en speciell 

inriktning så den blir alldeles för smal. En av eleverna hade kollat på utbildningen karaktär och 

utlärningsmetodik. Denne berättade att det var dessa saker som gjorde utbildningarna intressanta. 

Fem av eleverna tyckte att studentstäderna spelade en stor roll. De ville åt studentlivet och tyckte 

att prestige och status var aspekter som spelade roll när de begrundade sina utbildningsalternativ. 
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De ansåg att de mer kända studentstäderna skulle hålla en högre klass jämfört med de mindre 

högskolorna och universiteten, och de ville åt studentlivet som de hört talas om. Detta gör också, 

enligt eleverna, att de bortser från många lärosäten de inte vet någonting om. En av eleverna ville 

se förbi allt som hade med prestige och status att göra och ville hellre ha information av studenter 

och tala med dem för att få en annan infallsvinkel på hur skolan ligger till och faktiskt är.    

Vid diskussionen om hur en katalog ska se ut ville eleverna ha en bra och jämn blandning av bil-

der och text. Eleverna ville inte ha en katalog som påminde om en annons eller baksida av en tid-

ning, på omslaget. De såg gärna att det fanns studenter i trevliga situationer på framsidan som gav 

ett gemytligt intryck. Eleverna var överens om att en katalog med attraktivt omslag var det större 

chans att de öppnade och läste i. En av eleverna påpekade att det var bra om katalogens framsida 

gjorde någon form av koppling till själva utbildningarna. Till exempel en glödlampa och en dator 

som skulle representera de tekniska utbildningarna. Ett udda och inbjudande format på katalogen 

var något som eleverna ansåg vara lockande, men det kan också gå överstyr. Samtidigt ansåg ele-

verna att katalogen inte skulle vara för skrikig utan ge ett seriöst intryck och inte gör anspråk på 

så mycket. En katalog med enbart text i stora mängder kunde fungera ifall man som framtida 

student redan vet vad man ska läsa och vill ha en djupare information om utbildningen. Samtidigt 

ansåg de att en katalog med för mycket bilder och mindre seriösa texter gav ett intryck av att sko-

lan inte höll en tillräckligt hög kvalitet och antog i princip vem som helst. En av eleverna ansåg 

att när de skriver om vad som har hänt en specifik student som tagit examen och fått arbete så 

skapade det en osäkerhet om man själv ska kunna få ett arbete efter examen. Denne elev ansåg 

att genom att titta på en person i katalogen som har lyckats blev denne osäker på om huruvida 

denne skulle lyckas på samma sätt. Eleven hade hellre sett att de istället skrivit om undersökning-

ar angående hur många som fått anställning inom exempelvis 2 år efter examen, inom respektive 

område. Övriga i gruppen tyckte det var bra med information om utbildningen och sedan om 

någon som tagit examen från denna så de får en inblick i vad man kan arbeta med efter examen.   

7.2.1.1 Sven Erikssongymnasiets elevers syn på katalogerna 

Högskolan i Borås: Gymnasieeleverna tolkade framsidan på denna katalog som en annons. I 

katalogen ges exempel på studenter som fått arbete efter examen, vilket skapade oro hos en av 

eleverna som tolkade det som att denne inte skulle lyckas på samma sätt då jobbet redan var ta-

get. 

Högskolan i Jönköping: Framsidan ser ut som en framsida ska se ut, enligt gymnasieeleverna. 

En av eleverna ansåg att den såg ut som en komprimerad ”American Pie”-film. Några av eleverna 
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ansåg att den liknade högskolornas serietidning. Dock tyckte hälften av eleverna att denna katalog 

var bäst av Skövde, Jönköping och Borås. 

Hälsohögskolan: Gymnasieeleverna ansåg att denna katalog hade bäst format. Bra att 

det först stod om utbildningen och sedan en intervju med en alumn som gått utbildning-

en. Fyra av eleverna tyckte att denna katalog var bäst av de fyra fackhögskolornas katalo-

ger. 

Högskolan för lärande och kommunikation: Eleverna gillade färgerna på denna kata-

log och den var mest olik de andra fackhögskolornas kataloger. Två av eleverna ansåg att 

denna katalog var bäst av de fyra fackhögskolornas kataloger. 

Internationella Handelshögskolan: Gymnasieeleverna tyckte att denna katalog var fin. 

Tekniska Högskolan: Framsidan på denna katalog gillade gymnasieeleverna, eftersom 

den visar en relevans till teknik med lampor och datorer och dylikt.  

Högskolan i Skövde: Gymnasieeleverna tyckte denna katalog såg ut som ett paket och att den 

var mindre intressant. De uttryckte även att den bara är bra om man vet vad man ska studera. 

Andra hälften av eleverna tyckte Skövdes katalog var bäst till utseendet. 

7.2.2 Per Brahegymnasiet, Jönköping 

Tre män och tre kvinnor deltog i en fokusgruppsintervju. De alla var 18 år gamla och födda år 

1992. Samtliga elever studerade sitt sista år på Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

samhälle vid Per Brahegymnasiet i Jönköping.  

Alla elever hade planer på att studera vidare. En av eleverna uttryckte det även som ett krav när 

man läser ett högskoleförberedande program på gymnasiet, men att de inte ville börja studera di-

rekt efter studenten.  

Vid frågan om eleverna hade aktivt kollat upp högskolor eller universitet svarade majoriteten ja. 

Det var en av eleverna som inte hade kollat upp någon högskola eller universitet, däremot hade 

denne fått kataloger hemskickade. Flera av de övriga eleverna hade även fått kataloger hemskick-

ade och de hade också sökt efter information om utbildningar på Internet. En av eleverna berät-

tade också att de stämde av med vänner som studerar och har tänkt börja studera, vilka program 

det finns och dylikt. 
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Eleverna tyckte att det smidigaste sättet att få information är att söka efter den på Internet. Något 

som många av dem saknade var den personliga kontakten. De tyckte att det vore bra om de fick 

tala med någon om vad som finns att välja mellan och som även har svar på frågor som olika be-

hörighetskrav och sådant. Eleverna ville ha en öppet hus-dag då man fick gå runt och kolla på 

olika program och prata med befintliga studenter så man får mer lärdom. En av eleverna påpeka-

de att detta faktiskt finns men att de inte fått någon som helst information om det. De menade 

att det inte spelar någon roll om det är högskolan de vill gå på eller någon annan, utan att de bara 

vill komma dit och se hur det är och få lite mer koll på läget. De tyckte att katalogerna är relativt 

svårtydda och att det är svårt att läsa av vad man behöver för behörighet för att studera på hög-

skola eller universitet. De ifrågasatte även om det var på högskolans ansvar eller låg på gymnasiets 

ansvar att informera dem om meritpoäng och behörighetskrav. En av eleverna påpekade att den 

informationen finns i katalogerna men är svår att utvinna i många lägen. En av eleverna önskade 

också att någon kommer och berättar för dem istället för att de ska vara tvungna att söka upp 

informationen själva. En elev önskade att det skulle vara en mindre katalog då de flesta är så 

tjocka att man inte öppnar dem ens. Även att katalogen enbart skulle presentera ämnena så man 

vet var man ska leta vore något som gymnasieeleverna hade uppskattat. En av eleverna önskade 

att samtliga högskolor och universitet skulle komma till deras klass och berätta lite, men fick som 

svar av en annan elev i fokusgruppen att det finns hur många högskolor som helst så det skulle 

inte fungera. Då påpekade dock den första eleven att det var de närliggande skolorna som borde 

besöka gymnasieskolorna. De tyckte även att informationen borde komma på höstterminen istäl-

let för på våren då de tyckte det var för nära inpå valet som ska göras i april.  

Eleverna tyckte att det är ens egna intressen man ska söka till högskola eller universitet utifrån, 

samt vilket program det är man vill gå. De berättade att de även går mycket på stadens rykte när 

de begrundar sitt val. De vill hellre studera i en studentstad så som Uppsala eller Lund, istället för 

Växjö som de nämnde som exempel. Vänner och familj ansåg samtliga elever spelar in till viss del 

när de ska göra sitt val. En av dem tyckte dock att det inte spelar så stor roll när denne planerade 

sitt högskole- eller universitetsval. Denne tänkte mer välja utifrån egna intresseområden. 

Samtliga elever var överens när det kom till hur en katalog ska se ut och vara uppbyggd. Eleverna 

ville ha en katalog som var överskådlig och lättläst. De ville inte sitta och behöva läsa igenom jät-

temycket text för att se om det var något utav intresse eller inte. Framsidan på katalogen ska helst 

ha människor, gärna människor som har det trevligt i någon situation. Eleverna ville även ha mer 

information om de övriga programmen än om själva staden. Texten påpekade de skulle vara luf-

tig och lätt att läsa så de inte kände sig bombarderade med information. De tyckte även att hög-



 

43 

 

skolor bör tänka på vad det förknippar sig med via katalogerna. Vissa kataloger de sett kände de 

syftade mer till fest medan andra kopplade ihop sin layout med utbildningarna på ett bra sätt, ex-

empelvis vit färg relaterar till sjukvård. Något som eleverna gärna såg fanns med i en katalog var 

även reportage eller intervjuer med elever som visar vad man kan bli efter sin examen. De ansåg 

att utseendet av katalogen kan påverka sitt högskoleval om personen i fråga känner sig osäker på 

vad denne ska läsa, och därmed är mer trolig att öppna en katalog som de finner attraktiv och 

lockande.  

7.2.2.1 Per Brahegymnasiets elevers syn på katalogerna 

Högskolan i Borås: Gymnasieeleverna tyckte att denna katalog var överskådlig och lättförståe-

lig. De ansåg dock att det var för mycket information om högskolan och området och inte så 

mycket information om programmen. Gymnasieeleverna tyckte även att framsidan var väldigt 

tilltalande. Två av eleverna ansåg att denna katalog var den bästa av de tre högskolornas katalo-

ger. 

Högskolan i Jönköping: Gymnasieeleverna ansåg att Högskolan i Jönköpings katalog var en 

blandning mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövdes kataloger. Programmen var svåra 

att hitta och texten till programmen tyckte de kändes hoptryckt. Fyra av dem tyckte att denna ka-

talog var bäst av dem tre. 

Hälsohögskolan: Formatet på denna katalog framstod som jobbig, enligt gymnasieele-

verna. De tyckte att det var bra att de efter varje program hade med en person som gått 

utbildningen. Eleverna tyckte även att det var bra att de hade med information om sta-

den. Framsidan uppfattades inte som speciellt rolig, men ingav ett seriöst intryck.  

Högskolan för lärande och kommunikation: Gymnasieeleverna ansåg att denna kata-

log var riktigt bra och snygg. De ansåg att den lockade till läsning. En av eleverna tyckte 

att denna katalog var bäst av de fyra fackhögskolornas katalog. 

Internationella Handelshögskolan: Eleverna ansåg att det fanns mycket information 

om utlandsmöjligheter och gav ett intryckt av internationalitet. En av eleverna tyckte att 

katalogen gav en ”fest”-känsla och inget seriöst intryck. Gymnasieeleverna ansåg även att 

det var bra med små rutor med en kort sammanfattning av programmen då de slapp läsa 

en hel programbeskrivning för att ta reda på vilket program som skulle kunna tänkas pas-

sa dem. 
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Tekniska Högskolan: Gymnasieeleverna tyckte att denna katalog var väldigt bra, med 

en bra programöverblick. En av eleverna kommenterade att katalogens papper var behag-

liga att bläddra i. Eleverna ansåg även att det fanns mycket information, men den var kort 

och lättförståelig. Fem av eleverna tyckte att denna katalog var bäst av de fyra fack-

högskolornas och att den avgav en personlig känsla.  

Högskolan i Skövde: Gymnasieeleverna tyckte att denna katalog kändes torr och var jobbig att 

läsa. Texten framstod som inmatad, hoptryckt och det fanns inget som gjorde den rolig att läsa 

ansåg eleverna. Däremot tyckte de att den var väldigt informat 

7.2.3 Västerhöjdsgymnasiet, Skövde 

Tre kvinnor och tre män ställde upp på en fokusgruppsintervju. Samtliga elever var 18 år och 

studerade tredje året på samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi vid väster-

höjdsgymnasiet i Skövde.  

Alla elever hade planer på att studera vidare men de var alla överens om att ta ett sabbatsår och 

resa eller arbeta innan de studerade vidare på högskola eller universitet. En av eleverna var säker 

på att denne ville studera affärsjuridik i Stockholm eller Jönköping, en av dem ville studera på 

yrkeshögskolan i Göteborg och en av den ville studera utomlands i Australien. De övriga eleverna 

var osäkra på vad de ville studera i framtiden. 

Samtliga elever hade aktivt kollat upp högskolor och universitet genom att de tillsammans med 

sin gymnasieskola besökt utbildningsmässan i Göteborg. En av eleverna hade även gått in på al-

lastudier.com och kollat runt på olika utbildningar som finns.  

Alla elever ansåg att den muntliga kontakten i det personliga mötet är den bästa kontaktvägen. 

De ansåg att de som talar på mässorna bör vara kunniga talare och självsäkra. De ville inte ha e-

post då de kände att de inte tog del av det och lätt tror att det är reklam eller spam. En av elever-

na ville att de skulle ringa men efter diskussion med sina klasskamrater insåg denne att det inte 

var möjligt. Återigen kom de tillbaka till samtalet kring mässor, vilket de tyckte var bäst kontakt 

då de fick möjligheten att tala med nuvarande studenter samt hade möjlighet att ställa de frågor 

de själva vill. Där kunde de även gå och prata med de högskolor eller universitet som faktiskt har 

de utbildningar man är intresserad av. Eleverna var överens om att de inte ville ha kataloger hem-

skickade, utan påpekade återigen att mässorna var bäst och där hade de även möjligheten att 

plocka på sig de kataloger de själva ansåg attraktiva. En av eleverna ansåg att det var onödigt att 
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denne fick hem exempelvis teknikutbildningskataloger då denne uppgav ett ointresse för den sor-

tens utbildningar. 

Eleverna tyckte att utbildningsmässornas tidpunkt i november var lagom då de vill ha koll ett bra 

tag innan sista ansökningsdatumet i april. De tyckte inte att de fått tillräcklig information av sin 

studievägledare angående behörighetskrav och dylikt. Dock berättade eleverna att de ska ha ett 

möte angående den informationen under våren, men att eleverna ansåg det vara för sent. Elever-

na gillade inte när högskolorna kommer en åt gången och står och informerar i gymnasieskolans 

cafeteria då de anser att det är för mycket ljud runt omkring och de aldrig har tid att stanna kvar 

och tala med högskolornas representanter. De ville hellre att högskolorna eller universiteten ska 

få prata med dem under lektionstid, eller att de samlas i en aula. Det ansåg de skulle vara jättebra 

för dem själva och att lärarna inte skulle ha några invändningar mot detta.  

Det som eleverna ansåg påverka dem när de ska välja högskola eller universitet var själva utbild-

ningen. Enligt två av eleverna spelade det ingen roll var utbildningen ges utan de var nöjda bara 

utbildningen höll en hög kvalitet. De övriga eleverna ville studera vid mer välkända universitet 

eller högskolor. De kollade inte ens på de mindre lärosätena eller städerna som inte är speciellt 

kända för sina universitet eller högskolor. Eleverna tyckte inte att föräldrarnas åsikter var påver-

kande när de skulle välja högskola eller universitet. De påpekade att deras åsikter spelar roll i 

grunden men att det slutgiltiga valet är upp till eleverna själva. De kände inte heller att valet görs 

utifrån vänner och bekantas åsikter och tankar.  

Eleverna var överens om att man mer troligt öppnar en katalog som hade en lockande framsida. 

Dock att detta kan ske omedvetet. De såg gärna att katalogerna har en framsida med mer än bara 

en logotyp på. Bilder på staden, området och miljöerna kring skolan ansåg de skulle vara en bra 

framsida. Även människor så som studenter vore en bra idé. En av eleverna tyckte att framsidan 

kunde bestå av något mystiskt som man inte riktigt förstod, för att detta skulle locka till att man 

öppnade katalogen. Innehållet i katalogerna tyckte eleverna skulle vara överskådligt så de lättare 

kunde hitta de utbildningarna de var intresserade av. De ville ha mycket information om själva 

programmen och kanske inte lika mycket om kurserna som ingår i dessa. En av eleverna påpeka-

de att information om vad man kan bli efter examen skulle vara en god idé då man sällan vet vad 

titlarna innefattar. Även vilka intressen som är viktiga att ha innan man börjar en utbildning tyck-

te eleverna att katalogerna skulle ge exempel på. Eleverna påpekade också att katalogen skulle 

vara mer övergripande så att de efteråt kunde gå in på högskolan eller universitetets hemsida och 

läsa mer där istället för att katalogerna ska vara fullproppade med text.  
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7.2.3.1 Västerhöjdsgymnasiets elevers syn på katalogerna 

Högskolan i Borås: Gymnasieeleverna ansåg att denna katalog var intresseväckande och mys-

tisk vilket bidrog till att de gärna ville öppna den. De tyckte även att katalogen var överskådlig. 

Högskolan i Jönköping: Människor på framsidan var något som eleverna tyckte var mycket 

bra. De ansåg att det var bra information om staden och gillade även att det var mycket bilder på 

studenter. 

Hälsohögskolan: De gillade inte framsidan då de ansåg den vara tråkig, men de tyckte 

att den gav ett mycket seriöst intryck. De tyckte det var ett spännande format. Enligt ele-

verna var det bra att de hade ett uppslag om programmet och sedan följde en intervju 

med en student som läst programmet. 

Högskolan för lärande och kommunikation: Eleverna tyckte inte att det var bra att 

bara ha en logga på framsidan men ansåg att det var väldigt tydlig design och struktur i 

katalogen. 

Internationella Handelshögskolan: Gymnasieeleverna tyckte att framsidan var intres-

seväckande och att den gav ett internationellt intryck. 

Tekniska Högskolan: Samtliga ansåg att denna katalog var den bästa utav de fyra fack-

högskolorna då det var en bild på studenter och man skymtade lite av området i bakgrun-

den samt att innehållet var tydligt och lätt att navigera sig i. 

Högskolan i Skövde: Eleverna ansåg att katalogen var fin. Dock lockade det dem inte att öppna 

den då ingen av dem ville studera vidare i Skövde. 

7.2.4 Tolkning av gymnasieelevernas resultat 
Många av eleverna tyckte att det fanns dåligt med tid när högskolorna kom och besökte deras 

skolor för att berätta om utbildningar och dylikt. Detta kan sannolikt bero på att gymnasieelever-

na ser det som ett mycket stort och viktigt beslut och inte vill få informationen i förbifarten på 

väg till en lektion eller lunchrast. Eleverna uttryckte istället att de ville ha en dag som var direkt 

avsatt till att just ta del av information som kan uppfattas som viktig för deras högskole- eller 

universitetsval. Gymnasieeleverna föredrog kataloger med människor på framsidorna som upp-

fattades ha trevligt eller vara glada. Detta kan kopplas till att gymnasieeleverna vill kunna identifi-

era sig med människorna på framsidan vilket görs på ett enklare sätt med hjälp av personer i de-

ras egen situation på framsidan, exempelvis studenter. Den personliga kontakten på mässor och 
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dylikt uppfattades som positivt av gymnasieeleverna vilket kan bero på att de får den direkta 

feedbacken och svar på sina frågor när de får stå och prata med en representant från högskolan 

direkt. Gymnasieeleverna uttryckte att de inte vill bli påhoppade med information, utan istället ta 

del av den själva på deras villkor. Däremot var det inte många i vårt urval som hade kollat upp 

speciellt mycket själva. Detta kan bero på att de blir negativt påverkade när de får kataloger hem-

skickade eller när de inte får den tiden de tycker att de behöver till att prata med högskolerepre-

sentanter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

8 Analys av resultat 

I detta kapitel analyserar vi varje högskola och gymnasieskola för sig utifrån tidigare forskning och de teorier vi 

använt oss av. Sedan gör vi en gemensam analys av högskolorna och en gemensam av gymnasieskolorna.  

8.1 Högskolorna 

8.1.1 Högskolan I Borås 

Dahlén och Lange (2003) påpekar att den faktiska produkten och den kommunicerade produkten 

sällan är samma sak. Det är då viktigt att genom budskapet skapa ett innehåll och en mening med 

produkten. Ett av budskapen Högskolan i Borås vill förmedla är att högskolestudier är bra. Hög-

skolan erbjuder erfarenhet, nätverk och insikter i samhället vilket är viktigt då arbetsmarknaden 

vill ha högskoleutbildade medarbetare. Ett annat budskap som Högskolan i Borås vill få ut är att 

det inte är en så stor högskola som ligger i en intressant region. På så vis har Högskolan i Borås 

följt Dahlén och Langes (2003) anvisningar genom att kommunicera en produkt som faktiskt er-

bjuds.  

Dahlén och Lange (2003) skriver även om hur viktigt valet av kanal är för att nå ut till sin mål-

grupp med det budskap eller den information som ska förmedlas. Högskolan i Borås anser att 

studenter själva vill vara i kontroll över det informationsflöde de tar del av. På så vis har högsko-

lan valt en aktiv kanal för informationen som Dahlén och Lange (2003) skriver om. Även de fy-

siska insatser som högskolan gör i form av mässor och öppet hus stämmer överens med hur 

Dahlén och Lange (2003) beskriver kanalvalet i sin bok. Högskolan i Borås menar även att Inter-

net är det bästa tillvägagångssättet för att nå ut till potentiella studenter, vilket stämmer överens 

med Oskar Pollack och Katarina Bolins (2007) avhandling. Där påpekade författarna att resultatet 

i deras undersökning visade att ungdomarna främst sökte sin information via Internet. Författar-

na menade även att de ansåg en attraktiv hemsida som primär kanal för informationsspridning till 

gymnasieelever.  

Högskolan i Borås påpekar att föräldrar och vänner påverkar valet av högskoleutbildning och 

skola. Detta påstående stämmer överens med Nicholas Foskett och Jane Hemsley-Browns (2001) 

publikation Choosing Futures. I boken skriver författarna att det är modern som påverkar mest vid 

val av utbildning, men att fadern i många situationer har en större auktoritet vid slutgiltiga beslut. 

Högskolan i Borås gör ingen skillnad på modern eller faderns påverkan, men att de anser att för-

äldrar har en viss inverkan är tydligt.  
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I boken Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R av Evert Gummesson (2002) beskrivs rela-

tionsmarknadsföring som ett viktigt verktyg inom marknadskommunikation. Enligt Gummesson 

kan nöjda kunder fungera som förespråkare för ett varumärke, vilket är något som Högskolan i 

Borås även påpekar.  

Positioneringen för Högskolan i Borås är en mix av emotionell och målbaserad positionering. 

Den målbaserade positioneringen lyser igenom när högskolan trycker på att de har mycket kon-

takt med aktörer i arbetslivet samt en bra förberedelse för marknaden. Detta stämmer överens 

med hur Mårtensson beskriver målbaserad positionering i sin bok. Hon skriver att kunden ska nå 

sitt mål lättast med hjälp av det aktuella företaget (Mårtensson, 2009). 

Livserfarenheten och den personliga utvecklingen studenterna får utöver den faktiska examen är 

något som Högskolan i Borås anser vara väldigt viktigt och vill förmedla till potentiella studenter. 

Detta stämmer överens med emotionell positionering där budskapet är mer abstrakt än konkret 

och är tänkt att skapa en reaktion i hjärta istället för hjärna (Mårtensson, 2009). 

Högskolan i Borås uttrycker att katalogens vikt fortfarande är stor trots Internets framväxt. De 

menar att studenter behöver någonting att bläddra igenom och på måfå upptäcka en utbildning 

som väcker intresse. Detta påstående stämmer överens med Pollack och Bolins (2007) forskning 

som visade att gymnasieeleverna var positivt inställda till att få kataloger hemskickade. 

I Larsson och Woods (2005) rapport har de fått fram att personliga kontakter, lärosätenas katalo-

ger, webbsidor, VHS-katalogen och föräldrars påverkan är det som påverkar ungdomar vid val av 

lärosäte. Detta är något som Högskolan i Borås håller med om. De önskar även att arbetsmark-

naden engagerade sig mer och även försökte konstruktivt påverka ungdomarna genom att berätta 

vad de söker för personal och kompetenser i framtiden. 

8.1.2 Högskolan i Jönköping 

8.1.2.1 Högskoleservice 

Högskolan i Jönköping har sammanfattat sina budskap i fyra olika skäl. De innefattar internatio-

nellt utbyte, entreprenörskap, fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning samt att deras 

utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden. Dessa budskap syftar till en målbaserad positione-

ring (Mårtensson, 2009). Att alltid vara ärlig och ha täckning för det som sägs eller skrivs är något 

som är viktigt för Högskolan i Jönköping. Detta skapar ett förtroende och även lojalitet hos kun-

derna, det vill säga studenterna, vilket är viktigt inom teorin relationsmarknadsföring. Genom lo-



 

50 

 

jalitet har man möjlighet att få konsumenterna att bli förespråkare för varumärket eller företaget 

(Gummesson, 2008). 

Högskolan i Jönköping anser inte att gymnasieeleverna tänker på vilken kanal de blir kontaktade 

via. De arbetar med en mix av olika kanaler. Bland annat är Internet är en viktig informationskäl-

la. Pollack och Bolins (2007) tidigare forskning visar att ungdomarna söker i första hand sin in-

formation över Internet. Dahlén och Langes teori om kanaler beskriver begreppet promotion, 

vilket innebär fysiska insatser så som för högskolorna öppet hus och mässor. Larsson och Woods 

(2005) tidigare forskning visar även där att både Internet och det personliga mötet är viktiga 

aspekter för kanaler att nå de presumtiva studenterna. 

Högskolan i Jönköping följer en konkurrentbaserad positionering genom att trycka på att de är en 

stiftelsehögskola av tre i Sverige, till skillnad från andra högskolor. De följer även den målbasera-

de positioneringen genom att trycka på att studenterna når sina mål lättare med hjälp av att stude-

ra vid Högskolan i Jönköping. Detta gör de genom att belysa deras fyra skäl. Genom katalogen 

vill Högskolan i Jönköping förmedla en känsla genom bilder och fotografier. Detta går att knyta 

an till den emotionella positioneringen som, precis som de andra två typerna av positionering in-

går i marknadskommunikationsteorin. 

De faktorer som påverkar ungdomar i valet av högskola som Larsson och Woods (2005) kommit 

fram till i tidigare forskning håller Högskolan i Jönköping med om, men de vill även lägga till 

vänner.  

8.1.2.2 Hälsohögskolan 

Då Hälsohögskolan är en fackhögskola och går under Högskolan i Jönköpings budskap följer 

även Hälsohögskolan den målbaserade positioneringen. I Hälsohögskolans egen katalog vill de 

förmedla budskapet att man arbetar med människor, för människor. Alltså det personliga mötet. 

Dahlén och Lange menar att företag och organisationer ska göra en strategisk målgruppsanalys 

för att välja en målgrupp som ger marknadskommunikationen störst potential för att uppnå de 

uppsatta målsättningarna och det är något som Hälsohögskolan gjort. 

Gummesson anser att det finns fyra viktiga värderingar inom relationsmarknadsföring och en av 

dessa beskriver relations- och servicevärderingar med att där ses kunderna som källor till intäkter 

och ska sättas i centrum. Hälsohögskolan använder sig av detta genom att använda sina kunder, 

studenter, till hjälp för att locka blivande kunder, presumtiva studenter. Att göra intervjuer med 

de nuvarande studenterna och låta dem vara studentambassadörer så att de kan få fram sin åsikt 
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om hur det är att studera på Hälsohögskolan och genom att sedan både via Internet, katalog och 

det personliga mötet kunna förmedla dessa och bygga upp en slags relation med blivande kunder 

(Gummesson, 2002). 

I valet av kanaler finns det aktiva och passiva sådana, enligt Dahlén och Lange. Hälsohögskolan 

använder sig mest av Internet som kanal, både genom sin egen hemsida samt sociala medier, 

därmed har de valt en aktiv kanal som sin primära. Mårtensson skriver om konkurrentbaserad 

positionering och i den finns differentieringsfasen där varumärket fastställer en differentierings-

punkt mot konkurrenter inom samma kategori. Hälsohögskolan anser att de inte behöver göra 

speciellt mycket för att positionera eller differentiera sig på marknaden då deras mål är att ha tre 

förstahandssökande per plats och de redan ligger där. Det de ibland lyfter fram är att de är de le-

dande på internationalisering när det gäller vårdhögskolor i Sverige. 

Tidigare forskning av Pollack och Bolin (2007), som även arbetar med studentrekrytering på Häl-

sohögskolan, visar att gymnasieelever söker sin information på Internet och det är också där Häl-

sohögskolan lägger störst fokus och mest arbete på.  

I en rapport från Högskoleverket skriven av Larsson och Woods (2007) tar de upp flera faktorer 

som påverkar eleverna vid val av lärosäte. Där anser Hälsohögskolan att VHS-katalogen inte 

längre spelar stor roll men att de övriga faktorerna stämmer. Vänner och bekanta är också något 

som ofta framkommer i Hälsohögskolans egna nybörjarenkäter. 

8.1.2.3 Högskolan för lärande och kommunikation 

Högskolan för lärande och kommunikation har anammat Högskolan i Jönköpings budskap då de 

är en av de fyra fackhögskolorna inom den, samtidigt som de trycker på en bra kontakt med det 

lokala där de har kontakt med partnerskolor runt om i regionen. Eftersom de går under Högsko-

lan i Jönköpings budskap och därmed följer samma målbaserade positionering (Mårtensson 

2009). 

Enligt Pollack och Bolins (2007) forskning vill ungdomarna helst ta del av informationen via In-

ternet, men samtidigt är de positiva till utskick av kataloger. Detta är något som stämmer överens 

med hur Högskolan för lärande och kommunikation arbetar. De skickar ut information och sam-

tidigt hänvisar mycket till hemsidan, då de anser att informationen som finns där är uppdaterad.  

Högskolan för lärande och kommunikation anser även att Internet fått en större betydelse i rekry-

teringsarbetet på senare år, vilket även framgick i Larsson och Woods (2005) påstående i deras 

rapport.  
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Larsson och Wood (2005) skriver även att de högskolor som de undersökt i sin rapport menade 

att personliga möten var ett av de viktigaste sätten att nå ut till potentiella studenter. Högskolan 

för lärande och kommunikation arbetar mycket med det personliga mötet i form av mässor och 

öppet hus, vilket visar att deras arbetssätt är lika det som framkom i Larsson och Woods rapport. 

Högskolan för lärande och kommunikation menar även att det får en större påverkan när de pre-

sumtiva studenter får informationen ifrån en nuvarande student, eller en alumn, vilket ökar tro-

värdigheten än om en i personalen skulle bidra med samma information. Med en hög trovärdig-

het ökar chansen för att de presumtiva studenterna blir nöjda och lojala studenter, vilket i sin tur 

kan leda till att dessa fungerar som förespråkare för högskolan. Detta är något som Gummesson 

(2008) beskriver som en del i relationsmarknadsföringen. 

Positioneringen för Högskolan för lärande och kommunikation stämmer överens med det som 

Mårtensson (2009) beskriver som en emotionell sådan. De lyfter fram att högskolan är byggd för 

relationer, kreativitet och dialog samt belyser närheten mellan lärare och studenter, vilket ska ska-

pa en reaktion i hjärta istället för hjärna som Mårtensson skriver.  

Gällande faktorerna som påverkar ungdomars beslut i valet av utbildningsalternativ, i Larsson 

och Woods (2005) undersökning, håller Högskolan för lärande och kommunikation med om des-

sa. De anser även att vänner har ett inflytande i många fall.   

8.1.2.4 Internationella Handelshögskolan 

Internationella Handelshögskolan har budskapen internationalisering och entreprenörskap och 

högskolan uppmuntrar studenterna till att vara nytänkande och orädda. Denna strategi passar in 

på en målbaserad positionering som ska få konsumenterna att välja detta alternativ för att lättare 

nå sina mål (Mårtensson 2009). 

I enlighet med Larsson och Woods (2005) forskning anser Internationella Handelshögskolan att 

Internet är den viktigaste kanalen för att nå ut till gymnasieelever. Högskolan inser vikten av In-

ternets betydelse, men samtidigt anser de att katalogen fortfarande fyller sin funktion. Att katalo-

gen är en viktig del i rekryteringsprocessen är något som Pollack och Bolin (2007) kom fram till i 

sin undersökning, då deras resultat visade en positiv inställning till katalogutskick hos gymnasie-

eleverna.  

Internationella Handelshögskolan arbetar med mässor och besök på gymnasieskolor för att rekry-

tera studenter till högskolan. Detta tillvägagångssätt var även det som framkom i Larsson och 
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Woods (2005) rapport när de högskolor som de har undersökt fick svara på vilka kommunika-

tionsvägar som var lämpligast för att nå gymnasieelever.  

Bo Bergström skriver i sin bok (2007) att varumärket innefattar logotyper eller annat visuellt ma-

terial. Internationella handelshögskolan har en förhoppning om att deras grafiska profil ska skilja 

dem från mängden och skapa ett igenkännande, vilket kan kopplas till Bergströms teori.  

Faktorerna från Larsson och Woods (2005) rapport angående vad som påverkar ungdomarna vid 

högskoleval så håller Internationella Handelshögskolan med om detta. De vill dock lägga till att 

även en skolas rykte kan ha en inverkan, samt vänners påverkan.  

8.1.2.5 Tekniska Högskolan 

Budskapet Tekniska Högskolan vill sända ut är att de erbjuder en bred teknisk utbildning och att 

själva högskolan är belägen mitt i staden. Även Högskolan i Jönköpings fyra skäl till att välja just 

denna högskola har Tekniska Högskolan anammat och faller därmed inom samma målbaserade 

positionering (Mårtensson, 2009). 

Tekniska Högskolan ser både katalogen och Internet som viktiga delar i rekryteringsprocessen, 

vilket framförs av både Larsson och Wood (2005) och Pollack och Bolin (2007) i tidigare forsk-

ning. För Tekniska Högskolan är det viktigt att stå för det man säger. Detta bygger upp ett för-

troende som, enligt Gummesson (2008), är ett steg för att skapa lojala kunder.  

Tidigare forskning av Fransson och Lindh (2004) påpekar vikten av utbildningsmiljö. Enligt dem 

handlar det inte om utbildningarnas innehåll utan mer om exempelvis ressällskap, miljöer och 

framtida kontakter som uppfattas som möjliga. De menar att en viss miljö kan bidra med ett sorts 

mervärde till studierna. Detta är något som Tekniska Högskolan arbetar med då de gärna vill visa 

upp skolan för presumtiva studenter. 

Tekniska Högskolan har insett att tekniska utbildningar i Sverige ser relativt lika ut. Därför har de 

sin fokus på huvudområdet forskning inom industriell produktframtagning. Detta faller inom 

konkurrentbaserad positionering där man trycker på differentieringspunkter. (Mårtensson, 2009) 

Gällande Larsson och Woods (2005) resultat i sin rapport håller Tekniska Högskolan med om de 

faktorer som påverkar gymnasieelevernas val av högskoleutbildning. De anser däremot att VHS-

katalogen är utdöende samt att svenska ungdomar idag är väldigt självgående. 
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8.1.3 Högskolan i Skövde 

Högskolan i Skövde vill förmedla budskapet att ”går du här så får du jobb”, vilket passar in på 

den målinriktade positioneringen (Mårtensson, 2009). De vill även förmedla att det är nära mellan 

elever och lärare, vilket representerar den emotionella positioneringen som ska starta en reaktion i 

hjärta, som Mårtensson även skriver.  

Det personliga mötet är det tillvägagångssätt som Högskolan i Skövde arbetar mycket för. De 

bjuder in elever till öppet hus på högskolan och åker även runt på mässor och besök på olika 

gymnasieskolor. Detta stämmer överens med hur Gummesson (2008) beskriver ett av stegen i 

relationsmarknadsföringen. Det vill säga att de bygger en relation med eleverna och därmed för-

hoppningsvis ett förtroende som i sin tur ska leda till lojalitet. Högskolan i Skövde uttrycker själ-

va hur viktigt de anser det vara med starka relationer och kundlojalitet.  

Högskolan i Skövde anser även att Internet är en av de viktigaste kanalerna för att nå ut till sin 

målgrupp. Deras annonsering och trycksaker hänvisar till deras hemsida, där de har all informa-

tion. Detta sätt att arbeta passar in på vad Larsson och Wood (2005) kom fram till i sin tidigare 

forskning, samt vad Pollack och Bolin (2007) fick för resultat i sin avhandling.  

Positioneringen för Högskolan i Skövde klassificeras som en konkurrentbaserad sådan (Mårtens-

son, 2009) där de vill trycka på det som gör deras högskola så speciell. Detta gör Högskolan i 

Skövde genom att fokusera på deras dataspelsutveckling och att det är en liten högskola men 

samtidigt kompetent. Högskolan i Skövde har även valt bort den traditionella programkatalogen 

och istället får intresserade studenter beställa den från deras hemsida. Detta för att dels förmedla 

ett miljötänk, vilket blir en del av deras positionering, och dels för att presumtiva studenter ska få 

enbart den information de är intresserade av. Detta stämmer inte överens med det som Pollack 

och Bolin (2007) kom fram till när de belyste gymnasieelevernas positivitet till katalogerna, men 

det faller återigen inom den konkurrentbaserade positioneringen.  

Högskolan i Skövde instämmer med Larsson och Woods (2005) faktorer över vad som påverkar 

gymnasieelever vid högskoleval. De tror dock att VHS-katalogen inte har någon större inverkan 

och att det även är vänner och sociala kontakter som spelar in vid valet.  
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8.2 Gymnasieeleverna 

8.2.1 Sven Erikssongymnasiet, Borås 

En av eleverna vid Sven Erikssongymnasiet i Borås uttryckte att denne hade varit inne på hemsi-

dor och tagit del av information om olika högskolor och universitet. Samtliga gymnasieelever på-

pekade att de önskade att det vore möjligt för dem att åka på besöksdagar på alla högskolor och 

universitet i Sverige så de kunde få komma dit och prata med studenter i deras studiemiljö. Detta 

stämmer överens med vad Larsson och Wood (2005) skriver i tidigare forskning, att det personli-

ga mötet och Internet är viktiga faktorer för de väljande. Fransson och Lindh (2004) skriver om 

hur miljön kan bidra med ett mervärde till studierna. En av eleverna påpekade just detta som 

stämmer överens med denna tidigare forskning att utbildningsmiljön var viktig. De ansåg även att 

prestige och status var av stor vikt i deras val. 

Larsson och Woods (2005) tidigare forskning påpekade att katalogerna från högskolor och uni-

versitet var ett av de viktigaste sätten att nå ut till målgruppen. Gymnasieeleverna i Borås berätta-

de att de inte tyckte att dessa kataloger bidrog med så mycket då de ansåg att informationen var 

den samma i dem alla.  

Tidigare forskning av Cajes (1988) visar att det finns studenter som fokuserar på ämnena inom en 

utbildning och deras svårighetsgrad. Även lärarnas tillvägagångssätt och metoder är faktorer som 

spelar in vid val av utbildning. Gymnasieeleverna i Borås uttryckte att detta var faktorer som de 

faktiskt tittade på. 

Gymnasieeleverna vill se bilder på studenter i positiva och aktiva situationer på framsidan av ka-

talogerna från högskolorna och universiteten. Dessa passar in på den expressiva bildkategorin 

Bergström (2007) skriver om där han menar att bilderna ska uttrycka en slags känsla.  

8.2.2 Per Brahegymnasiet, Jönköping 

Eleverna vid Per Brahegymnasiet i Jönköping hade alla, utom en, aktivt kollat upp högskolor och 

universitet på Internet och det var även genom Internet de ansåg vara det smidigaste sättet att få 

informationen. Att gymnasieelever i första hand söker sin information via Internet visar tidigare 

forskning av Pollack och Bolin (2007).  

Gymnasieeleverna tyckte att det vore bra med mer personlig kontakt, att få tala med någon om 

högskolestudier, då de saknade detta. De ansåg även att katalogerna ofta är svårtydiga och att de 

inte ska vara så tjocka. Larsson och Wood (2005) skriver i tidigare forskning att personlig kontakt 

och katalogen är viktiga sätt att nå gymnasieelever. Då gymnasieeleverna i Jönköping önskade 
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mer personlig kontakt och ett annat upplägg på katalogerna stämmer detta överens med denna 

tidigare forskning. 

Tidigare forskning av Cajes (1988) visar att en kategorityp av elever grundar sina högskole- eller 

universitetsval på det de är bra på eller är intresserade av. Gymnasieeleverna i Jönköping tyckte 

alla att egna intressen är det högskole- eller universitetsvalet ska grunda sig på. Fransson och 

Lindh (2004) menar att mervärde kan skapas av en viss miljö, något som gymnasieeleverna ansåg 

vara viktigt med tanke på skolan och stadens rykte. 

Bergström (2007) menar att det finns olika bildkategorier. Den expressiva kategorin av bilder ska 

förmedla känslor. Gymnasieeleverna var alla överens om att framsidan på en katalog ska innefatta 

bilder av människor som har det trevligt i en situation. 

Enligt Dahlén och Lange (2003) ska budskapet ha en tydlig koppling till varumärket. Gymnasie-

eleverna ansåg att vissa kataloger de tittat i hade en otydlig koppling, medan vissa hade lyckats 

bättre. De berättade att de kände att vissa sände ut budskapet ”fest” medan vissa hade lyckats 

med att ge ett mer seriöst intryck.  

8.2.3 Västerhöjdsgymnasiet, Skövde 

Eleverna vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde hade att aktivt kollat upp högskolor och universitet 

genom att de med sin gymnasieskola besökt utbildningsmässan i Göteborg, vilket de alla ansåg 

var bra då de fick välja de lärosäten de ville prata mer med samt att de fick prata med nuvarande 

studenter. Där hade de alla fått den personliga kontakten, vilket Larsson och Woods (2005) me-

nar är en viktig faktor.  

Tidigare forskning av Pollack och Bolin (2007) visar att gymnasieeleverna var positivt inställda till 

att få kataloger hemskickade. Gymnasieeleverna i Skövde var däremot överens om att de inte ville 

ha kataloger hemskickade utan ville hellre ta de kataloger de ville ha på utbildningsmässor.  

Foskett och Hemsley-Brown (2001) skriver i tidigare forskning att föräldrar påverkar till viss del 

sina barns val av högre utbildning men i slutändan ligger beslutet hos den väljande. Gymnasieele-

verna i Skövde ansåg inte att deras föräldrars åsikter spelade roll i grunden men att de själva gör 

det slutgiltiga valet. 

Bergström (2007) skriver att expressiva bilder ska förmedla en känsla. Gymnasieeleverna ville 

gärna se bilder med människor, miljöer kring lärosätet och staden på framsidan av katalogen.  
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Cajes (1988) beskriver olika kategorier och i en av dessa beskrivs studenter som grundar sina val i 

egna intressen och talanger. Detta ansåg gymnasieeleverna i Skövde vara en viktig del i sina val av 

högre utbildning. 

Tidigare forskning av Larsson och Wood (2005) visar att Internet skulle vara den typ av kommu-

nikation som var viktigast i framtiden. Gymnasieeleverna i Skövde ansåg att katalogen kunde vara 

ett komplement till lärosätets hemsida där de kunde ta del av den mer ingående informationen 

istället.  

 

8.3 Gemensamma analyser 

8.3.1 Gemensam analys av högskolorna 

Då samtliga högskolor arbetar på samma sätt och under samma förutsättningar är de medvetna 

om hur mycket kataloger och reklam gymnasieeleverna får från olika högskolor runt om i landet. 

Högskolorna jobbar alla mycket med Internet och ser det som viktigt för gymnasieeleverna att få 

kontrollera informationsflödet så gott de förmår. Shannon och Weaver förklarar kommunika-

tionsprocessen som en linjär process från avsändare till mottagare (Falkheimer, 2001). Detta för-

klarar högskolornas sätt att arbeta med katalogutskick. Däremot fungerar Internet mer interaktivt 

och eleverna får chansen att själva kontrollera och återkoppla på olika sätt tillbaka till högskolor-

na. Många utav högskolorna ser katalogen som mindre viktig än övriga kontaktvägar, som exem-

pelvis det personliga mötet, och lägger inte lika stort fokus på just kataloger. Högskolan i Skövde 

har till och med tagit bort den traditionella katalogen och skickar endast ut vid beställning på In-

ternet. Detta tyder på att högskolorna insett bruset som uppstår när samtliga högskolor skickar ut 

ungefär samtidigt, och därför är det viktigt att hitta andra vägar att nå ut till gymnasieeleverna. 

Många av högskolorna använder sig av liknande budskap eller meddelanden de vill skicka ut till 

mottagarna, som exempelvis ”går du hos oss får du jobb efter examen”. Den linjära kommunika-

tionsprocessen gör det svårt för högskolorna att veta hur eller om mottagarna, det vill säga gym-

nasieeleverna, har uppfattat eller överhuvudtaget mottagit deras budskap och meddelanden 

(Falkheimer, 2001). 

Ett effektivt sätt att lättare nå ut till mottagarna, det vill säga gymnasieeleverna, är att anpassa sitt 

material efter målgruppen (Falkheimer, 2001). Hälsohögskolan i Jönköping har gjort detta i sitt 

material genom att anpassa text och innehåll till exempelvis ett språk som är lättare för gymnasie-

eleverna att ta in och förstå, enligt Oskar Pollack som är marknadsföringsansvarig för Hälsohög-
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skolan. Falkheimer (2001) skriver även att det är lättare för mottagarna att ta in meddelandet om 

det berör något som man redan är bekant med, eller verkar bekant på något annat sätt. Detta är 

även något som Hälsohögskolan arbetar med i text, bild och ljud.  

Högskolan i Borås har en katalog som, enligt gymnasieeleverna i fokusgrupperna, har intrycket av 

att vara en annons eller en anslagstavla på framsidan. Detta bygger på entropi som Falkheimer 

(2001) skriver om. Entropi innebär kaos, oordning och mångtydighet och på så vis förstår inte 

mottagarna riktigt vad det är denne tar del av. Detta kan medföra att mottagarna, i detta fall gym-

nasieeleverna, stannar upp och tänker till.  

Falkheimer (2001) skriver om två synsätt på kommunikation. En av dem är kulturskolan och det-

ta synsätt fokuserar på relationen mellan mottagaren, meddelandet och sammanhanget. Detta 

synsätt passar in på hur samtliga högskolor vi har träffat arbetar med det personliga mötet. Här 

får gymnasieeleverna träffa representanter från högskolorna och direkt ta del av information och 

även få chansen att ge återkoppling och ställa frågor omedelbart.   

Den tidigare forskning och teori som vi har tagit del av och jämfört i denna undersökning har 

huvudsakligen stämt överens med hur högskolorna arbetar med studentrekrytering. Internet har 

en stor betydelse i studentrekryteringen tillsammans med relationsmarknadsföring och det per-

sonliga mötet. Högskolorna ansåg att vänners påverkan har en större betydelse än föräldrarnas 

påverkan och att katalogerna har tappat mycket utav sin betydelse.  

8.3.2 Gemensam analys av gymnasieskolorna 

Många av gymnasieeleverna i våra fokusgrupper ansåg att glada studenter på katalogernas framsi-

dor gjorde katalogen mer inbjudande. De flesta av gymnasieeleverna tyckte om ett annorlunda 

format på katalogen, så som Hälsohögskolans katalog, medan resten av eleverna ogillade annor-

lunda format. De ansåg även att färgen skulle vara iögonfallande. Det stämmer överens med vad 

Hall (2002) menar. Enligt hans encoding decoding-teori ska det tolkade budskapet underhålla, 

instruera, influera och nå det emotionella före det att meddelandet kan ha en effekt, tillfredsställa 

behov eller komma till användning (Hall, 2002). 

Enligt Hall (2002) kan mottagaren förstå eller missförstå, vilket beror på symmetri eller asymme-

tri. Det beror på hur sändare och mottagare kan identifiera sig med meddelandet, i detta fall kata-

logerna. Gymnasieeleverna gillade när det var studenter på framsidan av katalogerna vilket kan 

bero på att de då kunde identifiera sig med dessa.  
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Stuart Hall (2002) förklarar denotation som den litterära meningen av en bild eller tecken och 

konnotation som den medföljande meningen, betydelsen som vi själva skapar utifrån våra egna 

tolkningar. Även detta innefattar vad gymnasieeleverna beskrev kring att de gillade när det var 

studenter på framsidan av katalogerna. Vad eleverna ser denotativt är människor som ler. Deras 

konnotativa tolkning blir att studenterna har det bra och även har det trevligt. Detta bidrar till att 

man får positiva associationer kring högskolan. En av eleverna förklarade även att denne ansåg 

att det var bra med figurer på framsidan av katalogen som relaterade till utbildningsämnena. På 

Tekniska Högskolans katalog finns figurer av glödlampor, datorer och dylikt och därmed tolkade 

denne att högskolan ger tekniska utbildningar. 

Det finns olika sätt att avkoda meddelanden som Hall har kategoriserat. Dominant-hegemonic 

position innebär att mottagaren tolkar på det sätt sändaren vill att denne ska tolka (Marris & 

Thornham, 1997). Gymnasieeleverna tolkar alltså som meddelandet är tänkt att tolkas. I flera av 

katalogerna visar de tidigare studenter som efter examen fått arbete inom deras utbildningsområ-

de, och eleverna tolkade det som att de också skulle kunna arbeta inom det området. Budskapet i 

Internationella Handelshögskolans katalog tolkade eleverna som bland annat internationalisering. 

Detta är också det meddelande som Internationella Handelshögskolan vill förmedla. 

När mottagaren plockar isär meddelandet och samlar ihop det efter sina egna ramverk och tolk-

ningar kallar Hall det för Opposing code (Marris & Thornham, 1997). En av gymnasieeleverna 

gjorde tolkningen att när de visar upp utexaminerade studenter som fått anställning efter examen 

i katalogerna så blev denne elev osäker på om det fanns jobb kvar och om denne skulle lyckas om 

denne gick samma utbildning. Det visar att det är lätt att tolka budskap helt fel. 

Gymnasieelevernas synsätt på studentrekrytering stämmer huvudsakligen överens med den tidiga-

re forskning och teori som vi har tagit del av i denna undersökning. Encoding, decoding-teorin 

förklarar att mottagaren kan tolka på olika sätt och det finns utrymme för att lika väl förstå som 

att missförstå budskapet, vilket framkom i fokusgruppsintervjuerna. Många av de aspekter som 

högskolorna tänkte på stämde även överens med gymnasieelevernas perspektiv.  
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9 Slutdiskussion 

Efter att ha gjort fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever, samt samtalsintervjuer med rekryte-

ringsansvariga på högskolorna, ser vi att många av högskolornas tillvägagångssätt stämmer över-

ens med hur gymnasieeleverna vill bli kontaktade. De flesta av gymnasieeleverna har tagit del av 

information på högskolorna och universitetens hemsidor och många av dem har tittat i respektive 

högskolas kataloger. Den personliga kontakten ansåg gymnasieeleverna vara det bästa sättet att få 

information från högskolorna, dock menade de även att den var något för liten. Många av gym-

nasieeleverna ville ha fler mässor och besöksdagar och gärna tidigare, redan på hösten. Detta för 

att de kände sig osäkra på sina val och ville ha lite mer tid på sig att tänka över beslutet om lärosä-

te och utbildning.  

Högskolan i Skövde har ett koncept med den personliga katalogen, där intresserade potentiella 

studenter själva får bestämma vilken information de ska ta del av. Dock lägger Högskolan i 

Skövde det första steget hos gymnasieeleverna då de inte får någon katalog hemskickad. Om det-

ta är ett bättre alternativ än de övriga högskolornas strategier går att diskuteras. Gymnasieeleverna 

uttryckte att de själva vill ta del av den information de är intresserade av och därför stämmer 

Högskolan i Skövdes strategi överens med detta.  

Vad vi utvunnit från fokusgruppsintervjuerna med gymnasieeleverna känner de att de inte fått 

tillräckligt med information från sin studievägledare vid sina respektive gymnasieskolor. det är 

upp till studievägledarna och övriga lärare på gymnasieskolorna att informera om de olika utbild-

ningsmässorna som går av stapeln runt om i landet, i november månad. Det var bara några ensta-

ka av eleverna som hade hört talas om det, resterande elever hade ingen aning om det. Eleverna 

vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde hade fått åka på utbildningsmässan i Göteborg, vilket var 

mycket uppskattat av eleverna. Flera av de personer vi har intervjuat vid högskolorna berättade 

om att de samarbetade med studievägledare vid gymnasieskolor i samma län. Det är uppenbart att 

detta samarbeta måste ses över och förbättras, genom att högskolorna och studievägledarna på 

gymnasieskolorna kommunicerar och planerar bättre tillsammans. Trots att studievägledarna på 

gymnasieskolorna bör förbättra sitt arbete så ligger även ansvaret hos gymnasieeleverna. Det kan 

vara en god idé för gymnasieeleverna att själva tidigare gå ut och leta information så de slipper 

känna sig stressade när valet väl närmar sig.  

Vad som framgått från fokusgruppsintervjuerna är att många av gymnasieeleverna föredrar en 

katalog med studenter på framsidan. Även miljöer kring högskolorna och campus var ett alterna-
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tiv som ansågs vara bra utav gymnasieeleverna. Vad gällande formatet på katalogen var det gans-

ka spridda meningar då några av gymnasieeleverna ansåg exempelvis Hälsohögskolans  

katalog vara jobbig, då denna var den enda som hade ett annorlunda format. Resterande gymna-

sieelever var däremot positivt inställda till katalogens format. Gymnasieeleverna påpekade att de 

ansåg en katalog som var relevant till innehållet och utbildningarna var mycket positivt. Hälso-

högskolans katalog tyckte de kopplade till sjukvård med den vita färgen och uppfattades som kli-

nisk och professionell. Katalogen för Tekniska Högskolan hade figurer föreställande bland annat 

datorer, miniräknare och lampor vilket gymnasieeleverna kopplade ihop med just teknik. Gymna-

sieeleverna tyckte om korta och lättförståeliga kataloger som klart och tydligt beskrev utbildning-

arna. De ville inte ha långa hoptryckta kataloger med för mycket text som känns jobbig att läsa, 

utan istället en bra kombination mellan informativ, kortfattad text och bilder.  

Högskolan i Skövde uttryckte tydligare än de andra högskolorna att de hade strategier gällande 

relationsmarknadsföringen. Detta var det område som högskolan la störst fokus på och arbetade 

mycket med att bygga starka relationer. Detta gör så att de berörda blir förespråkare för högsko-

lan och på så vis får Högskolan i Skövde en gratis marknadsföring genom word-of-mouth.  

Både högskolan i Borås och högskolan i Jönköping har tidigare förlitat sig på statistik över hur 

många studenter som fått anställning efter examen, men nu gått ifrån detta. Dagen kommer då 

statistiken sviker dem och då ansåg både högskolorna och vi att det skulle se dumt ut om de gick 

ifrån den statistiken bara för den sakens skull. Därför är det bättre att gå ifrån den statistiken in-

nan den dagen kommer för att säkra situationen.  

I vissa fall av fokusgruppsintervjuerna lade vi märke till hur eleverna interagerade med varandra. 

Många av eleverna i dessa fokusgrupper hade en mer skämtsam jargong med varandra och um-

gicks med varandra på fritiden, vilket bidrog till att vi märkte att deras nivå av engagemang brast 

lite. Som Angelöw (2000) skriver finns det informella grupper inom de formella grupperna, så 

som gymnasieklasserna. I grupper har man olika roller och det märkte vi att också gymnasieele-

verna hade under fokusgruppsintervjuerna. Trots detta anser vi att det de sa under fokusgrupps-

intervjuerna faktiskt sades med en viss eftertanke och inte bara något de sade för att uppehålla sin 

roll i gruppen. 

Vår undersökning kan summeras med att samtliga högskolor arbetar med studentrekryteringen på 

ungefär samma sätt. De alla satsar mycket på Internet och de sociala medierna. De vill vara nåba-

ra och tillgängliga för ungdomarna. Den personliga kontakten och att få möta gymnasieeleverna 
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är något samtliga satsar mycket på, då de märkt att det är det sätt som är mest effektivt i rekryte-

ringssyfte. Gymnasieeleverna föredrog den personliga kontakten då de uppskattade att möta nu-

varande studenter då dessa kan berätta om hur det är att gå på högskola eller universitet och hur 

allt runtomkring studierna fungerar. Samtidigt tar de del av mycket information via Internet och 

därmed vill de heller inte få material hemskickat utan vill hellre samla in informationen själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

10 Förslag till vidare forskning 

Efter avslutad undersökning inser vi att det finns mycket mer som skulle kunna undersökas inom 

studentrekryteringen, speciellt ifrån gymnasieelevernas perspektiv. En god idé är att göra djupin-

tervjuer med ett flertal gymnasieelever för att säkerställa ännu mer hur deras syn på studentrekry-

tering ser ut. Genom djupintervjuer utvinns mer ingående och begrundade svar. Vi känner nu 

efter intervjuerna är gjorda och avslutade att det fanns mycket mer som skulle kunna undersökas 

kring gymnasieeleverna. Deras värderingar och synpunkter på hur lärosätena fungerar, hur deras 

studievägledare arbetar samt de grafiska inslagen som gör att de finner hemsidor, kataloger och 

övrigt material attraktivt är exempel på saker som vi anser man kan gå djupare in på. 
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12 Figurförteckning 

12.1 Figur 1.  

 

Figur 1.  Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Vår egen tolkning utifrån kommunikationsmodellen 

Larsson (2008) presenterar. 

12.2 Figur 2. 

 

Figur 2.  Stuart Halls kommunikationsmodell (Hall, 2002). 
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13 Bilaga 1. Intervjufrågor - Högskolor 

A) Uppvärmningsfrågor 

1. Vad heter du? 
2. Vad jobbar du med? 
3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
4. Kan du berätta lite om högskolan? 

B) Huvudfrågor 

1. Vilket budskap vill ni förmedla till gymnasieeleverna? 
2. Hur tror ni de vill bli kontaktade? 
3. Tycker ni att Internet fått en större betydelse i rekryteringssyfte de senaste åren? Om ja, 

på vilket sätt? 
4. Vilka riktar ni er till i första hand, vilken är er målgrupp? 

 
C) Kommunikationsfrågor 

1. Hur ser ert rekryteringsarbete ut? 
2. Vilken form av marknadsföring lägger ni störst fokus på? 
3. Hur gör ni för att differentiera och positionera er på marknaden? 
4. Hur viktig anser ni att er katalog är för studentrekryteringen? 
5. Vad vill ni förmedla med er katalog? 
6. Gör ni någon uppföljande undersökning för antagna studenter angående vad de tyckte 

var bra med rekryteringen? 
7. Tidigare forskning visar att personliga kontakter, lärosätenas kataloger, webbsidorna, 

VHS-katalogen och föräldrars påverkan har varit de viktigaste aspekterna i elevernas val 
av skola. Håller ni med om detta eller är det något ni tycker fattas, eller inte bör finnas 
med? 
 

D) Avrundningsfrågor 

1. Är det något ni vill tillägga? 
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14 Bilaga 2. Fokusgruppsintervjufrågor – Gymnasieeleverna 

A) Inledningsfrågor  

1 Hur gammal är ni? 
2. Vad läser ni? 
3. Har ni planer på att studera vidare i framtiden? 
4. Hur känner ni varandra i fokusgruppen? 

 
B) Huvudfrågor/Tematiska frågor 

1. Har ni aktivt kollat upp högskolor eller universitet? Om ja, hur då? 
2. Vilken form av kontakt tycker ni ger bäst information från högskolorna? Varför? 
3. Hur skulle ni vilja att högskolorna och universiteten kontaktar er? Varför? 
4. Vad är det som påverkar er när ni ska välja högskola eller universitet? 

 
C) Frågor angående materialet 

1. Vad tycker ni om den här katalogen? Beskriv eller förklara.  
2. Vilken av katalogerna tycker ni är mest inbjudande, varför? 
3. Påverkar katalogens utseende och layout ert högskoleval? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


