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Sammanfattning  
Det rådande samhällsklimatet, landets ekonomi i stort samt den ökande arbetslösheten, i 
landet har lett till att fler människor än någonsin tidigare söker sig till eftergymnasiala 
utbildningar. Regeringen har de senaste åren skjutit till pengar för att skapa fler 
studieplatser. Även om antalet studieplatser har ökat, så är rekryteringen till de olika 
universiteten något skev. Resultatet blir att det uppstår ett enormt söktryck på vissa 
skolor, medan en del får svårt att fylla platserna. Ett annat dilemma är att antalet 
utbildningsalternativ har ökat markant vilket också bidrar till denna effekt. I denna 
utveckling så har flera universitet lyckats bättre än Karlstads Universitet när det gäller 
rekryteringen av nya studenter. Linköping och Örebro Universitet är två exempel. Dessa 
två universitet ligger också till grund för vår undersökning. Vi vill komma till insikt 
vilken strategi Karlstad Universitet skall använda för att kunna vara konkurrenskraftiga 
gentemot andra universitet och därigenom öka antalet förstahandssökande studenter.   
Vilka faktorer är det som har bidragit till att Linköpings och Örebro universitet är så pass 
framgångsrika i deras rekrytering? Vi vill försöka hämta positiva influenser från 
Linköpings och Örebro universitet för att hjälpa Karlstads universitet att hitta de faktorer 
som bidrar till en lyckad rekryteringsstrategi. 
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1. Inledning 
I vårt första kapitel inleder vi med en beskrivning av problemets bakgrund vilket är av 
stor vikt för att förstå grunden till uppsatsen. Vidare ges en problemdiskussion som 
avslutas med problemformuleringar. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Karlstad universitet är ett ungt universitet. Det titulerade sig universitet för första gången 
1999. Skolan tillhandahåller ett brett utbud av kurser och utbildningar inom bland annat 
samhällsvetenskap och naturvetenskap. ”Karlstad universitet vill vara det öppna och 
gränsöverskridande Universitetet” (www.kau.se) och marknadsför sig kontinuerligt 
genom diverse mediekanaler exempelvis Internet, kurskatalog och direktreklam.  
 
Det rådande samhällsklimatet d v s landets ekonomi i stort samt den ökande 
arbetslösheten i landet har lett till att fler människor än någonsin tidigare söker sig till 
eftergymnasiala utbildningar. Regeringen har de senaste åren skjutit till pengar för att 
skapa fler studieplatser. Även om antalet studieplatser har ökat, så är rekryteringen till de 
olika universiteten något skev. (www.kompetensradet.com) Resultatet blir att det uppstår 
ett enormt söktryck på vissa skolor, medan en del får svårt att fylla platserna. Ett annat 
dilemma är att antalet utbildningsalternativ har ökat markant vilket också bidrar till denna 
effekt. I denna utveckling så har flera universitet lyckats bättre än Karlstads Universitet 
när det gäller rekryteringen av nya studenter. Linköping och Örebro Universitet är två 
exempel. Dessa två universitet ligger också till grund för vår undersökning. Vi valde 
Linköping bland annat för att de har en längre erfarenhet av att vara universitet och borde 
således ha en god insikt av vad som krävs för att rekrytera studenter. Örebro har varit 
universitet lika länge som Karlstad och har snarlika förutsättningar men har likväl ett 
högre söktryck bland förstahand vals studenter.  
 

1.1.1 Problemformulering 
Tidigare har Karlstads Universitet genomfört två marknadsföringskampanjer. Den senaste 
kampanjen var i samband med universitetets bildande 1999. Budskapet i denna kampanj 
var främst att upplysa blivande studenter om att det finns ett universitet i Karlstad. 
Frågeställningen blir hur universitetet skall gå vidare i denna process? Hur skall 
universitetet marknadsföra sig i fortsättningen för att vara konkurrenskraftiga och locka 
fler förstandsvals studenter? Vilka faktorer är det som har bidragit till att Linköpings och 
Örebro universitet är så pass framgångsrika i deras rekrytering? Vi vill försöka hämta 
positiva influenser från Linköpings och Örebro universitet för att hjälpa Karlstads 
universitet att hitta de faktorer som bidrar till en lyckad rekryteringsstrategi.  
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1.1.2 Syfte 
Vi vill komma till insikt vilken strategi Karlstad Universitet skall använda för att kunna 
vara konkurrenskraftiga gentemot andra universitet och därigenom öka antalet 
förstahandssökande studenter.    
 

1.1.3 Avgränsningar 
Även om universitet som grupp är relativt snarlika så är detta arbete specifikt upplagt för 
de tre nämnda universiteten och skall därmed inte ses som någon generell modell för hur 
andra universitet bör marknadsföra sig.   
 
Universitetet har en vision om vart det vill befinna sig om 10 år, det är ett dokument som 
är utarbetat av Prorektor, Lars Haglund och kallas ”Vision 2015”. Denna handling 
beskriver alltså hur universitetet önskar att verkigheten ser ut om 10 år. I vår studie har vi 
dock fokuserat på vad man bör göra för att öka antalet förstahandsvalsstudenter, vilket 
gör att denna studie inte på något sätt vare sig motsäger eller bekräfta de utfästelser som 
universitetet vill framhäva.  
 

1.1.4 Definitioner  

Status – med statusutbildning menar vi ett utbildningsområde som har högt 
söktryck/antagningspoäng, oavsett geografisk lokalisering (Echeverri & Edvardsson, 
2002). 
  
Image – Hur en målgrupp uppfattar en organisation/företag (Echeverri & Edvardsson, 
2002). 
  
Identitet – Vad ett företag är/önskvärd uppfattning i målgruppen (Echeverri &  
Edvardsson, 2002). 



 7

2. Teori  
 
Teorikapitlet behandlar främst de olika marknadsföringsstrategier som vi kan anta. 
Tanken bakom teorierna är att de skall svara mot problemets syfte, vilket innebär att öka 
förståelsen för vilken marknadsstrategi karlstad universitet skall använda för att vara 
konkurrens kraftiga gentemot andra universitet.  
 
 
 
Teori kapitlet kommer att utgå till största delen av den strategiska analysen, vilken även 
ligger till grund för uppsatsen. Med hjälp av denna analys vill vi komma till insikt med 
vilka styrkor och svagheter Karlstads universitet besitter. Efter att ha analyserat relevanta 
faktorer ska vi förhoppningsvis kunna bidra med värdefull information vars syfte ska vara 
att kunna öka antalet förstahandssökande till Karlstads universitets utbildningar och 
kurser. Den strategiska analysen består av extern och intern analys.  
 

2.1 Extern strategisk analys 
Analysen bör vara meningsfull och fokusera på identifikationen av möjligheter, hot, 
trender, strategiska osäkerheter och strategiska val.  Det är viktigt med en förståelse för 
möjligheter och hot, både nuvarande samt potentiella som organisationen möter. En 
möjlighet kan t.ex. vara en trend eller något liknande som skulle kunna leda till en 
signifikant positiv förändring av verksamheten. Ett annat utfall är identifieringen av 
strategiska osäkerheter gällande ett företag eller dess omgivning som har möjligheten att 
påverka strategier. Är osäkerheten central och brådskande, kan det behövas ett 
strategibeslut omgående (Aaker, 2005).  
 
Den externa analysen skall ses som en övning i kreativt tänkande. Kontentan i analysen 
ligger i att ta flera perspektiv i beaktning med tonvikt på kunder, konkurrenter, 
marknaden samt omgivningen. Tanken är att, genom att belysa strategier från olika håll 
uppkommer alternativ som annars aldrig hade blivit påfunna.  Risken finns alltid att man 
fastnar i en ändlös diskussions rapport. Det är därför viktigt att ha disciplin vad gäller 
riktning och omfattning på arbetet (Aaker, 2005). 
 
Den externa analysen har till uppgift att skapa olika strategiska valmöjligheter. Analysen 
skall även direkt peka på vilka strategiska val som bör göras. Vidare skall den visa på 
vilka trender som råder för tillfället samt vilka möjligheter och hot som ligger framför. 
De strategiska osäkerheterna bör också behandlas i denna del. Om vi gör ett strategiskt 
beslut, ex. inför en specifik utbildning, hur ser då efterfrågan ut för denna utbildning när 
vi väl har implementerat den (Aaker, 2005). 
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2.1.1 Kundanalys 
En kundanalys tar till vara på kundernas behov, motivationer osv. Det är viktigt att 
segmentera kunderna utefter deras specifika behov. Ett exempel kan vara från 
hotellbranschen, där det kan vara viktigt att ha ett speciellt segmenteringsschema just för 
att kunna möta olika kundgruppers speciella behov samt önskningar. Ett sådant schema 
delar in kunderna i olika grupper och skiljer på turister, konferensgäster samt 
affärsresenärer. Turisten är bekymrad över priset, konferensgästen över teknisk utrustning 
och affärsresenären är intresserad av komfort och Internet anslutning. Identifiering av de 
olika kundgruppernas behov är det av stor vikt för att urskilja vad som motiverar de olika 
grupperna eller segmenten. Det väsentliga är att ta reda på vilka de underliggande 
faktorerna är till att konsumenten väljer en viss tjänst (Aaker, 2005). 

2.1.2 Konkurrentanalys 
Den andra fasen i en externanalys är konkurrentanalysen. Konkurrentanalysen startar med 
att identifiera nuvarande och potentiella konkurrenter. Även här är det viktigt att 
identifierar hot, möjligheter och strategiska osäkerheter. Det finns enligt teorin två sätt att 
identifiera nuvarande konkurrenter. Den första försöker sätta sig in i konsumentens 
situation och dennes olika val av leverantörer. Det är då viktigt att inte underskatta en 
konkurrent utan istället analysera kunden ur en objektiv synvinkel. I vår uppsats kommer 
vi att analysera Linköping och Örebro Universitets marknadsföringsstrategier. Den andra 
strategin försöker att placerar konkurrenterna i olika strategiska grupper på basis av deras 
konkurrent strategi. En konkurrentanalys är viktig då den ger ett perspektivet på vilka 
styrkor och svagheter en konkurrent förfogar över. Är denna konkurrent ett hot eller ett 
potentiellt hot? Vad kan vi göra för att försvara oss mot deras offensiva strategier? Vid 
utvecklandet av en strategi är det viktigt att förstå en konkurrents; 
 

• Prestationer; Vad säger vår analys oss angående konkurrentens vitala tillstånd? 
• Image och personlighet; Hur är konkurrenten positionerad? 
• Objekt; Är konkurrenten farlig för vår verksamhet? Siktar konkurrenten på en stor 

tillväxt? 
• Nuvarande och dåvarande strategier; Vilka komplikationer kan uppstå i 

framtiden? 
• Kultur; Vad är viktigast för företaget när det gäller, kostnadskontroll, 

entreprenörskap eller kunderna? 
• Kostnadsstruktur; Är konkurrenten kostnadsledare? 
• Styrkor samt svagheter; Är företagsmärket en styrka eller en svaghet? 

(Aaker, 2005) 
 

2.1.3 Marknadsanalys 
Till grund för marknadsanalysen ligger kund och konkurrentanalysen. Ett bra grund 
arbete banar väg för en bra marknadsanalys. Marknadsanalysen inledes med att fastställa 
hur attraktiv marknaden är. Finns det inte tillräckligt stort kundunderlag är det ingen idé 
att investera på den marknaden. I den här analysen är det viktigt att förstå hur dynamisk 
verksamheten är så att man lättare kan hitta hot och möjligheter. Nästa steg blir att förstå 
dynamiken på marknaden. Det centrala är att hitta vilka nyckelfaktorer som finns vad 



 9

gäller framgång, trender, hot, möjligheter och strategisk osäkerhet. Nyckelfaktorer är en 
tillgång som organisationen bör använda i konkurrensen mot andra aktörer. En 
organisation som har en svaghet i en nyckelfaktor på en given marknaden, kan inte 
kompensera detta med t ex en väl utarbetad strategi, utan får ”leva” med denna 
konkurrensnackdel. Analysen bör vidare innehålla uppgifter om storlek, tillväxt, 
lönsamhet, kostnadsstruktur, kanaler, trender samt övriga nyckelfaktorer (Aaker, 2005). 

2.1.4  Nya submarknader 
Att vara etablerad på en submarknad kan vara minst lika viktigt som att vara 
framgångsrik på sin huvudmarknad. Det som är grundläggande för en submarknad är dess 
storlek. I motsats till den aktuella huvudstrategin ska en submarknad granskas utifrån 
dess potential, alltså den försäljning som skulle kunna uppnås om man attraherade 
exempelvis nya studenter. För ett universitet kan det handla om olika konkurrenter som 
finns, folkhögskolor, privatskolor är exempel på detta.  Bilmarknaden är ett annat bra 
exempel, där finns viktiga submarknader som två sitsiga sportbilar, minibussar, etanol 
bilar osv. (Aaker, 2005). 

2.1.5 Tillväxtperspektiv 
För att kunna förutspå en tillväxt är det viktigt att man beaktar olika tillväxttrender samt 
tittar på produktlivscykeln för en utbildning på Karlstadsuniversitet. Hur ser 
arbetsmarknaden ut för t.ex. civilingenjörer de kommande åren? Kommer vi att se en 
expansion på arbetsmarknaden eller kan det komma stora neddragningar? Det är även 
viktigt att kunna urskilja andra universitets offensiva kampanjer även om man inte alltid 
möter dem. Här är det viktigt att se vilka möjligheter det finns rent demografiskt. Hur 
många studenter kan attraheras i närområdet? Karlstads universitet tillhör ett landskap 
som är tämligen glest befolkat och således inte har en särskilt stor hemmamarknad. Det 
kan därför vara extra viktigt att universitetet även söker sig ut i landet för att rekrytera 
nya studenter. Ett sätt att öka tillväxten för ett specifikt universitet kan vara att öka dess 
status. Örebro Universitet har en genom sin juristkandidat utbildning ökat statusen för 
hela universitetet. Ett alternativ till att få en status utbildning, kan vara att försöka nischa 
en av sina utbildningar. Det kan leda till att universitet uppnår en konkurrens fördel 
gentemot andra universitet (Aaker, 2005). 

2.1.6 Marknadens lönsamhet 
Marknadens lönsamhet är enligt teorin beroende av fem olika faktorer; antal konkurrenter 
och dess styrkor, hot från nya konkurrenter (de nya universiteten Växsjö, Örebro, 
Mittuniversitetet), hot från substitut (exempelvis arbetsmarknaden), lönsamheten samt 
lönsamhetsgraden hos kraftfulla leverantörer. Ett universitet kan genom att öka statusen 
gardera sig mot konkurrenter. Ett exempel är Handelshögskolan i Stockholm där det 
nästan alltid krävs absolut högsta betyg för att komma in, vilket har bidragit till att den 
har kommit att klassas som en elitskola (Aaker, 2005). 

2.1.7 Kostnadsstruktur 
Kostnadsstrukturen är av betydelse för universitetets totala antal studieplatser. Ett 
universitet med dålig ekonomi tvingas ofta skära ner på antalet studieplatser, medan ett 
finansiellt starkt universitet kan expandera. En förståelse för kostnadsstrukturen på 
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marknaden kan ge insikt i nuvarande och framtida framgångsfaktorer.  Det första steget 
blir att göra en analys av vart i tjänsten värdet tillförs. På universitetet kan det t ex vara 
den första kontakten som den potentiella studenten har med universitet eller själva 
kvaliteten på utbildningen. Det blir då viktigt att satsa på dessa nyckelfaktorer även om 
det sker på bekostnad av andra delar i organisationen (Aaker, 2005). 

2.1.8 Marknadstrender och framgångsfaktorer 
Ett av de mest användbara elementen i den externa analysen är att ta reda på vart 
marknadstrenden är på väg. Frågan har två viktiga attribut; den fokuserar på förändringar 
och vad som är viktigt. En diskussion om marknadstrenden kan fungera som hjälp vid att 
identifiera trender i slutet av marknadsanalysen. Trender på marknaden kan påverka 
nuvarande eller framtida strategier och även vara en bidragande faktor till den framtida 
verksamheten. En högstatusutbildning fungerar som ett ”draglok” för de andra 
utbildningarna på universitetet och gör att även dessa får ta del av det goda ryckte som 
den specifika fakulteten har gett upphov till. Konklusionen av detta blir som ett slags 
kvitto på att skolan är bra och seriös (Aaker, 2005). 
 
Som ett resultat av marknadsanalysen identifieras de framgångsfaktorer som gäller för 
organisationens bransch, i detta fall universitet. Dessa är viktiga tillgångar som spelar en 
avgörande roll i konkurrensen med andra universitet. Det finns två typer av 
framgångsfaktorer. Strategiska nödvändigheter, dessa gör inte nödvändigtvis universitetet 
mer konkurrenskraftigt, men avsaknaden ger en bestående svaghet, ex på detta är en 
kompetent lärarkår. Strategiska styrkor är sådana faktorer som gör att universitetet får en 
konkurrensfördel t.ex. framgångsrika forskare som deltar i offentliga debattprogram, 
tidningsartiklar etc. (Aaker, 2005). 

2.1.9 Omgivningsanalys 
I denna analys flyttas fokus från markanden till omgivningen runt den. Det är viktigt att 
tar reda på de trender och händelser utanför markanden, som direkt eller indirekt kan 
påverka markandsstrategin som har utarbetats.  Omgivningsanalysen har som uppgift att 
identifiera dessa trender samt beräkna sannolikheten för att de verkligen inträffar. 
Omgivningsanalysen kan för enkelhetens skull uppdelas i fem kategorier.  
 

• Teknisk; Vilka teknologiska utvecklingar och trender ligger framför och hur 
påverkar detta vår verksamhet?  

• Statlig; Blir det ändringar i vad gäller regler och lagar? Vilka politiska risker finns 
det att arbeta i en statlig sektor?  

• Ekonomisk; Vad finns det för finansiella tillgångar i framtiden?  
• Demografiska; Vilka demografiska trender kommer att påverka vår marknad? 

Vilka demografiska trender ger tillfällen för möjligheter och hot?  
• Scenarier; Vilka strategiska osäkerheter är värda att bli föremål för en scenario 

analys?  (Aaker, 2005). 
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2.2 Intern strategisk analys 
I tillägg till de externa hoten och möjligheterna, måste marknadsstrategin baseras på den 
egna organisationens styrkor och förmågor. Att förstå en marknad på djupet är själva 
målet med den interna analysen. Den interna analysen är snarlik konkurrent analysen men 
fokuserar mer på värderingen av den egna förmågan, samt att den är mer djupgående. 
Eftersom organisationen nu har tillgång till betydligt mer information, bidrar den även till 
att analysen blir mer detaljerad än en konkurrent analys. Analysen börjar med att 
undersöka den finansiella förmågan i ett företag, närmare bestämt dess lönsamhet och 
försäljning. Indikationer på att något inte är bra borde stimulera till en förändring av 
strategin (Aaker, 2005).     

2.2.1 Prestationsanalyser 
Tidigare prestationer samt framgångar ger indikationer på hur framgångsrika universitetet 
har varit med sina marknadsföringsstrategier. Har universitetet lyckats locka till sig fler 
förstahandssökande eller har de minskat? Analysen är således mycket viktig och indikerar 
på vad som behöver göras och vad som inte behöver göras. Vad har vi misslyckats med 
och vad har vi lyckats med? Sådana frågor får man här värdefulla svar på. Dessa resultat 
gör att universitetet får en möjlighet till att rationalisera verksamheten. Nedan följer några 
icke finansiella framgångsfaktorer som är viktiga; 

 
• Nöjda studenter och märkeslojalitet. Hur har universitetet lyckats jämfört med 

Linköpings och Örebro universitet med att attrahera nya studenter? Samt med 
att bygga upp en status kring namnet? 

• Utbildning/service kvalitet. Levererar våra utbildningar det värde som 
studenterna/näringsliv/offentligsektor efterfrågar? 

• Universitets associationer. Vad förknippar studenter Karlstads universitet 
med? Är det bra utbildningar, bra service, något som är mindre bra? Osv.  

             (Aaker, 2005).     
 

2.2.2 Analys av produktportfölj 
Här analyserar vi vilka utbildningar som har ett högt söktryck samt vilka utbildningar 
som universitet är bra på.  Detta för att se vilka insatser som behöver sättas in i form av 
marknadsföringskampanjer. Syftet är då att lyfta fram de utbildningar och kurser som är 
populära. Vissa utbildningar eller kurser behöver tas bort på grund av bristande intresse 
medan andra behöver en komplettering av det urval som finns idag. Produkt portfolio 
analysen har alltså till uppgift att ta reda på vilka områden man ska satsa på (Aaker, 
2005). 

2.2.3 Strategiska problem 
Vilka framgångar har de föregående marknadsföringsstrategierna haft? Vad har vi 
uppnått samt vad har vi inte uppnått? Ett strategiskt problem kan orsaka stora skador om 
det inte åtgärdas i tid. En misslyckad marknadsföringskampanj som fortgår riskerar att 
urholka universitetets seriositet samt sänka dess status (Aaker, 2005). 
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2.2.4 Organiserade möjligheter och restriktioner 
Den interna analysen omfattar även en granskning av den interna organisationen, 
strukturen, systemet, människorna samt kulturen. Den interna organisationen kan vara av 
stor betydelse. Kulturen i en organisation kan vara så stark och positiv att organisationen 
håller sig konkurrenskraftigt mycket på grund av detta. En organisation som saknar en 
marknadsföringsavdelning kan halka efter i en bransch där marknadsföring är en 
nyckelfaktor. Den utvalda strategin måsten även passa den interna organisationen. En 
realistisk bedömning av en organisation kan utesluta en del strategier som inte har 
förankring i organisationens verksamhet (Aaker, 2005). 
 

2.2.5 Finansiella resurser och restriktioner samt styrkor och svagheter 
En analys av de finansiella resurser som finns tillgängliga för investeringar är nödvändig 
för att veta hur mycket pengar som ska läggas ned på marknadsföringen. Framtida 
strategier bygger ofta på att förstärka sina styrkor samt neutraliserar sina svagheter. 
Styrkor och svagheter är baserade utifrån organisationens tillgångar som t ex varumärke 
eller kompetens (Aaker, 2005). 
 
 

2.3 Identifiering och val av strategi  
Den externa och interna analysen ligger som grund för att identifiera de olika strategiska 
alternativen. Porter (1998) visar på ett praktiskt tillvägagångssätt när det gäller att 
analysera den egna och konkurrenters verksamhet samt välja en konkurrensstrategi.  
 
Struktur analysen; Vid en konkurrensanalys är det viktigt att visa på sambandet mellan 
företaget och dess omgivning. Omgivningen eller branschen är avgörande vad gäller 
förutsättningarna för vilka konkurrensstrategier som kan antas. Porter (1998) framhåller 
de fem generiska konkurrenskrafterna som tillsammans bestämmer den potentiella 
lönsamheten i branschen. 
 
Hot från nya entréer; nya entréer i en bransch medför ökad kapacitets utrymme. Detta 
kan få till följd att priser sänks och leder till att lönsamheten minskar i branschen. Hot 
från nya entréer är beroende på hur entrébarriärerna ser ut för tillfället. Om barriärerna är 
höga kan det antas att hoten om nyetableringar är relativt låga.  
 
Rivalitet bland existerande konkurrenter; rivalitet uppstår när en eller flera konkurrenter 
känner pressen eller ser en möjlighet att förbättra sin position på marknaden. I de flesta 
branscher fortsätter konkurrensen av att konkurrenten i de fallen sätter in en motåtgärd 
för att kompensera.  
 
Hot från substitut produkter/tjänster; enligt Porter (1998) är ett substitut en produkt eller 
tjänst som tillgodoser ett behov på ett annat sätt än den egna branschen.  
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Köparnas förhandlingsstyrka; Kundens förhandlingsstyrka ökar om t.ex. konkurrenterna 
är många eller om det finns ett standardiserat utbud, andra faktorer är låg 
leverantörsbyteskostnad eller om kunden har tillgång till full prisinformation.  
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka; emotsats till föregående ökar istället leverantörernas 
förhandlingsstyrka om de är relativt får leverantörer eller om leverantörsbyteskostnaden 
är hög (Porter, 1998). 
 

2.3.1 De tre generiska konkurrensstrategierna  
Porter (1998) menar att grunden för allt strategiskt arbetet är att skaffa sig 
konkurrensfördelar. Vidare så visar han på tre generiska konkurrensstrategier i syfte att 
skaffa sig en fördel jämfört med konkurrenterna. Dessa kan användas ensamt eller i 
kombination för att försvara sig eller skaffa ett övertag på marknaden.  
 

 
        Figur 1. (Porter, 1998) 
 
Total kostnadsledare; Genom att ha en bred omfattning och leverera till många 
branschsegment blir företaget en kostnadsledare. I denna kategori jobbar företaget snarare 
med en efterfölja strategi till skillnad från de andra konkurrensstrategierna som i 
huvudsak strävar efter att bli pionjärer inom sin bransch. För att bli kostnadsledare krävs 
överlägsen teknologi, skalfördelar eller tillgång till råmaterial. Typiska exempel på 
totalkostnadsledare är Ikea, H & M (Porter, 1998).  
 
Differentierare; Genom denna strategi försöker företaget skapa ett unikt innehåll i sin 
produkt eller tjänst inom sin bransch. Verksamheten väljer ofta sina kundgrupper 
omsorgsfullt och försöker behovsanpassa erbjudandet till varje segment av kunder. Till 
skillnad från kostnadsledare satsar differentierarna på att vara pionjärer inom sin bransch. 
Detta resulterar i att de oftast är först på marknaden med t.ex. nya tekniska lösningar etc.. 
Även om inte kostnadsjakt är det främsta målet så kan inte denna post förbises (Porter, 
1998). 
 

Total- 
kostnadsledare 

Differentierare 

Fokusering 

Differentiering    Lågkostnadsposition 

Konkurrensfördelar 

Hela 
Marknaden 

Del av  
Marknaden 
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Fokusering; Den sista av konkurrensstrategierna är att fokusera på ett specifikt 
köpsegment, produktgrupp, eller en geografisk marknad. Precis som differentiering så 
kan fokusering ta sig många olika utryck. Strategin grundar sig på att betjäna ett smalt 
strategisk kundsegment mer effektivt än en konkurrent som betjänar ett bredare 
kundsegment. Fokuseringen kan delas upp i två olika grupper. Kostnadsfokus; här 
försöker företaget uppnå kostnadsfördelar inom sitt segment. Differentieringsfokus; 
innebär att differentiera sig mot branschen genom att nå konkurrensfördelar, vilket 
innebär att fokus ligger på exklusiva segment (Porter, 1998).  

2.4 Marknadsföring av tjänster  
 
Grönroos(1990) definierar tjänster på följande sätt ”A service is an activity or series of 
more less intangible nature that normally, but not necessarily, take place in interaction 
between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or 
systems of the service provider, which are provided as solutions to customer problems.” 
Bateson (1989) framhåller att tjänsten består av ett antal “nyttor” eller ”värdebärande 
delar”. Med denna definition förklaras tjänster som värdeskapande delar som tillsammans 
bildar det som kunden upplever som en tjänst. Vi kan med andra ord säga att tjänsten är 
en kundupplevelse och att kommunikationen mellan parterna är viktig för att förstå vad 
som skapar eller formar kundupplevelser hos olika kunder (Grönroos, C, 1992).  
 
Markandsföring av tjänster är även nära bundet med produktion och administration av 
tjänsten. Ofta är samma person inblandad i samtliga dessa aktiviteter. Organisationens 
åtgärder när det gäller produktion, marknadsföring och leverans utförs delvis samtidigt 
som tjänsten konsumeras. Det kan även liknas vid en process som kräver interaktion 
mellan köpare och säljare, samt i vissa fall även mellan köparna. Eftersom många av 
tjänsteföretagens medarbetare befinner sig i kommunikation med köpare har den interna 
marknadsföringen kommit att få en allt större betydelse (Grönroos, C, 1992). Tjänster 
karakteriseras genom framförallt fyra synsätt;  
 

• Immateriella; Tjänster är abstrakta och svårbedömda innan de har 
konsumerats. Även vissa produkter har sådana inslag men produkter är lättare 
än tjänster att bedöma på förhand.  

• Samproduktion; Tjänster produceras, levereras och konsumeras ofta samtidigt. 
Konsumenten är ofta med som en del producent genom att bidra med 
synpunkter och information. Konsumenten kan även fungera som en bärande 
marknadsförare åt säljaren, genom att då rekommendera tjänsten.  

• Heterogen; Då tjänster till sin natur är svårbedömda kan det vara svårt att 
standardisera själva tjänsteutbudet. Det är således mycket svårt att mäta 
kvaliteten av en utbildning innan den har slutförts.  

• Förgänglig; Då det ofta är fråga om tid och rum vid produktion av tjänster, är 
svårt att lagra eller spara den tjänst man köpt (Grönroos, C, 1992). 

2.4.1 Tjänstemötet 
Kunden bedömer en leverantör varje gång de har kontakt med varandra. Det är då viktigt 
att kunden upplever kvalitet i tjänstemötet. Avgörande är hur kunden upplever och 
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bedömer tjänstens kvalitet. I detta moment är det viktigt att tjänsteutövarens beteende och 
agerande stämmer överens med det som tjänsteproducenten vill förmedla. Upplevelsen av 
personmötet skapar en kvalitetsuppfattning hos kunden Själva tjänstemötet kan vara ett 
personmöte eller kundens möte med en teknisk utrustning. Ofta är det fråga om en 
kombination av dessa båda. För de allra flesta tjänster är personmötet den mest avgörande 
delen. ”Sanningens ögonblick” används ofta som metafor för att beskriva den kritiska 
situation som uppstår mellan köpare och säljare av en tjänst (Grönroos, C, 1992). 
 

2.4.2 Tjänstekonceptet och tjänsteutveckling 
Själva kundnyttan och de fördelar som tjänsten innebär brukar kallas för tjänstekonceptet. 
Det har uppgift att precisera kundbehoven vad gäller omfattning och karaktär. Grönroos 
(1990) delar in tjänstekonceptet i tre tjänstekategorier; kärntjänst, bitjänst och 
stödtjänster. Kärntjänsten behandlar grunden i verksamheten, exempelvis själva 
universitetsutbildningen. Bitjänster är de service och tillhandahållanden som krävs för att 
kärntjänsten skall fungera, detta kan exemplifieras med studentservice eller 
studievägledare. Stödtjänster är de tjänster som inte är direkt nödvändiga för att tjänsten 
skall fungera, men som ändå gör erbjudandet mer attraktivt, ett bra exempel på detta är 
bostadsgaranti.  
 
Tjänsteutvecklingen innebär att utveckla och konstruera enskilda och skräddarsydda 
lösningar för kunden. Det är viktigt att paketera tjänster till tydliga och attraktiva 
tjänsteerbjudanden. Tjänsterbjudandet kan delas upp i tre delar;  
 

• Tjänstprodukten som representerar alla påtagliga element som kan förknippas 
med tjänsten.  

• Tjänsteleveransen som är processen med vilken tjänsten produceras och 
levereras.  

• Tjänstens infrastruktur vilket är den fysiska miljö i vilken tjänsten produceras 
och levereras (Grönroos, C, 1992).  

 

2.5 Köpbeslutsprocessen 
John Dewey presenterade 1910 denna beslutsprocess samt dess fem steg. 
Köpbeslutsprocessen är sedan dess en central modell i konsumentbeteende. I 
Köpbeslutsprocessen visas de grundläggande stegen som en konsument går igenom när 
han köper en produkt eller tjänst. De steg som konsumenten går igenom är behov uppstår, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut samt efterköpsbeteende. 
Köpbeslutsprocessen visar hur konsumenter går tillväga före inköp av en produkt eller 
tjänst. Därför är även denna process relevant för vår uppsats eftersom en blivande student 
går igenom samma steg vid val av utbildning och skola. Skillnaden gentemot köp av en 
tjänst är att det inte sker något direkt köp i ordets rätta bemärkelse utan den konsumeras i 
form av tid.  
 
I köpbeslutsprocessen första steg uppstår ett behov hos konsumenten. En blivande student 
kan ha ett behov av att bilda sig själv och utöka sina kunskaper samt att få mer 
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stimulerande arbetsuppgifter och bättre lön. Det kan även grunda sig i ett behov för 
självuppnåelse. Detta stadium beskrivs även som skillnaden mellan det ideala och 
nuvarande situationen (Peter & Olsson, 2005). 
 
I informationssökningen söker konsumenten efter extern relevant information som kan 
vara behjälplig, alternativt använder tidigare erfarenheter som referens. Informationen 
kan exempelvis vara i form av reklam, nyheter, word-of-mouth eller andra 
kommunikationskällor. De kommersiella källorna är vanligt förekommande medan de 
personliga källorna oftast är mer effektiva, då de legitimerar och utvärderar produkterna 
för köparen. Som grund använder konsumenten olika ”sailent beliefs” vilket kan förklaras 
som ”en persons attityd mot ett objekt”, när han utvärderar och bedömer olika alternativ. 
Detta leder så småningom fram till ett köpbeslut, det finns då olika faktorer som även här 
kan störa själva köpbeslutet. Attityder från vänner kan starkt påverka det avgörande valet. 
En annan faktor är en oförväntad situation där studenten inte kommer in på det universitet 
som denne har valt. I efterköpsstadiet så vill gärna konsumenten ha bekräftelse på sitt val. 
Detta kan gå till så att konsumenten använder det utvalda alternativet och utvärderar det 
ännu en gång (Peter & Olsson, 2005). 
 

2.6 Varumärke 
 
I generella termer kan man beskriva varumärkesidentitet som en mix av ord, bilder, idéer 
och associationer som formar konsumentens uppfattning om varumärket. Det finns enligt 
teorin fyra beprövade vägar för att bygga eller försvara en märkeslojalitet. Den första 
handlar om att helt enkelt leva upp till eller överträffa kundes förväntningar. På det sätt 
som tjänsten utförs så förstärks varumärkes identiteten. En andra metod är att bygga 
innovation i redan existerande tjänst och introducera nya innovativa tjänster så ofta som 
möjligt. Tredje metoden bygger på att utforma lojalitetsprogram i sina ordinarie 
marknadsaktiviteter. Exempel på detta återfinns på universiteten i form av 
studentföreningar som bevarar kontakter med nya och gamla studenter. Den fjärde och 
sista metoden är att investera i marknadsföringsinsatser i form av exempelvis 
annonsering. En amerikans studier visar att det finns ett tydligt samband mellan satsade 
medel och märkeslojalitet (Lynn & Upshaw, 1995).     
 
Att positionera ett varumärke kräver att man kan lova konsumenten att man kan få denne 
att prestera till sin maximala nivå om förutsättningarna är de rätta. Ett universitet erbjuder 
potentiella studenter goda framtidsutsikter efter genomgången utbildning. Resultatet av 
att ha genomfört en specifik utbildning kan enligt skolan leda till vitala 
förtjänstmöjligheter. Det är viktigt att varumärket bärs av professionella aktörer på 
marknaden. Inom universitetsvärlden kan det vara forskare som ger universitetet 
publicitet genom att delta i olika debatter och intervjuer. Dessa forskare personifierar 
universitetet och sätter sin prägel, de brukar kallas för ”bärande marknadsförare” (Lynn 
& Upshaw, 1995).     
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2.7 Sajtbaserad marknadsföring 
”Den nya teknologin möjliggör en större aktivitet från mottagarens sida.” IT är en 
såkallad interaktiv teknologi. Ett ömsesidigt utbyte av information genom en 
kommunikation mellan två parter är väsentligt. Informationsteknologi handlar om så 
mycket mer än att enbart tillhandahålla och överföra information. När blivande studenter 
letar information i samband med olika tjänsteerbjudanden på internet är hemsidan av 
högsta betydelse för att få den potentielle studenten att bli tillräckligt attraherad av 
tjänsten. En bra och pedagogisk hemsida är således av högsta intresse. Hemsidan ska 
väcka studenters intresse och uppmuntra till att veta mer om universitetet samt dess 
utbildningar. Hemsidan representerar hela universitetet och det är således viktigt att 
hemsidan väcker ett intresse genom dess utseende. Föremål som färger antal objekt är 
viktigt för att attrahera studenter (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002). 
 
Den nya kommunikationsteknologin är således en rejäl utmaning för alla som arbetar 
med marknadsföring. Genom internet kan man kommunicera med hela världen på en och 
samma gång, internet är på så sätt ett överlägset medium. Det räcker dock inte att vara 
etablerade på internet genom en hemsida, det är även av yttersta vikt hur sidan är 
utformad då detta är avgörande för om ett köp skall komma till stånd eller inte. Den nya 
informationsteknologin bjuder dock på nya möjligheter till kostnadseffektiv 
marknadsföring och är ett mycket bra komplement till vanlig marknadsföring. Kunderna 
får ut något positivt och blir erbjudna ett större produktutbud samt vet var de ska leta för 
att hitta en produkt eller tjänst. Internet har även underlättat för människor i glesbyggd 
eftersom de nu inte behöver åka långa resor för att inhandla sina varor eller tjänster 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002). 
 
Kunder har även möjligheten att komma i kontakt med produkter på den internationella 
marknaden. Ett företag kan expandera och även etablera sig internationellt genom en 
hemsida. Det är dock viktigt att man har i åtanke att det finns språkskillnader och att det 
är bra om hemsidan finns översatt på flera olika språk. Internet ger emellertid inte endast 
upphov till nya marknader utan det för även med sig negativa konsekvenser som att nya 
konkurrenter etablerar sig hela tiden. Detta kan i sin tur leda till att företaget får svårt att 
överleva (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002). 
  

2.7.1 Hemsidedesign 
Enligt Echeverri har en hemsidas design stor betydelse för att locka konsumenten. Han 
delar in sajtdesign i sex viktiga kategorier;  
 

1. Infångande - Genom relevanta sökord på diverse sökmotorer, har företaget en 
möjlighet till att nå de olika kundgrupperna bättre. Det gäller i första hand att 
kunden ska finna hemsidan. Det är således viktigt att hemsidan marknadsförs i 
andra medier som t.ex. tidningar, Internet hemsidor. 

 
2.  Innehåll - Hemsidans innehåll är av stor vikt för att få gästen att återvända. 
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3. Gemenskap - Internet har gjort det möjligt att skapa forum där människor kan 
utbyta tankar och idéer av olika slag. Det är därför viktigt att hemsidan kan bli en 
samlingsplats för potentiella målgrupper. 

 
4.  Kommers - Sajten bör utformas så att den uppmuntrat till någon form av aktiv 

handling t ex ett köpbeslut. Det kan tänkas att en del universitet har dåligt 
konstruerade hemsidor som ej lockar, vilket får till följd att en potentiell student 
söker sig till ett annat universitets hemsida. 

 
5.  Kundorientering - Det är mycket viktigt att hemsidan är lättnavigerad, det vill 

säga att kunden lätt kan söka den information som denne är ute efter. En befintlig 
student har preferenser som en potentiell student inte söker, därför bör det finnas 
en uppdelning av hemsidan som tar hänsyn till detta. 

 
6. Trovärdighet - Det enorma utbudet av hemsidor gör att det blir än viktigare att ha 

en hemsida som är trovärdig och ger gästen en inre säkerhet om att det som står är 
trovärdigt. Om en person litar på det som står på hemsidan, låter han bli att söka 
på annat håll av bekvämlighetsskäl och man har då lättare för att få kunden att 
stanna kvar på hemsidan (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002). 

 

2.8 Sammanfattning av teorikapitlet  
 
Den externa och interna analysen ligger som grund för att identifiera de olika strategiska 
alternativen. Porter (1998) använder de tre generiska konkurrensstrategierna för att 
analysera den egna och konkurrenters verksamhet samt välja en konkurrensstrategi.  
Dessa är total kostnadsledare, Differentierare och Fokusering. 
 
 
Bateson (1989) framhåller att tjänsten består av ett antal “nyttor” eller ”värdebärande 
delar”. Med denna definition förklaras tjänster som värdeskapande delar som tillsammans 
bildar det som kunden upplever som en tjänst. Vi har definierat tjänster som en 
kundupplevelse och att kommunikationen mellan parterna är viktig för att förstå vad som 
skapar eller formar kundupplevelser hos olika kunder (Grönroos, C, 1992). Tjänster 
karakteriseras framförallt genom att de är immateriella, i samproduktion med kunden, de 
är heterogena och  förgängliga.  
 
De steg som konsumenten går igenom vi val av en tjänst sammanfattas i 
köpbeslutsprocessen som består av behov uppstår, informationssökning, utvärdering av 
alternativ, köpbeslut samt efterköpsbeteende.  
 
Varumärkesidentitet beskrivas som en mix av ord, bilder, idéer och associationer, vilket 
formar konsumentens uppfattning om varumärket. Det finns enligt teorin fyra beprövade 
vägar för att bygga eller försvara en märkeslojalitet; överträffa kundes förväntningar, 
bygga innovation i redan existerande tjänst, utforma lojalitetsprogram i sina ordinarie 
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marknadsaktiviteter och investera i marknadsföringsinsatser i form av exempelvis 
annonsering (Lynn & Upshaw, 1995). Att positionera ett varumärke kräver att man kan 
lova konsumenten att man kan få denne att prestera till sin maximala nivå om 
förutsättningarna är de rätta. Det är viktigt att varumärket bärs av professionella aktörer 
på marknaden. Inom universitetsvärlden kan det vara forskare som ger universitetet 
publicitet genom att delta i olika debatter och intervjuer 
 
Den nya teknologin möjliggör en större aktivitet från mottagarens sida. Ett ömsesidigt 
utbyte av information genom en kommunikation mellan två parter är väsentligt. Den nya 
informationsteknologin bjuder på nya möjligheter till kostnadseffektiv marknadsföring 
och är ett mycket bra komplement till vanlig marknadsföring. Kunderna får ut något 
positivt och blir erbjudna ett större produktutbud samt vet var de ska leta för att hitta en 
produkt eller tjänst (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 2002). Enligt Echeverri har en 
hemsidas design stor betydelse för att locka konsumenten. Han delar in sajtdesign i sex 
viktiga kategorier; infångande, innehåll, gemenskap, kommers, kundorientering och 
trovärdighet 
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3. Metod 
 
I metodkapitlet redogörs för vårt val av metod samt resonemang vid valet av 
intervjupersoner. Detta följs av en beskrivning av genomförandet av undersökningen. 
Efter detta hålls en genomgång av hur intervjuerna har analyserats och ett resonemang 
kring undersökningens validitet och reliabilitet.  
 
 

3.1 Forskningsansats – Kvalitativ respektive kvantitativ metod 
 
Kvale (1997) menar att metoden ursprungligen betyder ”vägen till målet”. Han menar 
även för att kunna finna vägen, eller visa den för någon annan, måste man veta vad målet 
är. Det är viktigt att veta vad innan man bestämmer hur. Det som skall avgöra vilken 
metod som skall användas är alltså syftet och problemställningen för forskningsobjektet.  
 
Den kvalitativa metoden enligt Andersen (1994) går ut på att varje fenomen består av en 
unik kombination av kvaliteter och egenskaper. Med detta menar han att det inte går att 
mäta och väga de fenomen som undersöks. Enligt Andersen är syftet med den 
kvantitativa metoden att det som studeras ska göras mätbart och resultatet av 
undersökningen ska presenteras numeriskt. Forskningsobjektet är ett föremål i sig som 
undersöks med användandet av en eller flera variabler. I kvalitativa undersökningar 
insamlas, analyseras och tolkas data som inte meningsfullt kan kvantifieras, d.v.s. 
uttryckas i sifferform, medan det i kvantitativa undersökningar är möjligt att uttrycka och 
analysera det insamlade materialet i sifferform. 
 
Vårt syfte är att komma till insikt med vilken marknadsföringsstrategi Karlstad 
Universitet skall ha för att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra universitet och 
därigenom öka antalet förstahandssökande studenter.  I vårt val av metod, d.v.s. om 
metoden ska vara kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär har vi valt att använda oss av 
en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. Fördelen med djupintervjuer är att den ger 
möjligheten till att bättre förstå vilka bakomliggande faktorer andra universitet lyfter upp 
då de marknadsför sig samt även chansen till att ställa nödvändiga följdfrågor.   
 
Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra och enligt 
Torsten Thurén (2000) finns det två olika sätt att dra slutsatser. Dessa är; induktion och 
deduktion. Med induktion menas att forskaren drar allmänna, generella slutsatser utifrån 
den empiri som han har samlat in. Deduktion är att man utifrån befintlig teori drar en 
logisk och tankemässig slutledning från empirin. Dessa två sätt kan även användas i en 
kombination, vilket kallas för den hypotetiska deduktiva metoden. Denna innebär att 
forskaren ställer upp premisser som hypoteser och därefter prövas dessa påståendens 
giltighet. Genom en deduktiv slutledning dras en slutsats av verkligheten. När forskaren 
resonerar kring fenomenet kallas detta för slutledning och resultatet av detta kallas för 
slutsats (Torsten Thurén 2000). I vårt arbete har vi valt hypotetiskdeduktiv metod. Vid 
analyseringen av respondenternas svar är det den induktiva metoden som används, då vi 
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har dragit allmänna generella slutsatser av empirin. Sedan har vi gått in i en deduktiv fas, 
där vi har jämfört vårt resultat med den befintliga teorin. 
 

3.1.1 Litteraturstudie  
Vi började med att söka efter olika teorier som kunde vara relevanta för vår 
undersökning. Vi sökte i biblioteksdatabaser på Karlstads Universitets, där vi använde 
sökord såsom ”marketing strategies for non profit/governmental organisations”. Vi har 
även fått forskningsartiklar och undersökningar inom området genom vår handledare, 
Lars Haglund, som länge jobbat med att marknadsföra universitetet.  

3.1.2 Utformning av Intervjuguide 
För att kunna utforma relevanta frågor krävs en granskning av de etablerade metoder som 
finns för att göra en välbetänkt intervju. Kvale, (1997) menar att forskningsintervjun skall 
fungera som en normal konversation men också ha ett specifikt syfte och struktur. 
Frågorna bör vara kortfattade och enkla och en inledande fråga kan vara av mer 
kategorisk natur och relatera till en konkret händelse eller situation. Det är sedan 
forskarens uppgift att följa upp och fördjupa de svar som intervjupersonen ger. 
Avgörande för intervjuns kvalitet är forskarens förmåga att kunna uppfatta den 
omedelbara meningen som ett svar kan ge. Detta kräver både kunskap och intresse för 
ämnet i allmänhet och det mänskliga samspelet i synnerhet. Vid intervjutillfället bör alltså 
forskaren vara väl påläst om vilka frågor som ska ställas och varför hon gör det. Detta 
förenklar den senare analysen av intervjun och det idealiska förhållandet är om en 
eventuell hypotesprövning eller tolkningar antingen har avfärdats eller bekräftats vid 
intervjutillfällets slut. (Kvale, 1997) Det sistnämnda är dock inte tillämpbart på vår studie 
då den har ett explorativt eller induktivt synsätt. 
 
Vi har under intervjuerna utgått från vår intervjuguide som består av övergripande frågor 
samt följdfrågor. När vi formulerade våra frågor har vi utgått ifrån den teoretiska 
referensramen och tryckt på de viktigaste faktorerna (Kvale, 1997). 

3.1.3  Val av Intervjupersoner 
Kvale (1997) lyfter fram att det är syftet med undersökningen som bestämmer 
intervjupersonernas urval och dess antal. ”Intervjua så många personer som behövs för att 
ta reda på vad du vill veta.” Vårt syfte är att komma till insikt med vilken 
marknadsföringsstrategi Karlstad Universitet skall använda för att kunna vara 
konkurrenskraftiga gentemot andra universitet och därigenom öka antalet 
förstahandssökande studenter. För att komma fram till detta har vi valt att vända oss till 
universitet som påtagligt har lyckats med sin marknadsföring genom ett ökat 
förstahandsvalstudenter. Eftersom universiteten bör var ungefär likvärdiga vad gäller 
förutsättningar och kapacitet har vi efter diskussion med vår handledare Lars Haglund 
kommit fram till att Örebro- och Linköpings Universitet bör vara jämförbara 
intervjuobjekt. Utöver de ovannämnda intervjuobjekten valde vi även att intervjua en 
rekryteringssamordnare, Kristina Fransson, som jobbar på Karlstad universitets 
rekryteringsenhet. Vi har gjort ett medvetet strategiskt urval, då vi vill få tag i personer 
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som dels stämmer överens med de preferenser som vi önskar, samt har insikt i de olika 
universitetens marknadsförings strategier.  
 

3.1.4 Bearbetning av intervjuerna  
Varje intervju fick renskrivas ordagrant för att vi enklare kunna analyser den. Vid 
analysen av intervjuerna utgick vi från Hartmans, (2001) ”Grounded Theory”.  Tekniken 
används för att generera antingen faktiska eller formella teorier. Vid användandet av 
teorin går man igenom tre faser; 

•  I Den öppna fasen; försöker man finna så många kategorier som möjligt i 
datamaterialet, detta eftersom undersökningen skall få en bredd. Här skall sedan 
en eller flera kategorier växa fram. 

• Den selektiva fasen; är en utgallring av de kategorier som inte skall vara med, 
eftersom de inte är relaterade till kärnkategorin. 

• Den teoretiska fasen; innebär att forskaren söker de relationer som råder mellan 
de återstående kategorierna (Hartman, 2001) 

 
Den öppna kodningen gör att forskaren kommer från den empiriska nivån till den mer 
abstrakta nivån. Öppen kodning har använts som ett hjälpmedel för att kunna analysera 
intervjuerna induktivt. Vidare har vi gallrat ur vissa kategorier eftersom de inte har haft 
någon relevans till vår frågeställning. Den selektiva fasen har även inneburit att vi ur 
texten sökt upp olika indikatorer, ord och fraser som vi sedan jämfört med de olika 
respondenternas svar för att se om det förekommer samband eller avvikelser. Efter den 
selektiva fasen har vi sammanställt respondenternas svar, och sedan jämfört vårt resultat 
med de teorier som återfinns i teorikapitlet. Detta är den deduktiva delen. 
 

3.1.5 Metodproblem - validitet och reliabilitet 
I en kvalitativ undersökning bedöms trovärdigheten framför allt av hur systematisk 
undersökaren varit i insamlings- och analysarbetet samt hur öppen han varit i 
undersökningsprocessen (Andersson, Christensen & Haglund).  
 
Forskningens validitet är således beroende av undersökningens noggrannhet. Forskarens 
kontroll och kritiska ifrågasättande av den egna arbetsmetoden är av stor roll för studiens 
validitet. (Kvale, 1997) I syfte att höja validiteten på undersökningen gjorde vi en pilot 
intervju med tillhörande analys för att se om det gav den information som vi 
eftersträvade. Vi lät även personer som är insatta i undersökningen granska 
intervjuguiden för att få ytterligare feedback. För att stärka trovärdigheten ytterligare har 
vi. inte gett intervjupersonerna frågorna i förväg eller ens förklarat vårt syfte med arbetet. 
På det sättet har de inte kunnat förbereda sig eller diskutera med andra om vad de ska 
svara. 
 
Reliabilitet innebär kortfattat att med given data och material bör få fram samma resultat 
om undersökningen görs om igen av en annan forskare. (Thurén, 2000). Även här finns 
det ett problem eftersom vi inte mäter något specifikt utan endast använder två andra 
universitet som benchmark. Det kan vara svårt att kontrollera reliabiliteten i en kvalitativ 
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analys eftersom den bygger på interaktioner mellan människor och deras verklighet som 
ständigt förändras. För att stärka trovärdigheten i resultatet har vi omformulerat 
intervjupersonens svar till en motfråga detta för att  säkerställa att vi inte missförstått 
intervjupersonen (Kvale,1997).  
 
I studien har vi även använt oss av bandspelare under intervjuerna, vilket kan antas leda 
till en noggrannare tolkning av svaren då vi lyssnar igenom intervjuerna i efterhand. En 
annan fördel är att vi under själva intervjun kunde koncentrera oss på vad 
intervjupersonen säger och menar, istället för att anteckna.  
 
Problemet vad gäller marknadsföringsstrategier av universitet är att det är ett relativt 
outforskat område. Faktum är att vi endast hittade en bra undersökning inom ämnet. 
Naudé & Ivy, (1999) Skriver om marknadsföringsstrategier för universitet i 
Storbritannien. Till skillnad från vårt forskningssyfte försöker den undersökningen först 
och främst ta reda på om det existerar någon utarbetad marknadsstrategi överhuvudtaget 
på de utvalda universiteten.  Naudé & Ivy påvisar dock de uppenbara problemen som 
universitet ofta står inför. Till skillnad från ett marknadsorienterat företag har 
universitetet många fler intressenter att tillmötesgå.  Detta skapar problem med 
flexibiliteten i marknadsföringsstrategin, då det lätt kan uppstå en målkonflikt mellan 
intressenterna. Universitetets mest uppenbara intressent är självklart studenten, det mest 
logiska vore då att anpassa utbildningsutbudet till det som studenten efterfrågar. 
Universitetet har dock, genom regeringen, lagar och förordningar att följa vilket 
begränsar universitetets möjlighet att vara flexibel i sitt utbud (Naudé & Ivy, 1999).   
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4. Resultat 
 
Till en början presenteras resultaten från de intervjuer vi har genomfört. Material i form 
av kataloger och hemsidor kommer att vara ett väsentligt inslag för att få fram ytterligare 
relevant information. 
 
 
 
Intervjuguiden (se bilaga1) ligger till grund för analysen och ger en bra struktur vid 
utvärdering av resultatet. Vi har valt att analysera varje universitet för sig och därmed 
göra resultatet mer översiktligt. Universiteten har olika strategier vilket gör att en 
gemensam analys och tolkning blir omöjlig. Vi har varit i kontakt med 
Linköping/Örebro/Karlstad Universitets marknadsföringsansvariga för rekrytering av 
studenter. I fortsättningen skriver vi endast Karlstad, Linköping och Örebro.  
Representant/intervjuperson för Linköping är; Louis Frykheden, Örebro; Michael 
Jonsborg, Karlstad; Kristina Fransson 
 

4.1 Linköpings Universitet 
 
Linköping vill vara en del av en ”Kosmopolitisk kunskapsregion med en internationell 
lyskraft”. Respondenten beskrev Linköping vid ett slott där alla inryms vilket 
kännetecknas av en bred kunskapsbas. Tornen på slottet symboliserar 
spjutspetskompetensen som inryms i universitetet. Vidare beskriver hon motsatsen, 
Handelshögskolan i Stockholm som ett smalt torn med en utpräglad nisch. 
 
För tillfället studerar ca 27 000 studenter. Linköping har ingen avsikt att utöka antalet 
studieplatser och utbildningar. Utan vill istället fördjupa och vårda de utbildningar samt 
studenter som redan existerar. Linköping arbetar med att stärka sitt varumärke, 
universitetets image och identitet är således mycket viktigt. Att ha en forskning i 
världsklass för att sätta Linköping på kartan är också viktigt för att stärka sin position. 
Universitetet strävar efter att bli det främsta alternativet för den som söker en kvalificerad 
utbildning med hög konkurrensfaktor på arbetsmarknaden. Linköping är även ett jämlikt 
universitet som har lyckats med bedriften att få en jämn könsfördelning.  
 
Universitet jobbar med en aktiv marknadsföring, vilket även innefattar en väl organiserad 
marknadsföringsstrategi. Linköping arbetar utifrån en årligen reviderad 
kommunikationsplan, denna utarbetas av ledningen för universitetet. Inför vårens 
ansökningar 2006 har Universitetet märkt av ett minskat söktryck vad gäller förstahands 
sökande med 7 %. Detta är en del av den negativa trend som Linköping har haft under 
den senaste femårsperioden, denna trend visar på ett minskat söktryck med 10 %. Dock 
har skolan ökat antal studenter kraftigt innan den uppmätta perioden, vilket kan göra att 
resultatet blir något missvisande. Skolan organiserar sitt marknadsföringsarbete med en 
avdelning som arbetar övergripande med alla externa relationer. Detta sker i en närhet 
mellan de olika fakulteter som finns på skolan. Det är sedan avdelningen för externa 
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relationer som ser till att besluten genomförs i praktiken. En del program har även 
personal som hjälper till med en del av marknadsföringsarbetet genom att de aktivt deltar 
i rekryteringsarbetet i form av deltagande i exempelvis mässor. Linköping har en central 
marknadsförings organisation som arbetar aktivt med rekrytering för att uppnå högsta 
möjliga resultat. Deras budget uppgår till ca 5,5 miljoner kronor. Universitetet har ett 
nära samarbete med kommunen som anser att studentrekrytering är en viktig del av 
kommunens arbete. Linköping anser att det är viktigt att visa upp sig mot gymnasister, 
här är Stockholmsområdet en viktig marknad eftersom det vanligtvis utgör ca 10 % av det 
totala antalet sökande. Andra viktiga områden är Mälardalen, Västra Götaland, Småland 
och Blekinge. En mycket viktig del av rekryteringsarbetet är att finnas ute i landet och 
visa upp skolan och dess varumärke, detta resulterar i ca 100 resor om året ute i landet. 
Fokus ligger dock på närområdet. Framtidsutsikterna är att anpassa sig efter den s.k. 
Bologna processen vars syfte är att främja rekryteringen av internationella studenter. 
 

Från Östergötlands län väljer nybörjare bland dessa lärosäten, andel i procent 

Östergötlands  läns 
studenter  börjar 
på lärosäte:  

Andel  2000 Andel 2003 Andel 2004 

Linköping 53,3 53,5 55,1 
Örebro 3,9 5,1 5,1 
Lund 4,1 4,4 4,5 
Uppsala 4,7 3,2 3,5 
Jönköping 2,3 3,8 3,0 
Göteborg 2,6 2,5 2,9 
Kalmar 2,1 3,1 2,8 
Mälardalen 2,0 1,5 1,8 
Umeå 2,1 1,4 1,7 
Malmö 1,2 1,1 1,6 

(www.hsv.se) 
 

4.1.1 Kurskatalogen  
På universitet finns även en redaktör som en del i den aktiva marknadsföringen, hennes 
uppgift är att konstruera kurskatalogen, till sin hjälp har hon ett stort nätverk av personal 
som hjälper till med utformandet av katalogen. Linköping har en offensiv marknadsföring 
och har som mål att distribuera kataloger till alla avgångsklasser inom Natur, Samhäll, IB 
programmen samt alla avgångsklasser i Östergötland. Denna offensiv resulterar i en 
distribution av 100 000 kataloger till en kostnad på 1,6 Miljoner kronor. Kurskatalogen är 
ett exempel på Linköpings offensiva marknadsföring. Universitetet har lyckats bra vad 
gäller konkurrensen med de stora traditionella universiteten. I Linköpings katalog kan 
man läsa: ”lyckats bra och har de bästa och mest attraktiva  utbildningarna”.  ”Studenter 
är ofta, om inte alltid, de mest nöjda och tillfredsställda i hela landet”. Att utge sig för att 
vara de bästa alternativen vid val av högkvalitativa utbildningar inge ett förtroende till 
den potentiella studenten och kan övertyga denne att söka till just den skolan. Huruvida 
dessa subjektiva åsikter stämmer i realiteten eller inte låter vi vara osagt.  
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4.1.2 Webbsidan 
Katalogen har tidigare varit det främsta marknadsföringsverktyget, men på senare tid har 
webbsidan ökat i betydelse för rekrytering av studenter. Trenden är att studenter söker 
alltmer information på Internet. Detta som ett resultat av att Internet idag är en mer 
naturlig del av vardagen än den var förr. Efter att ha analyserat hemsidan har vi kommit 
fram till att den är lättöverskådlig och konkret till utformning. Detta gör att en potentiell 
student har lätt för att navigera på hemsidan och finna den information som han är ute 
efter. En annan del av strategin är den webbaserade ”OnLiu projektet” som syftar till att 
upprätthålla en kontakt med potentiella studenter som ännu inte bestämt sig för att studera 
vidare.  

4.1.3 Status 
Studenter är en relativt heterogen grupp och enligt intervjupersonen så har studenter olika 
uppfattningar angående universitets status. En del studenter anser att Linköping har en 
bra status, medan andra anser att det inte har det. För vissa andra grupper av studenter är 
närheten till skolan viktigast. Respondenten framhöll även att även klart och tydligt att: 
”studenter värdesätter status utan att för den delen framhäva den som ett öppet krav”. 
Respondenten ser även en utveckling som går mot att studenter väljer utbildning efter hur 
arbetsmarknaden utvecklar sig. 

4.1.4 Styrkor  
Enligt respondenten är Linköping styrka jämfört med de traditionella universiteten att de 
är mer nyanserade och inte så konservativa. ”Universitetet har en vilja att ständigt 
förbättra och utveckla organisationen, vilket är nödvändigt för att kunna konkurrera med 
de mer etablerade och traditionella universiteten.” Som styrkor framhäver de sitt 
innovativa och gränsöverskridande universitet som har en mycket bra geografisk position, 
mitt emellan Stockholm och Göteborg. De har årligen även mycket goda resultat utifrån 
undersökningar där studenter fått möjligheten till att bedöma universitetet. 

4.1.5 Svagheter  
På tekniksidan anses KTH samt Chalmers vara de främsta konkurrenterna. Respondenten 
konstaterade att söktrycket för naturvetenskapliga utbildningar överlag är lågt, ”ska man 
ändå läsa en teknikutbildning, kan man lika gärna göra det i storstaden”. För att locka 
studenter till detta utbildningsområde har de skapat nya utbildningar som t ex Industriell 
Ekonomi och Medieteknik för att vara konkurrenskraftiga.  
En annan svaghet är att Linköping inte räknas som en storstad och därmed inte kan mäta 
sig med storstädernas utbud vad gäller sociala aktiviteter. 
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4.2 Örebro Universitet 
 
Örebros upptagningsområde kan liknas vid en: ”guldfisk, med munnen i Stockholm, 
ryggfenan som sträcker sig upp mot Borlänge, vidare mot Karlstad, Vänern och Vättern, 
stjärtfenan ner mot Falköping vidare via Tranås och Linköping” 
 
Örebro Universitet satsar på att ha en stark hemmamarknad och har ett högt söktryck från 
Örebro området som uppgår till 60 % av totala antalet ansökningar. Skolan har unika 
utbildningar som t.ex. Socionom, Jurist-kand, Psykologprogrammet. Detta har medfört att 
de har lyckats bredda antalet sökande från hela landet. De senaste åren har universitetet 
expanderat kraftigt vilket har lett till att de har uppnått ett minus resultat pga. ökade 
utbildningskostnader på 20 miljoner kronor. Enligt respondenten har Örebro störst 
söktryck efter Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Lunds Universitet. 
Intervjupersonen ser även att statusen är viktig för vilken utbildningsort man väljer, dvs. 
antagningspoängen som krävs för respektive utbildning har en väsentlig betydelse när 
man väljer universitet. Universitetet jobbar även med relationsmarknadsföring då det låter 
gamla studenter berätta hur det är att plugga på Örebro Universitet. Vidare talar 
respondenten om vikten av att göra Örebro universitet känt.  
 
Organisatoriskt så har Örebro Universitet en kommunikations avdelning där fem personer 
arbetar med studentrekrytering, dessa personer utgör totalt tre heltidsanställningar. Någon 
uttalad strategi för studentrekryteringen finns inte. De har dock en verksamhetsplan som 
bygger på en del ledord i form av relationsbyggande och attitydpåverkan. Målsättningen 
är enligt regeringens utbildningsplan som bygger på att få 50 % av befolkningen att 
studera vidare.  

4.2.1 Kurskatalogen och Webbsidan 
En person är heltidsanställd för att sköta katalog projektet medan hemsidan har ett flertal 
personer involverade. Örebro prioriterar inte spontana hemskick av kataloger, utan satsar 
på distribution till skolor och arbetsförmedlingar. Intresserade kan även beställa 
katalogen på hemsidan. Hemsidan är relativt lättnavigerad, men saknar dock någon större 
finess, d v s den är inte vad teorin brukar kalla ”infångande” (Echeverri & Edvardsson,  
2002).  

4.2.2 Styrkor 
Örebro anser att sina styrkor ligger i ”närheten”, vilket enligt respondenten syftar till 
närhet mellan universitetets olika fakulteter, närhet till lärare samt närhet mellan studie 
och social miljö. En styrka jämfört med Karlstad är att Örebro är ett större universitet och 
således bättre kan hävda sig bland de större universiteten. En annan styrka i paritet med 
Värmland är att regionen runt Örebro har ett bättre upptagningsområde. Örebro ligger 
även rent geografiskt lite bättre till än Karlstad. De ligger närmre Mälaren och lite närmre 
Stockholm. Vidare så har Örebro ett urval av unika/status utbildningar vilka Karlstad 
saknar. Dessa utbildningar är en stor del av universitetets bärande marknadsförare och 
höjer statusen samt placerar Örebro på kartan. Detta gör att de hela tiden har ett litet 
försprång gentemot Karlstad. 
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4.2.3 Svagheter 
Respondenten anser svagheterna uttrycker sig i form av att universitetet inte tycks hävda 
sig på det sätt som de skulle vilja. Med detta menade han att trots sin status utbildningar, 
har efterfrågan inte varit den som han hade önskat. Intervjupersonen menade vidare att  

4.2.4 Framtidsutsikter 
Respondenten utryckte även sina tankar inför framtiden. Han såg framför sig en 
omfördelning av resurserna där de satsar på de framgångsrika utbildningarna d v s, de 
utbildningar som har ett högt söktryck vad gäller förstahandssökande, på bekostnad av 
de mindre framgångsrika. Intervjupersonen påvisade även att Bologna processen(se 
bilaga 2) har stor betydelse vad gäller rekrytering av studenter, men då främst i ett 
internationellt perspektiv. Som svar på just detta satsar Örebro universitet på att utöka 
antalet mastersutbildningar i framtiden  
 
 
Från Örebro län väljer nybörjare bland dessa lärosäten, andel i procent 

Örebro läns 
studenter börjar 
på lärosäte:  

Andel  2000 Andel 2003 Andel 2004 

Örebro 50,7 58,6 61 
Linköping 7,0 6,8 5,0 
Karlstad 4,7 6,7 3,9 
Uppsala 4,6 2,5 3,9 
Göteborg 35 2,3 2,9 
Umeå 1,7 1,3 1,9 
Lund 1,1 2,0 1,8 
Mälardalen 2,4 1,6 1,7 
Chalmers 3,2 2,0 1,4 
KTH 1,7 1,8 1,2 

(www.hsv.se) 
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Örebro är utan tvekan det universitet som har haft flest förstahandssökande under den 
aktuella perioden. Nedan visas ökningen av totala antal förstahandssökande under hösten 
2001 t o m hösten 2005:  
 
Lärosäte Förändring  
Örebro +34% 
Göteborg +11 % 
Skövde +9% 
Uddevalla/Trollhättan +6 % 
Jönköping -5% 
Karlstad -7 % 
Linköping -10% 
Borås -10 % 
Dalarna -15 % 
Förändring av förstahandssökande under de senaste fem åren. 

(www.vhs.se) 
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4.3 Karlstad Universitet 
 
Karlstads universitet har ingen renodlad marknadsstrategi för universitet som helhet. De 
har dock en kommunikationsstrategi för sin rekrytering av studenter, denna baseras på en 
konkurrentanalys som görs varje år. Vid rekryteringsarbetet besöks framförallt fyra 
städer; Stockholm, Göteborg, Oslo samt Örebro. Vissa specifika områden fokuseras de 
extra på, t.ex. Västra Götaland. De vet att studenter gärna vill flytta hemifrån till en annan 
stad dock inte alltför långt bort, ”det ska fortfarande finnas en viss närhet till hemmet och 
familjen så att man kan ta sig hem på helgerna utifall behovet finns”. Det senaste året (ht 
-05) har söktrycket ökat kraftigt med en uppgång på 9 procent, tyvärr säger inte detta så 
mycket i praktiken eftersom det krävs en tidsperiod om ca fem år för att kunna utläsa en 
eventuell positiv trend.  
 
Alla universitet i Sverige träffas en gång per år för att utbyta idéer och även få lite extern 
information. Karlstads Universitet är tydliga med att poängtera att de inte kopierar andra 
universitets kampanjer utan snarare jobbar kreativt, i form av nya idéer. Det görs årligen 
en studentenkät där man försöker ta reda på vad studenterna har för uppfattning om 
varför de började plugga på Karlstad, vart de kommer ifrån samt vad de har för 
förväntningar på studietiden.  
 

4.3.1 Kurskatalog och hemsida 
För att ta fram katalogen så arbetar två personer under fyra månaders heltidsarbete, detta 
arbete koordineras av en heltidsanställd samordnare. Vidare finns en redaktör som arbetar 
på heltid med utarbetandet av hemsidan. Detta arbete har givit gott resultat då hemsidan 
uppfyller de teoretiska krav som Hemsidedesign ställer. Katalogen är även den väl 
genomarbetad och har ett mer tilltalande yttre än de övriga kurskataloger vi har studerat.  

4.3.2 Styrkor 
Enligt respondenten är Karlstads styrkor gentemot andra universitet: hög akademisk 
kvalitet, ledande inom olika forskningsfrågor, bra samarbete med näringsliv, ungt och 
modernt universitet, trevlig student stad och bostadsgarantin. Samtidigt så påpekar 
respondenten att studenters olika behov och tycken styr vad som är en styrka. Till 
skillnad från Göteborg som har en problematisk bostadssituation, kan Karlstad erbjuda 
bostadsgaranti för sina antagna studenter. Karlstad har ett samlat universitet vilket är en 
styrka i jämförelse med t.ex. Linköping som har Campus belägna i två olika städer. 
Karlstad har även CTF; centrum för tjänsteforskning. Detta forskningsområde är vida 
känt, även internationellt. Studie har även visat att Karlstad står sig väl i konkurrensen 
vad gäller tillgänglighet bland lärare och övrig personal. Karlstad besitter även styrkor 
vad gäller t.ex. Lärareutbildningen, samt att ”värmlänningar tycks vara lojala mot sitt eget 
universitet”.  
 
Karlstad universitet har en fortfarande en stark ställning i Värmland även om det finns en 
tendens som visar att andelen värmlänningar som söker sig utanför Värmland ökar.  
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Från Värmland väljer nybörjarna bland dessa lärosäten, andel i procent. 
Värmländska 
studenter börjar 
på lärosäte:  

Andel  2000 Andel 2003 Andel 2004 

Karlstad  59,8 62,2 57,8 
Göteborg  4,0 4,7 4,9 
Chalmers 5,1 2,0 4,3 
Linköpings  3,9 5,0 4,2 
Örebro 3,1 3,5 3,7 
Uppsala 3,4 3,8 3,4 
Lund 1,9 1,8 1,7 
Luleå 0,5 0,9 1,7 
Dalarna 1,6 1,4 1,5 
KTH 1,6 1,2 1,4 
Skövde 0,6 1,5 1,1 
 

(www.hsv.se) 
 

4.3.3 Svagheter 
Undersökningar visar att svagheter beror främst på två anledningar, som gör att studenter 
väljer bort Karlstad. Det första är att det tror att utbildningen är bättre någon annanstans, 
vidare tror potentiella studenter att Karlstad är en ”liten tråkig stad” samt att den saknar 
student- och uteliv.  
 
Största konkurrenterna är Göteborg, Linköping och Örebro Universitet. Andra 
konkurrenter är högskolorna i Mellansverige. Inom tekniksidan är Chalmers samt KTH 
de klart största konkurrenterna. Göteborgs största styrkor är att det är en storstad med ett 
helt annat utbud av sociala aktiviteter än vad som finns i en mellanstor stad. Enligt 
respondenten är ”Örebros styrka att de har flera populära utbildningar som inte Karlstad 
har, dessa utbildningar har gemensamt att de är såkallade statusutbildningar och lockar 
många studenter”.  
 
Respondenten ser ett problem i att Karlstad fortfarande ligger kvar i 
högskolementaliteten, d v s de har inte riktigt kommit in i universitetsvärlden. ”Vi har 
gått från att ha varit en stor högskola med ett brett utbud, till att bli ett litet universitet.” 
Hon anser även att ”Karlstad är i behov av att nischa någon eller att par utbildningar för 
att behålla och öka konkurrenskraften”. I framtiden önskar intervjupersonen att 
kännedomen om Karlstads universitet ökar samt att universitetet får ett gott rykte. 
Karlstad strävar efter att bli ett mer rikstäckande universitet, d v s att fler sökande ska 
komma från hela landet. Att ”sticka ut” lite mer än tidigare anses ganska viktigt.” 

 
Hösten 2000 kom 59,8 procent av nybörjar studerande värmlänningarna till Karlstad 
universitet. Hösten 2004 var den siffran 57,8 procent. Värmlänningar väljer därefter att 
studera i Göteborg, Chalmers, Linköping, Örebro och Uppsala (Fransson. C, 2005). 
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Enligt statistik från Högskoleverket kommer studenterna vid Karlstad Universitet från 
följande län.  
 
Nybörjare vid 
Karlstad 
Universitet   

Andel 2000 Andel 2003 Andel 2004 

Värmlands än 53,6 48,7 46,2 
Västra Göta.Län 15,1 17,1 16,5 
Stockholms län 3,7 4,1 4,6 
Örebro län 3,8 5,7 3,9 
Dalarnas län 2,6 2,5 2,7 
Östergötlands län 1,4 1,7 1,7 
Södermanlands län 1,4 1,3 1,5 
Skåne län 1,4 1,3 1,4 
Hallands län 1,2 1,1 1,4 
Jönköpings län 1,2 1 1 
Övr. län < 1 %   46,2 

(www.hsv.se) 
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5. Analys och Reflektioner 
Under uppsatsens sista kapitel kommer vi att föra en avslutande diskussion över våra 
reflektioner. Vår intention är även att det avslutande kapitlet skall svara på uppsatsens 
syfte, samt ge oss möjligheten att ge Karlstad universitet våra rekommendationer som vi 
anser kan vara betydelsefulla för dem i det framtida marknadsföringsarbetet.  
 
 

5.1 Analys  
 
Det är ett mycket komplext område vi har tagit oss an. Samtidigt är det väldigt intressant 
och stimulerande eftersom det sker ständiga förändringar hos de nya universiteten i 
Sverige. Vi har strävat efter en neutral och objektiv syn, men självklart hade vi vissa 
föraningar funnits där i från början. Nedan återger vi våra reflektioner samt 
rekommendationer till Karlstad universitet, i syfte att öka antalet förstahandsval 
studenter. Vi anser att det saknas en konkret marknadsstrategisk handlingsplan för 
framtiden. För att råda bot på detta anser vi att Karlstad universitet behöver en 
marknadsavdelning i ordets rätta bemärkelse. Denna avdelning bör arbeta aktivt med en 
offensiv marknadsföring av universitet. Vi anser att de marknadsstrategiska frågorna är 
betydelsefulla vad gäller att behålla och nyrekrytera studenter.  
 
Efter att ha analyserat intervjuerna med Linköping och Örebro universitet har vi kommit 
fram till att en statusutbildning är mycket viktigt för att bli ett framgångsrikt universitet, 
helst ska det finnas flera sådana utbildningar. Med statusutbildning menar vi ett 
utbildningsområde som har höga antagningspoäng, oavsett geografisk lokalisering. Det 
framgår klart och tydligt i undersökningarna att många studenter värdesätter status utan 
att för den delen framhäva den. Exempel på sådana utbildningar är läkarprogrammet och 
jur-kand. Karlstad Universitetet har en mängd utbildningar och kurser, men emellertid 
inget unikt. Enligt Porter(1998) är  fokusering eller nischning ett sätt för att nå 
konkurrensfördel. Strategin grundar sig på att betjäna ett smalt strategisk kundsegment 
mer effektivt än en konkurrent som betjänar ett bredare kundsegment. I praktiken skulle 
detta innebära att Karlstads universitet satsar på ett ”draglok”, ett utbildningsområde som 
har status och är känt på en nationell nivå. Vi anser att en satsning på t.ex. 
ekonomisektionen inte bara gynnar ekonomi delen utan även hela universitetet, vilket 
resulterar i fler studenter till de andra utbildningarna.   
 
Utbildningar höjer statusen för hela universitetet och blir då bärande marknadsförare. 
Örebro universitet har lyckats bra med den uppgiften och bör vara ett föredöme. Tack 
vare att de lyckats få jur-kand, socionom programmet med flera, behöver de inte alls 
lägga lika mycket pengar på marknadsföring som t.ex. Karlstads universitet. Universitetet 
marknadsförs av dessa statusutbildningar på ett mycket bra sätt. På lång sikt är det en 
lyckad investering, både ur ett rekryterings-  samt ett statusperspektiv.  
 
Även Linköpings universitet har lyckats bra med denna uppgift. Skillnaden mellan 
Linköping och Örebro är att Linköping är ett äldre universitet, de fick titeln år 1975. 
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Därmed har de haft möjligheten att bygga upp ett starkt universitet utan hot från nya 
aktörer. Linköpings universitet har även de en mängd statusutbildningar men fortfarande 
spenderar de årligen stora summor pengar på marknadsföring. Som ett exempel på 
kampanjer är deras katalog, vilken skickas ut till alla avgångsklasser på gymnasiet inom 
de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga områdena. Den slutsats vi kan dra 
utifrån analysen av Linköping är att de tagit upp kampen på allvar med de traditionella 
universiteten.  
 
Ett annat sätt att lyckas med marknadsföringen är att försöka få studenterna extra nöjda 
efter genomgångna studier. Studenternas åsikter sprids sedan snabbt och 
utbildningssektionens kändisskap blir snabbt ett faktum, detta kallas Word of Mouth. 
Enligt Grönros och Edvardsson är Word of Mouth är en organisations förmåga att sända 
ut ett budskap om dess trovärdighet, pålitlighet, dess sätt att arbeta och dess tjänster osv. I 
mottagarens ögon är en bärare av dessa budskap en objektiv källa och således mycket 
trovärdig (Grönroos, 1992). Karlstads universitet har även möjlighet till att påverka den 
avgörande faktorn om att de uppfattas som att de har en bra och seriös utbildning genom 
att visa upp tidigare studenter som har blivit framgångsrika efter utbildningens slut, vilket 
ger ett hopp om en arbetsmarknad efter studierna. Skolan kan även försöka utöka 
samarbetet med näringslivet genom att anordna flera arbetsmarknadsdagar och bjuda in 
flera kända näringslivstoppar. På detta sätt gör man att utbildningen mer reell och 
verklighetsanknuten. Karlstad bör även spendera mer resurser på att locka fler studenter 
från storstadsregionerna. Exempelvis bor det ca 1,8 miljoner människor i Stockholm, 
alltså bor 20 % av landets invånare på ett och samma ställe, relativt nära Karlstad. 
 
 

5.2 Egna reflektioner 
 
Vi skulle även vilja se en mer praktisk ekonomi utbildning, med en nära anknytning till 
näringsliv och offentlig sektor. Detta skulle gynna universitetet samt olika företag i 
regionen. På så sätt får studenterna arbetspraktik, viket i sin tur ger en bättre och mjukare 
anpassning till arbetslivet. Detta är ett exempel på en ”nisch” åtgärd som Karlstad 
universitet kan använda sig av för att efterfrågan på utbildningarna.  
 
Sammanfattningsvis avslutas detta kapitel med att sammanställa våra 
rekommendationer/slutsatser i punktform; 
 
 

1. En specifik marknadsavdelning som arbetar med marknadsstrategiska 
handlingsplaner samt även en offensiv marknadsföring.  

 
2. Karlstad universitet bör ”nischa” sig, åtminstone på ett av sina stora 

utbildningsområden, dvs. antingen lärar- eller ekonomutbildningen. 
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3. En status utbildning anser vi är ett starkt alternativ om Karlstad bill höja statusen 
över hela universitetet. Dessa punkter anser vi även skulle stärka universitetets 
varumärke och image.   

 
4. Vi vill att Karlstad ser över möjligheten till att utveckla en mer praktisk ekonomi-                               

utbildning. Detta skulle göra utbildningen unik och locka studenter över hela 
landet. Som vi har uppfattat det finns inte detta i Sverige, så varför inte försöka 
vara först och gå i spetsen för en utbildning med mer kontakt med näringslivet. 

 
 
 

 
.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Intervjuguiden bygger på en strategisk analys utifrån A.Aker, och utgår ifrån 
perspektivet, ”vad man ska göra för att lyckas rekrytera fler studenter”.  
 
Intern analys 
 
Finns det någon uttalad marknadsstrategi på Linköping/Örebro/Karlstad 
Universitet? 
 
Är den dokumenterad? 
Beskriv vad den går ut på? Hur ser den ut?  
Tillämpas den? 
 
Hur organiserar ni marknadsförings arbetet? 
 
Hur jobbar ni med katalog/hemsida?  
Distribution?  
Fokusering? 
Vilka städer åker ni till för att aktivt rekrytera studenter?  
Medel/pengar, finansiering?  
Hur kontrollerar ni konkurrenters kampanjer? 
Vad tror du/ni har bidragit till en kraftig expansion? 
Göra sig känd för sin forskning, lärare, deltar i debatten, i tidningar osv. 
 
 
Vad tycker studenterna om universitetet? 
 
Vet ni, och om, hur ligger ni till i sökstatistiken vad gäller förstahandsvalstudenter? 
Hur tar ni reda på vad studenterna tycker? 
Utbud på utbildningar? 
Kvalitet på universitetet?  
I vilken utsträckning har status betydelse? 
Vilken inverkan har kvalitet på utbildningen för att rekrytera studenter egentligen ? 

 
Extern Analys 
Konkurrent analys 
 
Vad har ni för Styrkor/Svagheter gentemot andra universitet. 
Vilka är de största konkurrenter?  
Vad är deras styrkor?, Svagheter?Image? 
 
Marknadsanalys 
Hur ser konkurrensen ut för er?  
Vad krävs enligt er för att bli ett framgångsrikt universitet?  
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Bilaga 2  Vad innebär Bolognaprocessen? 
 
År 1999 undertecknade ett trettiotal europeiska länder den så kallade 
Bolognadeklarationen för att stärka det inomeuropeiska samarbetet på högskolenivån. 
Den arbetsprocess som har följt, för att genomföra detta samarbetsprojekt, har kommit att 
kallas för Bolognaprocessen. De övergripande målen är att främja rörlighet, 
anställningsbarhet samt att främja Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. De 
mer detaljerade målen är bland annat att införa ett system med tydliga och jämförbara 
examina, ett system som huvudsakligen består av två utbildningsnivåer samt ett poäng- 
och betygssystem (www.programkontoret.se).  
 
Detta samarbete innebär, bland annat, att de deltagande ländernas högskolor skall införa 
ett internationellt jämförbart poäng- och betygssystem, European Credit Transfer System, 
ECTS. De deltagande länderna har förbundit sig att långsiktigt verka för att systemen för 
högre utbildning i Europa skall bli enklare att förstå för studenter och övriga från andra 
länder. Dessa systemförändringar skall vara klara till år 2010. I Berlin i september, 2003, 
enades länderna om att ECTS-systemet skall införas 2005. I Sverige har man beslutat att 
arbetet med att införa ECTS-poäng och -betyg skall var påbörjat senast 2005. Systemet 
skall vara helt infört från och med 1 juli, 2007 (www.programkontoret.se). 
 
 


