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Sammanfattning 
 
Eftersom antalet gymnasieelever som går direkt till universitetsstudier har minskat och även 
de totalt antal sökande har minskat måste universitet/högskolor arbeta på att öka sin 
marknadsföring för att försöka påverka eleverna till att börja läsa. För att på bästa sätt kunna 
påverka eleverna måste marknadsföraren hitta de bakomliggande åsikterna i attityden mot 
vidareutbildning för att kunna utforma eller justera marknadsföringsstrategin. Uppsatsen 
bygger på två frågor, den första handlar om elevers attityder gentemot vidareutbildning och 
den andra belyser vad som är viktigt vid valet av högskola/universitet.  
 
Genom en enkätundersökning som vi genomfört på olika gymnasieskolor i Sverige har vi 
undersökt elevernas attityder gentemot vidareutbildning. Vi fann att 80 % av eleverna har 
positiva attityder till att läsa vidare efter gymnasiet. 18 % vill läsa vidare direkt efter 
gymnasiet, 62 % vill läsa vidare men först efter ett till tre år. 40 % av eleverna vill läsa vidare 
för att de anser att vidareutbildning är viktigt för framtida jobb. Det viktigaste vid valet av 
högskola/universitet är påverkan av vänner och bostadsmöjligheterna på studieorten.  
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Inledning 

1. Inledning 
 
 
I detta avsnitt beskriver vi ämnesområdet för uppsatsen samt presentera det problemområde 
vi behandlat, som vidare kommer att mynna ut i uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenterar 
vi uppsatsens avgränsningar. 
 
 

1.1 Problemdiskussion  
 
Från att antalet nybörjare på högskolor och universitet nådde sin topp läsåret 2002/03 har 
antalet sökande minskat. Det är hela 9 % färre som har anmält sig till höstens universitets- 
och högskoleprogram jämfört med höstterminen 2005.1 Det är inte bara färre sökande till 
högskolorna utan rapporter visar att bara Nya Zeeland har äldre studenter än Sverige.2 Till 
vårens kurser är majoriteten av de blivande studenterna över 25 år3 vilket är en nackdel för 
både privatekonomin och samhällsekonomin.4

 
Att antalet sökande sjunker påverkar högskolornas och universitetens ekonomi då 
kapacitetsutnyttjandet i systemen inte fylls ut och det finns gott om "tomma platser". Under 
2005 minskade volymen med drygt 2 procent. Under 2006 kommer volymen att minska 
ytterligare.5
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Diagram 1: Antal sökande per år6

 

                                                 
1 www.vhs.se 
2 www.metro.se 
3 www.vhs.se 
4 www.metro.se 
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Det är framför allt antalet äldre nybörjare som har minskat under de senaste åren. Det är 
snarast att betrakta som en återgång till ett mer normalt läge då nedgången bland annat beror 
på att äldre nybörjare genom det så kallade kunskapslyftet fick chansen till vidareutbildning 
under början av 2000-talet. De äldre som på det här sättet får en andra chans att skaffa sig 
högskoleutbildning är givetvis en grupp som successivt blir allt mindre7. Utbyggnaden av 
högskolan innebär också att fler och fler kommer in första gången de söker och därmed inte 
behöver söka flera gånger. De 19-åringar som börjar studera vid universitet/högskolor har 
stadigt ökat under de fyra läsåren efter 2002/03, det vill säga fler kommer in direkt efter 
gymnasieskolan.8 Men hösten 2006 visar att antalet yngre nybörjare har minskat och 
minskningen är ungefär lika stor i denna grupp som i åldrarna över 25. Det är särskilt 
anmärkningsvärt med tanke på att årskullarna som nu är i åldrar runt tjugo år ökar.9

 

1.2 Frågeställning 
 
Utifrån ovan nämnda problemdiskussion kan vi konstatera att högskolestudier är en tjänst som 
minskat i efterfrågan. För att skapa ett ökat behov hos konsumenterna måste vi ta reda på de 
bakomliggande attityderna och konsumentbeteendet, vilket leder oss fram till vår 
frågeställning. 
   
- Vilka attityder och tankar har gymnasieelever kring vidareutbildning efter gymnasiet? 
- Vilka faktorer har betydelse vid val av högskola och universitet? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en marknadsföringsdiskussion tydliggöra gymnasieelevers 
attityder och konsumentbeteende angående vidareutbildning efter gymnasiet. Genom att ta 
reda på vilka attityder som genererar olika val kan högskolor och universitet arbeta med 
marknadsföring och profilering på ett mer effektivt sätt, då skolorna direkt kan inrikta sig mot 
de aktuella områdena.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Populationen i vår undersökning är de personer som har gymnasiekompetens och har 
behörighet att söka vidare till högskola/universitet. Eftersom denna grupp är så pass stor har 
vi inte haft möjlighet att nå ut till samtliga. Utifrån vår problemdiskussion, där vi beskriver 
problemet med att färre 19-åringar går direkt från gymnasiet till högskola/universitet, har vi 
valt att begränsa oss till gymnasieelever i årskurs 3. Av tids och kostandsskäl har vi även 
avgränsat oss till att endast genomföra undersökningen i städer i Mellansverige då vi anser att  
dessa representerar målpopulationen väl. 

                                                 
7 www.kau.se 
8 Ibid 
9 www.kau.se  
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Teori 

2. Teori 
 
 
I detta avsnitt presenteras vår teori. Vi börjar med att beskriva begreppet attityd och dess 
förekomst. Därefter behandlar vi konsumentbeteendet och dess innebörd. Avslutningsvis 
beskriver vi beslutsprocessens olika faser.  
 
 

2.1 Vad är en attityd 
 
Alla definitioner av begreppet attityd har en sak gemensamt: Det syftar på människors 
utvärdering. En konsument kan skapa en attityd genom att känna positiva eller negativa 
känslor i samband med ett köp eller en händelse och där med forma en negativ eller positiv 
attityd. Det kan på ett enkelt sätt beskrivas genom att en konsument gillar eller ogillar något. 
En attityd behöver inte vara extrem åt något håll utan en neutral åsikt är också en attityd. 
Konsumentens attityd är alltid riktad mot något.10

 
En attityd består av tre komponenter, en kognitiv, en emotionell och en handlings komponent. 
Den kognitiva komponenten beskriver den åsikt/tankedel som attityden består av. Den 
emotionella komponenten består av de känslor som är kopplade till attityden och 
handlingskomponenten beskriver varför människan beter sig på ett visst sätt.11

 

 
Figur 1. En attityd består av tre komponenter.12

 
 
Om vi testar dessa komponenter på gymnasieelevers attityder mot universitet finner vi 
följande: en elev på gymnasiet vet att en universitetsutbildning ökar möjligheterna till att få 
ett bra arbete i framtiden. 13 Eleven upplever att han/hon kan göra karriär efter att ha läst en 

                                                 
10 Antonides, Van Raaij, 1998 
11 Bunkholdt, 1991 
12 Ibid 
13 Ibid 
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utbildning det skapar en positiv attityd, förutsatt att det är viktigt med karriär för eleven. Detta 
är den kognitiva komponenten.14 De känslor som är kopplade till elevens attityd mot 
universitetet kan variera, eleven kan vara positiv eller negativ till att studera vidare – detta är 
den emotionella komponenten. Handlingskomponenten består av de handlingar som eleven 
utför. Ansöker eleven till universitetet eller inte? 15

 
De kognitiva elementen kan befinna sig i ett av tre förhållanden. De kan vara irrelevanta, 
oföränderliga eller motstridiga.  En persons kognitiva element kan påverkas av individens 
beteende eller den miljö som personen befinner sig i. När en människa har flera kognitiva 
element blir det ett av dem som väger över de andra. Det finns tre olika variabler som 
påverkar vilket av kognitiva elementen som kommer att ha störts värde. Den första variabeln 
är vilken betydelse de olika kognitiva elementen har. Om eleven vill bli revisor kommer 
han/hon välja att läsa vidare på universitetet. Kognitionen ”utbildning ger ett bra jobb” vinner. 
Den andra variabeln tar fast på mängden av kognitiva element. Om eleven har två negativa 
och fem positiva kognitiva element (tankar) mot universitetsstudier kommer de positiva att 
överväga. Den tredje variabeln kallas kognitiv överlappning. Denna variabel syftar till att 
förklara motsvarigheten mellan de objekt som representeras av varje kognition. Väljer en 
person mellan att läsa en redovisningskurs eller en finansieringskurs finns det flera kognitiva 
element som överrensstämmer med varandra än om personen väljer mellan att läsa på ett 
universitet eller börjar jobba. När det förekommer oenighet mellan de kognitiva elementen 
skapas ett behov av att reducera olikheterna. Det kan göras genom att minska betydelsen - 
eller genom att öka den kognitiva överlappningen mellan olika kognitiva element.16

 

2.2 Hur skapas attityder  
 
En individ kan ta sig an en attityd på olika sätt, hur attityden blir tillägnad avgör hur väl 
förankrad den blir hos personen. En attityd kan uppkomma genom imitation, det vill säga 
yttre påverkan och så fort de yttre krafterna försvinner kan attityden avta. Anledningen till att 
en individ tillägnar sig en attityd genom att imitera någon kan vara för att han eller hon vill bli 
accepterad eller likna de personer som de upplever som viktiga. 17  
 
En attitydbildning kan även skapas med hjälp av integration. Attityderna blir då starkt 
integrerade hos individen, de blir varaktiga och stabila.18 Genom att granska konsumentens 
beslutavgörande visar det att helhetsutvärderingen av attityden formas när konsumenten 
lägger ihop kunskap, nytta eller uppfattning om produkten. I denna process analyserar 
konsumenten sin uppfattning om till exempel produktens egenskaper är gynnsamma eller 
inte? Vad har det med mig att göra? Är det bra eller dåligt? Gillar jag eller ogillar jag detta? 
Ur denna analys formar konsumenten sin attityd mot produkten och utvärderingen placerar sig 
sedan i minnet hos konsumenten. När en attityd väl har formats och satt sig i minnet behöver 
konsumenten inte göra om åsiktsprocessen, utan nästa gång ämnet kommer upp plockar den 
fram det som redan finns.19

 
 

                                                 
14 Antonides, Van Raaij, 1998 
15 Bunkholdt, 1991 
16 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
17 Bunkholdt, 1991 
18 Ibid 
19 Peter J P, Olson  J C,  2005 
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Individer kan också tillägna sig attityder genom identifikation, vilket innebär att personen gör 
andras attityder till sina egna. Det är vanligt när en individ kommer in i en ny grupp som har 
andra attityder än vad han själv har. Han vill känna tillhörighet och anpassar sig därför efter 
gruppens åsikter och handlingar.20  
 
 
2.3 Attityders påverkan  
     
Attityder påverkar många av våra vardagliga sysslor. De inverkar bland annat 
 

 hur lätt vi varseblir eller lär oss olika saker 
 hur vi tolkar verkligheten 
 vilka människor eller grupper vi umgås med 
 vilket slags påverkan vi väljer att utsätta oss för 
 yrkesval 

  
Att våra attityder påverkar hur vi lär oss olika saker kan beskrivas utifrån ett experiment som 
gjordes på en grupp studenter. Experimentet gick ut på att gruppen fick i uppgift att lyssna på 
olika politiska argument och sedan återberätta dem. Resultatet visade att studenterna bäst kom 
ihåg de argument som stämde överrens med deras egna attityder. Att våra attityder också 
påverkar hur vi tolkar verkligheten beror på att de attityder som vi har avgör vilka faktorer 
som uppmärksammas.21 En individ kan medvetet försöka påverka någon annan genom att 
argumentera, presentera fakta och förutspå framtida konsekvenser.22

 
Attitydernas inverkan på vårt val av människor som vi väljer att umgås med är mycket stort. 
Det är nämligen de människor som vi vet eller tror har samma attityder som oss själva vi 
väljer att umgås med. Av liknande skäl läser vi tidningar och artiklar som innehåller samma 
åsikter som våra egna för att få en bekräftelse på det vi redan vet och tycker. Attityder 
påverkar även vårt yrkesval. De som är intresserade av ekonomi kanske väljer att bli revisor 
medan de som är intresserade av människor och sociala problem hellre väljer att arbeta inom 
vården.23  
 
Källan till en attityd är av stor vikt vid en eventuell attitydförändring. Är källan en trovärdig 
person med stor kunskap om ämnet är möjligheten större att attityden kommer att påverkas. 24 
Då en person observerar andra, för dem viktiga personer, är det vanligt att han/hon imiterar 
deras beteende och därmed förändrar sin egen attityd. Positiva och negativa gensvar från 
vännerna kan fungera som förstärkning eller försvagning av åsikter. 25  
 

                                                 
20 Bunkholdt, 1991 
21 Bunkholdt, 1991 
22 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
23 Bunkholdt, 1991 
24 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
25 Antonides, Van Raaij, 1998 
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2.4 Attityders funktioner 
 
Attityder uppfyller olika funktioner, nedan presenterar vi fyra av dem. 
 
2.4.1 Kunskapsfunktion  
 
Denna funktion handlar om kunskapen till produkten och känd fakta. En negativ attityd mot 
vissa högskolor/universitet kan vara att en bekant har läst där och säger att det är dåligt.26  
Kunskapsfunktionen kännetecknas av att attityden förändras så fort individen får nya 
kunskaper om det som attityden är riktad mot.27 En människas agerande skapar konsekvenser 
för det framtida beteendet, antingen ökar eller minskar chanserna till att personen kommer att 
utföra samma handling i framtiden. Får en persons beteende en negativ effekt kommer 
personen troligen inte att bete sig på samma sätt igen. En förändring av människans framtida 
beteende anses vara en form av kunskap. Kunskapen kan fås genom att individen direkt 
upplever konsekvenserna av sitt beteende, ser vad andra människors beteende får för 
konsekvenser, samt genom att läsa eller lyssna. Människan anses själv kunna bestämma 
konsekvenserna av sitt agerande genom de normer han/hon har satt upp för sig själv. För att 
en tidigare konsekvens ska kunna ha en effekt på ett framtida beteende krävs dock att 
personen kommer ihåg vad som har hänt och förväntar sig att det händer igen.28

 
2.4.2 Anpassningsfunktion  
 
Konsumenten skapar riktlinjer åt sig själv genom att välja vissa produkter/tjänster. Eleven 
väljer att läsa på en skola som har ett bra rykte för att på så sätt göra karriär. Att köpa 
produkter och tjänster som vi har positiva attityder till tar oss närmare vårat önskade mål.29 
Anpassningsfunktionen innebär att individer tar sig an en del av de attityder som de möter i de 
grupper som är viktiga för dem.30 Det är skillnaden som finns mellan individens attityd och 
gruppnormen som påverkar attityderna till att förändras. I grupper påverkas människor av 
varandra så att de tycker, känner och beter sig lika.31 Anledningen är att de vill bli 
accepterade, få beröm eller nå tillhörighet.32 De personer som skiljer sig från resten av 
gruppen blir nämligen ofta impopulära och utstötta ur gruppen. Många människor känner ett 
behov till att jämföra sig med andra, ofta likvärdiga personer, för att kunna mäta och 
utvärdera sin egen begåvning. Om en individ finner en skillnad mellan hans eller hennes 
attityd och gruppnormen skapas ett behov av att reducera denna skillnad. Individen kan då 
välja att anpassa sina attityder efter gruppnormen, försöka påverka gruppen så att 
gruppnormen förändras eller motsätta sig gruppen.33

 
2.4.3 Värderingsfunktion 
 
Attityder förklarar vilka värderingar vi har gentemot andra människor och sociala företeelser. 
De ger uttryck för individens självuppfattning och hjälper till att förmedla den till andra.34 
                                                 
26 Antonides, Van Raaij, 1998 
27 Bunkholdt, 1991 
28 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
29 Antonides, Van Raaij, 1998 
30 Bunkholdt, 1991 
31 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
32 Bunkholdt, 1991 
33 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
34 Antonides, Van Raaij, 1998 
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Värderingsfunktionen är ofta väl integrerad i individen, attityderna är därför både stabila och 
varaktiga. Attityders värderingsfunktion består av värden som har en stor betydelse för 
individen och visar på vilken person man är.35  
 
2.4.4 Ego-försvar funktion  
 
Attityder har också till syfte att försvara oss mot negativa upplevelser. Denna funktion hjälper 
oss att reducera den spänning, ångest och medvetenhet som skapas då vi tänker på riskerna 
som finns för att vi ska råka ut för en olycka. Ett exempel är de attityder som många har till 
fartgränser. Trots att fartgränser finns så kör många bilförare för fort. Attitydernas 
försvarsfunktion kan här vara att bilföraren tänker: ”det händer inte mig”.36 
Försvarsfunktionen i en attityd kan också stärka konsumentens självförtroende. En konsument 
som har en positiv attityd till studier känner sig mer säker då han eller hon har en utbildning 
och får då ett bättre självförtroende genom försvarsfunktionen.37

 

2.5 Attitydförändringar  
 
Attityder anses vara ett varaktigt anlag hos individen som är inlärt snarare än medfött. 
Attityder anses inte vara kortvariga utan förväntas förändras med tiden. Om man ser på 
attityder som ett grundläggande anlag så innebär det att alla tekniker som påverkar en individs 
kunskap också kan förändra dennes attityder. Även bestraffningar och belöningar anses vara 
effektiva metoder för att skapa attitydförändringar. Genom att förändra en attityd kan man 
också få specifika förändringar i individens beteende. En effektiv metod för att skapa många 
förändringar i en individs beteende är att ändra på en eller två underliggande attityder.  
Efter mycket forskning om människans attityd och beteende kan det konstateras att det inte 
finns något klart samband mellan en individs attityd och dess beteende. Visst finns det ett litet 
samband men det är svagt. En individ kan till exempel tycka mycket illa om sitt arbete som 
städare men går ändå till arbetet varje dag på grund av behovet av pengar. Den svaga länken 
mellan en attityd och ett beteende kan också bero på att ett speciellt beteende kan vara 
resultatet av flera olika attityder. En attityd kan nämligen påverka en mängd beteenden på 
olika sätt.38  
 
Genom att finna de framträdande åsikterna som ligger bakom en attityd mot till exempel en 
tjänst kan marknadsföraren lära sig hur deras strategier ska utformas eller justeras. Det gäller 
att hitta vad konsumenten gillar eller ogillar och vad som är viktigt och mindre viktigt.39

 
 
2.6 Marknadsstrategi 
 
Marknadsstrategi kan beskrivas som utformningen, genomförandet och kontrollen av en plan 
som ska påverka utbyten för att uppnå mål inom organisationen. På konsumentmarknader är 
marknadsstrategier mycket vanliga och utformade för att öka chansen att konsumenter ska få 

                                                                                                                                                         
 
35 Bunkholdt, 1991 
36 Ibid 
37 Antonides, Van Raaij, 1998 
38 Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1997 
39 Peter J P, Olson  J C,  2005 
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positiva föreställningar och känslor för en speciell produkt, service eller märke och därefter 
pröva de för att sedan konsumera produkten/servicen eller märket upprepade gånger. 
Marknadsstrategier handlar alltså om att utveckla och presentera marknadsstimuli till olika 
marknader för att kunna påverka tankegångar, känslor och handlingar.40  
 

2.7 Vad är konsumentbeteende 
 
Konsumentbeteende kan definieras som det dynamiska samspelet mellan affekt, kognition, 
beteende samt den miljö i vilken människor utför sina bytesaffärer. Med andra ord, 
konsumentbeteende innefattar de tankar och känslor som människor upplever när de 
konsumerar någonting. Det inkluderar även alla föremål i omgivningen som påverkar dessa 
tankar, känslor och handlingar. Det innefattar kommentarer från andra konsumenter, reklam, 
prisinformation, förpackningar med mera. Det är viktigt att komma ihåg att 
konsumentbeteende är dynamiskt, involverar samspel och utbyten.41  
 
Konsumentbeteende är dynamiskt därför att tankar, känslor och handlingar som individuella 
konsumenter, konsumentgrupper och samhället i stort, ständigt genomgår förändring. Det 
faktum att konsumenter och deras omgivning ständigt är under förändring understryker vikten 
av ständigt pågående forskning och analys av marknader för att få kunskaper om viktiga 
trender. Eftersom konsumentbeteendet är så dynamiskt resulterar det i svårigheter med att 
utveckla hållbara marknadsstrategier. Strategier som fungerar vid ett tillfälle eller i en viss 
marknad kan mycket väl misslyckas vid ett annat tillfälle eller i en annan marknad. Eftersom 
produkters livscykler är mycket kortare än tidigare måste många företag ständigt utveckla 
mervärden för sina konsumenter samtidigt som de måste fortsätta vara lönsamma. Det 
involverar skapande av nya produkter, nya versioner av redan existerande produkter, nya 
märken samt nya strategier för dessa produkter.42  
 
 
2.8 Konsumentbeteende och marknadsföring 
 
Eftersom konsumentbeteende handlar om samspelet mellan människors tankar, känslor, 
handlingar och den miljö de befinner sig i, behöver marknadsförare förstå vad produkter och 
märken betyder för konsumenter och vad konsumenter måste göra för att konsumera dessa 
produkter.43 Det är inte alltid så lätt eftersom människor är komplicerade varelser med 
ständigt skiftande behov. För marknadsförare är det därför viktigt att försöka förstå och 
kartlägga kundens beteende samt komma kunden så nära som möjligt för att kunna göra 
detta.44 Ju mer kunskap och inblick marknadsförare har om hur samspelet påverkar 
individuella konsumenter, marknader och samhället i stort, desto bättre kan de tillfredställa 
konsumenternas behov samt skapa mervärde för konsumenten45.  
 
 
 

                                                 
40 ibid 
41 Peter J P, Olson  J C,  2005 
42 ibid 
43 ibid 
44 Dotevall, 1997 
45 Peter J P, Olson  J C,  2005 
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2.9 Konsumentanalysens fyra delar 
 
För att kunna genomföra en effektiv marknadsstrategi krävs att vi förstår konsumentanalysens 
fyra delar; beteende, omgivning/miljö, marknadsstrategi samt de inre faktorer som känslor 
och tankar. Konsumentbeteende handlar om hur konsumenten agerar när han/hon konsumerar. 
Konsumentens miljö refererar till den kultur, sociala omgivning, samhällsklass samt familj 
som influerar och påverkar konsumenten. Ur konsumentanalytisk synvinkel kan man se 
marknadsstrategin som flera olika stimuli utplacerade i konsumentens omgivning utformade 
så att de påverkar konsumentens känslor, tankar och beteende. Dessa stimuli är saker som 
produkter, varumärken, förpackningar, reklam, annonser, butiker, prislappar, musik, dofter 
med mera. Konsumentens känslor och tankar rörande en produkt beror på hur konsumenten 
upplever produkten, vilka förväntningar konsumenten har till den samt om konsumenten 
tycker om produkten eller inte. De reaktioner som produkten sedan framkallar kan antingen 
vara positiva eller negativa samt variera i styrka. Marknadsföring handlar därför till stor del 
om att försöka skapa positiva känslor hos konsumenter för produkten. Konsumenters tankar 
angående produkter varierar beroende på vilka minnen och erfarenheter konsumenten 
relaterar till produkten. Det gäller alltså att försöka få konsumenten uppmärksam på 
produkten.  
 
Konsumentanalysen kan beskrivas utifrån en modell utformad som ett hjul. Hjulet roterar i 
takt med omgivningens ständiga förändringar. Marknadsstrategin är hjulets nav därför att det 
är en central del i marknadsföringen samt är utformad av marknadsförare och organisationer 
för att påverka konsumenter.46  
 

 
 

KÄNSLOR  
& TANKAR 

 
 

OMGIVNING 
& MILJÖ 

 
 

KONSUMENT 
BETEENDE 

 
 

MARKNADS 
STRATEGI 

 

 
Figur 2. Modell för konsumentanalys.47

 
                                                 
46 Peter J P, Olson  J C,  2005 
47 Ibid 
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2.10 Beslutsprocessen  
 
Genom att studera den köpprocess som varje kund genomgår vid köp av en produkt fångar vi 
ytterligare pusselbitar i strävan att kartlägga kunden och göra marknadsföringen effektivare. 
Vi kan alla konstatera att vårt köpbeteende varierar vid olika typer av köp. När vi köper en 
konsumtionsvara som kaffe genomgår vi självfallet inte en lika komplicerad köpprocess som 
när vi väljer utbildning. Köp av produkter som är dyrbara, riskfyllda och som säger något om 
vår personlighet medför vanligtvis mer engagerade köp och mer tydligt utskiljbara steg i 
kundens köpprocess. Produkter som säger något om vår personlighet är sådana produkter som 
bedöms och värderas av andra så som bilar, kläder, möbler, smycken och utbildningar. Man 
kan urskilja fem steg i beslutsprocessen. Dessa är: 
 
 

 
Figur 3. Beslutsprocessens fem steg48

1. Uppkommet behov 

2. Informationssökning 

3. Utvärdering av alternativ 

4. Köp 

5. Efterköpskänslor 

 
 
1. Uppkommet behov 
Ett behov sägs uppkomma när skillnaden mellan upplevd situation och önskad situation 
uppfattas som allt för stor. Vi kan bli medvetna om att den befintliga situationen inte är som 
den borde vara på flera olika sätt. Det kan ske genom andra människors påpekanden, egna 
dragna slutsatser, genom reklam och övrig information. 
 
2. Informationssökning 
Informationssökningen beror på hur väl konsumenten känner till utbudet. Hur mycket tid 
konsumenten lägger ner på informationssökningen beror bl.a. på hur angelägen konsumenten 
är att hitta bästa möjliga utbildning och skola, beroende på hur roligt konsumenten tycker att 
det är att söka informationen samt hur svårt konsumenten tycker det är att få tag på 
informationen.  

                                                 
48 Dotevall, 1997 
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3. Utvärdering av alternativ 
I detta skede har oftast kunden en bra uppfattning över vilka kriterier de egenskaper 
utbildningen ska ha. Vid valet av exempelvis utbildning kan kraven den blivande studenten 
har på utbildningen gälla bostadsmöjligheter, antagningsmöjligheter och studentliv. Den 
blivande studenten värderar de olika alternativen med utgångspunkt från de egenskaper som 
personen ifråga anser vara viktigast. Den produkt som förväntas ge det största totala 
kundvärdet i förhållande till den totala kostnaden är den produkt som kunden förmodligen 
väljer att konsumera. Det totala kundvärdet är de samlade fördelarna som kunden förväntar 
sig av en given produkt. 
 
4. Köp 
Det är inte alltid så att den produkt som en person köper är den mest fördelaktiga. Det kan 
vara så att priset är den helt avgörande orsaken till att köpet äger rum, trots att kundvärdet 
uppfattas som lägre än andra produkter. För att konsumera produkten krävs att köparen fattar 
ytterligare beslut till exempel val av inköpsställe och betalningsform. Själva köpet i sig kan ge 
säljaren ytterligare möjligheter till mer försäljning.  
 
5. Efterköpskänslor 
När köpet är genomfört kanske det säljande företaget tror att allt är klart men även efter köpet 
krävs det av företaget att det visar kunden uppmärksamhet. Det är nämligen betydligt dyrare 
att skaffa sig nya kunder jämfört med att behålla de man redan har. Undersökningar visar att 
köparen på ett aktivt sätt försöket övertyga sig själv om att det gjorda köpet varit bra, speciellt 
om det är fråga om en produkt av större betydelse. Konsumenten gör detta genom att läsa 
artiklar om produkten, kontrollerar priset och hör efter vad andra i omgivning anser om köpet. 
Den tillfredställelse en person upplever efter ett köp är den känsla som uppkommer genom att 
jämföra produktens uppfattade egenskaper med de förväntade. Kan inte konsumenten 
övertyga sig själv att köpet varit bra, utan känner sig missnöjd, har konsumenten en tendens 
att berätta det för fler personer än vad konsumenten gör när den är tillfredställd med köpet.49

 

                                                 
49 Dotevall, 1997 
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3. Metod 
 
 
I detta avsnitt behandlas och motiveras den metod som vi använt oss av för att uppnå syftet 
med uppsatsen. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid utförandet av undersökningen samt 
dess reliabilitet och validitet. 
 
 

3.1 Metodsynsätt 
 
Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri eller om man vill kalla det, data om 
verkligheten.  
 
Det finns två sätt att härleda slutsatser när man genomför underökningar, induktion och 
deduktion. Vid induktiv ansats använder författarna sig av allmänna och generella slutsatser 
baserade på empiriska fakta. Vid deduktiv ansats använder författarna allmänna teorier och 
försöker utifrån dessa förstå en specifik händelse i verkligheten.50 När vi utgått från de teorier 
som ligger till grund för attityder och tankar samt vad det är som påverkar människors val, har 
vi valt att använda en deduktiv ansats.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två metodologiska angreppssätt i valet av metod, kvalitativ och kvantitativ metod. 
Skillnaden kan sägas vara att kvantitativ metod förklarar sådant som kan beskrivas med siffror 
medan kvalitativ metod förklarar sådant som beskrivs med ord. Kvantitativa metoder 
betecknar även olika sätt att samla in kvantitativ data, där enkät- och intervjuundersökningar 
hör till de mest förekommande. En kvantitativ metod är att föredra när en undersökning ska 
behandla många enheter. Avsikten med den kvantitativa metoden är att lätt få in 
systematiserbar data som i standardiserad form kan läggas in i en dator så att många enheter 
kan analyseras tillsammans.51

 
 
3.2.1 Vår datainsamlingsmetod 
 
Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod, så kallad blandmetod.52 Enkäten 
består av både öppna och slutna frågor. I huvudsak är detta en kvantitativ undersökning då vi 
redovisar de öppna frågorna i procenttal. I analysen av de öppna frågorna använder vi oss av 
kvalitativ metod och i de slutna frågorna använder vi kvantitativ metod. Genom en kvantitativ 
undersökning vill vi ta reda på om attityderna är allmänna hos gymnasieelever. Det för att 
kunna generalisera de attityder och tankar och på det vis synliggöra och inte minst tydliggöra 
just vilka områden skolor måste inrikta sig emot för att ännu tydligare kunna profilera just sin 
skola.  
 

                                                 
50 Thurén, 1996 
51Jacobsen, 2006 
52Ibid 
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3.3 Sekundär- och primärdata 
 
Det finns två typer av datainsamling, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är sådan 
information som redan finns och som gjorts av någon annan i något annat sammanhang. Till 
skillnad från sekundärdata är primärdata sådan information som författaren själv har samlat in 
för den specifika undersökningen.  
 
En undersökning bygger i stort sätt aldrig på enbart primärdata, i någon fas av 
undersökningsarbetet finns alltid ett behov av sekundärdata. Det kan till exempel handla om 
att läsa tidigare gjorda undersökningar inom samma område för att få idéer till sin egen 
undersökning. Ett problem med sekundärdata är att informationen ofta inte är anpassad till 
den egna frågeställningen. Många undersökningar visar inte om det förekommit några bortfall 
eller hur bearbetningen av den insamlade informationen har genomförts, det kan leda till 
svårigheter med att värdera kvaliteten och användbarheten hos de sekundärdata man fått 
fram.53  
 
 
3.3.1 Vår sekundär- och primärdata 
 
Den sekundärdata vi använt oss av i uppsatsen är främst tryckt material, bland annat litteratur 
och artiklar. För att få en bra inblick i ämnet har vi även fått information från vår handledare 
Lars Haglund, som genomfört tidigare undersökningar inom vårt ämnesområde samt en C-
uppsats som Lars Haglund handledde 2002 som även den behandlar ämnet. Vår 
primärdatainsamling gjorde vi genom att utforma enkäter med frågor som vi ansåg vara 
relevanta för vår undersökning.  
 
 
3.4 Urval  
 
Det finns två grupper av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett 
sannolikhetsurval innebär att varje respondent väljs slumpmässigt och har en chans att komma 
med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenten blir utvald inte 
kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.54 Ett urval genomförs då det inte anses 
möjligt att samla in data från alla medlemmar i populationen.  
 
 
3.4.1 Vårt urval 
 
Utifrån problemformuleringen valde vi från början att ta med elever från två stora städer, två 
medelstora och två mindre i vår undersökning för att få ett representativt urval. Vi har använt 
oss av ett strategiskt urval vilket innebär att vi själva valt vilka personer i målpopulationen 
som ska ingå i urvalet.55 Urvalet är ett icke sannolikhetsurval eftersom vi i förväg bestämde 
oss för vilka städer/skolor som skulle vara med i undersökningen. Det var främst skolor i 
närheten av Karlstad som vi var intresserade av eftersom tanken var att åka till samtliga 
gymnasieskolor och själva dela ut enkäterna. Därefter kontaktades skolor i Göteborg, 

                                                 
53 Lekvall, Wahlbin , 1993 
54 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund , 1998 
55 Ibid 

13 



Metod 

Stockholm, Örebro, Karlstad, Åmål och Skara. Tyvärr visade det sig vara väldigt svårt att få 
komma till skolorna för att få göra vår undersökning. De skolor som accepterade vår förfrågan 
blev till slut Stockholm, Örebro, Karlstad och Åmål. Vår tanke var att eleverna skulle vara 
jämnt fördelade mellan städerna, det vill säga 25 % från varje stad. Vi begränsade oss också 
genom att rikta oss mot de elever som läser tredje året på gymnasiet, anledningen är att dessa 
elever börjar närma sig studenten och därmed blir frågan om universitetsstudier mer aktuellt. 
Vi ville ha med elever från flera olika program, både yrkes och studieförberedande för att få 
en bra spridning. Vi önskade också en jämn spridning mellan män och kvinnor. Totalt delade 
vi ut 1000 enkäter och fick svar från 490. Nedanför redovisas undersökningens respondenter.  
 
 
Stad Program 
Karlstad, totalt: 133 st Time* 24 st 
  Natur 66 st 
  Teknik 43 st 
Åmål, totalt: 184 st Barn & fritid 24st 
  El 51 st 
  Industri 16st 
  Samhäll 45 st 
  Teknik 18 st 
  Natur 30 st 
Örebro, totalt: 143 st Samhäll 83 st 
  Natur 60 st 
Stockholm, totalt: 30 st Samhäll 30 st 

*Time: en gymnasieutbildning inom Telekommunikation, IT, Media och interaktiv underhållning med stort 
inslag av naturvetenskap och språk. 

 

3.5 Utformning och genomförande 
  
En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor där respondenterna 
antigen får svara på frågorna med egna ord eller fylla i på förhand redan angivna 
svarsalternativ. Enkäten bör vara strukturerad och luftig och ge intrycket ”att det här går ju 
snabbt att svara på”. Språket ska även vara anpassat till den aktuella målgruppen. 56

För att kunna mäta olika variabler i en fråga finns det olika skaltyper att välja mellan, bland 
annat en ordinalskala där man inte vet någonting om avstånden mellan skalvärdena bara att de 
bildar en ordning. För att säkerställa att det inte finns några oklarheter i enkäten bör ett test 
genomföra på en mindre grupp, vilka man sedan intervjuar för att ta reda på hur frågorna 
uppfattas. Detta kan göras med hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval. Vilket innebär att 
intervjuaren placerar sig på någon plats där många människor passerar för att slumpmässigt 
välja ut individer att ingå i urvalet.57

 
 

                                                 
56 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund , 1998 
57 Lekvall, Wahlbin , 1993 
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3.5.1 Vår utformning och genomförande 
 
När vi utformade vår enkät var avsikten att tydliggöra elevernas attityd mot 
högskola/universitet. Frågorna i enkäten är till stor del slutna och uppställda i en ordinalskala 
för att göra begreppet attityd mätbart. För att inte styra svaren allt för mycket använde vi oss 
också av ett fåtal öppna frågor där eleverna fick möjlighet att skriva fritt. Vi utformade 
enkäten kortfattat för att underlätta för eleverna och öka svarsfrekvensen. Fråga ett och två i 
enkäten syftar till att ta reda på den emotionella och kognitiva delen av elevens attityd och 
genom fråga 3 ville vi få fram handligskomponenten. Vi genomförde ett bekvämlighetsurval 
genom att låta 20 gymnasieelever på Sundstagymnasiet i Karlstad fylla i enkäten innan vi 
påbörjade undersökningen för att se om det fanns några otydligheter. Vår första tanke var att 
samla in primärdata genom att gå till olika klasser och dela ut enkäter som eleverna skulle få 
svara på. Efter ett försök på Sundstagymnasiet i Karlstad beslöt vi oss för att testa en annan 
metod. Genom telefonsamtal med rektorer på de övriga skolorna som skulle delta i 
undersökningen kom vi överrens om att använda postenkäter i stället. Då vi sände ut 
enkäterna till skolorna skickade vi även med ett frankerat svarskuvert för att öka 
svarsfrekvensen.  Fördelen med postenkäter är att respondenten kan svara på enkäten när det 
finns tid till detta. Metoden ger också en låg kostnad per undersökningsobjekt och 
möjligheten att nå ut till ett stort urval. Nackdelarna med metoden är att svarstiden kan bli 
lång och svarsfrekvensen låg.58

 
 
3.6 Sammanställning och bearbetning av data 
 
Vi har använt oss av en univariat analys vilket innebär analys av en variabel åt gången.59

Genom att koda samtliga svar i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
har vi på ett enkelt sätt fått fram fördelningen mellan kön, ålder, program och stad. Efter 
registreringen har vi skapat korstabeller utifrån svaren. Dessa diskuterar vi runt och använder 
oss av i analysen. För att kunna redovisa den kvalitativa informationen i de öppna frågorna 
kodade vi svaren i olika grupper. Vi poängterar att vi inte kommer redovisa enkätens fråga 5 
och 6 i empirin utan som en bilaga eftersom de frågorna inte berör vår frågeställning.  
 

3.7 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
Vid undersökningar av olika data finns det två viktiga saker att beakta, reliabilitet och 
validitet. Förekommer en hög grad av dessa variabler anses undersökningen som trovärdig 
och tillförlitlig. Reliabilitet handlar i stort om undersökningens pålitlighet, att den går att 
upprepa och då ge samma resultat. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur 
noggrant de bearbetas. Det är med andra ord viktigt att olika personer får fram samma resultat 
med samma metod.60 Om en uppsats har låg reliabilitet kan detta bero på en rad olika 
faktorer, det kan till exempel bero på en enkäts layout.61 Validitet handlar om undersökningen 
verkligen mäter det som är meningen att den skall mäta, att man undersöker det man ska 

                                                 
58 Lekvall, Wahlbin , 1993 
59 Ibid 
60 Thurén, 1996 
61 Lekvall, Wahlbin , 1993 
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undersöka och ingenting annat.62 En undersökning kan ha en negativ validitet, detta kan 
uppstå i en enkätundersökning om frågorna i enkäten är luddiga och lätta att missförstå.63  
 
 
3.7.1 Vår undersöknings reliabilitet och validitet 
 
I och med att vi bara undersökt en del av målgruppen är det inte säkert att det gäller hela 
populationen, det kan finnas urvalsfel. En del av eleverna har inte svarat på hela enkäten utan 
bara på en del av frågorna vilket resulterar i ett visst bortfall. Det finns ofta anledning att de 
som inte svarat skiljer sig från dem som har svarat och att bortfallet kan snedvrida resultatet.64 
Vi kan inte heller säkerställa att samtliga elever förstått innebörden av alla frågor. Vad gäller 
reliabiliteten så finns flera omständigheter som vi inte har kunnat påverka, till exempel 
elevens trötthet. Om eleven varit trött då han/hon fyllde i enkäten är det större risk att det blir  
en missuppfattning eller bortfall på någon av frågorna.  

                                                 
62 Thurén, 1996 
63Lekvall, Wahlbin , 1993 
64 Ibid 
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4. Empiri och Analys 
 
 
I detta avsnitt redovisar vi både vår empiri och analys. Inledningsvis redovisar vi den 
geografiska spridningen, därefter redogör vi för den kvantitativa och kvalitativa analysen. 
Avslutningsvis för vi en marknadsföringsdiskussion. 
 
 

4.1 Respondenternas geografiska spridning 
 
Respondenterna kommer från fyra olika städer, Karlstad, Örebro, Stockholm och Åmål. Vi 
har sammanställt svarsantalen från de olika städerna vilka redovisas i tabellen nedan. Totalt 
har vi fått svar från 490st elever. 
 
Stad Svarsantal 
1. Karlstad 133 
2. Örebro 143 
3. Stockholm 30 
4. Åmål 183 
Totalt 490 
  
 
.

17 



Empiri och Analys 

4.2 Kvantitativ analys  
 
Den kvantitativa analysen behandlar fråga 1-4 i enkäten som återfinns i bilaga 1. Materialet 
behandlas i korstabeller.  
 
 
4.2.1 Bakgrund 
 
Vi redovisar eleverna efter kön och program i tabeller för att därigenom analysera hur en 
typisk gymnasieelev tänker när det gäller högskola/universitetsutbildning.  
 
Kön Antal Procent 
Man 258 53 
Kvinna 232 47 
Totalt 490 100 
 
 
Program Antal Procent 
Studieförberedande 333 68 
Yrkesförberedande 157 32 
Totalt 490 100 
 
 
Undersökningen har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vad gäller de olika 
gymnasieprogrammen har vi valt att delat upp dem i två grupper, yrkesförberedande och 
studieförberedande. I den studieförberedande gruppen ingår Naturvetenskapliga programmet, 
Samhällsvetenskapliga programmet, Teknik och Time. I den yrkesförberedande gruppen ingår 
Barn och fritid, El och Industri.  
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4.2.2 Vad eleven förknippar med högskole-/universitetsstudier 
 
I denna fråga har vi angivigt 15 begrepp som eleven fått bedöma i en skala 1 -7, där 1 är 
förknippar inte alls och 7 är förknippar mycket. Se bifogad bilaga 1. Svarsfrekvensen 
redovisar vi i nedanstående tabell i medeltal. Det vi kan konstatera är att kvinnor 
genomgående har svarat lite högre än männen på samtliga begrepp. Medeltalen ligger mellan 
4,8 till 5,9. Det är självförverkligande, frihet och ett måste för framtida jobb som eleverna har 
svarat lägst på. Viktigt för framtiden och att få läsa det man är intresserad värderas högst.  
 
 Man Kvinna Total 
Nya vänner 5,0 5,5 5,3 
Studentliv 5,2 6,0 5,6 
Egen lägenhet 5,0 5,4 5,2 
Frihet 4,7 4,9 4,8 
Viktigt för framtiden 5,6 6,3 5,9 
Möjlighet till högre lön 5,5 5,6 5,5 
Ett måste för framtida jobb 4,5 5,4 4,9 
Tidskrävande 5,5 5,9 5,7 
Höga krav 5,4 6,0 5,7 
Stressigt 5,3 5,8 5,5 
Lite pengar 5,3 5,8 5,5 
Studieskulder 5,0 5,8 5,4 
Självförverkligande 4,5 5,2 4,8 
Ger erfarenhet 5,4 5,9 5,7 
Läsa det man är intresserad av 5,6 6,0 5,8 
 
 
4.2.3 Faktor analys 
 
När vi programmerade in våra data i SPSS misstänkte vi att det fanns vissa mönster i 
elevernas svar. Det vill säga att olika elever svarat ungefär samma på de olika 
svarsalternativen. För att kunna kontrollera att vår misstanke stämde tog vi hjälp av 
programmet SPSS och funktionen ”faktor analys”. Faktor analys identifierar underliggande 
faktorer som förklarar mönster av samband mellan olika variabler. Kommandot används ofta 
vid data reduktion för att urskilja ett mindre antal av faktorer som förklarar de flesta av 
variationerna inom ett större dataområde.  
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På frågan, vad eleverna förknippar med vidareutbildning, har vi hittat fyra olika svarsmönster. 
Det vill säga att olika begrepp som ” hänger ihop” och har värderats till 6 eller 7.   
 
Ansträngande och tidskrävande 
Det första mönstret består av begreppen tidskrävande, höga krav, stressigt, lite pengar och 
studieskulder. Dessa begrepp hänger ihop då vi ser att eleverna i vår undersökning har 
värderat dessa alternativ lika högt.   
 
Frihet och gemenskap 
Det andra mönstret består av vänner, studentliv, egen lägenhet och frihet. 
 
Personlig utveckling 
Det tredje mönstret består av självförverkligande, erfarenhet och intresse.  
 
Framtidsutsikter 
Det fjärde mönstret består av framtid, lön och jobb.  
 
 
 Ansträngande och 

tidskrävande 
Frihet och 
gemenskap 

Personlig 
utveckling Framtidsutsikter

Nya vänner  ¤000   
Studentliv  ¤000   
Egen lägenhet  ¤000   
Frihet  ¤000   
Viktigt för framtiden    ¤000 
Möjlighet till högre lön    ¤000 
Ett måste för framtida 
jobb    000¤ 

Tidskrävande 000¤    
Höga krav ¤000    
Stressigt 000¤    
Lite pengar ¤000    
Studieskulder ¤000    
Självförverkligande   000¤  
Ger erfarenhet   ¤000  
Läsa det man är 
intresserad av   ¤000  
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4.2.4 Vad eleven tycker är viktigt vid val av högskola/universitet 
 
Här har eleverna fått bedöma olika påståenden i en skala mellan 1-7 där 1 är inte viktigt och 7 
är mycket viktigt, se bifogad bilaga 1. I nedanstående tabell redovisas svaren i medeltal.   
Medeltalen varierar från 3,3 till 5,7 där nära hem värderas lägst och bostadsmöjligheter, 
antagningsmöjligheter och vänner värderas högst. Vi ser en tendens att kvinnor värderar 
begreppen lite högre än männen. 
 
 Man Kvinna Total 
Bostadsmöjligheter 5,6 5,9 5,7 
Vänner 5,4 5,3 5,4 
Antagningsmöjligheter 5,2 5,8 5,5 
Studentlivet 4,7 5,0 4,9 
Skolans status 4,5 4,6 4,6 
Stor stad 4,4 4,5 4,4 
Nära hem 3,3 3,2 3,3 
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I tabellen nedan redovisar vi två mönster som vi fått fram med hjälp av kommandot ”faktor 
analys” i SPSS( som förklaras i stycke 4.2.3). Tabellerna redovisar svar uppdelat på män och 
kvinnor. Anledningen till att vi valt att redovisa nedanstående data utifrån man och kvinna är 
att vi funnit skillnader i svaren.  
 
Män 
Trygghet och bekvämlighet  
Det första mönstret består av svarsalternativen, bostadsmöjligheter, vänner och 
antagningsmöjligheter. Dessa begrepp hänger ihop då vi ser att eleverna i vår undersökning 
har värderat dessa alternativ till 6 eller 7.   
 
Socialt liv 
Det andra mönstret består av svarsalternativen studentliv och stor stad. 
 

Män Trygghet och 
bekvämlighet Socialt liv 

Studentlivet  0,708855 

Stor stad  0,841149 

Nära hem   

Bostadsmöjligheter 0,7248176  

Vänner 0,5825165  

Antagningsmöjligheter 0,7848477  

Skolans status   
 
Kvinnor 
Trygghet och bekvämlighet  
Det första mönstret består av svarsalternativen bostadsmöjligheter, vänner och 
antagningsmöjligheter. 
 
Socialt liv 
Det andra mönstret består av svarsalternativen studentliv, stor stad och skolans status. 
 

Kvinnor Trygghet och 
bekvämlighet Socialt liv 

Studentlivet  0,741007 
Stor stad  0,663709 
Nära hem   
Bostadsmöjligheter 0,5855457  
Vänner 0,8030176  
Antagningsmöjligheter 0,6766172  
Skolans status  0,66232 
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4.2.5 Elevernas tankar om fortsatta studier 
 
Eleverna har fått svara på om de ska läsa vidare och i så fall när. Inledningsvis redovisas en 
sammanfattande tabell. Vidare visar vi fördelningen män och kvinnor samt fördelningen 
mellan studieförberedande och yrkesförberedande program för de olika svarsalternativen. 
Talen redovisas i procent. 
 

 
Ja direkt efter 

gymnasiet 
Ja, men om 1 till 3 år 

efter gymnasiet 
Kanske någon gång i 

framtiden 
Nej, 

aldrig
Totalt 18 62 15 6 
 
 
Läsa vidare direkt efter gymnasiet 
 
Kön Antal Procent 

Man 44 17 

Kvinna 42 18 

Totalt 86 18 
 
 
Program Antal Procent 

Studieförberedande program 80 20 

Yrkesförberedande program 6 7 

Totalt 86 18 
 
Av de 487 eleverna har 86 stycken, det vill säga 18 %, svarat att de vill läsa vidare direkt efter 
gymnasiet. Siffran är väldigt jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Det är betydligt fler 
elever som läser studieförberedande program som har svarat att det vill läsa vidare direkt efter 
gymnasiet.  
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Läsa vidare om cirka 1-3 år efter gymnasiet 
 
Kön Antal Procent 

Man 141 55 

Kvinna 161 70 

Totalt 302 62 
 
 
Program Antal Procent 

Studieförberedande program 272 70 

Yrkesförberedande program 30 33 

Totalt 302 62 
 
Totalt är det 62 % av eleverna som vill läsa vidare på högskola/universitet 1 till 3 år efter 
gymnasiet. Resultatet är relativt jämnt fördelat mellan könen med viss övervikt för kvinnorna. 
Den typiska eleven i vår undersökning som vill vänta med att läsa vidare är en som läser ett 
studieförberedande program.  
 
Kanske någon gång i framtiden 
 
Kön Antal Procent 
Man 48 19 

Kvinna 23 10 
Totalt 71 15 
 
 
Program Antal Procent 

Studieförberedande program 36 9 

Yrkesförberedande program 35 39 

Totalt 71 15 
 
15 % av eleverna är osäkra på om de någon gång i framtiden kommer att studera på 
högskola/universitet. Det är framförallt män som har svarat att de kanske ska studera vidare. 
De flesta av dessa elever går yrkesförberedande program.  
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Nej, aldrig  
 
Kön Antal Procent 

Man 23 9 

Kvinna 4 2 

Totalt 27 6 
 
Program Antal Procent 

Studieförberedande program 8 2 

Yrkesförberedande program 19 21 

Totalt 27 6 
 
Av totalt 487 svarar 27 stycken, dvs. 6 %, att de inte tänker läsa vidare. Män utgör en klar 
majoritet av dem som inte tänker läsa vidare. Endast 4 stycken av kvinnorna har svarat att de 
inte tänkt läsa vidare. I vår undersökning är den typiska eleven som inte vill läsa vidare en 
man som studerar ett yrkesförberedande program.  
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4.2.6 Information om studier på högskola/universitet 
 
I nedanstående tabell redovisas hur elever i olika städer har fått information om 
vidareutbildning. Talen redovisas i procent.  
 

 Stockholm Karlstad Örebro Åmål 

Representanter 7 14 26 29 

Syokonsulent 7 21 30 24 

Studiebesök 0 24 6 10 

Direktreklam 17 27 38 30 

Internet 35 36 40 42 

Kompisar 41 41 42 31 

Kurskatalog 3 33 54 39 

Har inte fått info 43 8 8 5 
 
I nedanstående tabell redovisas det totala resultatet från samtliga städer. Talen redovisas i 
procent. 
                                                                                                                                                                           

 Totalt 

Internet 40 
Kurskatalog 40 
Kompisar 38 
Direktreklam 34 
Syokonsulent 24 
Representanter 23 
Studiebesök 12 
Har inte fått info 9 
 
Det är framför allt Internet, kompisar och kurskataloger som eleverna uppger att de fått 
information från. Eleverna fick även ange om de fått information genom någon annan kanal. 
Där uppgav 9 % av eleverna att det inte har fått någon information alls. 
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4.3 Redovisning av kvalitativ data 
 
Den kvalitativa dataredovisningen omfattar andra delen av fråga 3 i enkäten som återfinns i 
bilaga 1.  
 
Den öppna frågan berör vilken den främsta anledningen är till att eleven vill eller inte vill läsa 
vidare. Varför vi inte angav några svarsalternativ på denna fråga har att göra med att vi inte 
ville påverka elevernas svar. Genom att sammanställa resultatet från frågan har vi placerat 
svaren under olika anledningar. Tabellen nedan visar antal och andel av män och kvinnor som 
angivit en anledning på den öppna frågan. Totalt har ca 70 % av eleverna svarat. Vi tror att 
bortfallet beror på att frågan är öppen och därmed kräver extra eftertanke.  
 
Kön Antal Procent 
Man 157 46 
Kvinna 183 54 
Totalt 340 100 
 
Nedanför redovisar vi de olika anledningarna som eleverna angav. Många elever uppgav 
samma anledning, dessa sammanställde vi och redovisar i procent under de olika rubrikerna. 
De unika anledningarna satt vi under en rubrik som kallas ”övriga anledningar”. 
    
”Ett måste för att få jobb” 
36 % av männen respektive 43 % av kvinnorna anser att det är ett måste för att få jobb. 
 
”Jag vill läsa vidare” 
25 % av både männen och kvinnorna svarar att anledningen till fortsatta studier är för att ”de 
vill läsa vidare”. 
 
”Jag vill göra annat först/skoltrött” 
13 % av både männen och kvinnorna svarar att de vill göra andra saker innan de kommer läsa 
vidare och att de är skoltrötta. 
 
”Jag tror det kommer leda till bättre jobb” 
10 % av både männen och kvinnorna svarar att de kommer läsa vidare för de tror att det 
kommer leda till bättre jobb. 
 
”Jag tycker det känns onödigt att läsa vidare” 
3 % av männen respektive 0,5 % av kvinnorna svarar att de tycker det känns onödigt att läsa 
vidare. 
 
”Jag ska göra lumpen” 
1 % av både männen och kvinnorna svarar att de kommer göra lumpen innan de läser vidare. 
 
”Jag har inte behörighet att söka någon skola” 
1 % av männen respektive 0,5 % av kvinnorna svarar att de ej har behörighet att söka någon 
skola efter gymnasiet. 
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”Övriga anledningar” 
12 % av männen respektive 7 % av kvinnorna anger övriga anledningar. 
 
 
4.4 Marknadsföringsdiskussion  
 
Attityder är inte ett anlag som människan föds med utan kan påverkas och ändras med tiden. 
All kunskap som en individ får påverkar attityden till att förändras. Högskolorna/universiteten 
måste anpassa informationen till gymnasieelever för att kunna påverka deras beteende. Källan 
som informationen kommer ifrån är av storbetydelse vid påverkan av attityden. Om källan är 
en trovärdig person men mycket kunskap om ämnet är möjligheten att påverka elevens attityd 
större. Det är därför viktigt vid studiebesök eller när informatörer åker ut till skolor att det är 
personer som eleverna kan förknippa sig med och att dessa personer har stor kunskap.   
 
Sambandet mellan en elevs attityd och beteende är inte absolut, en elev kan välja att studera 
på högskola/universitet även då han/hon har en negativ attityd till vidareutbildning. 
Förklaringen till detta är att en attityd kan påverka en mängd beteenden på olika sätt. Elevens 
vilja att få ett bra arbete i framtiden och vetskapen om att vidareutbildning är ett måste för att 
nå dit vinner över den negativa attityden mot vidareutbildning. Därför är det viktigt att det 
framgår i marknadsföringen vad utbildning kan leda till. 
 
Då konsumentbeteendet är dynamiskt finns det svårigheter för högskolorna/universiteten med 
att utveckla hållbara marknadsstrategier. Strategier som fungerar vid ett tillfälle kan mycket 
väl misslyckas vid ett annat. Eftersom gymnasieelevers tankar, känslor och handlingar 
ständigt genomgår förändring måste högskolor och universitet oupphörligt analysera 
marknaden för att få kunskap om nya trender. Vilka attityder har gymnasieelever om 
vidareutbildning idag? Vad tycker de är viktigt vid val av högskola/universitet?  
 
Högskolor och universitet måste förstå vad vidareutbildning betyder för eleverna och vad som 
krävs av eleverna för att kunna påbörja sin högskola/universitetsutbildning direkt efter 
gymnasiet. Det är inte alltid så lätt eftersom elever är komplicerade varelser med ständigt 
skiftande behov. För högskolorna och universiteten är det därför viktigt att försöka förstå och 
kartlägga elevernas beteende samt komma dem så nära som möjligt för att kunna bedöma 
deras attityd mot vidareutbildning. Ju mer kunskap som finns om elevens attityd desto bättre 
kan högskolorna/universiteten tillfredställa elevens behov och därmed få dem att vilja gå 
direkt från gymnasiet till högskola/universitet.   
 
Många av de gymnasieelever som tänker läsa vidare vill det på grund av att de ser 
vidareutbildning som ett måste för att få ett bra arbete i framtiden. Med en 
universitetsutbildning bakom sig känner de en trygghet vilket också stärker personens 
självförtroende. Ett annat exempel är att några av de elever som inte vill läsa vidare tycker att 
det känns onödigt med att vidareutbilda sig, eleven tänker: ”Jag kommer inte att bli arbetslös, 
det händer inte mig.” Detta kan kopplas till attitydens försvarsfunktion vilken har till syfte att 
försvara människan mot negativa upplevelser och stärka personens självförtroende. 
 
När en elev ska välja vilken utbildning och universitet han/hon vill studera vid genomgås en 
komplicerad beslutsprocess. Valet är viktigt för eleven och kräver därför ett stort engagemang. 
Det kan urskiljas fem steg i elevens beslutsprocess: I det första steget skapas ett behov. 
Behovet uppstår när skillnaden mellan den upplevda situationen och den önskade situationen 
upplevs som alltför stor. Eftersom de flesta elever i vår undersökning svarat att de vill vänta i 
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ett till tre år innan de läser vidare, upplevs inte deras nuvarande situation som otillfredsställd 
och därmed finns inget omedelbart behov.  
 
Det andra steget handlar om informationssökning. Eleven vet att han/hon vill läsa vidare men 
har inte valt vilket program han/hon ska läsa. Genom att söka efter mer information får eleven 
mer kunskap om olika utbildningar, vilka arbetsmöjligheter de ger med mera.  
 
I det tredje skedet har eleven fått en bra uppfattning över vad han/hon vill läsa och vilka 
övriga kriterier ett bra universitet ska ha, det kan tillexempel vara ett bra studentliv och 
bostadsgaranti. Här gäller det för eleven att utvärdera de alternativ som finns. ”Vilket 
universitet vill jag läsa på?”  
 
Det fjärde steget består av själva handlingen, eleven ansöker till det universitet han/hon valt, 
blir antagen och böjar studera. Det är inte alltid så att den skola eleven börjar studera på är den 
mest fördelaktiga. Det kan till exempel vara antagningsmöjligheter som begränsar eleven till 
en viss skola.  
 
Det sista steget i beslutsprocessen handlar om efterköpskänslor. Eleven har börjat studera och 
vill få en bekräftelse på att det val han/hon gjort varit bra. Det är därför viktigt för 
högskolorna och universiteten att lägga mycket uppmärksamhet på de elever som redan 
studerar för att övertyga dem om att de gjort ett bra val. En tillfredställd elev påverkar andra 
till att börja läsa.  
 
 

1. Uppkommet behov 

2. Informationssökning 
om utbildning och skolor. 

3. Utvärdering av alternativ. 
Exempelvis skolans status och 

studentliv 

4. Val av högskola/universitet 

5. Grad av tillfredställelse efter 
genofört val av skola. 

 

Figur 4. Studentens beslutsprocess 
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5. Slutsats 
 
 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa de slutsatser vi kommit fram till vilka dragits kring 
uppsatsens problemområden. Vi plockar här ut de viktigaste delarna ur analysen och drar 
slutsatser.  
 
 
 
Eftersom antalet gymnasieelever som går direkt till universitetsstudier har minskat och även 
de totalt antal sökande har minskat måste högskola/universitet arbeta på att öka behovet av 
vidareutbildning. Utifrån vår undersökning har totalt 80 % av eleverna angivigt att de vill läsa 
vidare, 18 %, direkt efter gymnasiet och 62 % vill vänta ett till tre år. Vi anser att detta resultat 
tyder på att majoriteten av gymnasieeleverna har en positiv attityd till vidareutbildning men 
elever har ett behov av att göra annat först. För att påverka handligskomponenten, det vill säga 
för att få eleven till att börja läsa tidigare, måste marknadsföringen först påverka elevens 
attityd.  
 
Om vi tittar på vad eleven förknippar med att studera på högskola/universitet finner vi att de 
framträdande attityderna, kognitiva och emotionella delarna, hos elevernas attityd är att det är 
viktigt med vidareutbildning för framtiden och att det är viktigt att få läsa det man är 
intresserad av. Detta kan vi även styrka med hjälp av de anledningar som eleverna har 
angivigt om varför de vill läsa vidare, där 40 % av de svarande har angivit att vidareutbildning 
är viktigt för framtida jobb. En relativt stor andel, 25 %, uppgav att de har en stark vilja att 
läsa vidare.  
 
När det gäller valet av universitet är bostadsmöjligheter och vänner det eleverna lägger störst 
vikt vid. Att vänner är viktigt styrks både av teorin och av vår undersökning då människan har 
ett starkt behov av att tillhöra en grupp. Om "ledaren" i gruppen väljer att läsa vidare är det 
troligt att resterande gruppmedlemmar följer efter. Att bostadsmöjligheter anses som viktigt 
tror vi är en fråga om trygghet och bekvämlighet. Det anses inte avgörande för eleverna om 
universitetet ligger i närheten av hemstaden eller inte. På frågan om eleverna skulle kunna 
tänka sig att läsa på Karlstads universitet (redovisas i bilaga 2) var ett återkommande svar att 
om deras utbildning fanns där så skulle de kunna tänka sig det. Vi tror att utbildning och 
antagningsmöjligheter värderas högre än högskolan/universitetets lokalisering.   
 
Det är anmärkningsvärt att 9 % av eleverna i undersökningen uppger att de inte fått någon 
information angående vidareutbildning över huvud taget. Även studiebesök och representanter 
har låg svarsfrekvens. Studiebesök och representanter är två kanaler som högskolorna och 
universiteten själva kan utnyttja genom att erbjuda fler studiebesök och sända ut fler 
representanter till gymnasieskolorna. 
 
Undersökningen visar att kvinnornas svarsmedelvärde generellt är lite högre än männens på 
frågorna vad de förknippar med vidareutbildning och vad de anser viktigt vid val av 
högskola/universitet.  
 
Det framkommer ur undersökningen att det främst är män på yrkesförberedande program som 
inte vill läsa vidare. Vi kan inte med säkerhet fastställa att detta återspeglar verkligheten då vi 
inte har jämn fördelning mellan könen och de olika programmen.    
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När högskolor/universitet ska genomföra och utforma en marknadsstrategi är det viktigt att 
vara medveten om att det är flera olika faktorer som påverkar varandra. Dessa faktorer är 
framförallt elevernas beteende, tankar & åsikter, omgivning & miljö.  
Ett sätt att påverka elever att börja studera tidigare är att öka skillnaden mellan upplevd 
situation och önskad situation. Vi tror att detta kan genomföras med hjälp av ett 
belöningssystem. Systemet skulle vara utformat så att de elever som börjar läsa direkt efter 
gymnasiet belönas med avskrivning av lån med exempelvis en termin eller gynnas via 
antagningen. Vi ställer oss därmed bakom det liknade förslag som ligger hos riksdagen idag. 
Som systemet ser ut idag gynnas endast de elever som är 25 år och äldre via den så kallade 
25:4 regeln, vilket innebär att personer över 25 år med mer än 4 års arbetslivserfarenhet 
gynnas i antagningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Program: _________________________________ 
 
Ålder: _______ 
 
   Man      
 
   Kvinna  
 
1. Vad förknippar du med att studera på högskola/universitet?  
(1 förknippar inte alls och 7 förknippar mycket.) 
 
                Inte alls     Mycket 
 
Nya vänner     1 2 3 4 5 6 7 
 
Studentliv     1 2 3 4 5 6 7 
 
Egen lägenhet   1 2 3 4 5 6 7 
 
Frihet      1 2 3 4 5 6 7  
  
Viktigt för framtiden   1 2 3 4 5 6 7 
 
Möjlighet till högre lön  1 2 3 4 5 6 7 
 
Ett måste för framtida jobb  1 2 3 4 5 6 7 
 
Tidskrävande                                   1   2   3    4 5 6 7 
 
Höga krav     1 2 3 4 5 6 7 
 
Stressigt    1 2 3 4 5 6 7 
 
Lite pengar    1 2 3 4 5 6 7 
 
Studieskulder    1 2 3 4 5 6 7  
 
Självförverkligande   1 2 3 4 5 6 7  
 
Ger erfarenhet    1 2 3 4 5 6 7 
 
Läsa det man är intresserad av  1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 

 



Bilagor 

2. Vad tycker du är viktigt vid val av Högskola/Universitet?  
(1 inte viktigt och 7 mycket viktigt.) 
 
                   Inte viktigt   Mycket viktigt 
 
Studentliv    1 2 3 4 5 6 7  
 
Nära hem    1 2 3 4 5 6 7  
 
Stor stad   1 2 3 4 5 6 7  
 
Bostadsmöjligheter   1 2 3 4 5 6 7  
 
Vänner   1 2 3 4 5 6 7 
 
Antagningsmöjligheter 1 2 3 4 5 6 7 
 
Skolans status  1 2 3 4 5  6 7 
  
 
Annat: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Har du tankar på att läsa vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? 
    
      1.        Ja, direkt efter gymnasiet    
 
      2.        Ja, men om ca 1 till 3 år efter gymnasiet  
 
      3.        Kanske någon gång i framtiden  
 
      4.        Nej, aldrig 
 
Vilken är den främsta anledningen till att du vill/ inte vill läsa vidare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilagor 

4. Hur har du fått information om studier på högskola/universitet? 
 
 Representanter från högskola/universitet    
 
 Syokonsulent  
 
 Studiebesök   
 
 Direktreklam           
 
 Internet      
 
 Kompisar    
 
 Kurskatalog   
      
Annat: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Visste du att det finns ett universitet i Karlstad? 
 
   Ja    
 
   Nej  
 
6. Skulle du kunna tänka dig att läsa där? I så fall varför/ varför inte? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



Bilagor 

Bilaga 2 
 
 
Visste du att det finns ett universitet i Karlstad? 
 
 
Stad Stockholm Karlstad Örebro Åmål Totalt 

Ja 8 127 80 172 387 

Nej 20 2 58 6 86 

 
 
Skulle du kunna tänka dig att läsa där? 
 
 
Stad Stockholm Karlstad Örebro Åmål Total 

Ja 3 49 31 52 135 

Nej 14 39 49 45 147 

Vet ej 8 38 47 54 147 

 

 


