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Summary 
There are many third-year high school students who are faced with a major decision regarding 

education and which institution they are going to study at after graduation. Some high school 

students have already decided where to study, while others are uncertain. A high school 

student must have knowledge of the various options which he or she is available to choose, in 

order to make an informed decision, because each option can affect the direction of their 

decision. One type of information is the ranking lists of various universities. Ranking lists are 

meant to facilitate the wide range of courses and universities. Ranking lists function as a 

supporting tool in the choice of an institution by giving the applicant the comparative 

opportunities in order to let the applicant act according to their own established criteria. 

This study aims to research high school students’ behavior towards the ranking lists. The 

research is based on a quantitative study which was made in the form of a questionnaire 

which were answered by third year students’ from Dalarna region. The survey was grounded 

on the theories and hypotheses that we have either verified or rejected in order to achieve a 

result. 

The conclusion that the research presents, is that the impact of ranking lists towards current 

high school students' choices of universities is very limited. This means that the ranking lists 

may affect students’ choices in some relevant way when the searched alternatives of 

universities is among the lowest ranking universities in a ranking list. Despite this, there are 

other factors that can affect high-school students’ choices of an institution, such as own 

opinion and reputation of an institution. 

  



 

 

Sammanfattning 
Det är många av tredje årets gymnasieelever som står inför ett viktigt och stort beslut gällande 

vilken utbildning och vilket lärosäte de ska studera vid efter studenten. En del gymnasieelever 

har redan bestämt sig för var de ska studera, medan andra är väldigt osäkra. För att en 

gymnasieelev ska kunna fatta ett genomtänkt beslut krävs det kunskap om de olika 

alternativen som finns eftersom det kan påverka beslutets riktning. En typ av information är 

rankinglistor av olika högskolor/universitet. Rankinglistor finns till för att förenkla det stora 

utbudet av utbildningar och högskolor/universitet. Genom att ge den sökande jämförande 

möjligheter och låta denna agerar utifrån sina egna uppställda kriterier kan rankinglistor 

fungera som ett stödjande verktyg vid valet av lärosäte. 

Den här studien syftar till att undersöka gymnasieelevernas förhållande till rankinglistor, 

vilket gjordes genom en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning där gymnasielever 

från Dalarna medverkade. Enkätundersökningen baserades på teorier samt hypoteser som vi 

har verifierat eller förkastat för att komma fram till ett resultat.  

Den slutsats som studien har lett fram till är att rankinglistors påverkan, gällande 

gymnasieelevers val av lärosäte, är mycket begränsad. Det betyder att rankinglistor får en viss 

relevans när det sökta alternativet finns bland de lägst placerade lärosätena på en rankinglista. 

Trots detta finns det andra faktorer som kan påverka gymnasieelevernas val av lärosäte, så 

som egen uppfattning och rykte.  
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Inledning 
Det finns många olika faktorer som påverkar en students val av de olika högskolor och 

universitet som finns, till exempel program som erbjuds, område/stad, rykte och kvalité, men 

även rankinglistor har blivit populära under de senaste åren. I den här delen beskrivs 

bakgrunden till det forskningsområde som studeras i uppsatsen, följt av en presentation kring 

ranking som fenomen med fokus på högskolor/universitet. Sedan beskriver vi 

problemformuleringen som ligger till grund för de frågeställningar som arbetet syftar till att 

besvara. 

Bakgrund 
Antal sökande till högre utbildning bland de som inte har studerat tidigare på högskola eller 

universitet ökar stadigt varje år. Det är fler ungdomar som börjar förstå att det krävs en högre 

utbildning för att kunna få ett arbete som ger en bättre inkomst. Denna förståelse skapar större 

konkurrens på arbetsmarknaden då det är flera som väljer att vidareutbilda sig. Enligt SCB 

(2007) sökte 91 500 personer som tidigare inte haft en högskoleutbildning till olika högskole- 

och universitetsutbildningar höstterminen 2007. År 2014 var antalet personer många fler, 135 

000 sökande, vilket är en ökning med cirka 48 %. Totalt var det 390 970 personer som sökte 

till en akademiskutbildning hösttermin 2014. I jämförelse med hösttermin 2007, var det 259 

285 personer som sökte till olika högre utbildningar. (SCB, 2014) [Internet]  

Beslutet om var man ska studera vidare är en viktig uppgift för många gymnasielever, då det 

är ett beslut som påverkar framtiden. Tidigare undersökningar i Sverige visar att de vanligaste 

faktorerna som kan påverka valet av lärosäten är rykten om utbildning, program, sociala livet 

och de olika föreningarna, goda kontakter med näringslivet, geografisk position, samt råd från 

familjemedlemmar/vänner som har studerat tidigare. (Bertilsson, 2006) Ytterligare faktor som 

kan påverka valet av högskola eller universitet är ranking.  
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Ranking som ett fenomen 
Ordet ”ranking” kommer från engelskan och definieras som “A position in a hierarchy 

or  scale” (Oxford Dictionary, 2015) [Internet]. Enligt Svenska Akademins Ordlista (2015) är 

“ranking” synonym till ordet “rangordning”. Nationalencyklopedin förklarar ordet 

“rangordning” som “placering i turordning efter kvalitativa egenskaper ibl. med utgångspunkt 

i ämbetet” (Nationalencyklopedin, 2015) [Internet]. 

Nuförtiden har det blivit allt vanligare att rangordna nästan allt som faller inom samma 

kategori. Allt från priser, kvalité, varumärken, filmer, låtar och även de olika lärosätena. Det 

vill säga människor måste kunna jämföra för att kunna välja det som passar bäst. Ett exempel 

på detta är Internetportalen Pricerunner, som jämför olika priser för att hitta den billigaste 

produkten (Pricerunner, 2015) [Internet]. Det är även vanligt att rangordna efter popularitet, 

exempelvis efter de populäraste namnen i Sverige (Svenskanamn, 2015) [Internet].  

Rangordning eller ranking förknippas oftast med kvalité och prestationer som är tydliga samt 

lätta att förstå (Cavallin & Lindblad, 2006). Denna uppdelning kan ses inom både musik och 

sport. Till exempel Eurovision Song Contest som är en musiktävling, där det sammanställs 

ranking av de bästa schlagerlåtarna i Europa. World cup i sin tur är en fotbollstävling där det 

framgår ranking av världens bästa fotbollslag. I dessa tävlingar kan man tydligt jämföra ettan 

och tvåan kvantitativt efter poäng, och åskådarna kan tydligt koppla tabellerna till prestation.  

Även företag inom samma bransch har en tendens att tävla mot varandra, vilket skapar 

konkurrens på marknaden (Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, 2012, s. 16). Företagets 

mål blir då att prestera så gott de kan för att konsumenterna ska välja just deras produkter 

eller tjänster gentemot konkurrerande företag (Grönroos, 2007, s. 28). Ett sätt för ett företag 

att konkurrera på marknaden är att skapa en konkurrensfördel, vilket innebär att företag kan 

skapa exempelvis en strategi som skiljer sig från konkurrerande företag (Kotler et al, 2012, s. 

90-91). I och med den tekniska utvecklingen, så som internet, har konsumenterna fått mer 

kunskap och därmed blivit mer krävande mot företagen. Det innebär att konsumenterna kan 

jämföra företagen och därmed söker de efter mer värde hos produkten eller tjänsten. 

(Grönroos, 2007, s. 25) Ett exempel kan vara när gymnasieelever söker information om olika 

lärosäten via internet för att jämföra dessa och slutligen utvärdera alternativen.  
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Eftersom ranking av högskolor och universitet har blivit mer synligt inom media har detta lett 

till att det blivit mer uppmärksammat bland allmänheten. Dagens Nyheter (2013) har 

populariserat en artikel om ranking av de olika högskolorna och universiteten i Sverige. Det 

finns även hemsidor som ger tips på vilka områden som man bör undersöka innan man 

ansöker till en vidareutbildning. Ett exempel på detta kan vara portalen alla studier, där de 

informerar om att de viktigaste faktorerna förutom program/utbildning, är möjligheten till 

arbete efter studietiden, studentliv, lärosätets storlek, möjlighet till utlandsstudier och även 

ranking. Rankingen används som första prioritering av de olika faktorerna som finns men de 

nämner även att “rankinglistor är kontroversiellt i Sverige” (Alla studier, 2015) [Internet].  

Ranking av högskolor och universitet 
Under 1900-talet började man rangordna universitet och högskolor, då det skedde 

klassificeringar av lärosäten i USA. På grund av globaliseringen har detta fenomen spridits 

runt hela världen och i dagens samhälle är det vanligt att utforma rankinglistor över olika 

lärosäten. (Almgren, 2008) 

Fenomenet ranking av universitet och högskolor fick sitt genombrott år 1980 då US News och 

World Report publicerade en rankinglista över amerikanska universitet. Den främsta orsaken 

till det ökade intresset för rankinglistor under senaste åren är att antalet högskolor och 

universitet har blivit fler och därmed har det skapats hårdare konkurrens bland dessa. De 

vanligaste förekommande kriterierna som används vid framställning av rankinglistor är mått 

på resurser, resultat, rykte samt forskarutbildning. Syftet med rankinglistorna är att skapa en 

förenklad bild av det stora utbudet av utbildningar och universitet, men även ge studenter, 

liksom intressenter utanför sektorn, information om de olika universiteten. (Almgren, 2008) 

På det sättet kan de olika lärosätena konkurrera med varandra för att vinna 

konsumenterna/blivande studenter. 

De tre internationellt största och äldsta rankinglistorna är Academic Ranking of World 

Universities, även känd som Shanghairankingen, Times Higher Education World University 

Rankings och QS World University Rankings (Uppsala universitet, 2014) [Internet]. Samtliga 

tre rankinglistor har som mål att ranka världens bästa universitet (Almgren, 2008). Academic 

Ranking of World Universities fick sitt genombrott år 2003 och riktade sig till att undersöka 

skillnaderna mellan kinesiska universitet och världsuniversiteten i toppklass. Rankinglistan är 

till stor del baserat på antalet forskare. Times Higher Education World University Rankings är 

en av de mest ansedda universitetsmätningarna och den första rankinglistan utgavs år 2004. 
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Den syftar till att skapa en jämförelse mellan världens universitet och deras framgångar 

genom att titta närmare på lärosätenas rykte. (Almgren, 2008) QS World University Rankings 

liknar till stor del Times Higher Education World University Rankings. Skillnaden är att 

hälften av underlaget till rankinglistan tas från enkäter som besvarats av internationella 

forskare och arbetsgivare. (Uppsala universitet, 2014) [Internet].   

I Sverige är det begränsat med rankinglistor i jämförelse med andra länder. De organisationer 

som utför rankinglistor i Sverige är Urank och Svenskt näringsliv. (Almgren, 2008) Urank är 

en organisation som består av tre professorer, som varje år genomför en oberoende ranking av 

svenska lärosäten baserat på statistik från Högskoleverket, Statistiska Centralbyrån och annat 

officiellt material (Urank, 2014) [Internet]. Den första rankinglistan över 

högskolor/universitet utgavs 2007, och de har sedan fortsatt att ge ut rankinglistor varje år. I 

rankinglistorna ingår sex förutbestämda kriterier: studenter, grundutbildning, 

forskning/forskarutbildning, internationalisering, lärare och sociala färdigheter. (Urank, 2014) 

[Internet] Svenskt näringsliv har en ranking med namnet Högskolekvalitet, som rankar 

högskoleutbildningar och inte lärosäten. Rankingen baseras på en enkätundersökning som 

besvaras av examinerade studenter. Denna rankinglista är begränsad vad gäller datamaterial 

och det är oklart om den skall ses som en ranking av lärosäten. (Gunnarsson, 2013)  

Problemdiskussion 
Flera högskolor och universitet använder sig idag av rankinglistorna som ett bevis för att 

kvalitén på deras utbildningar är hög. Genom att utnyttja detta för marknadsföring kan 

lärosäten locka till sig flera studenter och forskare. Samtidigt som intresset för rankinglistor 

har ökat, så har också kritiken mot befintliga rankinglistor vuxit. (Almgren, 2008) Kritiken 

kommer av att det är svårt att bedöma universitet och högskolor då de är olika i såväl sin 

organisation som i sin akademiska verksamhet, forskning och finansiering. Samtidigt som det 

finns mycket kritik kring rankinglistor har det lett till en ökad konkurrens mellan lärosätena. 

(Van der Wende, 2008) Linda Wedlin (2014) beskriver en paradox som handlar om att 

fenomenet blir allt större för varje år och att det är flera skolor och studenter som börjar ta 

hänsyn till rankinglistor samtidigt som kritiken växer lika fort. Trots att det finns hård kritik 

mot rankingen så stoppar inte den de olika organisationerna att utforma nya rankinglistor 

varje år (Wedlin, 2014). I dagens läge finns det nästan ingen forskning i Sverige kring detta 

ämne, vilket gör det intressant för oss att få mer kunskap kring rankinglistor och dess 

påverkan på gymnasieleverna. 
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Vi diskuterade tidigare att de flesta rankinglistor över högskolor och universitet är utformade 

av fristående organisationer. I och med detta kan i princip vem som helst göra en rankinglista 

och det kan bli en bra affär för de fristående organisationer som genomför och säljer 

rankingresultaten (Samuelsson, 2011) [Internet]. De fristående organisationerna säger att de 

utger sig för att mäta utbildningskvalité när de gör rankinglistorna men det är olika variabler 

som de olika organisationerna använder sig av. Det finns exempelvis organisationer som 

kopplar sin rankinglista till rykte och forskning på ett lärosäte som en utav de viktigaste 

variablerna. Detta innebär att mer forskning leder till en bättre placering i rankinglistorna, 

medan utbildningskvalité inte mäts. (Samuelsson, 2011) [Internet] Vi anser att det kan vara 

viktigt för lärosäten att vara medvetna om hur rankinglistor är uppbyggda och hur dessa kan 

påverka gymnasielevernas val av lärosäte. Trots att det finns en hel del forskning kring de 

kriterier som används vid rankinglistor finns det väldigt lite kunskap om hur dessa påverkar 

studenten (Clarke, 2007).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen gällande hur gymnasieelever förhåller sig till 

rankinglistor vid val av lärosäte. Genom ställda hypoteser, framtagna efter den teoretisk 

undersökning kring rankinglistorna, hoppas förståelse kring rankingens eventuella popularitet 

bland gymnasieleverna öka. Följande frågor kommer att behandlas: 

 Hur ser gymnasieeleverna på ranking vid valet av lärosäte? 

 Är ryktet viktigare än ranking vid valet av lärosäte? 

 Anser gymnasieeleverna att ranking och kvalité hänger ihop? 

 Tar studenterna del av marknadsföringsmaterial som erbjuds av lärosäten? 
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Teoretisk referensram 
Här förklarar vi kopplingen av vårt ämne till marknadsföring samt ger exempel på detta, 

vilket leder till olika teorier som sedan kopplas till hypoteser.  

Tjänster  
Utbildning kan betraktas som en tjänst som konsumeras av studenterna. Wilson, Zeithaml, 

Bitner och Gremler (2008, s. 16) beskriver att tjänster är processer och föreställningar. Den 

största skillnaden mellan fysiska produkter och tjänster är att tjänster är immateriella, vilket 

betyder att man inte kan ta på, känna på, se på, dofta på eller röra på dem. Det innebär att man 

måste uppleva tjänsten innan man kan avgöra om den är bra eller dålig. En annan egenskap 

för tjänster är att de är heterogena, vilket innebär att två olika individer kan uppleva samma 

tjänst på olika sätt. Wilson et al. (2008, s. 16-17) beskriver också att produktion och 

konsumtion sker samtidigt när det gäller tjänster. Det innebär att tjänsterna är oskiljbara, och 

konsumenten skapar sin egen bedömning av den upplevda tjänsten. Tjänster är inte 

lagringsbara, det vill säga att tjänster inte kan sparas, sorteras, återsäljas eller returnerats. 

(Wilson et al, 2008, s. 16-17) 

Ett exempel som vi ska använda oss av i uppsatsen för att förklara teorierna kring tjänster är 

ett lärosäte. Ett lärosäte erbjuder vidareutbildning och därmed kan det liknas vid ett företag 

som erbjuder en tjänst. En utbildning är med andra ord immateriell, då man inte kan ta på den 

eller se på den. Utbildningen uppfattas även som heterogen, vilket innebär att två olika 

studenter kan ha olika åsikter om samma utbildning. Förutom det sker konsumtion och 

produktion samtidigt, vilket innebär att studenterna bara kan bedöma tjänsten efter att de har 

påbörjat sin utbildning. Blir studenterna missnöjda kan man inte ”reparera” eller ”returnera” 

den del av utbildningen som de redan har fått.  

Marknadsföringsåtgärder 

Kvalitetsundersökning 

Det är svårt att förklara kvalité när det gäller tjänster. Eftersom tjänster är komplicerade och 

består oftast av olika processer, då konsumtionen och produktionen sker på samma gång. 

Kvalité kan uppfattas på olika sätt för olika konsumenter och det är svårt att kunna ge en 

exakt förklaring på vad kvalité innebär när det gäller en tjänst. (Grönroos, 2007, s. 71-73)  
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Tjänstekvalité består av ett tekniskt (outcome) dimension och funktionell (process-related) 

dimension. Den första dimensionen handlar om vad konsumenten upplever samt vilka känslor 

han/hon fick när tjänsten tog slut. Den andra dimensionen innefattar hur konsumenten 

upplever tjänsten. (Grönroos, 2007, s. 73-74)  

Konsumenten kan få information om tjänsten/produkten genom olika 

marknadsföringskanaler, såsom word-of-mouth, public relations, reklam eller Internet. Det är 

då konsumenten skapar en uppfattning av tjänsten och får en bild av förväntad kvalité. När 

förväntad kvalitétsuppfattning stämmer överens med den upplevda tjänsten har företaget 

lyckats uppnå total kvalité och det stärker sedan företagets image. (Grönroos, 2007, s. 76-77) 

För att kunna mäta kvalité brukar tjänsteföretag oftast använda sig utav två typer av 

undersökningar. Den första är attributbaserade mätinstrument och det är modeller som är 

baserade på attribut som beskriver funktionerna i ett företag. Den andra är kvalitativbaserade 

mätinstrument och det är värderingsmodeller som är baserade på en bedömning av kritiska 

händelser. Attributbaserade modeller används oftast vid kvantitativa undersökningar och 

kvalitativbaserade modeller vid kvalitativa undersökningar. (Grönroos, 2007, s.78) 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är en del av marknadsföringsåtgärder. Det vanligaste sättet att 

kommunicera med konsumenter är genom reklam, erbjudande och internet. När det kommer 

till tjänsteföretag så hjälper kommunikationen till att skapa ett starkare varumärke, vilket kan 

leda till en starkare position på marknaden (Lovelock & Wirtz, 2007, s. 155).  

Det finns olika sätt som gör det möjligt för ett företag att kunna kommunicera med 

konsumenterna. Företaget kan använda sig av en marknadsföringskommunikationsmix 

(marketing communication mix). Den är uppdelad i sex olika grupper: personlig 

kommunikation, reklam, erbjudande, publicitet (PR), undervisningsmaterial, företagets 

design. Exempelvis, i personlig kommunikation ingår kanaler som: personlig försäljning, 

kundtjänst, kundutbildning, telefonförsäljning och word-of-mouth. De andra fem grupperna 

tillhör opersonlig kommunikation, som exempelvis undervisningsmaterial och där ingår web-

sidor, handböcker, broschyrer, interaktiv programvara och röstbrevlåda. (Lovelock & Wirtz, 

2007, s. 164) 
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Figur 1 Marknadsföringskommunikationsmix illustrerat av författarna.  (Lovelock & Wirtz, 2007, sid 164) 

Word-of-mouth är ett begrepp som beskriver ett informellt sätt att kommunicera personliga 

värderingar av tjänster och produkter mellan konsumenter, som är oberoende av 

marknadsförarna bakom produkterna/tjänsterna. Word-of-mouth kan ha både positiv och 

negativ inverkan på företaget. (Kotler et al, 2012, s. 790) Eftersom kunder ofta söker 

information hos andra kunder för att kunna fatta mer informationsgrundande beslut är det 

viktigt för företaget att se till att de har en positiv word-of-mouth (Kotler et al, 2012, s. 798).  

Varumärke  
Ett varumärke kan vara ett namn, en symbol, ett tecken, en term eller en kombination av dessa 

i syfte att differentiera sig från andra produkter eller tjänster (Kotler et al, 2012, s. 467). Det 

som skiljer en produkt med ett varumärke från en produkt utan ett varumärke, är det extra 

värde som varumärket åstadkommer genom konsumenternas föreställningar och känslor om 

produktens/tjänstens egenskaper (Kotler et al, 2012, s. 472). Varumärken fungerar som ett 

viktigt nyckelverktyg mellan företag och konsumenter. Ett starkt varumärke har ett högt 

varumärkes värde (brand equity). Det innebär att det skapas en positiv effekt på konsumenten 

som känner till varumärket, alltså värdet att äga en produkt/tjänst från ett välkänt varumärke 

kan betraktas mer positivt än att äga en produkt/tjänst från ett mindre känt varumärke. 

Varumärkes värde (brand equity) mäter varumärkets förmåga att fånga konsumenternas 

preferenser och lojalitet. (Armstrong & Kotler , 2009, s. 241-242) 

Genom att företaget arbetar aktivt med sitt varumärke, kan de stärka sin position på 

marknaden. Ju starkare de ledande varumärkena är, med andra ord ju bättre rykte de ledande 

företagen har och ju starkare förtroende de har, desto svårare blir det för andra företag att 

positionera sig på marknaden. (Nilsson, 2000, s. 21) Starka varumärken skapar också fördelar 

när det gäller förtroende och pålitlighet mycket snabbare samt effektivare än mindre starka 

varumärken (Nilsson, 2000, s. 22). Även namnet på ett lärosäte kan betraktas som ett 

varumärke, som t.ex. Högskolan Dalarna. Allt som finns bakom detta varumärke 
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representerar de tjänsterna företaget erbjuder. Det innebär att Högskolan Dalarnas logga, 

rykte, studenternas föreställningar och känslor om de upplevda tjänsterna skapar en 

varumärkesprofil.  

Tjänsteföretagens varumärken bör vara relevanta och flexibla. Eftersom att varumärkets roll 

har större betydelse i tjänsteföretag jämfört med produktbaserade företag, då en tjänst är 

immateriell. (Kristhan, 2001) I och med att konsumenten har svårare att utvärdera innehållet 

och kvalitén av tjänsten innebär det att tjänsteföretag ska se till att skapa ett så starkt 

varumärke som möjligt. Ett välkänt varumärke fungerar som en kvalitéstämpel och minskar 

risken för att kunden ska göra ett dåligt val och bli missnöjd. Detta innebär att tjänsteföretag 

bör arbeta hårt med att bygga märkeskännedom, image och lojalitet för att kunna skapa ett 

starkt varumärke. (Kristhan, 2001) Konsumenten väljer sedan ett varumärke som blir en del 

av identitetsskapandet, då den känner en samhörighet med andra konsumenter som väljer 

samma varumärken (Kotler et al, 2012, s. 469).  

Köpbeslutsprocessen  
När en konsument ska påbörja processen av sitt köp brukar varumärket vara det som kommer 

först i tanken. Men för att kunna förstå hur konsumenterna fattar sina köpbeslut behöver man 

titta närmare på de psykologiska processerna. En modell som visar detta är 

köpbeslutsprocessen (five-stage model of the consumer buying process). Modellen beskriver 

hur ett köpbeslut kan kategoriseras i fem olika steg som innefattar hela processen. De fem 

stegen är problemidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

efterköpsbeteende. Modellen redogör även för hur konsumenternas köpprocess kan börja 

långt före själva köpet och fortsätta även efter köpet. Det är viktigt att förstå att konsumenter 

inte behöver gå igenom alla fem steg när de handlar en produkt/tjänst utan kan hoppa över 

vissa steg eller gå tillbaka ett steg. (Kotler et al, 2012, s. 270)  

Problemidentifikation 

Köpprocessen startar när konsumenten får ett behov, alltså när konsumenten får en tanke att 

köpa en viss produkt/tjänst och skapar efterfrågan. Det finns två orsaker till att ett behov 

uppkommer, inre och yttre stimuli. Inre stimuli är människans naturliga behov som 

exempelvis hunger och törst. Yttre stimuli är ett behov som kan skapas utifrån, exempelvis en 

reklamkampanj eller inspiration från andra människor. (Kotler et al, 2012, s. 270)  



 

 

10 

 

Informationssökning 

Det finns två olika nivåer av hur engagerad en konsument är vid sin informationssökning. Om 

en konsuments behov är stort och en produkt/tjänst som kan uppfylla behovet är nära finns det 

en stor risk att konsumenten införskaffar produkten utan en omfattande informationssökning. 

Är fallet det motsatta kan behovet lagras i minnet och konsumenten söker information om hur 

behovet kan uppfyllas. För att en konsument ska få mer information om en produkt/tjänst 

finns det flera olika sätt att använda sig av, som exempelvis personliga kontakter (vänner och 

familj), kommersiella (reklam och webbsidor), publika (massmedia) samt erfarenhetsmässiga 

(undersökningar). (Kotler et al, 2012, s. 271-272)  

Konsumenten jämför ofta olika varumärken och dess egenskaper. För att sedan välja det 

varumärke som passar konsumenten bäst. Det här steget brukar även kallas för uppdelning av 

marknaden (marketing partitioning). (Kotler et al, 2012, s. 271-272) 

Utvärdering av alternativ 

Konsumenten bildar sig en egen uppfattning om olika varumärken. Utifrån detta samt utifrån 

kundens personlighet och den specifika situationen fattar kunden ett köpbeslut. Detta steg är 

mycket komplext när det gäller utvärdering av olika alternativ. I vissa fall vänder sig 

konsumenten till vänner om råd eller fattar ett impulsivt köp. ( Kotler et al, 2012, s. 273) 

Utvärderingsprocessen skiljer sig mellan olika konsumenter samt olika produkter som 

konsumenten vill köpa. Vid vissa tillfällen agerar konsumenten logiskt och väljer ett 

varumärke utifrån en djupare granskning och vid andra tillfällen kan samma konsument förlita 

sig på sin intuition. ( Armstrong & Kotler, 2009, s. 179) 

Köpbeslut 

När konsumenten har värderat olika alternativ och beslutat sig för att genomföra ett köp fattas 

det bara ett köpbeslut till den produkten/tjänsten eller varumärket. Det finns två olika faktorer 

i detta steg som kan komma emellan valet av produkt/tjänst och det faktiska köpbeslutet. Den 

första faktorn innebär andras värderingar kring produkten/tjänsten. Den andra faktorn är 

oväntade händelser och det kan vara att man upptäckt att produkten/tjänsten inte är prisvärd 

eller att produkten/tjänsten inte uppfyller förväntningarna som man har. ( Kotler et al, 2012, s. 

273-275)  
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Efterköpsbeteende 

Efter att konsumenten har genomfört sitt köp bildar sig han/hon en uppfattning utifrån sina 

förväntningar och den faktiska upplevelsen av produkten/tjänsten. Om den faktiska 

upplevelsen inte når upp till kundens förväntningar blir konsumenten missnöjd, och om 

faktisk upplevelse och förväntning möts blir konsumenten tillfredsställd. Däremot om den 

faktiska upplevelsen överträffar förväntningarna blir konsumenten nöjd. ( Kotler et al, 2012, 

s. 277)  

 

Figur 2. Köpbeslutsprocessen illustrerat av författarna. (Kotler et al, 2012, s. 271) 

 

Konsumentbeslut 
Termen “konsumentbeslut” innebär att kunden gör en individuell utvärdering av produkter, 

varumärken och tjänster på marknaden, därefter sker ett rationellt val av olika attribut som 

passar kunden bäst. Det är många olika attribut som kan påverka konsumentbeslutet, som 

exempelvis känslor och omgivning. Beroende på produktens/tjänstens värde kan konsumenten 

agera på olika sätt vid sitt val. Det innebär att inköpsengagemanget (purchase involment) kan 

variera mellan hög och låg, därmed ändras köpbeslutsprocessen efter det engagemang 

konsumenten har. Inköpsengagemang är den grad av intresse som påbörjas när man upptäcker 

ett behov av en produkt eller tjänst. (Hawkins, Best, Coney, 2004, s. 500) 

Det finns tre olika typer av beslutsfattande beteende som man brukar skilja på. Dessa är: 

nominellt beslutsfattande beteende (nominal decision making), begränsat beslutsfattande 

beteende (limited decision making) och förlängd beslutsfattande beteende (extended decision 

making). Nominellt beslutsfattande beteende innefattar lågt inköpsengagemang (low-

involvement) och det kan ibland uppfattas som om konsumenten handlar för att det är en vana. 

Köpbeslutsprocessen är kortare än vanligt, oftast är det bara två steg. Antingen att 

konsumenten är en lojal kund för ett specifikt varumärke (brand loyal purchases) eller att 

konsumenten har hittat en viss produkt/ tjänst och är nöjd med den, därmed fortsätter att 

handla den utan ens att titta på konkurrerande varumärken. Begränsat beslutsfattande 

beteende innefattar varken högt eller lågt inköpsengagemang (neither high or low-

involvement). Köpbeslutsprocessen består av alla stegen, men alla dessa steg är begränsade. 
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Denna typ av beteende involverar intern och begränsat extern informationssökning, några 

utvalda alternativ, enkla beslutsregler om utvalda alternativ och en liten utvärdering efter 

köpet. Begränsade beslutsfattande beteende påminner väldigt mycket om nominellt 

beslutsfattande beteende då konsument inte tänker så mycket innan hon eller han handlar. 

Detta kan ske när konsumenten väljer ett nytt varumärke för att hon/han har tröttnat på det 

gamla. Förlängt beslutsfattande beteende innefattar högt inköpsengagemang (high-

involvement). Det består av alla stegen i köpbeslutsprocessen, vilket involverar en lång och 

noggrann informationssökning följt av en komplicerad utvärdering av alternativ och en 

utvärdering av efterköpsbeteendet. Det är oftast stora inköp som sker i detta 

konsumentbeteende, som exempelvis investering av tid och pengar i en vidareutbildning. 

(Hawkins et al, 2004, s. 502-504) 

Hypoteser 
Utifrån teorierna har vi tagit fram hypoteser som vi ska verifiera eller förkasta. Hypoteserna 

innefattar ranking som fenomen, koppling mellan ranking och kvalité, jämförelse av ranking 

och ryktet samt ranking som en del av marknadsföring. 

Ranking är ett populärt fenomen 
Högskolor och universitet i Sverige kan ses som tjänstproducerandeföretag. Det är 

organisationer som erbjuder olika typer av utbildningar. Deras målgrupp är alla från 18 år och 

äldre som har rätt kompetens och vill studera vidare för att kunna jobba med ett specifikt yrke 

eller bilda sig. Men det är inte helt gratis att studera som man kan tro då studenterna som 

börjar sina studier spenderar sin tid och oftast tar lån från staten. Det innebär att alla som 

studerar på ett lärosäte investerar sin tid och ibland även pengar i utbildningen. Att studera på 

ett lärosäte kan vara en kostsam investering och som student måste man vara väldigt noggrann 

för att göra det rätta valet. Det innebär att eleverna kan förväntas ha högt engagemang (high 

innvolment) i valet samt förlängt beslutsfattande beteende (extended decision making) där alla 

steg av köpbeslutsprocessen är med. I och med att studerandet är både tids- och 

kostnadskrävande process där lån kan uppgå till flera hundratals kronor bör valet ske noggrant 

utan emotionell påverkan. 

När vi tittar på köpbeslutsprocessen kan vi tala om att valet av lärosäte fungerar på nästan 

samma sätt som när man väljer en produkt/tjänst. Enligt Hossler och Gallagher (1987) finns 

det en beslutsprocess som beskriver en students val av lärosäten i tre olika steg. Det första 

steget handlar om att studenten blir medveten och intresserad av att studera vidare genom 
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akademiska och yrkesmässiga mål. Denna fas innefattar studentens förmåga och prestationer i 

tidigare studier. Det andra steget handlar om att studenten söker information om olika 

lärosäten samt utbildningar och bestämmer sig sedan till vilka lärosäten den ska söka till. 

Detta steg påverkas av studentens värderingar kring lärosätet, hur den söker efter information 

samt hur lärosätet marknadsför sig gentemot studenterna. (Hossler & Gallagher, 1987) 

Informationen får han eller hon genom de olika kanalerna som finns i 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix). De vanligaste 

kanalerna är: personlig kontakt, word-of-mouth, internet, utskriven- och utereklam, mässor, 

web-sidor, kontorsmaterial och skyltar. Personlig kontakt sker när en representant från ett 

lärosäte besöker gymnasiet och berättar om de olika program som finns samt delar ut 

utskriven reklam i form av flyers och kontorsmaterial så som pennor och block. Word-of-

mouth i sin tur sker när studenter vid vissa lärosäten delar med sig av sin erfarenhet, eller när 

det är någon i omgivningen som berättar vad han eller hon har hört om ett specifikt lärosäte. 

Internet är en stor plattform och där kan informationen spridas på olika sätt, exempelvis via 

sociala medier, vilket i sin tur kan även jämföras med word-of-mouth. Med utskriven reklam 

menas flyers och reklam i tidningar och utereklam är affischer som oftast finns vid 

busshållplatser eller tunnelbanestationer.  

När informationen är insamlad antar vi att eleverna granskar den och väljer ut några lärosäten 

som stämmer överens med deras önskemål. Det är just då vi antar att eleverna tittar på 

rankinglistor och använder sig av dem vid jämförelse av olika lärosäten. Sedan, när 

studenterna har valt några alternativ, utvärderar de alternativen och granskar sitt val. Om man 

jämför lärosätenas namn med olika varumärken sker det en uppdelning av marknaden 

(marketing partitioning). Vidare på bilden förklarar vi processen. 
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Figur 3. Uppdelning av marknaden. Successiva uppsättningar i konsumentbeslutsfattandet illustrerat av författarna.  (Kotler 

et al, 2012, s. 272 ) 

Det sista steget beskriver att studenten gör sitt val, det vill säga vilket lärosäte den bestämmer 

sig för att studera vid (Hossler & Gallagher, 1987). Alltså det sker de två sista stegen inköp 

och efterköpsbeteende. Man kan jämföra inköp med ansökan till högskolan. Då tjänsterna är 

immateriella måste studenten påbörja utbildningen innan den kan avgöra om studierna var 

passande. Här gäller det att vara snabb att bestämma sig och inte slösa tid och pengar på något 

som inte kommer löna sig. Upptäcker man att den utvalda utbildningen inte passar måste man 

börja från steg två i köpbeslutsprocessen. 

När studenten väljer ifrån de olika lärosätena antar vi att de först tittar på de namnen av 

lärosätena som de känner igen. Vi beskrev tidigare att lärosätenas namn är en del av ett 

varumärke. Det betyder att eleverna väljer först och främst de namn som de har hört talats om 

tidigare eller känner igen. Som vi nämnde tidigare fungerar ett välkänt varumärke som en 

stark konkurrensfördel och därmed kan påverka konsumentens beslut. När man tittar på 

rankingen av högskolor och universitet ser man att de flesta högskolorna med kända namn 

ligger i topp tio (Urank, 2015) [Internet]. 

För att kunna skapa ett starkt varumärke behöver företag tid, pengar och 

marknadsföringsåtgärder. De olika marknadsföringsåtgärderna hittar man i 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix). I dagens samhälle 

har det blivit allt vanligare att använda sig av internet där man kan lägga ut all information 

som man vill att konsumenterna ska ha tillgång till. Förutom det kan konsumenterna prata 

med varandra via olika sociala medier och därmed agera word-of-mouth. Informationen sprids 
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snabbt via internet och kan nå många på kort tid. Det är i stort sätt därför rankingen av 

högskolor och universitet har blivit så populär de senaste åren. När gymnasieelever söker och 

samlar in informationen om de olika lärosätena kan man även se på vilken plats de befinner 

sig i rankinglistorna då det är en öppen information för samhället.  

Vi antar att ranking av högskolor har blivit ett alltmer välkänt fenomen i Sverige under de 

senaste åren. Det har blivit allt vanligare att samla in och bearbeta data för att kunna 

presentera en lista av olika lärosäten. Intresset av rankingen har ökat både från forskarnas och 

studenternas sida. Sverker Lindblad (2011), professor vid Göteborgs universitet anser att det 

inte spelar någon roll vad man anser om rankinglistor, det har blivit som ett faktum och man 

kan därför inte bara säga att det kan vara bra eller dåligt med ranking. Det finns många 

förklaringar till varför rankinglistor har fått ett genomslag. En del anser att rankinglistor finns 

till för studenterna, då det förekommer efterfrågan på information om högre 

utbildningskvalité och status, medan andra anser att det istället handlar om att sociala medier 

vill öka sin publicitet. (Samuelsson, 2011) [Internet] Med detta påstående anser vi att det är 

många gymnasielever som känner till vad ranking är samt använder rankinglistor innan de ska 

göra ett val av en vidareutbildning. Härmed presenterar vi hypoteserna som tillhör detta 

resonemang.  

H1: Ranking av högskolor och universitet i Sverige är ett fenomen som majoriteten av 

gymnasieelever känner till. 

H2: Ranking av högskolor och universitet i Sverige påverkar gymnasielevernas val av 

vidareutbildningen. 

Ranking skapar rykten 
Som vi nämnt tidigare är varumärket en viktig del av ett företag, då det påverkar företagets 

vinst och konsumenternas preferenser. Konsumenter väljer ofta ett välkänt varumärke framför 

ett mindre känt, något som blir mer tydligt i takt med att utbudet av tjänster och produkter 

ökar. (Kotler et al, 2012, s. 472) Därför blir det lättare för företag som har ett välkänt 

varumärke att utveckla ett starkare rykte. Ett starkt rykte skapar konkurrenskraftiga fördelar 

som kan bli svåra att imitera för mindre företag. (Nilsson, 2000, s. 21) 

När ett företag bygger eller förstärker ett rykte krävs det strategiska val för att kunna anpassa 

strategi, kultur, marknadsföring och mänskliga resurser för att kunna leverera och 

kommunicera den varumärkesupplevelse som krävs för att skapa ryktet. Ryktet blir då ett 
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resultat av det samarbete som företaget lyckas skapa med intressenterna över en längre tid. I 

och med detta kan ryktet förändras med tiden beroende på vad företaget gör och hur de 

berörda intressenterna reagerar. (Abratt & Kleyn, 2010) 

Enligt Schultz, Mouritsen och Gabrielsen (2001) kan ett lärosäte få ett rykte på grund av 

något de gjort eller skapat, man kan säga då att ranking skapar rykten. Ett rykte kan vara en av 

kategorierna inom rankinglistan och därmed påverka allmänheten. De menar att rykte räknas 

som en mätbar faktor. Schultz et al. (2001) anser att rankingsystem framställer en hel del av 

vad rykte kan sägas vara och att ett bestående rykte kan vara beroende av närvaro i media och 

uppmärksamhet från allmänheten. Enligt Power (2004) har rykte många likheter med tillit, då 

de bygger på relationer mellan individer och lärosäten. Det vill säga att de i båda fallen är 

uppbyggda på uppfattningar gjorda av andra. Uppfattningar behöver inte vara sanna eller 

konkreta, utan det är sociala faktorer som skapar reaktioner. (Power, 2004) Robert och 

Dowling (2002) definierar rykte som en presentation av lärosätets åtgärder och 

framtidsutsikter som beskriver lärosätenas viktigaste beståndsdelar jämfört med 

konkurrenternas.  

Ryktet kan även skapas av word-of-mouth, alltså genom vänner, föräldrar och andra 

intressenter (Kotler et al, 2012, s. 790). I och med detta bör lärosätet vara uppmärksamt på 

vad andra intressenter säger om dem och deras tjänster. Studenter söker ofta information hos 

andra intressenter för att kunna fatta mer informationsgrundande beslut. (Kotler et al, 2012, s. 

798) Det innebär att ryktet kan vara en åsikt och inte något som stämmer med verkligheten. 

Om ryktet uppfyller förväntningarna som individen har behöver det inte innebära att de får 

full trovärdighet då ett rykte kan skadas av media eller få orättvis kritik från andra 

intressentgrupper. (Almgren, 2008) 

Eccles, Newquist, och Schatz (2007) anser att det är svårt att bygga upp ett gott rykte på kort 

tid. I och med detta har äldre lärosäten oftast ett bättre rykte och det blir en utmaning för 

nyare lärosäten att skapa ett gott rykte. Rykte kan sägas vara en strategisk tillgång eftersom 

utvecklingen av ett gott rykte tar tid och beror på om lärosätet gör stabila och konsekventa 

investeringar över tiden. (Eccles et al, 2007). Lärosäten som har ett starkt och positivt rykte 

uppfattas ge mervärde och har studenter som är mer lojala och köper ett bredare sortiment av 

tjänster. (Eccles et al, 2007) Det vill säga att det är lättare för äldre lärosäten att placera sig 

högre upp på en rankinglista eftersom de oftast har ett bättre rykte och ett välkänt varumärke.  
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Enligt en studie (Andersson & Holmér, 2011) visade det sig att de tillfrågade inte skulle söka 

till ett lärosäte som de visste låg bland de tre lägst rankade på en rankinglista över Sveriges 

samtliga universitet och högskolor. Det kanske inte är platsen i sig som är avgörande, utan 

snarare det rykte och status som förknippas med lärosätet samt prestigen med att gå på ett 

topprankat universitet/högskola (Andersson & Holmér, 2011). Times Higher Education 

redovisar varje år en rankinglista som enbart baseras på vilket rykte universitet har. I och med 

detta har det blivit viktigare för universitet att få ett gott rykte för att kunna nå framgång i 

universitetsvärlden och hamna överst på rankinglistorna. (Uppsala Universitet, 2011) 

[Internet] Med detta påstående som utgångspunkt vill vi nu undersöka om ranking och rykte 

går ihop och därmed är lika viktiga när gymnasieeleverna ska välja lärosäte. 

H3: Gymnasieeleverna anser att rykte och ranking är lika viktiga. 

Ranking och kvalité 
När det gäller tjänsteföretag kan det vara svårt att mäta kvalité (Matsson, 1991). Det finns 

olika uppfattningar vad som gäller, när man talar om kvalité. Traditionellt sätt att mäta kvalité 

i ett tjänsteföretag är genom att använda sig av multi-skalor för olika dimensioner vid mötet 

av kunder. När man undersöker kvalité finns det två typer av kvalitetsdimensioner: den ena 

handlar om vad konsumenten upplever och de andra handlar om hur konsumenten upplever 

den. De två dimensionerna tillsammans skapar företagets image som kan jämföras med ett 

filter när det kommer till kvalitétsuppfattning. När en konsument inte är nöjd med servicen 

kan hon/han förstöra företagets image, därmed kan konsumenten påstå att just det företaget 

erbjuder tjänster med dålig kvalité. (Grönroos, 2007, sid 77)  

Det finns olika åsikter och uppfattningar om det som mäts i rankinglistor, vissa anser att det är 

utbildningskvalité som mäts medan andra är helt emot rankinglistor. Hazelkorn (2014) är 

väldigt skeptiskt mot rankinglistor, då de vanliga faktorerna vid sammanställningen av 

rankinglistor kan vara storlek på ett lärosätes budget, bibliotek eller antalet forskare på ett 

lärosäte. Hon påstår att det inte spelar någon roll vilka faktorer som mäts utan snarare har det 

blivit ett faktum att ranking mäter kvalité. Det är svårt att mäta kvalité när det gäller ett 

lärosäte och det finns två viktiga delar som skapar kognitiv resonans.  Den första gäller 

frågor. För att välja det ”bästa” lärosätet måste man kunna den rätta frågan, man måste även 

veta vem frågan är riktad till samt vilka är det som besvarar den. Den andra gäller de 

faktorerna som mäts vid sammanställningen av rankinglistor, då antal forskare på ett lärosäte 

inte kan beskriva utbildningskvalité. (Hazelkorn, 2014)  
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År 2014 genomförde Högskolan Dalarna en kvalitéundersökning för att mäta studenternas 

nöjdhet. Undersökningen visade att majoriteten av studenterna är nöjda med utbildningen, 

miljön och undervisningen. De flesta studenterna skulle även rekommendera 

campusutbildningarna till sina vänner och bekanta. I tabellen här nedan kan man ta del av de 

olika faktorerna som bevisar att de flesta studenterna som läser ekonomirelaterade program på 

Högskolan Dalarna är nöjda med det. Prioriteringsfaktorn som visas i figuren är en 

sammanvägning av vikt och betyg. Den kan variera mellan 0 och 10, vilket innebär att ju 

högre siffra desto större anledning att prioritera. Här betecknas ett högt värde som ett 

"dåligt"tecken. (Kvalitetsundersökning av Högskolan Dalarna, 2014) 

 

Figur 4 Kvalitetsundersökning av Högskolan Dalarna (2014) 
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Om man jämför kvalitetsundersökning med rankinglistor som producerats av Urank (2014), 

Sveriges enda rankingorganisation idag, stämmer inte detta resultat då Högskolan Dalarna och 

deras ekonomirelaterande program ligger sist på rankinglistan. Vi har tidigare nämnt att de 

indikatorerna som Urank använder sig av för att sammanställa sina rankinglistor är: studenter, 

grundutbildningar, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärarna samt sociala 

indikatorer. Det vill säga att Uranks rankningslista stämmer inte riktigt överens med 

studenternas nöjdhet enligt Högskolan Dalarnas kvalitetsundersökning. Vidare i tabellen 

presenterar Urank en lista på de bästa lärosätena med ekonomirelaterade program. (Urank, 

2014) [Internet]  

 

Figur 5 Uranks rankinglista (2014)[Internet] 

När det gäller ranking av lärosäten i samband med media eller någon annan informationskanal 

blir det svårt att hitta information som förklarar vad ranking innebär och hur det fungerar. 

Enligt Hazelkorn (2014) har rankingen spridit sig som ett fenomen över hela världen och 

anledningen till detta är globaliseringen. Lärosätena fokuserar på att nå topplatser i 

rankinglistor och därefter sprider de information om hur bra deras utbildningar är via olika 

mediekanaler. När länderna försöker anpassa utbildningar eller lärosäten till rankinglistor 
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omvandlar de kunskapen till en handelsvara. Globaliseringen gör att människor och lärosäten 

jämförs med varandra, vilket gör att ranking ses som ett kraftigt verktyg för att mäta 

prestanda. (Hazelkorn, 2014) 

Kvalité kan oftast vara nyckeln till framgång vilket kan leda till en konkurrensfördel för 

företaget. I dagens samhälle har människorna blivit vana att jämföra allt för att kunna hitta 

produkter och tjänster av bästa kvalité. Utan att vara insatt i ranking av lärosäten kan man 

definitivt tro att det handlar om rangordningen av utbildningskvalitén på de olika lärosätena 

men i verkligheten stämmer inte detta påstående. Visa rankingorganisationer mäter 

tillfredsställelse av utexaminerade studenter på sådana aspekter som undervisningskvalitet 

och nyttan av färdigheter, andra fokuserar på uppfattningar om skola och deras studenter, 

samtidigt som vissa organisationer fokuserar på det upplevda värdet av utbildningen (Wedlin, 

2007). Därför är det viktigt att vara medveten om de olika faktorerna som ingår i en 

rankinglista för att förstå vad som egentligen mäts (Almgren, 2008).  Detta påstående leder till 

att vi vill få mer lärdom kring gymnasieelevernas förståelse om rankinglistorna i samband 

med utbildningskvalité. 

H4: Gymnasieleverna anser att ranking av högskolor och universitet i Sverige mäter 

utbildningskvalité. 

Ranking som en del av marknadsföring 
År 1993 genomfördes en högskolereform som innebar att ansvaret av utbildningen har flyttats 

till högskolor och universitet. Förutom det har riksdagen infört resurstilldelningssystem då 

studenternas val av lärosäte blir kopplat till utdelning av resurser till lärosätet. (Riksdagen, 

1994)[Internet]. Den här händelsen skapade konkurrens mellan de olika 

högskolorna/universiteten, vilket ledde till att lärosätena började satsa hårdare på sina 

marknadsföringsstrategier. 

Högskolereformen ledde till att lärosätena började förstärka sina positioner på marknaden. 

Enligt Kotler et al.(2012, s.467) kan ett starkt varumärke vara en fördel när företag ska 

positionera sig på marknaden. Genom att förstärka sitt varumärke kan man skapa en strategi 

som hjälper dem att särskilja sina varor eller tjänster från ena företaget till det andra. När 

konsumenterna ser ett varumärke börjar de skaffa sig en viss uppfattning om det eller om 

varumärkets status. (Kotler, et al, 2012, s. 467-472) Exempelvis, en av de största 

rankingsorganisationerna, Times Higher Education World Reputation Rankings beskriver sin 

rankinglista som en fastställning av de största universitetens varumärken (The Times Higher 
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education, 2015) [Internet]. Det finns ett samband mellan varumärke och konkurrensfördel, då 

de kan hjälpa varandra (Abratt & Kleyn, 2010). 

Att titta på ranking av högskolor och universiteten är nästan som att titta på konkurrensen i 

olika företag. Kotler et al. (2012, s. 90-92) definierar konkurrensfördel som företagets 

duglighet i någon form av en eller flera attribut som kan skilja företaget från dess 

konkurrenter. Det vill säga att konkurrensen i det sammanhanget fungerar som ett verktyg för 

att kunna skapa både spetskompetens och global framgång på marknaden för högre utbildning 

och forskning (Wedlin, 2014 ). Ranking av högskolor och universitet skapar ett fält där 

lärosätena tävlar om sin status, identitet och visar det de kan vara bäst på och med detta få 

konkurrensfördelar. Det leder till att de lärosätena, som ligger högst på rankinglistorna, syns 

mer och därmed blir mer populära, vilket gör att det är fler elever som söker till dessa och fler 

lärare samt forskare som blir intresserade av att jobba där (Klimpris, 2006). Ranking fungerar 

även som ett hjälpmedel som ger marknadsaktörerna nödvändig information för att fatta 

välgrundade beslut om var de ska studera, var de ska investera resurser, eller beslut om val av 

framtida arbete. I och med detta blir begreppet “konkurrens” centralt när det gäller ranking, då 

begreppet kan vara både positivt och negativt (Klimpris, 2006). 

Om man ser på högskolor och universitet som tjänsteproducerande företag kan man även säga 

att de är i behov av sina kunder. Ett exempel på marknadsföringsåtgärder som kan utföras i 

samband med rankinglistor är att informera studenterna om fenomenet, så som Göteborgs 

Universitet har börjat arbeta mycket med. Det har gjorts en rapport år 2010 som beskriver var 

universitetet befinner sig i både de internationella och de nationella rankinglistorna 

(Gunnarsson, 2010). Göteborgs Universitets hemsida uppdateras hela tiden med nyheter om 

ranking och universitetets plats i rankinglistor (Göteborgs Universitet, 2015)[Internet]. Detta 

borde innebära att ranking av högskolor och universitet kan fungera som en konkurrensfördel, 

därmed borde användas vid planeringen av olika marknadsföringsåtgärder. Vi antar att 

gymnasieeleverna samlar information via olika marknadsföringskanaler och rankinglistor kan 

vara en utav faktorerna som påverkar deras val av lärosäte, därmed vill vi pröva denna 

hypotes.  

H5: Gymnasieeleverna tar del av marknadsföringsmaterial som lärosätena erbjuder och 

därmed kan lärosätena använda ranking som ett verktyg vid planering av 

marknadsföringsstrategier. 
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Metod 
Den här studien är avgränsad till 3-årets gymnasieelever i Dalarna, som väljer att söka sig 

vidare till svenska universitet och högskolor. Det föll sig naturligt att Dalarna fick stå för 

urvalsgruppen då författarna är bosatta där och dessa skolor var mer lättillgängliga. I 

studien tar vi inte hänsyn till elever som haft ett studieuppehåll under en tid och som sedan 

valt att söka till vidareutbildning. Här beskrivs tillvägagångssättet, där vi börjar med att 

redogöra för forskningsansats samt forskningsmetod. Därefter presenterar vi uppsatsens 

datainsamlingsmetod, urval, validitet/reliabilitet samt gör en operationalisering av vår enkät.  

Forskningsansats 
Deduktion och induktion är de två vanligaste forskningsansatserna inom 

samhällsvetenskapen. Den deduktiva forskningsansatsen går från teori till empiri, och är det 

vanligaste sättet att se på sambandet mellan teori och praktik. När denna forskningsansats 

används utgår man från teori och den vetskap som finns inom ett område, och bildar sedan 

hypoteser som undersöks och prövas empiriskt. Teorin måste operationaliseras till 

forskningsbara företeelser för att underlätta datainsamling och analys. När analysen är gjord 

kommer hypotesen antigen verifieras eller förkastas. (Bryman & Bell, 2013, s. 31) 

När man använder sig av forskningsansatsen induktion utgår man från empiri till teori. Det 

leder till att teorin blir ett resultat av empirisk forskning. I och med att man drar slutsatser och 

generaliserar observationer. (Bryman & Bell, 2013, s. 34) 

Denna studie har forskningsansatsen deduktion, då vår avsikt med studien är att bygga 

hypoteser av befintlig teori och granska empiriskt material, för att sedan se om de teoretiska 

hypoteserna ska verifieras eller förkastas. 

Forskningsmetod 
När man väljer forskningsmetod brukar man skilja på två olika metoder, kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa forskningen förknippas oftast med siffror som den centrala 

analysenheten. Man strävar efter att omvandla insamlad data till siffror och kvantifierbara 

enheter som sedan går att analysera med hjälp av statistiska metoder. När man däremot 

använder den kvalitativa metoden är forskaren mer intresserad av hur människor upplever sin 

värld, och då med hjälp av ord eller bilder som den centrala analysenheten. (Dencombe, 2009, 

s. 320-321). 
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Då vi valt att använda forskningsansatsen deduktion faller det sig naturligt att den valda 

forskningsmetoden blir kvantitativ. I och med att forskningsansatsen deduktion kräver en 

noggrann problemformulering som går att mäta och jämföra, för att kunna se eventuella 

samband. Fördelar med att använda en kvantitativ metod är att det genererar kvantifierbara 

enheter som gör att dessa siffror blir mycket lämpliga för mätbara jämförelser och samband, 

vilket resulterar i att man kan samla in mycket data på kort tid. (Denscombe, 2009, s. 320-

327) 

Enkätundersökning 

Kvantitativ data har samlats in med hjälp av enkäter. För att en enkät ska beskrivas som 

forskningsmässig måste en rad faktorer uppfyllas. Enkäten måste vara utformad på ett sätt 

som gör den kapabel för insamling av information som sedan ska kunna användas för vidare 

analys. I och med detta kan man upptäcka hur saker faktiskt är, men frågorna får inte förändra 

respondenternas åsikter och attityder. Enkäten måste bestå av en rad frågor och syftet är att 

alla respondenter får identiska frågor, vilket underlättar bearbetningen av data. (Denscombe, 

2009, s. 207)  

Det finns många fördelar när man använder enkäter. Enkäter kan skickas direkt till 

respondenten och är dessutom enkla att arrangera. Då alla respondenter får exakt samma 

frågor i en enkät ger det standardiserade svar, som forskaren då snabbt kan samla in, tolka och 

analysera. (Denscombe, 2009, s. 225-226) Förutom tidsaspekter är enkäter ekonomiska att 

använda. Det innebär att man inte behöver använda några avancerade och dyra program.  

Enkäter kan vara utformade på olika sätt, exempelvis som pappersenkäter eller webbaserade 

enkäter. I denna studie används en webbaserad enkät. En webbaserad enkät är utformad så att 

respondenten öppnar enkäten på sin webbläsare och besvarar frågorna där. (Denscombe, 

2009, s. 215) Enkäten har skapats via Google Forms där svaren från respondenterna kan 

sparas direkt på Google servern och då enkelt göras tillgängliga för vidare analys. En fördel 

med att svaren sparas elektroniskt är att risken för bortfall av information kan minskas 

(Denscombe, 2009, s. 388-389). En annan fördel med webbaserad enkät är att det är både 

ekonomisk och miljövänligt, då vi inte behöver skriva ut enkäten på papper (Denscombe, 

2009, s. 210). 
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Utformning av enkät 
Data som samlas in med hjälp av enkäter delas vanligtvis upp i två kategorier, fakta- och 

åsiktsfrågor. Faktafrågor är bakgrundsinformation som exempelvis kön, ålder och civilstånd, 

vilket inte kräver så mycket av respondenten i form av bedömningar. Åsiktsfrågor däremot är 

sådant som rör respondentens attityder, värderingar och bedömningar, vilket kräver mer av 

respondenten.(Denscombe, 2009, s. 209) 

Vår enkät börjar med tre faktafrågor för att få bakgrundsinformation om respondentens kön, 

gymnasieskola och programinriktning. Anledningen till att vi har valt att börja med dessa 

frågor är för att det är intressant information som kan skilja sig åt beroende på kön, 

gymnasieskola samt programinriktning för en vidare forskning. Enkäten fortsätter med sexton 

stycken påståenden, som behandlar de olika delarna i den teoretiska referensramen. Femton 

av dessa påståenden har fasta flervalsalternativ, medan två påståenden är öppna där 

respondenterna kan skriva sina egna åsikter.  

Urval 
Det finns huvudsakligen två olika urvalstekniker som en forskare kan använda sig av. Dessa 

är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att individerna 

väljs ut på ett slumpmässigt sätt, därför att forskaren har en uppfattning om att dessa utgör ett 

representativt tvärsnitt av människor i hela den populationen som undersöks. Icke-

sannolikhetsurval innebär att man undersöker de individer som man har lättast att få tag i. 

(Denscombe, 2009, s. 32) 

I vår studie har vi valt att undersöka gymnasieelever i Dalarna. Då författarna är bosatta i 

Dalarna var dessa gymnasieskolor mer lättillgängliga och med tanke på tidsbrist kunde vi inte 

genomföra en större undersökning. Vi har använt oss av ett sannolikhetsurval som ska 

representera denna population (Denscombe, 2009, s. 35). Vårt urval är gymnasieskolor i 

Dalarna. Den webbaserade enkäten har skickats ut via skolmailen till gymnasieelever, både 

män och kvinnor. Eftersom vi skickar ut enkäten till både män och kvinnor ökas 

svarsfrekvensen.  

Operationalisering 
De tre första frågorna i enkäten är faktafrågor. Respondenten fick besvara om de är man eller 

kvinna, samt vilken gymnasieskola de går i och vilken programinriktning. Sedan fortsätter 

enkäten med påstående 1: ”Jag kommer söka/har redan sökt till en högre utbildning på 

högskolan eller universitet”. Detta är ett påstående med fasta svarsalternativ där respondenten 
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får kryssa i om de har sökt, inte sökt eller inte bestämt sig om de ska studera vidare. Svarar 

respondenten ”nej” på denna fråga behöver denne inte besvara enkäten. Vi är bara 

intresserade av respondenter som väljer att studera vidare direkt efter gymnasiet och därmed 

kan detta kopplas till våra avgränsningar. När vi har fått denna bakgrundsinformation kunde 

man se fördelningen mellan respektive kön och gymnasieskola/programinriktning. Därefter 

besvarade gymnasieleverna resten av påståendena i enkäten. Dessa påståenden har 4 eller 5 

svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer bra, stämmer helt, frågan är 

irrelevant. Anledningen till att antalet av de flesta svarsalternativen är 4 beror på att vi inte 

ville få för många svarsalternativ som är neutrala. Vissa frågor är obligatoriska att besvara för 

att kunna skicka in enkäten. 

Köpbeslutsprocessen, konsumentbeslut och varumärke 

En operationalisering av teorin om köpbeslutsprocessen, konsumentbeslut och varumärke 

samt tillhörande hypoteser som handlar om att ranking är ett populärt fenomen har lett till fem 

påståenden. Alla dessa påståenden kan kopplas till första delen i syftet samt första frågan i 

frågeställningen.  

Hypoteserna som omfattar dessa teorier är: 

H1: Ranking av högskolor och universitet i Sverige är ett fenomen som majoriteten av 

gymnasieelever känner till. 

H2: Ranking av högskolor och universitet i Sverige påverkar gymnasielevernas val av 

vidareutbildningen. 

Följande påståenden som besvaras av respondenterna hjälper oss att pröva hypoteserna.  

Påstående 2: ”Jag har redan valt ett eller flera lärosäten som jag ska söka till/har sökt till och 

kommer därför inte samla in information om det” 

Påstående 3: ”Jag har inte valt än lärosäte som jag ska söka till och kommer därför samla in 

information om det” 

Påståendena två och tre är kopplade till köpbeslutsprocessen då problemidentifiering och 

informationssamling är de två första stegen i denna process. Påståendena ger oss kunskap om 

studenterna söker information innan valet av lärosäte. Vi kopplar dessa påståenden även till 

teorin om konsumentbeslut då vi vill förstå vilket beslutsfattande beteende som ligger till 

grund inför valet av lärosäte. Exempelvis, om de flesta gymnasieleverna väljer att samla in 
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information innebär det att de har förlängt beslutsfattande beteende och därmed genomgår 

hela köpbeslutsprocessen.  

Påstående 6:”Jag känner till vad ranking av högskolor och universitet innebär” 

Påstående 7: ” När jag samlar information om ett eller flera lärosäten tar jag del av det 

material som finns hos de olika rankingorganisationerna” 

Påståendena sex och sju omfattar teorin om köpbeslutsprocessen med de tillhörande två första 

stegen i processen samt varumärket. Påstående sex kan även kopplas till det tredje steget i 

köpbeslutsprocessen som handlar om utvärdering av alternativ. Vid utvärdering av alternativ 

sker en uppdelning av marknaden (marketing partitioning) vilket innebär att 

gymnasieeleverna kan stå inför ett val av olika varumärken. Här vill vi få en förståelse ifall 

gymnasieelever känner till ranking som ett fenomen och om det fenomenet påverkar deras 

beslut vid val av lärosätet.  

Påstående 11: ”Jag kände inte till rankingen av högskolor och universitet sedan tidigare men 

kommer samla information om det fenomenet efter att jag har deltagit i denna undersökning” 

Påstående 11 tar också upp en del av köpbeslutsprocessen då den handlar om 

informationssamling. Men anledning till att vi har tagit med detta påstående är för att kunna få 

tillräckligt med kunskap om hur gymnasieleverna förhåller sig till rankinglistor.  

Varumärke och word-of-mouth 

En operationalisering av teorin om varumärke och word-of-mouth samt tillhörande hypotes 

har resulterat i fem enkätfrågor. Dessa påståenden ger svar på studiens andra fråga i 

frågeställningen. 

Hypotesen som sammanlänkar teorierna och påståendena lyder:  

H3: Gymnasieeleverna anser att rykte och ranking är lika viktiga. 

Följande påståenden hjälper oss att få en förståelse kring kopplingen mellan ranking och rykte 

samt pröva hypotesen. 

Påstående 8: ”Det är viktigt för mig att veta om högskolan eller universitet jag söker till 

ligger i topp 10 på rankinglistorna” 

Påstående 10: ”Jag skulle inte söka till ett lärosäte om jag fick veta att det befinner sig bland 

de lägst rankade i Sverige” 
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Påstående åtta och tio besvarar respondenternas åsikter kring namnet som en del av 

varumärket i samband med ranking, för att se om det finns någon koppling mellan dessa. 

Härmed ser vi lärosätes namn som en del av ett varumärke och vill därför undersöka hur 

gymnasieelever förhåller sig till starka varumärken. Vi ville även se om det har någon 

påverkan på gymnasieelevernas val.   

Påstående 13: ”Jag baserar mitt val av lärosätet när jag ska söka till en högskola eller ett 

universitet främst på ryktet” 

Påstående 14: ”Jag tycker att ryktet är viktigare än det som mäts i rankinglistorna” 

Påstående 16: ”Min egen uppfattning av ett visst lärosäte är viktigare än rykte och ranking” 

Påståendena 13, 14 och 16 förknippar vi med world-of-mouth eftersom ett rykte kan spriddas 

genom den sociala omgivningen, så som familjen/vänner eller media. I dessa påståenden vill 

vi titta närmare på ifall ranking inte har någon betydelse och gymnasieeleverna baserar sitt val 

på andra aspekter som exempelvis rykte eller egen uppfattning. 

Marknadsföringsåtgärder 

En operationalisering av teorin om kvalitetsundersökning och tillhörande hypotes har lett till 

dessa påståenden. Denna hypotes är kopplad till fråga tre i vår frågeställning och hypotesen 

som tillhör denna teori lyder:  

H4: Gymnasieleverna anser att ranking av högskolor och universitet i Sverige mäter 

utbildningskvalité 

Svaren på dessa påståenden ger oss en bild av gymnasieelevernas sätt att associera ranking 

med kvalité och ifall forskare på lärosäte ger någon betydelse.  

Påstående 5: ”Jag tycker att det är viktigt för mig att det ska finnas framgångsrika forskare 

på det lärosäte jag kommer att söka till eller har redan sökt till” 

 Påstående 9: ”Jag är säker på att det är kvalité av utbildningen som mäts i rankingen av 

lärosätet” 

Påståendena fem och nio förknippar vi med ranking och utbildningskvalité. Genom våra svar 

från respondenterna ville vi förstå om gymnasieeleverna är medvetna om vad som mäts i 

rankinglistorna, alltså om gymnasieeleverna tror att det är utbildningskvalité som mäts. En 

annan aspekt som vi tycker är viktig att undersöka är om gymnasieeleverna anser att 
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framgångsrika forskare har någon betydelse och om det har någon anknytning till 

utbildningskvalité.   

Marknadsföringsåtgärder  

En operationalisering av teorin om marknadsföringskommunikationsmixen (marketing 

communication mix) och tillhörande hypotes har det bidragit till tre påståenden.   

Denna hypotes är kopplad till fjärde frågan i vår frågeställning: 

H5: Gymnasieeleverna tar del av marknadsföringsmaterial som lärosätena erbjuder och 

därmed kan lärosätena använda ranking som ett verktyg vid planering av 

marknadsföringsstrategier. 

Svaren på dessa antydanden hjälper oss att pröva hypotesen. 

Påstående 4: ”När jag samlar information om ett eller flera lärosäten tar jag del av 

marknadsföringsmaterial som släpps av lärosätet till exempel på deras hemsida, broschyrer 

eller på mässor” 

Påstående 12: ”Om du har tittat på någon rankinglista av högskolor och universitet var har 

du fått information om det?” 

Påstående 15: ”Jag skulle lita mer på information som släpps av högskolan eller universitet 

än rankinglistorna” 

Påståendena 4, 12 och 15 ger oss svar på vilka kommunikationskanaler i 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix) som har störst 

betydelse vid upplysning om ranking. En annan aspekt av det vi vill undersöka är om 

gymnasieeleverna anser att rankinglistor är en pålitlig källa och ifall de gör sitt val utifrån 

detta. För att vända på problemet vill vi även titta närmare på om lärosäten skulle kunna 

påverka gymnasieelevernas val med hjälp av olika marknadsföringsåtgärder samt om 

gymnasieeleverna skulle lita på informationen som släpps av lärosätena mer än på 

rankinglistorna.  

Validitet och reliabilitet   
Validitet och reliabilitet är två vanligt förekommande begrepp vid utvärdering av 

trovärdigheten av den insamlade empirisk data. Validitet handlar om att man mäter det som är 

relevant i sammanhanget. Inom forskningsdata beskriver begreppet validitet hur data 

reflekterar verkligheten för de avgörande frågorna. Reliabilitet handlar däremot om 

tillförlitlighet. En hög tillförlitlighet innebär att instrumentet ger samma data gång efter gång, 
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och att eventuella variationer i resultatet beror på variationer i mätobjektet. (Denscombe, 

2009, s. 424-425) 

För att uppnå hög validitet i vår studie har en noggrann genomgång av teorierna utförts. Ur 

teorierna och med hjälp av forskningsartiklar har ett antal hypoteser bildats, och en 

operationalisering av detta har lett till våra enkätfrågor. Enkätfrågorna är utformade på ett 

sådant sätt att de ska kunna kopplas samman med teorierna och forskningsartiklarna på ett 

rationellt sätt. Vi har även försökt eftersträva hög tillförlitlighet då vi har formulerat våra 

enkätfrågor på ett tydligt och enkelt språk, för att det ska bli så enkelt som möjligt för 

respondenten att besvara enkäten. Trots detta är det svårt att ha en stark tillförlitlighet i vår 

studie. I och med att tiden ändras samt möjligheten att samla ihop motsvarande människor 

som har samma åsikter på samma plats är väldigt svårt.   

Bortfall 
Det var ett problem som uppstod med enkäten, vårt stora bortfall av svar. Vi kan inte beräkna 

bortfallet exakt då vi inte vet hur många som fått vår enkät. Det var 53 stycken som besvarade 

enkäten. Enligt de Vaus (refererat i Saunders, Lewis och Thornhill, 2009) är de största 

orsakerna till ett bortfall följande: att frågan inte var relevant för den svarande, att den 

svarande vägrade svara på frågan, att den svarande inte visste svaret på frågan eller saknade 

uppfattningen, att den svarande hoppade oavsiktligt över en fråga. Webbaserade enkäter har 

ofta dålig svarsfrekvens eftersom människor kan få många mail och därmed missa enkäten. 

Det kan även hamna i skräpposten eller att e-postadressen är ogiltig. (Ejlertsson, 2014, s. 10)  

I vårt fall är samtliga påstående troligen orsaken till bortfallet. Frågorna var formulerade och 

riktade till de som hade sökt eller skulle söka vidareutbildning, därmed borde 

gymnasieeleverna inte ha något problem med att kunna besvara dessa frågor. Den mest troliga 

orsaken till bortfallet är förmodligen en kombination av elevernas bristande intresse. Ett annat 

problem som författarna av denna uppsats stötte på var deras svårighet att kunna påverka 

gymnasieeleverna att besvara. I och med att enkäten delades ut elektronisk, det vill säga 

länken till enkäten skickades till gymnasielevernas skolmail eller till någon annan ansvarig på 

gymnasieskolan, som sedan skulle vidarebefordra länken till gymnasielevernas mail eller 

forum. Det innebar att vi inte kunde kontrollera om länken har kommit fram till 

gymnasieeleverna. Det kunde ha skett något teknisk fel eller att gymnasieskolan inte hade 

vidarebefordrat länken.  
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Metoddiskussion  
När man använder sig av frågeformulär finns det en rad nackdelar. Forskarens fördel av för 

kodade svar i frågeformuläret kan också vara en nackdel. Respondenterna kan uppleva det 

som mindre krävande att bara kryssa i lämpliga rutor, men det kan även upplevas som en 

begränsning eftersom att respondenterna inte får uttrycka sig fritt. Vissa människor upplever 

detta som enklare att endast behöva kryssa i svaren, medan andra kan uppleva det som 

negativt och välja att inte delta i undersökningen. Det kan medföra att svaren blir snedvrida 

och att svar uteblir, vilket leder till ett större bortfall. (Denscombe, 2009, s. 227)  

I början av april kontaktade vi olika gymnasieskolor i Dalarna för att undersöka om det fanns 

något intresse av att delta i vår enkätundersökning. Det var en passade tid då många 

gymnasielever stod inför ett beslut om vilket lärosäte de skulle söka till, men kan även ha 

varit en opassande tid då de flesta gymnasieelever var upptagna med prov, ansökningar samt 

förberedelser inför avslutningsceremoni. Det var sex gymnasieskolor som var villiga att vara 

med i undersökningen, vilket innebar att över 600 personer kunde få tillgång till vår enkät. 

Den webbaserade enkäten skickades sedan ut till dessa gymnasieskolor den 13 april. Dock 

fick vi bara in 53 svar från fyra av de sex gymnasieskolorna. Som vi diskuterade tidigare i 

bortfallsanalysen kan det bero på ett bristande intresse från gymnasieelevernas sida samt att 

de kanske aldrig fick tillgång till den webbaserade enkäten. Vi anser att vi borde ha besökt 

gymnasieskolorna för att kunna påverka gymnasieleverna att besvara samt kontrollera att de 

fick tillgång till enkäten, vilket skulle öka svarsfrekvensen. 

Vi valde att ta med kvinnor och män i enkätundersökningen för att se hur många av respektive 

kön som skulle delta. När det kommer till gymnasieskola och programinriktning var vi 

intresserade av att se hur många från respektive program och gymnasieskola som skulle delta, 

alltså om inriktningen samt skolan skulle kunna påverka deras val för vidare studier. Nu i 

efterhand anser vi att det inte var nödvändig information att ha med i vår enkätundersökning, 

då vi inte använder den här informationen för vidare analys. Anledningen till att vi valt att 

börja med dessa frågor är för att det är intressant bakgrundsinformation som kan skilja sig åt 

beroende på kön, gymnasieskola samt programinriktning för en vidare forskning. I och med 

att vi bara fick in svar från 53 respondenter anser vi inte att den informationen är relevant att 

ha med i vår studie.  

Det var fyra svarsalternativ på de flesta påståenden i enkätundersökningen och de 

svarsalternativen bestod av, stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer bra och stämmer helt. 
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Men på vissa påståenden var det fem svarsalternativ där det femte alternativet var att 

påståendet är irrelevant. Då vi anser att ”stämmer inte alls” och ”stämmer delvis” är negativt 

samt ”stämmer bra” och ”stämmer helt” är positivt ville vi att respondenterna inte skulle vara 

neutrala i något påstående förutom där vi hade fem svarsalternativ, då man kunde välja att inte 

svara. Då vi inte vet hur respondenterna uppfattar påståendet ”stämmer delvis” kan vi bara 

spekulera utifrån vårt egna perspektiv.  Respondenterna kan ha uppfattat detta påstående som 

neutralt eller till och med positivt men eftersom vi inte var närvarande när de besvarade 

enkäten kan vi inte veta exakt hur de tänkte.  

Vi valde att ha med en kommentar till vissa påståenden för att göra det enklare för 

respondenten att få en förståelse för vad vi menade med vårt påstående. Nu i efterhand har vi 

insett att vi kunde ha påverkat respondenten att tycka på ett visst sätt vilket vi helst ville 

undvika. I och med detta borde vi ha genomfört en pilotstudie på några gymnasieelever för att 

kontrollera att enkäten var enkel att förstå samt att påståendena inte vara ledande samt 

påverkade respondentens åsikter.  
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Resultat 
I den här delen redovisar vi studiens resultat och presenterar de svar som vi fick in av 

gymnasieleverna.  

Författarna kontaktade gymnasieskolorna i Dalarna och bad att få skicka iväg enkäten eller få 

tillgång till gymnasielevernas e-mail adresser. Det var sex gymnasieskolor som var villiga att 

ställa upp vilket innebar att över 600 personer kunde få tillgång till vår enkät. Vi fick in svar 

från 4 olika gymnasieskolor. Enkäten besvarades av 53 personer. Här presenterar vi 

gymnasieskolorna med antal gymnasieelever som studerar års kurs tre.  

1. Mikael Elias Gymnasiet i Falun – information om antal elever saknas 

2. Helix Gymnasiet – 100 personer 

3. VBU Högbergskolan – 283 personer 

4. Karlfredsgymnasiet i Avesta – 181 personer 

De första två punkterna i enkätundersökningen räknades inte som frågor/påståenden och 

därmed saknar de nummer men förekommer i uppsatsen som bakgrundsfakta om 

respondenterna. Första punkten handlade om könsfördelningen, där respondenterna fick 

besvara om de var man eller kvinna. 32 personer av de tillfrågade var kvinnor vilket 

motsvarade 60 procent av respondenterna, medan 21 personer var män och det motsvarade 40 

procent. I punkt två fick respondenterna besvara vilken gymnasieskola samt 

programinriktning de gick. Majoriteten på 20 personer som besvarade enkäten gick på 

Västerbergslagens Utbildningscentrum i Ludvika. När det gäller programinriktning var det 

Naturvetenskapliga programmen på samtliga skolor som hade majoriteten, 16 stycken, följt av 

Samhällsvetenskapliga programmen med 12 stycken. Därefter Ekonomprogrammet med nio 

svar samt Teknikprogrammet med sex svar, följt av IT-programmet med tre svar, 

Humanistiska programmet med två svar och Estetiska programmet med två svar, slutligen 

kommer Restaurang programmet med ett svar, Digital Design med ett svar samt Barn- och 

Fritidsprogrammet med ett svar.  
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I påstående 1 fick respondenten besvara ” Jag kommer söka/har redan sökt till en högre 

utbildning på högskolan eller universitet”. Det var 40 personer som svarade ”Ja”, sju 

personer svarade ”Nej” och sex personer svarade ”Vet ej”. Under påståendet finns det 

förklaring ifall man väljer ”Nej” som ett alternativ behöver man inte fortsätta besvara enkäten. 

 

Diagram 1 Sökande till lärosäte 

Utifrån diagrammet kan man avläsa att majoriteten på 76 % (41 pers.) av de tillfrågade är 

intresserade av att vidareutbilda sig. Det innebär att dessa gymnasieelever förmodligen 

kommer söka information om olika lärosäten i Sverige för att kunna utvärdera de olika 

alternativen. Det är 13 % (7 pers.) som inte kommer att söka en vidareutbildning och 11 % (6 

pers.) som inte har bestämt sig. Sex personer som svarade ”vet ej” kunde slutföra enkäten. 

Däremot sju personer som besvarade ”nej” på påståendet räknas ändå in i vår undersökning i 

och med att de valde att delta, då vi anser att frågan kan ha misstolkats.  
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Påstående 2 lyder: ”Jag har redan valt ett eller flera lärosäten som jag ska söka till/har sökt 

till och kommer därför inte samla in information om det”. Påståendet förklarar ifall personen 

redan har bestämt sig när det gäller val av lärosäte och samlat in all nödvändig information 

och därmed kommer troligtvis inte använda sig av rankinglistor. I påstående tre fick 

respondenterna ta ställning till följande: ”Jag har inte valt än lärosäte som jag ska söka till 

och kommer därför samla in information om det”. Diagrammet visar de två alternativen med 

följande fördelning: stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer bra, stämmer helt, frågan är 

irrelevant, har ej svarat. 

 

Diagram 2 Val av vidareutbildning 

Utifrån diagrammet kan man avläsa att det stämmer delvis för majoriteten som redan har valt 

en vidareutbildning och därmed inte kommer samla in information. Majoriteten som 

besvarade påstående tre anser att det inte stämmer alls eller ej besvarat påståendet vilket 

innebär att de antingen har valt ett lärosäte eller valt att inte besvara påståendet. I påstående 2 

kan man se att samma antal gymnasieelever har svarat stämmer bra, stämmer helt och frågan 

är irrelevant. Detta innebär att de flesta inte är helt säkra på sitt val, vilket kan betyda att de 

kommer samla in information för en vidare utvärdering.  
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I påstående 4 fick respondenterna besvara om de tar del av marknadsföringsåtgärder: ”När 

jag samlar information om ett eller flera lärosäten tar jag del av marknadsföringsmaterial 

som släpps av lärosätet till exempel på deras hemsida, broschyrer eller på mässor”. De 

svarsalternativ som framgår i diagrammet är följande: stämmer inte alls, stämmer delvis, 

stämmer bra, stämmer helt, har ej svarat. 

 

Diagram 3 Marknadsföringsåtgärder 

Utifrån detta diagram kan man avläsa att majoriteten anser att frågan stämmer bra, vilket 

innebär att 34 % (18 pers.) av respondenterna till en viss grad tar del av 

marknadsföringsåtgärder. 26 % (14 pers.) av de tillfrågade ansåg att påståendet stämde delvis, 

21 % (11 pers.) har valt att ej svara och ett så stort bortfall uppstod för att påståendet inte var 

obligatorisk att besvara. 13 % (7 pers.) har svarat att påståendet stämmer helt vilket innebär 

att de tar del av olika marknadsföringsåtgärder, jämfört med 6 % (3 pers.)som inte tar del av 

den. 
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I påstående 5 fick respondenterna besvara hur de förhåller sig till forskare på ett lärosäte: ”Jag 

tycker att det är viktigt för mig att det ska finnas framgångsrika forskare på det lärosäte jag 

kommer att söka till eller har redan sökt till”.  

Diagrammet ovan visar att 20 personer som är majoriteten av respondenterna anser att 

forskning/forskarutbildning inte är viktig vid val av lärosäte. 18 personer anser att det 

stämmer delvis, vilket innebär att det inte är särskilt viktigt för dessa respondenter. Det är 10 

personer som tycker att vårt påstående stämmer bra och 2 personer anser att det stämmer helt, 

3 personer har valt att avstå. 
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I påstående 6 fick respondenterna besvara hur de förhåller sig till ranking: ”Jag känner till 

vad ranking av skolor och universitet innebär”. Påstående 7 lyder: ”När jag samlar 

information om ett eller flera lärosäten tar jag del av det material som finns hos de olika 

rankingorganisationerna”. Detta påstående förklaras tydligare med följande kommentar: 

”När jag samlar informationen ser jag till att titta på de olika rankinglistorna”. I påstående 8 

fick respondenterna besvara ”Det är viktigt för mig att veta om högskolan eller universitet jag 

söker till ligger i topp 10 på rankinglistorna”. Med svar på de tre påståendena sammanställer 

vi ett diagram som förklarar gymnasieelevernas förhållande till ranking.  

 
 

Diagram 5 Förhållande till ranking  

 

Som diagrammet visar har majoriteten besvarat att det stämmer delvis att de känner till 

ranking, använder sig av ranking samt tycker att det är viktigt att lärosätet ligger i topp 10 på 

rankinglistan. Förutom det kan vi avläsa att ganska många har svarat att dessa påstående som 

handlar om rankingen inte stämmer. Det vill säga att ett stort antal av respondenterna är 

skeptiska när det kommer till rankingen. 
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I påstående 9 fick respondenterna besvara om de anser att ranking mäter utbildningskvalité: 

”Jag är säker på att det är kvalitét av utbildningen som mäts i rankingen av lärosätet”. 

Påståendet förklaras med en kommentar: ”Om jag vet att högskolan/universitet ligger i topp 

10 så betyder det att de har det bästa kvalité på utbildningen”. Diagrammet visar 

gymnasieelevernas åsikter kring ranking och kvalité med följande fördelning: stämmer inte 

alls, stämmer delvis, stämmer bra, stämmer helt, har ej svarat. 

 

Diagram 6 Ranking mäter utbildningskvalité 

Utifrån diagrammet kan man avläsa att majoriteten med 55 % (29 pers.) tycker att vårt 

påstående stämmer delvis, medan 17 % (9 pers.) anser att det stämmer bra. Det innebär att de 

flesta är osäkra när det kommer till ranking i samband med utbildningskvalité. Lika 

procentuellt antal på 13 % (7 pers.) anser att påståendet inte stämmer alls och stämmer helt. 
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I påstående 10 lyder: ”Jag skulle inte söka till ett lärosäte om jag fick veta att det befinner sig 

bland de lägst rankade i Sverige”. Det finns fem olika svarsalternativ för respondenterna att 

välja mellan och dessa är: stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer bra, stämmer helt och 

har ej svarat. 

Diagram 7 Låg rankade lärosäten 

Som kan avläsas utifrån diagrammet har den övervägande majoriteten med 32 % (17 pers.) 

valt alternativet ”stämmer bra” att de inte skulle söka till ett lärosäte som är bland de lägst 

rankade i Sverige. Medan 28 % (15 pers.) anser att påståendet stämmer delvis samt 26 % (14 

pers.) anser att det stämmer helt. Resterande 10 % (5 pers.) skulle inte se bottenplaceringen 

som ett hinder för att söka till lärosätet. Det innebär att placeringen på rankinglistan har en 

viss betydelse för gymnasieeleverna. 
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I påstående 11 fick respondenterna ta ställning till följande: ”Jag kände inte till rankingen av 

högskolor och universitet sedan tidigare men kommer samla information om det fenomenet 

efter att jag har deltagit i denna undersökning” 

 

Diagram 8 Förhållande till ranking som ett fenomen 

Diagrammet visar att den övervägande majoriteten på 22 personer har svarat att påståendet 

stämmer delvis, vilket kan betyda att gymnasieeleverna till en viss del inte kände till 

fenomenet. Medan 14 personer visste vad ranking innebar och 10 personer ansåg att de inte 

hade den kunskapen och därmed kommer samla information om fenomenet. Resterande 5 

personer ansåg att påståendet stämde bra.  
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I påstående 12 fick respondenterna besvara ”Om du har tittat på någon rankinglista av 

högskolor och universitet var har du fått information om det?” Påståendet förklaras vidare 

med en kommentar: ” Var det någon som har berättat till dig, har du läst om det i tidningen 

sådant fall vilken eller du inte visste alls något om rankingen tidigare?” Detta påstående har 

inga svarsalternativ och respondenterna fick besvara med sina egna åsikter. Vi sammanställde 

en lista på de svar som förekom. Observera att en och samma person kunde ange flera 

alternativ, vilket gjorde att de svar vi fick in översteg 53 svarsalternativ.  

 

Diagram 9 Informationskanaler 

Majoriteten har fått information från vänner/familj/bekanta, internet/google/lärosätes hemsida 

eller har inte uppfattat frågan och därmed besvarat med ja/nej/vet ej/har ej svarat. 7 personer 

har svarat att de inte har kollat på någon rankinglista och 2 personer har aldrig hört talas om 

fenomenet. Vissa respondenter kände till rankingen genom Urank, reklam, studie-och 

yrkesvägledare, tidningen samt via vår enkät.  
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Påstående 13 lyder: ”Jag baserar mitt val av lärosätet när jag ska söka till en högskola eller 

ett universitet främst på ryktet”. Påståendet förklaras med en kommentar: ”Mitt val beror på 

det jag har hört om en viss högskola eller ett visst universitet, alltså andras åsikter.” 

 

Diagram 10 Ryktet 

Enligt diagrammet kan man avläsa att majoriteten på 47 % (25 pers.) tycker att vårt påstående 

stämmer delvis, medan 21 % (11 pers.) anser att det stämmer helt och 17 % (9 pers.) anser att 

det stämmer bra, vilket borde innebär att gymnasieeleverna inte baserar sitt val främst på 

ryktet. Resterande 11 % (6 pers.) tycker att det inte stämmer alls, jämfört med 4 % (3 pers.) 

som inte har besvarat frågan.  
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I påstående 14 fick respondenterna besvara: ”Jag tycker att ryktet är viktigare än det som 

mäts i rankinglistorna”. Påståendet förklaras med en kommentar: ”Jag litar mer på det som 

folk runt om mig säger än det som sammanställs i rankinglistorna” 

 

Diagram 11 Ryktet i förhållande till ranking 

Som diagrammet visar har en den övervägande majoriteten på 42 % (27 pers.) svarat att 

påståendet stämmer delvis, medan 28 % (18 pers.) svarade att det stämmer helt och 22 % (14 

pers.) svarade att det stämmer bra. Det innebär att de flesta gymnasieeleverna tycker att ryktet 

inte är viktigare än rankinglistorna, men det finns många som anser att det kan vara viktigare. 

Minoriteten på 5 % (3 pers.) anser att påståendet inte stämmer alls samt 3 % (2 pers.) har inte 

svarat.  
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I påstående 15 fick respondenterna besvara ”Jag skulle lita mer på information som släpps av 

högskolan eller universitet än rankinglistorna”. Påståendet förklaras vidare med en 

kommentar: ”Jag litar mer på kvalitetsundersökningar som har genomförts av högskolor och 

universitet än på rankingen”.  

 

Diagram 12 Information från lärosäten 

Som framgår i diagrammet har majoriteten på 42 % (23 pers.) svarat att vårt påstående 

stämmer delvis, jämfört med 26 % (14 pers.) som har svarat att det stämmer bra och 17 % (9 

pers.) anser att det stämmer helt. Det innebär att de flesta gymnasieeleverna är osäkra till vårt 

påstående. Det är 11 % (6 pers.) som inte håller med vårt påstående och 4 % har valt att inte 

svara.  
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I påstående 16 fick respondenterna besvara ”Min egen uppfattning av ett visst lärosäte är 

viktigare än rykte och ranking”. 

 

Diagram 13 Egen uppfattning 

Som framgår i diagrammet svarade majoriteten av de tillfrågade gymnasieeleverna att deras 

uppfattning om universiteten kan vara viktigare än en placering på en rankinglista och deras 

uppfattning från andra. 33 % (18 pers.) ansåg att det stämmer delvis och 32 % (17 pers.) 

ansåg att det stämmer bra, medan 24 % (13 pers.) ansåg att vårt påstående stämmer helt. 7 % 

(4 pers.) av respondenterna tycker inte att egen uppfattning är viktigare än rykte samt ranking, 

medan 4 % har valt att inte svara.  
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Slutligen bad vi respondenterna att lämna egna kommentarer i påståendet som vi kallade för 

”Övriga åsikter och synpunkter: 

 ”Inga”/ ”Nej”/ ”Inget speciellt” 

 ”Svår enkät att förstå” 

 ”Intressant enkät”/ ”Intressant undersökning” 

 ”Visste inte vad ranking var innan denna undersökning.” 

 ”Har redan sökt utbildning.” 

 ”Man måste fortfarande svara på alla frågor fast det står i fråga 1 att man inte 

behöver det? om man inte ska söka vidare?” 

 ”Jag har valt lärosäte främst med tanke på utbildningsutbud, boendemöjligheter och 

vart i Sverige utbildningen bedrivs.  

Rankinglistor känns lite opålitliga och rykten kan variera kraftigt, men jag kollar 

ändå på sånt och försöker sammanställa all information jag får tag på för att bilda 

mig en egen uppfattning.” 

 ”Jag tror att ranking/rykte finns där av en anledning så jag skulle inte gärna välja ett 

lärosäte med allmänt dåligt rykte. Bekanta har haft erfarenhet av väldigt dåliga 

utbildningar (ingen struktur, dåliga lärare, oklara läroplaner) så dessa existerar 

uppenbarligen.” 
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Analys  
I denna del analyserar vi de svar vi fått in i enkätundersökningen samt kopplar det till 

teoridelen för att sedan verifiera eller förkasta hypoteserna.  

Ranking är ett populärt fenomen 
Köpbeslutsprocessen består av fem olika steg: Problemidentifikation, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler et al, 2012, s. 270). 

Beroende på konsumentbeslutet, alltså utvärdering av produkter, tjänster samt varumärken, 

kan konsumenter genomgå köpbeslutsprocessen på olika sätt. Konsumenten behöver inte 

använda sig av alla stegen utan kan exempelvis påbörja processen med informationssökning 

eller utföra köpet på en gång. Konsumentbeslut kan vara varierande beroende på intresset 

konsumenten har för produkten/tjänsten, alltså ett högt eller lågt inköpsengagemang 

(purchase innvolment). (Hawkins et al, 2004, s. 500) Vid informationssökning kan 

konsumenten använda sig av olika kanaler så som personlig kommunikation, reklam eller 

undervisningsmaterial och dessa finns i marknadsföringskommunikationsmixen (marketing 

communication mix) (Lovelock & Wirtz, 2007, s. 164). När man gör en utvärdering av de 

olika alternativen kan konsumenten välja ifrån olika varumärken och då brukar de starkaste 

och de mest kända varumärkena bli valda i första hand (Kotler et al, 2012, s. 272).  

Påståendena 2 och 3 i enkätundersökningen gav oss en bild av gymnasieelevernas beteende 

vid val av lärosäte. Utifrån svar på dessa påståenden ville vi se konsumentbeslut och 

gymnasielevernas så kallad inköpsengagemang (purchase innvolment). Förutom detta ville vi 

undersöka mönstret i köpbeslutsprocessen. De flesta svar tyder på att gymnasieeleverna 

kommer att samla in information för en vidare utvärdering av olika alternativ. Det innebär att 

de flesta gymnasieeleverna kommer att påbörja processen med problemidentifiering och 

informationssökning. Påstående 4 visade att majoriteten förmodligen kommer att söka 

information genom olika kanaler i marknadskommunikationsmixen som lärosätena använder 

sig av för att kunna välja det som passar gymnasieeleverna bäst. Därefter kommer 

förmodligen gymnasieeleverna stå inför ett val av olika alternativ.  

Påståendena 6 och 7 omfattar andra samt tredje steget i köpbeslutsprocessen där konsumenten 

samlar information som leder till att denne står inför ett val av olika alternativ, det sker med 

andra ord en uppdelning av marknaden (marketing partitioning) vilket innebär att 

gymnasieleverna måste välja ett av de olika varumärkena. Svaren på dessa påståenden gav oss 

en förståelse om gymnasieeleverna kände till fenomenet ranking och ifall de påverkades av 
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rankinglistorna vid val av lärosäten. Majoriteten av de tillfrågade svarade att påståendena 

stämde delvis. Detta kan tolkas som att förståelsen för rankinglistor är bristfällig.  

Påstående 11 ingår också i köpbeslutsprocessen då den behandlar steget om 

informationssamling. Vi formulerade om frågorna 6 och 7 till en liknade fråga för att kunna se 

gymnasieelevernas beteende samt undersöka om de skulle besvara den på ett annat sätt. 

Majoriteten besvarade att påståendet stämde delvis, vilket tyder på att de kanske kände till 

fenomenet eller att de inte kommer samla in information om det.   

H1: Ranking av högskolor och universitet i Sverige är ett fenomen som majoriteten av 

gymnasieelever känner till. 

Enligt vår enkätundersökning förkastas denna hypotes då majoriteten av gymnasieelever som 

besvarade vår enkät förmodligen inte kände till fenomenet ranking. Eftersom majoriteten 

besvarade att de flesta påståenden stämde delvis kan vi inte vara helt säkra på att de kände till 

det.  

H2: Ranking av högskolor och universitet i Sverige påverkar gymnasielevernas val av 

vidareutbildningen. 

Vi förkastar även denna hypotes då majoriteten av gymnasieeleverna förmodligen inte visste 

vad ranking var och därmed använder de sig inte utav det vid val av vidareutbildning. 

Majoriteten av gymnasielever har även besvarat att vid insamling av information om lärosäten 

tar de inte alltid del av rankinglistorna.  

Dessa hypoteser kan inte förkastas till 100 procent då den övervägande delen av de 

besvarande tyckte att alla påståenden som handlade om ranking stämde delvis. Det kan betyda 

att gymnasieleverna hade en aning om vad ranking innebar eller att de inte vågade ta ställning 

och besvara att påståendet inte stämde alls. Vi har även fått kommentarer som visar att 

enkäten var svår att förstå samt att det fanns respondenter som inte kände till ranking eller 

som redan har valt utbildning och därmed kanske inte skulle engagera sig i undersökningen. 

Vi har även fått en kommentar av en gymnasieelev som tycker att ranking finns i vårt 

samhälle av någon anledning och därmed borde man titta på det. 
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Ranking skapar rykten 
De flesta företag på marknaden har ett varumärke som kan bestå av ett namn, logotyp, ett 

tecken eller något annat som gör företaget unikt (Kotler et al, 2012, s. 467). Namnet på ett 

lärosäte kan vara en del av varumärket. Det är svårare för ett tjänsteföretag att skapa ett starkt 

varumärke då tjänsterna är immateriella och konsumenterna har svårt att utvärdera dem 

(Kristhan., 2001). Det innebär att tjänsteföretag måste arbeta hårt för att skapa ett starkt 

varumärke som ger förtroende och pålitlighet (Nilsson, 2000, s. 22). Detta medför att ett starkt 

varumärke skapar ett bra rykte som ger en kvalité stämpel för konsumenten vilket gör det 

svårare för konkurrerande företag att positionera sig på marknaden. Rykten kan även skapas 

av world-of-mouth vilket innebär att det sker en ryktesspridning mellan vänner, familj och 

andra intressenter (Kotler et al, 2012, s. 790). Ett rykte kan vara en åsikt och något som inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. Detta kan betyda att world-of-mouth kan ha både en 

positiv och negativ inverkan på ett företag (Kotler et al, 2012, s. 790). Rykte kan räknas som 

en mätbar faktor och därmed användas vid utformning av rankinglistor. Enligt Schultz et al. 

(2001) är rykte en del av rankingsystemet och det kan påverkas av allmänheten samt media.  

Påståendena 8 och 10 visade hur gymnasieeleverna såg på varumärken av 

högskolor/universitet när det gäller val av lärosäten. Svaren på dessa påståenden ger oss en 

bild ifall det finns någon koppling mellan ranking och rykte. Majoriteten av gymnasieeleverna 

har besvarat att det inte är särskilt viktigt om ett lärosäte ligger i topp tio på rankinglistan. 

Däremot skulle de flesta gymnasieeleverna inte söka till ett lärosäte som ligger på en 

bottenplacering. Detta betyder i sin tur att rankinglistor har en viss betydelse vid val av 

lärosäte, alltså det sker en sortering där bottenrankade lärosäten får lämna företräde till högre 

rankade lärosäten.  

Påståendena 13, 14 och 16 fick gymnasieeleverna besvara hur de uppfattade rykte och hur det 

påverkade deras val av lärosäte samt om ryktet är viktigare än ranking. Resultatet i påstående 

13 visade att majoriteten av gymnasieleverna håller delvis med om att val av lärosäte baseras 

på rykte. I påstående 14 svarade majoriteten att det stämmer delvis, alltså att ryktet inte är 

viktigare än ranking. Påstående 16 visade jämt resultat då 33 % svarade att det stämde delvis 

och 32 % att det stämde bra, alltså egen uppfattning kan vara viktigare än rykte och ranking. 

Anledningen till att de flesta gymnasieeleverna håller delvis med våra påståenden kan bero på 

att påståendena var svåra att förstå eller att de hade en egen uppfattning kring detta, samt att 

det kunde ha funnits andra faktorer som kunde ha påverkat.  
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H3: Gymnasieeleverna anser att rykte och ranking är lika viktiga. 

Då det var en jämn procentuell uppdelning kring dessa påståenden och de flesta ändå var 

positiva kan vi konstatera att majoriteten av gymnasieeleverna anser att ryktet inte är lika 

viktigt som ranking, men det finns även vissa som väljer ryktet framför rankinglistorna. Vi 

kan förkasta denna hypotes eftersom rykte och ranking inte hade någon stor betydelse vid val 

av lärosäte. Däremot har vi fått en kommentar som visar att det finns gymnasielever som tror 

att ranking och ryktet är samma typ av information och därmed kan vara lika viktiga. 

Kommentaren lyder:  

”Jag tror att ranking/rykte finns där av en anledning så jag skulle inte gärna välja ett 

lärosäte med allmänt dåligt rykte. Bekanta har haft erfarenhet av väldigt dåliga 

utbildningar (ingen struktur, dåliga lärare, oklara läroplaner) så dessa existerar 

uppenbarligen.” 

Ranking och kvalité  
Det är svårt att mäta kvalité i tjänsteproducerande företag i och med att tjänster är 

komplicerade samt immateriella. Detta innebär att kvalité kan uppfattas på olika sätt av olika 

konsumenter som kan ha olika åsikter om samma tjänst. (Grönroos, 2007, s. 71-73) Det finns 

två typer av kvalitetsdimensioner när man undersöker kvalitet vid mötet med kunden. Den 

första dimensionen handlar om vad konsumenten upplevde av tjänsten och den andra handlar 

om hur konsumenten upplevde tjänsten. För att mäta kvalité i tjänstproducerade företag 

används oftast två olika typer av undersökningar, attributbaserade och kvalitativbaserade 

modeller. (Grönroos, 2007, s. 77-78).  

När man kommer till rankinglistor finns det många åsikter och tankesätt om vad det är som 

mäts, då en del anser att det är utbildningskvalité som mäts medan andra är negativa mot 

rankinglistor. Hazelkorn är väldigt kritisk när det gäller rankinglistor. Hon påstår att 

fenomenet har blivit stort på grund av globaliseringen vilket gjorde att de flesta lärosätena har 

börjat använda sig utav rankinglistorna som en konkurrensfördel. Rankinglistor är opålitliga i 

samband med utbildningskvalité då det finns flera faktorer som organisationerna använder sig 

av som inte har något med utbildningskvalité att göra. Samtidigt har det blivit allt vanligare 

för de olika lärosätena att anpassa sig efter rankinglistor och inte efter studenternas önskemål. 

(Hazelkorn, 2014) Högskolan Dalarna genomförde 2014 en kvalitetsundersökning som visade 

att de flesta studenterna som läser ekonomirelaterade program är nöjda med utbildningen och 

därmed skulle dem rekommendera andra att studera på Högskolan Dalarna. Enligt Urank 
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(2014) har Högskolan Dalarna och deras ekonomirelaterade program placerat sig sist på 

rankinglista, vilket kan uppfattas som ett lärosäte med sämre utbildningskvalité.   

Påståendena 5 och 9 visade hur gymnasieeleverna uppfattade rankinglistor i samband med 

utbildningskvalité samt om forskare hade någon betydelse vid val av lärosäte. Resultatet i 

påståendet 5 visade att majoriteten inte tycker att det är viktigt med antalet 

forskare/forskarutbildning vid valet av lärosäte. I påstående 9 besvarade majoriteten av 

gymnasieeleverna att det stämmer delvis att ranking mäter utbildningskvalité. Detta innebär 

att de flesta gymnasieeleverna är osäkra på vad det är som mäts i rankinglistorna. Eftersom att 

många rankinglistor baseras just på antalet forskare/forskarutbildning kan svaret lätt tolkas 

som motsägelsefullt.  

H4: Gymnasieleverna anser att ranking av högskolor och universitet i Sverige mäter 

utbildningskvalité. 

Denna hypotes kan förkastas då de flesta gymnasieeleverna är osäkra på om det är 

utbildningskvalité som mäts i rankinglistorna. Det kan bero på att gymnasieeleverna inte vet 

vad rankinglistor är och därmed inte känner till de faktorer som mäts.  

Ranking som en del av marknadsföring 

Företag brukar förmedla information genom reklam, erbjudanden eller internet, och på det 

sättet kommunicera med potentiella konsumenter. Kommunikationen förstärker företagets 

varumärkesprofil och hjälper företaget att positionera sig på marknaden. (Grönroos, 2007, s. 

303-304) Det vanligaste sättet att kommunicera med konsumenter är genom användning av 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix), som är uppdelad i 

sex olika grupper: personlig kommunikation, reklam, erbjudanden, publicitet, 

undervisningsmaterial samt företagets design (Lovelock & Wirtz, 2007, s. 164).  

Efter högskolereformen som träde kraft 1993 var de flesta lärosätena i Sverige tvungna att 

satsa på sina marknadsföringsstrategier för att förstärka sin varumärkesprofil samt finna 

någon slags konkurrensfördel (Riksdagen, 1994) [Internet]. Konkurrensfördel kan fungera 

som en eller flera utmärkande egenskaper som kan särskilja ett företag från ett annat på 

marknaden (Kotler et al, 2012, s. 409). Ranking av lärosäte har påverkat vårt samhälle då det 

har blivit en tävling om vem som är bäst på marknaden och vem som har de största 

konkurrensfördelarna (Wedlin., 2014). Konsumenterna kan använda ranking som ett 

hjälpmedel när de ska söka information om olika lärosäten för att på lönsammaste sättet 
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investera både tid och pengar, vilket innebär att ranking kan fungera som en konkurrensfördel 

(Klimpris, 2006). Exempelvis, använder Göteborgs Universitet rankinglistor som en 

konkurrensfördel där de informerar om sin position via 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix) (Göteborgs 

Universitet, 2015) [Internet].  

Genom att få svar på påståendena 4,12 och 15 har vi fått en bild av respondenternas sätt att 

samla information och vi fick därmed veta hur de använde sig av 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix). Vi fick även mer 

förståelse över vilken informationskälla som de anser är mest pålitlig. Resultatet i påstående 4 

visade att de flesta gymnasieeleverna tar del av marknadsföringsåtgärder men det var även en 

stor procent som inte besvarade påståendet. I påstående 12 besvarade respondenterna hur de 

hade stött på rankinglistor via olika informationskanaler och exempel på detta är: 

familj/vänner/bekanta samt internet/Google/lärosätets hemsida. Det var sju respondenter som 

besvarade att de inte hade stött på rankinglistor tidigare. Majoriteten som hade besvarat 

påstående 15 ansåg att det stämde delvis, alltså är de flesta gymnasieeleverna osäkra om 

informationen från lärosätena är viktigare än det som framgår i rankinglistorna.  

H5: Gymnasieeleverna tar del av marknadsföringsmaterial som lärosätena erbjuder och 

därmed kan lärosätena använda ranking som ett verktyg vid planering av 

marknadsföringsstrategier. 

Enligt vår undersökning kan vi konstatera att gymnasieeleverna tar del av 

marknadsföringsåtgärder och att de vanligaste informationskanaler som gymnasieeleverna 

använder sig av är internet eller samhället. Med detta resultat verifierar vi vår hypotes. 
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Slutsats 
Vi har försökt att uppnå hög tillförlitlighet i vår uppsats och formulerat påståendena på ett 

enkelt sätt, där vi hade lämnat kommentarer under varje påstående. Tanken var att göra 

enkäten lätt att förstå men eftersom vi inte hade genomfört någon pilotstudie har vi inte 

uppnått vårt mål med denna del. Vi har fått några kommentarer om att enkäten var svår att 

förstå. Låg tillförlitlighet kan även bero på att kommentarerna under påståendena var ledande 

och respondenterna missförstod påståendena. Vårt resultat har visat en låg validitet, då vi bara 

fick svar från 53 gymnasieelever. Undersökningen skulle ha genomförts i hela Dalarna men 

eftersom vi fick så låg svarsfrekvens kan vi inte påstå att resultatet gäller för alla 

gymnasieelever i Dalarna. Denna undersökning kan inte representera snittet av 

gymnasielevernas syn på ranking inom hela Sverige i och med att gymnasieelever kan ha 

olika syn beroende på vart de bor. Vi kan bara ana att gymnasieelever i större städer kan ha 

bättre koll på ranking som ett fenomen då det finns ”elit-universitet” i dessa områden som är 

högt rankade, exempelvis Handelshögskolan i Stockholm. Här med redovisar vi bara för vad 

dessa 53 gymnasieelever anser om ranking.  

Utifrån enkätundersökningen fick vi fram en bild av gymnasieelevernas syn på rankinglistor. 

De flesta gymnasieeleverna som har varit med i undersökningen känner inte till vad ranking 

är och därmed använder de inte informationen som framgår från rankinglistorna. Det innebär 

att de flesta gymnasieelever inte tar hänsyn till rankinglistor vid valet av lärosäte. 

Gymnasielevernas vanligaste svarsalternativ var att våra påståenden stämde delvis vilket 

betyder att de inte förstod våra påståenden korrekt eller att det var andra aspekter som 

påverkade deras åsikt. 

När det gäller rankinglistor i samband med utbildningskvalité var de flesta gymnasieleverna 

osäkra med sina svar. Vi antar att eftersom de flesta gymnasieeleverna inte känner till 

rankingen som ett fenomen förstår de inte heller vilka faktorer som mäts i rankinglistor samt 

vad som påverkar platsen som ett lärosäte får i rankinglistorna. Det var dock ett rätt stort 

procentuellt antal som tyckte att vårt påstående om att ranking mäter utbildningskvalité 

stämde bra eller stämde helt. Vid informationsinsamling inför valet av lärosäte använder 

gymnasieeleverna sig av de olika informationskanaler som finns i 

marknadsföringskommunikationsmixen (marketing communication mix). Det är dock många 

gymnasieelever som höll delvis med vårt påstående om att information som släpps från ett 

lärosäte är viktigare än ranking. Vi antar att eftersom de flesta gymnasieeleverna inte kände 

till vad rankingen innebär samt blev osäkra har de valt det svarsalternativet. Det finns två 
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synpunkter som tydligt kan förklara anledningarna till varför gymnasieeleverna har valt att de 

flesta påståenden stämde delvis:  

”Jag har valt lärosäte främst med tanke på utbildningsutbud, boendemöjligheter och 

vart i Sverige utbildningen bedrivs.”  

”Rankinglistor känns lite opålitliga och rykten kan variera kraftigt, men jag kollar 

ändå på sånt och försöker sammanställa all information jag får tag på för att bilda 

mig en egen uppfattning.” 

Det märkliga med vår undersökning är att vi har fått veta att ranking inte har någon stor 

betydelse och inte heller någon påverkan på gymnasieelevernas val av lärosäte, ändå har de 

flesta gymnasieeleverna svarat att de inte skulle välja ett lärosäte som ligger sist på en 

rankinglista. Detta kan betyda att gymnasieeleverna saknar kunskap när det kommer till 

rankingen som ett fenomen och det enda de känner till är om ett lärosäte befinner sig längst 

ner på en rankinglista kan det vara ett dåligt tecken.  

I och med att gymnasieeleverna tar del av marknadsföringsåtgärder samt använder sig ganska 

mycket av internet tycker vi att det är viktigt för ett lärosäte att uppdatera gymnasieelever om 

vad ranking innebär då rankinglistorna kan vara både positivt och negativt. Rankinglistorna 

kan både förstärka samt försämra lärosätets status och därmed skapa ett bättre eller sämre 

rykte. Ett lärosäte bör alltid vara rädd om sitt rykte samt sitt varumärke och därmed borde de 

olika lärosätena använda rankinglistorna som en konkurrensfördel. De lärosäten som är högt 

rankade på en rankinglista borde fokusera på att upplysa om deras position, medan lågt 

rankade lärosäten borde upplysa om vad det är som mäts i rankinglistorna samt försöka 

förbättra de faktorer som gör att de hamnar på en bottenplacering. Genom att berätta mer om 

ranking som ett fenomen samt upplysa om de olika faktorer som påverkar rankinglistor kan 

lärosätena åstadkomma ett resultat som leder till ett starkare varumärke och därmed ett 

starkare rykte. Om gymnasieeleverna anser att det är utbildningskvalité som mäts i 

rankinglistorna borde lärosätena upplysa om de faktorerna som egentligen mäts vid 

sammanställningen av rankinglistor. En av de vanligaste faktorerna som mäts är antalet 

forskare och som vår undersökning visade påverkar inte denna aspekt gymnasieelevernas val 

av lärosäte. Gymnasieeleverna sammankopplar inte antalet forskare på ett visst lärosäte med 

utbildningskvalité och därmed borde lärosätena vara uppmärksamma på detta. Det innebär att 

när det kommer till marknadsföring borde lärosätena fokusera mer på andra faktorer än antalet 

forskare eller forskarutbildningar, då gymnasieelever oftast söker sig till en grundutbildning. 



 

 

55 

 

Även om ranking inte är så stort som ett fenomen i Sverige kan det ske en förändring om 

media fortsätter upplysa om det. När gymnasieelever bestämmer sig för att vidareutbilda sig 

påbörjar de söka information om de olika lärosätena som finns i Sverige och det är då de kan 

få information om vad ranking är. Sedan när gymnasieeleverna väljer några alternativ som ska 

utvärderas kan de jämföra dessa genom att antingen vara rationell och titta noggrant på 

lärosätenas varumärke, rykte eller plats i rankinglistorna, eller att vara icke rationell och välja 

det lärosäte som känns bäst. Det är då gymnasieeleverna kan välja ett lärosäte beroende på hur 

starkt lärosätes varumärke är, då deras val kan associeras med något positivt, så som högre 

status eller prestige. Gymnasieelever bör gå genom hela köpbeslutsprocessen väldigt noggrant 

och därmed ha ett högt inköpsengagemang eftersom val av utbildningen kan påverka deras 

liv, då de investerar både tid och pengar. 

Vi tycker att de lärosätena som ligger längst ner på rankinglistorna i Sverige ska ta hänsyn till 

deras situation då det kan påverka deras varumärke negativt. Dessa lärosäten ska se till att 

antingen förändra situationen som kan ge en bättre plats i rankinglistor eller att de informerar 

mer om de faktorerna som mäts i rankinglistor. Problemet med det kan bli att man slutar 

prioritera studenternas syn på utbildning och målet blir att utföra allt som krävs för att nå topp 

placeringen i rankinglistor. Därför anser vi att lärosätena borde samarbeta gentemot 

studenternas intresse, istället för att slösa tid och resurser på placeringen i rankinglistor. Ett 

exempel på samarbete är obligatoriska besök av andra lärosäten och utbyte av information. 

Man kan säga att rankinglistorna sprider falsk marknadsföring gentemot gymnasieleverna 

eftersom det är många som anser att rankinglistorna endast mäter utbildningskvalité. 
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Framtida studier 
När vi arbetat med studien väcktes nya frågor och funderingar krig fenomenet rankinglistor 

och deras påverkan på gymnasieeleverna i samband med ansökan till lärosätena. Vi har 

sammanfattat några förslag till vidare forskning.  

 Det hade varit intressant att se om svaren skulle skilja sig åt på olika platser i Sverige 

eftersom vi bara undersökte gymnasieelever i Dalarna.  

 Eftersom vår studie gjordes oberoende av programtillhörighet vore det intressant att se 

om gymnasielevernas programtillhörighet har någon inverkan på resultatet. I och med 

att ansökningsfrekvensen skiljer sig åt beroende på vilket program gymnasieeleverna 

studerar vid. 

 Det vore intressant att studera de blivande studenterna som haft ett studieuppehåll 

under en tid.  I och med att under studieuppehållet har studenten säkert hunnit skaffa 

sig mer erfarenheter och nya insikter om vad den vill studera.   

 Då vi inte besökte skolorna utan använde oss enbart utav e-mail kontakt hade det varit 

intressant att se om fler studenter hade besvarat enkätundersökningen om vi besökt 

skolorna samt om de hade svarat annorlunda.   
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Bilaga 1 

Enkätundersökning- ranking av lärosäten 
Denna enkätundersökning handlar om rankinglistor över universitet/högskolor i Sverige. Rankinglistor syftar till 

att ge en förenklad bild av det stora utbudet av utbildningar och universitet samt att ge studenter såväl som 

intressenter utanför sektorn information om de olika universiteten. Den främsta orsaken till att rankinglistor har 

ökat är att antalet universitet och högskolor har blivit flera. I och med detta har efterfrågan på jämförelser och 

utvärderingar av utbildningarnas kvalitet ökat. 

Syftet med denna enkätundersökning är att få en djupare kunskap över hur gymnasieelever förhåller sig till 

rankinglistor vid valet av lärosäten.  

Tack på förhand för din medverkan! 

*Obligatorisk 

Kön * 

o Man  

o Kvinna  

Gymnasieskola och program * 

 
1. Jag kommer söka/har redan sökt till en högre utbildning på högskolan eller universitet * 

Väljer du NEJ som ett alternativ behöver du inte fortsätta att besvara enkäten 

o Ja  

o Nej  

o Vet ej  

2. Jag har redan valt ett eller flera lärosäten som jag ska söka till/har sökt till och kommer därför 

inte samla in information om det.  

Jag har redan bestämt mig när det gäller val av lärosätet och samlat in all nödvändig information 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

o Tillval 5  

3. Jag har inte valt än lärosäte som jag ska söka till och kommer därför samla in information om 

det.  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

o Frågan är inte relevant för mig  
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4. När jag samlar information om ett eller flera lärosäten tar jag del av marknadsföringsmaterial 

som släpps av lärosätet till exempel på deras hemsida, broschyrer eller på mässor.  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

5. Jag tycker att det är viktigt för mig att det ska finnas framgångsrika forskare på det lärosäte 

jag kommer att söka till eller har redan sökt till  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

6. Jag känner till vad ranking av högskolor och universitet innebär  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

7. När jag samlar information om ett eller flera lärosäten tar jag del av det material som finns hos 

de olika rankingorganisationerna.  

När jag samlar informationen ser jag till att titta på de olika rankinglistorna 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

8. Det är viktig för mig att veta om högskolan eller universitet jag söker till ligger i topp 10 på 

rankinglistorna  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

9. Jag är säker på att det är kvalitét av utbildningen som mäts i rankingen av lärosätet  

Om jag vet att högskolan/universitet ligger i topp 10 så betyder det att de har det bästa kvalité på 

utbildningen 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

10. Jag skulle inte söka till ett lärosäte om jag fick veta att det befinner sig bland de lägst rankade 

i Sverige  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  
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o Stämmer helt  

Jag kände inte till rankingen av högskolor och universitet sedan tidigare men kommer samla 

information om det fenomenet efter att jag har deltagit i denna undersökning  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

12. Om du har tittat på någon rankinglista av högskolor och universitet var har du fått 

information om det?  

Var det någon som har berättat till dig, har du läst om det i tidningen i sådant fall vilken eller du inte 

visste alls något om rankingen tidigare? 

 
13. Jag baserar mitt val av lärosätet när jag ska söka till en högskola eller ett universitet främst 

på ryktet  

Mitt val beror på det jag har hört om en viss högskola eller ett visst universitet, alltså andras åsikter. 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

14. Jag tycker att ryktet är viktigare än det som mäts i rankinglistorna  

Jag litar mer på det som folk runt om mig säger än det som sammanställs i rankinglistorna 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

15. Jag skulle lita mer på information som släpps av högskolan eller universitet än 

rankinglistorna  

Jag litar mer på kvalitetsundersökningar som har genomförts av högskolor och universitet än på 

rankingen 

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

16. Min egen uppfattning av ett visst lärosäte är viktigare än rykte och ranking  

o Stämmer inte alls  

o Stämmer delvis  

o Stämmer bra  

o Stämmer helt  

17. Övriga åsikter och synpunkter  
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